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ΘΕΜΑ: Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους Έλληνες εκλογείς που διαμένουν ή
θα βρίσκονται στα λοιπά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εκλογές για την
ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2019.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Στην Ελλάδα οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διενεργούνται
βάσει του ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄89)
και των σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, όπως αυτές ισχύουν ( π.δ.
26/2012 -Α΄ 57).
Το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο συμπληρώνεται με την «Πράξη εκλογής των αντιπροσώπων στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση καθολική ψηφοφορία, η οποία είναι προσαρτημένη στην
απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου», τον ν.3216/2003 (Α΄312), τον
ν.2196/1994 (Α΄41), την Απόφαση (ΕΕ) 2018/937 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό
της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορά στην κοινοβουλευτική περίοδο 20192024 και τον ν.4244/2014(Α΄60).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1427/1984 (Α΄40) παρέχεται η δυνατότητα άσκησης του
εκλογικού δικαιώματος, κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, στους Έλληνες και στις Ελληνίδες που διαμένουν ή θα βρίσκονται την ημέρα
των εκλογών σε ένα από τα λοιπά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Η παρούσα εγκύκλιος περιγράφει συνοπτικά το περιεχόμενο του νόμου αυτού, τα στάδια της
εκλογικής διαδικασίας, ενώ δίνονται οδηγίες και πληροφορίες για την ενημέρωση τόσο των
εκλογέων όσο και των υπηρεσιών που συμμετέχουν στην προετοιμασία, οργάνωση και διενέργεια
των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25 ης Μαΐου 2019, με
στόχο την άρτια προετοιμασία τους και την άψογη διεξαγωγή τους.
Το περιεχόμενο της εγκυκλίου αυτής χωρίζεται σε τρία μέρη:
Στο πρώτο μέρος αναφέρονται συνοπτικά οι βασικές αρχές του ν. 1427/1984.
Στο δεύτερο μέρος παρέχονται πληροφορίες για την ημέρα της ψηφοφορίας, για τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού καθώς και τις αρμοδιότητες και
ενέργειες των συναρμόδιων κρατικών υπηρεσιών που έχουν την ευθύνη για την προετοιμασία και
διενέργεια των εκλογών στο εξωτερικό.
Το τρίτο μέρος αναφέρεται στα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την ημέρα της
ψηφοφορίας, στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν μετά το τέλος της ψηφοφορίας και στη μεταφορά
και παράδοση των εκλογικών σάκων στο Εφετείο Αθηνών.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1427/1984 (Α΄40)
Οι βασικές αρχές του ν. 1427/1984 για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους Έλληνες
του εξωτερικού στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι οι
εξής:
Δικαίωμα Ψήφου
Δικαίωμα ψήφου για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις έδρες που
αναλογούν κάθε φορά στην Ελλάδα και οι οποίες στις προσεχείς εκλογές είναι 21, έχουν οι
Έλληνες πολίτες που διαμένουν και όσοι θα βρίσκονται, για οποιοδήποτε λόγο σε κάποιο από τα
λοιπά κράτη-μέλη της Ε.Ε. κατά την ημέρα των εκλογών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την
άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος αποτελεί η υποβολή σχετικής δήλωσής τους στην
οικεία προξενική αρχή προκειμένου να περιληφθούν σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
(άρθρα 1 και 2).

2

ΑΔΑ: 6ΦΣ7465ΧΘ7-7ΞΚ

Εκλογικά τμήματα

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί σε εκλογικά τμήματα που θα συσταθούν σε πόλεις της περιφέρειας
της ελληνικής πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής στα υπόλοιπα είκοσι επτά (27) κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 3).
Εφορευτικές επιτροπές
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ενώπιον εφορευτικών επιτροπών που αποτελούνται από τον
αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ως πρόεδρο και τρεις Έλληνες εκλογείς από αυτούς που
έχουν περιληφθεί κατά τα ανωτέρω στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
Ο διορισμός των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής γίνεται με δημόσια κλήρωση από το Α΄
Τμήμα του Άρειου Πάγου, από τα πρόσωπα που προβλέπονται από την εκλογική νομοθεσία
(άρθρο 68 π.δ. 26/2012, όπως ισχύει) και κατ' εξαίρεση από μόνιμους διπλωματικούς υπαλλήλους
ή μόνιμους υπαλλήλους πρεσβευτικών και προξενικών αρχών ή από άλλους μόνιμους δημοσίους
πολιτικούς υπαλλήλους που υπηρετούν σε άλλες ελληνικές υπηρεσίες στα κράτη μέλη της Ε.Ε. Ο
διορισμός των εκλογέων μελών των εφορευτικών επιτροπών γίνεται από τον οικείο πρεσβευτή ή
πρόξενο, ύστερα από δημόσια κλήρωση που γίνεται στην πρεσβεία ή το προξενείο (άρθρο 4).

Επόπτες εκλογών

Σε κάθε ελληνική πρεσβευτική και προξενική αρχή στα κράτη μέλη της Ε.Ε, διορίζονται από τον
Άρειο Πάγο επόπτες εκλογών οι οποίοι είναι Έλληνες ανώτεροι δικαστικοί και εισαγγελικοί
λειτουργοί. Για κάθε επόπτη εκλογών διορίζεται από τον Άρειο Πάγο ένας γραμματέας (άρθρο 5,
όπως ισχύει).

Διεξαγωγή ψηφοφορίας.

Ο τρόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας, είναι ανάλογος με εκείνον που ισχύει και εφαρμόζεται στο
εσωτερικό της χώρας (άρθρα 6 μέχρι και 9).
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Αντιπρόσωποι κομμάτων

Σε κάθε πρεσβεία και προξενείο και σε κάθε εκλογικό τμήμα του εξωτερικού κατά τη διάρκεια της
ψηφοφορίας, μπορούν να παρίστανται αντιπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων (άρθρο 10).

Μεταφορά στοιχείων ψηφοφορίας στην Ελλάδα

Με τις διατάξεις του άρθρου 11, προβλέπονται οι διαδικασίες για την ασφαλή διαφύλαξη των
στοιχείων της ψηφοφορίας και για την ασφαλή και άμεση μεταφορά τους στην Ελλάδα.
Διαλογή ψήφων
Η αποσφράγιση των εκλογικών φακέλων και η διαλογή των ψήφων, γίνεται στο Εφετείο
Αθηνών, από ειδικές εφορευτικές επιτροπές δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων και με
παρουσία αντιπροσώπων των κομμάτων (άρθρο 12).

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ
2019

Α. ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Η ψηφοφορία των Ελλήνων εκλογέων στα υπόλοιπα είκοσι επτά (27) κράτη- μέλη της Ε.Ε. θα
διεξαχθεί την 25η Μαΐου 2019, ημέρα Σάββατο και θα διαρκέσει, σε όλα τα κράτη, από 07.00'
μέχρι 19.00' θερινή τοπική ώρα.
Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Δικαίωμα να ψηφίσουν στις εκλογές αυτές έχουν οι Έλληνες πολίτες που διαμένουν σε κράτος
μέλος της Ε.Ε. καθώς και όσοι θα βρίσκονται, για οποιοδήποτε λόγο, σε κάποιο από τα κράτη μέλη
της Ε.Ε. κατά την ημέρα των εκλογών.
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Προϋποθέσεις για να ψηφίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού.
Για να ψηφίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού πρέπει να έχουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Να είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου του ελληνικού κράτους.
β) Να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν.
γ) Να μην έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν.
δ) Να έχουν υποβάλει αίτηση - δήλωση ότι θέλουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο
εξωτερικό (σε κάποιο από τα κράτη μέλη της Ε.Ε.) και να έχουν περιληφθεί στους ειδικούς
εκλογικούς καταλόγους της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1427/1984, με βάση την παραπάνω
δήλωση.
Η αίτηση - δήλωση υποβάλλεται στην πρεσβεία ή το προξενείο, στην περιφέρεια δικαιοδοσίας των
οποίων υπάγεται η πόλη που προτίθενται οι εκλογείς να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
Η αίτηση - δήλωση υποβάλλεται από τους ίδιους τους εκλογείς προσωπικά ή από νόμιμο
εκπρόσωπό τους, αφού πρώτα διαπιστωθεί μέσω διαδικτύου, ότι οι αιτούντες περιλαμβάνονται σε
εκλογικό κατάλογο δήμου της χώρας. Για τις επερχόμενες εκλογές, η λήξη της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων – δηλώσεων ορίστηκε αρχικά την 29η Μαρτίου 2019, παρατάθηκε με την
22590/28.3.2019 (1057Β΄) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μέχρι την 5η Απριλίου 2019,
ενώ για το Ηνωμένο Βασίλειο η λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων – δηλώσεων
ορίστηκε η 10η Απριλίου 2019, με την παρ. 1 του άρθρου 129 του ν. 4604/2019 «Προώθηση της
ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για
την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές
διατάξεις» (Α΄ 50).
Με βάση τη δήλωσή τους αυτή, οι ανωτέρω εκλογείς περιλαμβάνονται, από το Υπουργείο
Εσωτερικών, σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
Σε περίπτωση που, κατά την υποβολή της αίτησης – δήλωσης, διαπιστωθεί από τις οικείες
προξενικές αρχές ότι, κάποιοι εκλογείς δεν βρίσκονται εγγεγραμμένοι σε κανένα εκλογικό κατάλογο
της χώρας, παρά το γεγονός ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια ή μητρώα αρρένων δήμου,
οι παραλειφθέντες αυτοί εκλογείς θα πρέπει να προμηθευτούν από τον οικείο δήμο, μέχρι
και την ημέρα της ψηφοφορίας, πιστοποιητικό εγγραφής τους στα δημοτολόγια ή μητρώα
αρρένων. Οι εκλογείς αυτοί θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε οποιοδήποτε εκλογικό
τμήμα της οικείας προξενικής αρχής, προσκομίζοντας στην εφορευτική επιτροπή το ανωτέρω
πιστοποιητικό (άρθρο 8 παρ. 4-8 π.δ. 26/2012).

Δικαιολογητικά εκλογέων προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα
5
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Για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος την ημέρα των εκλογών, οι εκλογείς οφείλουν να
προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, ή το ελληνικό διαβατήριό τους, ή τη σχετική
προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, ή την άδεια οδήγησης, ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας
όλων των ασφαλιστικών ταμείων που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές.
Σημειώνεται ότι, τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά. Η αναγνώριση
των στρατιωτικών και όσων υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας γίνεται από τις στρατιωτικές ή
υπηρεσιακές τους ταυτότητες.
Οι ναυτικοί μπορούν να ψηφίσουν έστω και αν δεν έχουν περιληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους. Υποχρεούνται όμως να έχουν μαζί τους, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών
(ταυτότητα ή διαβατήριο κ.λπ.) και το ελληνικό ναυτικό τους φυλλάδιο (άρθρα 1, 2 και 9 του ν.
1427/1984).

Γ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Αρμοδιότητες - υποχρεώσεις υπηρεσιών.
1. Κατάρτιση ειδικών εκλογικών καταλόγων.
Η ψηφοφορία στο εξωτερικό θα διεξαχθεί με ειδικούς εκλογικούς καταλόγους που καταρτίζονται
από τη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 2 του
ν. 1427/1984.
Στη διαδικασία κατάρτισης των εκλογικών αυτών καταλόγων συμμετέχουν οι πρεσβευτικές και
προξενικές αρχές, το Εφετείο Αθηνών και η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του
Υπουργείου Εσωτερικών. Ειδικότερα:
Οι πρεσβευτικές και προξενικές αρχές έχουν την αρμοδιότητα να αποστείλουν στη Διεύθυνση
Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών τις συμπληρωμένες αιτήσεις - δηλώσεις των Ελλήνων
εκλογέων του εξωτερικού που έχουν υποβληθεί σ' αυτές μέχρι και την νεώτερη, μετά από την
παράταση, ορισθείσα προθεσμία της 5ης Απριλίου 2019 και για το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την
10η Απριλίου 2019.
Ο τρόπος αποστολής των συμπληρωμένων δηλώσεων από τις προξενικές αρχές στο Υπουργείο
Εσωτερικών καθορίστηκε με την 37/74044/17.12.2018 εγκύκλιο.
Στη συνέχεια ελέγχεται η εγγραφή κάθε εκλογέα στους εκλογικούς καταλόγους από τη Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και καταρτίζονται κατά προξενείο και κατά πόλεις της περιφέρειας
του προξενείου οι εκλογικοί κατάλογοι που θεωρούνται από τον Διευθυντή Εκλογών. Οι κατ’ αυτών
ενστάσεις εκδικάζονται από το Εφετείο Αθηνών.
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Οι λεπτομέρειες για τα στοιχεία που πρέπει να έχουν οι ειδικοί αυτοί εκλογικοί κατάλογοι, για τη
δημοσίευσή τους και τις προθεσμίες υποβολής ενστάσεων καθορίστηκαν

με την αρ.

24582/3.4.2019 (Α΄1150) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Ωστόσο αναφορικά με τους
Έλληνες οι οποίοι , μετά τη λήξη της προθεσμίας, έχουν δηλώσει και στην αρμόδια αρχή του
κράτους μέλους κατοικίας τους, τη βούλησή τους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα υπέρ
των υποψηφίων ευρωβουλευτών αυτού του κράτους-μέλους, επισημαίνεται ότι στους ειδικούς
εκλογικούς καταλόγους που θα αποσταλούν από το ΥΠ.ΕΣ. στην οικεία προξενική αρχή, θα
υπάρχει παραπλεύρως του ονόματός τους η ένδειξη «ΚΜ». Στην περίπτωση αυτή οι ανωτέρω
εκλογείς εφόσον προσέλθουν σε εκλογικό τμήμα της οικείας προξενικής αρχής προκειμένου να
ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, θα υπογράφουν σχετική υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει
ότι δεν ψήφισαν και ούτε πρόκειται να ψηφίσουν ως πολίτες της ΕΕ υπέρ των

υποψηφίων

ευρωβουλευτών του κράτους –μέλους κατοικίας τους.
2. Εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας
Τα εκλογικά τμήματα, και τα καταστήματα ψηφοφορίας, καθώς και οι εκλογείς που θα ψηφίσουν σε
κάθε εκλογικό τμήμα ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών το αργότερο 10 ημέρες
πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή μέχρι την 14η Μαΐου 2019.
Οι πρεσβευτικές και προξενικές αρχές πρέπει αμέσως, να την τοιχοκολλήσουν υποχρεωτικά σε
εμφανή σημεία του καταστήματος της πρεσβείας ή του προξενείου, να την γνωστοποιήσουν με
κάθε άλλο πρόσφορο μέσο στους εκλογείς της περιφερείας τους, και να ενημερώσουν τα
Υπουργεία Εσωτερικών και Εξωτερικών για την τοιχοκόλληση και ανακοίνωση.
Ως καταστήματα ψηφοφορίας, στα οποία θα συσταθούν τα εκλογικά τμήματα, θα χρησιμοποιηθούν
κτίρια των Ελληνικών πρεσβευτικών και προξενικών αρχών, κτίρια άλλων ελληνικών αρχών ή
υπηρεσιών, ανεξάρτητα γραφεία ιερών ναών της ορθόδοξης ελληνικής εκκλησίας και κτίρια ή
καταστήματα ελληνικών κοινοτήτων, συλλόγων ή άλλων ελληνικών οργανώσεων.
Αν τα κτίρια αυτά δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες της ψηφοφορίας, μπορεί να
χρησιμοποιηθούν και κτίρια ή καταστήματα του οικείου κράτους- μέλους ύστερα από αίτηση του
αρμόδιου πρεσβευτή ή προξένου.
Για να εκδοθεί η ανωτέρω απόφαση θα πρέπει να σταλούν στο Υπουργείο Εσωτερικών, τα
απαιτούμενα στοιχεία από κάθε πρεσβεία ή προξενείο. Για το λόγο αυτό οι πρεσβείες ή τα
προξενεία αποστέλλουν στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών καταστάσεις των
κτιρίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εκλογικά τμήματα-καταστήματα ψηφοφορίας, με
βάση τον αριθμό των εκλογέων που έχουν υποβάλει δήλωση συμμετοχής στις εκλογές και με το
δεδομένο ότι σε κάθε εκλογικό τμήμα θα ψηφίσουν όχι περισσότεροι από οκτακόσιοι (800)
εκλογείς, όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του

ν. 1427/1984, όπως

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 παρ.1 του ν.1443/1984 (Α΄73).
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Οι παραπάνω καταστάσεις πρέπει να περιέχουν για κάθε κτίριο τα εξής απαραίτητα στοιχεία:
Την πόλη και την ακριβή διεύθυνση που βρίσκεται το κτίριο, την παρούσα χρήση του και τον
αριθμό των εκλογικών τμημάτων που μπορεί να στεγάσει.

3. Εφορευτικές επιτροπές
Η ψηφοφορία σε κάθε εκλογικό τμήμα θα γίνει ενώπιον εφορευτικής επιτροπής, που θα
αποτελείται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ο οποίος είναι πρόεδρος της επιτροπής,
και από τρεις εκλογείς απ' αυτούς που θα έχουν συμπεριληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους.
Οι προθεσμίες για το διορισμό των μελών των Εφορευτικών Επιτροπών καθώς και κάθε
λεπτομέρεια σχετική με τη συγκρότηση και την ανάληψη των καθηκόντων τους, ορίστηκαν με την
αριθμ. 30296/19.4.2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών (παρ. 10
άρθρου 4 του ν. 1427/1984).
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση και τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.1427/1984:
Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται από το Α' Τμήμα του Άρειου Πάγου δέκα (10)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας δηλαδή το αργότερο μέχρι την
14η Μαΐου 2019 και ειδοποιούνται για το διορισμό τους από τον Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου.
Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής οφείλουν να βρίσκονται στον τόπο του διορισμού τους την
τρίτη ημέρα πριν από την ψηφοφορία, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 22η Μαΐου 2019,
ειδοποιώντας αμέσως για την άφιξή τους τον επόπτη εκλογών και την αρμόδια πρεσβευτική ή
προξενική αρχή.
Η κλήρωση των λοιπών τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών μελών των εφορευτικών
επιτροπών, που αποτελούνται από εκλογείς του εξωτερικού, γίνεται στην πρεσβεία ή το προξενείο
δέκα (10), τουλάχιστον, ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο
μέχρι την 14η Μαΐου 2019.
Η ημέρα και ώρα που θα γίνει η κλήρωση πρέπει να έχει γνωστοποιηθεί στους εκλογείς από τις
πρεσβευτικές ή προξενικές αρχές τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την ημέρα
της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 9 η Μαΐου 2019. Η σχετική ανακοίνωση πρέπει
να τοιχοκολληθεί στα καταστήματα των αρχών αυτών.
Ο διορισμός των ανωτέρω τακτικών και αναπληρωματικών μελών γίνεται από τον οικείο
πρεσβευτή ή πρόξενο, τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας,
δηλαδή το αργότερο μέχρι την 15η Μαΐου 2019.
Οι εκλογείς μέλη των εφορευτικών επιτροπών, τακτικοί και αναπληρωματικοί, πρέπει να
ειδοποιηθούν για το διορισμό τους από τις πρεσβευτικές και προξενικές αρχές τουλάχιστον τρεις
(3) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 21η Μαΐου 2019
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και πρέπει να βρίσκονται την ημέρα των εκλογών στο εκλογικό τμήμα που έχουν διοριστεί μία ώρα
πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.
Ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής θα διοριστούν από την Ελλάδα πρόσωπα που
προβλέπονται στην εκλογική νομοθεσία (άρθρο 68 του π.δ. 26/2012, όπως ισχύει).
Κατ' εξαίρεση μπορούν να διοριστούν ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, πάλι από το
Α' Τμήμα του Άρειου Πάγου, μόνιμοι πρεσβευτικοί και προξενικοί ακόλουθοι και γραμματείς,
διοικητικοί υπάλληλοι πρεσβειών και προξενείων καθώς και μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι άλλων
ελληνικών αρχών ή υπηρεσιών πτυχιούχοι Ανώτερων ή Ανώτατων Σχολών με βαθμό Β', που
υπηρετούν στην περιφέρεια της πρεσβείας ή του προξενείου.
Για το σκοπό αυτό οι πρεσβευτικές ή προξενικές αρχές θα πρέπει να αποστείλουν στον Άρειο
Πάγο, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, κατάσταση όλων των υπαλλήλων που συγκεντρώνουν
τις παραπάνω ιδιότητες και που υπηρετούν στην περιφέρεια της πρεσβείας ή του προξενείου.
Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει για κάθε υπάλληλο τα εξής στοιχεία: Επώνυμο, όνομα, όνομα
πατέρα, υπηρεσία που υπηρετεί, βαθμό, κλάδο και τίτλο σπουδών.
Από τους υπαλλήλους των παραπάνω καταστάσεων, θα αντιμετωπιστούν τυχόν κενά που μπορεί
να προκύψουν, σε περίπτωση που κάποιοι από τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που
θα διοριστούν από το Α΄ Τμήμα του Άρειου Πάγου, απουσιάσουν ή κωλύονται να αναλάβουν τα
καθήκοντά τους. Ο διορισμός των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής σ’ αυτές τις περιπτώσεις
θα γίνεται από τους επόπτες εκλογών.
Κάθε εφορευτική επιτροπή μπορεί να αναθέσει καθήκοντα γραμματέα της σε Έλληνα δημόσιο
πολιτικό υπάλληλο ή εκλογέα ή και σε ένα από τα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της, ο οποίος
είναι υποχρεωμένος να τα εκτελέσει.
4. Επόπτες Εκλογών
Για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της ψηφοφορίας στο εξωτερικό, την ενίσχυση του
έργου των Εφορευτικών Επιτροπών καθώς και για την επίλυση διαφόρων θεμάτων που μπορεί να
προκύψουν κατά την ψηφοφορία, προβλέπεται από το άρθρο 5 του ν. 1427/1984 όπως αυτό
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του
ν. 1443/1984 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 17 παρ. 3 του ν. 3242/2004 και των άρθρων
17 και 18 παρ. 2 του ν.4255/2014, ο διορισμός σε κάθε ελληνική πρεσβεία και προξενείο κράτους
μέλους της Ε.Ε. ενός ή και περισσοτέρων εποπτών εκλογών, ή κοινού επόπτη για περισσότερες
από μία πρεσβευτικές ή προξενικές περιφέρειες.
Πέρα από την γενική αυτή αρμοδιότητα οι επόπτες εκλογών έχουν και τις εξής δύο ειδικές
αρμοδιότητες:
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α) Να διορίζουν αναπληρωτές των αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, σε περίπτωση που
κάποιοι από τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που έχουν διοριστεί από το Α' Τμήμα του
Άρειου Πάγου, απουσιάζουν ή κωλύονται να αναλάβουν τα καθήκοντά τους.
β) Να μεταφέρουν οι ίδιοι, μετά το τέλος της ψηφοφορίας, τον εκλογικό σάκο με όλα τα στοιχεία
της ψηφοφορίας στο Εφετείο Αθηνών, σε περίπτωση που αντιπρόσωπος δικαστικής αρχής έχει
διοριστεί πρόσωπο που προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο, της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1427/1984,
δηλαδή Έλληνας υπάλληλος που υπηρετεί σε ελληνική υπηρεσία στην περιφέρεια του προξενείου.
Ως επόπτες εκλογών διορίζονται οι πάρεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι πάρεδροι του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι εφέτες των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων, οι αντεισαγγελείς
εφετών και σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτών και πρόεδροι πρωτοδικών και εισαγγελείς
πρωτοδικών.
Ο διορισμός τους γίνεται με κλήρωση σε δημόσια συνεδρίαση, από το Α' Τμήμα του Άρειου Πάγου
ύστερα από κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και

Εσωτερικών, με την οποία

καθορίζεται ο αριθμός των εποπτών κατά πρεσβευτική ή προξενική αρχή, οι προθεσμίες για το
διορισμό και την άφιξη των εποπτών και των γραμματέων τους στην έδρα της οικείας αρχής κ.λπ
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.4255/2014(Α΄89).
Από το ίδιο τμήμα του Άρειου Πάγου διορίζεται και ένας γραμματέας για κάθε επόπτη εκλογών. Ως
γραμματέας διορίζεται δικαστικός υπάλληλος οποιασδήποτε κατηγορίας δικαστηρίων και
οποιουδήποτε βαθμού, από αυτούς που υπηρετούν στην περιφέρεια της πρώην Διοικήσεως
Πρωτευούσης.
Ο διορισμός των εποπτών εκλογών και των γραμματέων τους γίνεται μέσα σε δέκα πέντε (15)
ημέρες από τη δημοσίευση του 38/2019 Προεδρικού Διατάγματος «Ορισμός ημέρας διεξαγωγής
και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (Α΄64)
Οι επόπτες εκλογών και οι γραμματείς τους είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στην έδρα της
πρεσβείας ή του προξενείου που διορίστηκαν τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την
ορισμένη για την ψηφοφορία ημέρα, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 17η Μαΐου 2019.
Για την άφιξη στην έδρα τους και την ανάληψη των καθηκόντων τους οι επόπτες εκλογών οφείλουν
να ενημερώσουν, χωρίς καμία καθυστέρηση, με e-mail ή με FAX μέσω της οικείας πρεσβείας ή
προξενείου, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και το Υπουργείο Εσωτερικών.
Τέλος οι επόπτες εκλογών έχουν υποχρέωση να υποβάλουν στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
και στο Υπουργείο Εσωτερικών έκθεση αναφορικά με την ψηφοφορία που εμπίπτει στην
περιφέρεια της αρμοδιότητάς τους.
Οι πρεσβευτικές και προξενικές αρχές οφείλουν να παρέχουν στους επόπτες εκλογών κάθε δυνατή
συνδρομή, για να διευκολυνθεί το έργο τους και να θέσουν στη διάθεσή τους αυτοκίνητα για τις
μετακινήσεις τους.
Στην περίπτωση που οι επόπτες εκλογών θα έχουν την ευθύνη συγκέντρωσης και μεταφοράς στην
Αθήνα των εκλογικών σάκων με τα στοιχεία της ψηφοφορίας ορισμένων εκλογικών τμημάτων, οι
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πρεσβευτικές και προξενικές αρχές πρέπει να τους συνδράμουν για την ασφαλή προσωρινή
διαφύλαξη και μεταφορά των εκλογικών σάκων, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 παρ. 2 του ν.
1427/1984.

5. Ψηφοδέλτια
Τα ψηφοδέλτια που θα χρησιμοποιηθούν για την ψηφοφορία στο εξωτερικό θα είναι τα ίδια με
εκείνα που θα χρησιμοποιηθούν για την ψηφοφορία στην Ελλάδα, δηλαδή απόχρωσης ανοικτού
σιελ και διαστάσεων 14 x 35 εκ. του μέτρου περίπου.
Τα κόμματα που θα συμμετάσχουν στις εκλογές, πρέπει να στείλουν τα ψηφοδέλτιά τους στις
προξενικές αρχές το αργότερο δέκα (10) μέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή
το αργότερο μέχρι την 14η Μαΐου 2019.
Αν δεν υπάρχουν έντυπα ψηφοδέλτια των κομμάτων, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μη έντυπα
της ίδιας απόχρωσης ψηφοδέλτια. Τα λευκά ψηφοδέλτια (κενά – άγραφα) θα είναι απόχρωσης
«ανοικτού σιελ», θα κατασκευασθούν στην Ελλάδα και θα αποσταλούν στις προξενικές αρχές με
φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τα παραπάνω προβλέπονται το άρθρο 6 του ν. 1427/1984, σε συνδυασμό με το άρθρο 4

παρ. 1

του ν. 4255/2014.
Η απόχρωση του χαρτιού και οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων έχουν καθοριστεί με την αριθ.
6030/29.1.2019 (Β΄ 279) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
6. Εκλογικοί φάκελοι
Οι φάκελοι μέσα στους οποίους οι εκλογείς θα κλείσουν το ψηφοδέλτιο της προτίμησής τους θα
είναι επίσης ίδιοι με αυτούς που θα χρησιμοποιηθούν για την ψηφοφορία στην Ελλάδα, δηλαδή
απόχρωσης «ανοικτού σιελ» και διαστάσεων 9,5 Χ 16 εκατ. του μέτρου περίπου.
Οι φάκελοι αυτοί θα κατασκευαστούν στην Ελλάδα και θα αποσταλούν στις προξενικές αρχές με
φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 7 του ν. 1427/1984, σε συνδυασμό με το άρθρο 4
παρ. 3 του ν. 4255/2014).
Η απόχρωση του χαρτιού, οι διαστάσεις και τα λοιπά χαρακτηριστικά των εκλογικών φακέλων
καθορίζονται με την ανωτέρω (παρ. 5) υπουργική απόφαση.

7. Εκλογικοί σάκοι.
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Οι εκλογικοί σάκοι μέσα στους οποίους θα τοποθετηθεί όλο το εκλογικό υλικό μετά το τέλος της
ψηφοφορίας προκειμένου να μεταφερθεί στην Ελλάδα, θα αποσταλούν στις προξενικές αρχές με
φροντίδα του ίδιου Υπουργείου.
Οι σάκοι αυτοί θα έχουν τυπωμένη την εξής ένδειξη:

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KOINOBΟΥΛΙΟΥ 2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ή ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ.........
.........................ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ............................
(Αριθμός)

(Ονομασία)

Το υλικό και ο τρόπος κατασκευής των σάκων, το χρώμα τους και οι διαστάσεις τους έχουν
καθοριστεί με την αρ. 6033/29.1.2019 (Β΄279) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
8. Κάλπες
Τις κάλπες που θα χρησιμοποιηθούν για την ψηφοφορία θα τις προμηθευτούν οι προξενικές
αρχές.
Ο τύπος των καλπών θα είναι όμοιος ή ανάλογος με τον χρησιμοποιούμενο στο κράτος - μέλος της
Ε.Ε. που βρίσκεται κάθε προξενική ή πρεσβευτική αρχή ή και διαφορετικός, ο οποίος πρέπει να
εξασφαλίζει πάντοτε τη μυστικότητα της ψήφου και να ικανοποιεί τις λειτουργικές ανάγκες της
ψηφοφορίας.
Τα παραπάνω καθορίστηκαν με την αρ. 12499/21.2.2019 (615 Β΄)

Κοινή Απόφαση των

Υπουργών Εξωτερικών και Εσωτερικών.
9. Ειδικά διαχωρίσματα ψηφοφορίας (παραβάν)
Στην αίθουσα ψηφοφορίας κάθε εκλογικού τμήματος πρέπει να υπάρχει ειδικό διαχώρισμα
(παραβάν), στο οποίο αποσύρονται οι εκλογείς, για να τοποθετήσουν στον εκλογικό φάκελο το
ψηφοδέλτιο της προτίμησής τους.
Τα ειδικά αυτά διαχωρίσματα θα τα προμηθευτούν οι προξενικές αρχές.
Αναφορικά με τον τύπο αυτών των διαχωρισμάτων (παραβάν) ισχύουν τα ίδια που καθορίστηκαν
και για τις κάλπες με την παραπάνω (παρ. 8) αναφερόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση.
10. Σφραγίδες των Εφορευτικών Επιτροπών
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Οι σφραγίδες που θα χρησιμοποιήσουν οι εφορευτικές επιτροπές θα γίνουν με φροντίδα του
Υπουργείου Εσωτερικών και θα αποσταλούν από αυτό στις προξενικές αρχές.
Για τα εκλογικά τμήματα της περιφέρειας κάθε προξενείου θα γίνουν ίδιες σφραγίδες που θα έχουν
περιμετρικά την ένδειξη «Εφορευτική Επιτροπή Eκλογικού Tμήματος» και στο κέντρο «ΓΕΝΙΚΟ
ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ».
Αν για οποιοδήποτε λόγο κάποια εφορευτική επιτροπή δεν εφοδιαστεί με την παραπάνω ειδική
σφραγίδα, στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιήσει τη σφραγίδα της οικείας πρεσβευτικής ή
προξενικής αρχής, ύστερα από απόφαση του προϊσταμένου της αρχής αυτής, όπως προβλέπεται
στην παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 1427/1984.
11. Προετοιμασία των εκλογικών τμημάτων από τις προξενικές αρχές και εφοδιασμός απ’
αυτές των εφορευτικών επιτροπών με την κάλπη, έπιπλα και σκεύη και το εκλογικό υλικό.
Οι προξενικές αρχές πρέπει να φροντίσουν να υπάρχουν σε κάθε εκλογικό τμήμα η κάλπη, το
παραβάν, τα έπιπλα και σκεύη και τα λοιπά εκλογικά είδη γραφικής ύλης, που είναι απαραίτητα για
την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας και για τη διασφάλιση της μυστικότητας αυτής, καθώς
επίσης και τα ψηφοδέλτια που θα στείλουν τα κόμματα που θα πάρουν μέρος στις εκλογές.
Επίσης πρέπει να υπάρχουν τραπέζια και καρέκλες για την εφορευτική επιτροπή και τους
αντιπροσώπους των κομμάτων και τραπέζι πάνω στο οποίο θα τοποθετηθεί η κάλπη. Ακόμη στον
ξεχωριστό χώρο (παραβάν), όπου θα αποσύρονται οι εκλογείς για να κλείσουν στον εκλογικό
φάκελο το ψηφοδέλτιο της προτίμησής τους, πρέπει να υπάρχει τραπέζι για χρήση από τους
εκλογείς.
Τα εκλογικά είδη, τα οποία θα σταλούν στα προξενεία από το Υπουργείο Εσωτερικών, για τον
εφοδιασμό κάθε εφορευτικής επιτροπής, είναι τα εξής:
- Οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι
- Τα λευκά (κενά – άγραφα) ψηφοδέλτια
- Οι εκλογικοί φάκελοι
- Ο εκλογικός σάκος
- Το βιβλίο πράξεων εφορευτικής επιτροπής
- Το πρωτόκολλο ψηφοφορίας.
- Η σφραγίδα
- Ο σπάγκος
- Η σακοράφα
Τα έντυπα ψηφοδέλτια, όπως προαναφέρθηκε, πρέπει να αποσταλούν στις προξενικές αρχές από
τα κόμματα.
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Οι αρχές αυτές πρέπει να φροντίσουν ώστε σε κάθε εκλογικό τμήμα να υπάρχουν ψηφοδέλτια
όλων των κομμάτων και σε αριθμό τουλάχιστον 20% περισσότερο από τον αριθμό των εκλογέων
που προβλέπεται να ψηφίσουν στο εκλογικό τμήμα.

12. Έκδοση και δημοσίευση προγράμματος εκλογής από τις προξενικές αρχές.
Οι προξενικές αρχές πρέπει να εκδώσουν και να γνωστοποιήσουν πρόγραμμα εκλογής το
αργότερο τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο
μέχρι την 19η Μαΐου 2019.
Το πρόγραμμα εκλογής πρέπει να γνωστοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο και να τοιχοκολληθεί
σε εμφανή σημεία του καταστήματος της πρεσβείας ή του προξενείου και σε εμφανή σημεία όλων
των καταστημάτων ψηφοφορίας.
Το πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει:
- Την ημέρα της ψηφοφορίας.
- Τις ώρες έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας.
- Τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας.
- Τους συνδυασμούς των υποψηφίων που θα μετέχουν στις εκλογές, όπως αυτοί θα
αναγράφονται στην απόφαση του Α' Τμήματος του Αρείου Πάγου, με την οποία έχουν
ανακηρυχθεί.
13. Παράδοση του εκλογικού υλικού στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής από
εκπροσώπους των προξενικών αρχών.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ. 1 της εκλογικής νομοθεσίας (Π.Δ.26/2012), ο
αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής οφείλει το αργότερο την προηγούμενη ημέρα της
ψηφοφορίας, δηλαδή την 24η Μαΐου 2019, να παραλάβει από εκπρόσωπο της προξενικής
αρχής το εκλογικό υλικό και να ελέγξει την πληρότητά του.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Α. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ.
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1. Παραλαβή από την Εφορευτική Επιτροπή του καταστήματος ψηφοφορίας,

των

εκλογικών ειδών και διευθέτηση της αίθουσας ψηφοφορίας.
Κατά την ημέρα της ψηφοφορίας και μία ώρα πριν από την έναρξή της, τα μέλη της εφορευτικής
επιτροπής υποχρεούνται να βρίσκονται στον τόπο της ψηφοφορίας, για να παραλάβουν από
εκπρόσωπο της προξενικής αρχής το κατάστημα ψηφοφορίας, την κάλπη, τα έπιπλα και σκεύη και
τα υπόλοιπα εκλογικά είδη (άρθρο 4 παρ. 8 ν. 1427/1984 και 78 παρ. 2 Π.Δ.26/2012). Στο σημείο
αυτό επισημαίνεται η ανάγκη αλλά και η υποχρέωση των αναπληρωματικών μελών της επιτροπής
να βρεθούν την ίδια ώρα στον τόπο της ψηφοφορίας, προκειμένου να καταστεί ευχερής και
αμέσως δυνατή η αναπλήρωση τυχόν απόντων ή για οποιοδήποτε λόγο κωλυομένων τακτικών
μελών αυτής και ακόμη για να υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης κάποιου από τα
αναπληρωματικά μέλη ως γραμματέα της επιτροπής σε περίπτωση που δεν θα είναι δυνατή η
χρησιμοποίηση ως γραμματέα άλλου προσώπου απ' αυτό που προβλέπει η παρ. 7 του άρθρου 4
του ν. 1427/1984.
Μετά την παραλαβή της κάλπης, των επίπλων και σκευών και των υπολοίπων εκλογικών ειδών, η
επιτροπή ορίζει τον γραμματέα για την σύνταξη των πρακτικών και προβαίνει, με την παρουσία και
των αντιπροσώπων των συνδυασμών στη διευθέτηση της αίθουσας για την διενέργεια των
εκλογών. Μεταξύ των άλλων φροντίζει να τακτοποιηθεί ο χώρος όπου θα καθίσουν τα μέλη της και
οι αντιπρόσωποι των συνδυασμών, να τοποθετηθεί η κάλπη μπροστά στο τραπέζι της επιτροπής
και σε ύψος τέτοιο ώστε το επίπεδο του καλύμματος της κάλπης να υπερέχει του επιπέδου του
τραπεζιού, πάνω στο οποίο θα είναι τοποθετημένα κατά συνδυασμούς τα ψηφοδέλτια, να
τοποθετηθεί το ειδικό διαχώρισμα ψηφοφορίας (παραβάν) μέσα στο οποίο επίσης πρέπει να
υπάρχει τραπέζι για χρήση από τους εκλογείς. Μετά από τη διαδικασία αυτή ανοίγεται η κάλπη και
εξετάζεται από την επιτροπή και τους παρευρισκομένους αντιπροσώπους των συνδυασμών και
ύστερα κλείνεται από την επιτροπή. Για όλες τις παραπάνω ενέργειες συντάσσεται πρακτικό που
υπογράφεται από την εφορευτική επιτροπή και τους αντιπροσώπους των συνδυασμών και
αμέσως μετά αρχίζει η προσέλευση των ψηφοφόρων (άρθρα 82 και 83 του Π.Δ. 26/2012).

2. Προσέλευση και αναγνώριση των ψηφοφόρων.

15

ΑΔΑ: 6ΦΣ7465ΧΘ7-7ΞΚ

Οι εκλογείς προσέρχονται στην αίθουσα ψηφοφορίας, παρουσιάζονται στην εφορευτική επιτροπή,
η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητα και επαληθεύει την εγγραφή τους στον ειδικό εκλογικό
κατάλογο.
Οι εκλογείς αναγνωρίζονται από την εφορευτική επιτροπή του εκλογικού τμήματος με βάση την
αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό
τους ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων που
έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές. Σημειώνεται ότι, τυχόν «κομμένα» δελτία
αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά. Η αναγνώριση των στρατιωτικών και όσων υπηρετούν
στα σώματα ασφαλείας γίνεται από τις στρατιωτικές ή υπηρεσιακές τους ταυτότητες.
Ειδικότερα για τα διαβατήρια, επισημαίνεται ότι, αρκεί και ελληνικό διαβατήριο που έχει λήξει η
ισχύς του, ακόμη και αν αυτό έχει εκδοθεί από την οικεία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση πριν από τη
μεταβίβαση της σχετικής αρμοδιότητας στην Ελληνική Αστυνομία.
Κατά την αναγνώριση των εκλογέων είναι ενδεχόμενο να υπάρξουν για ορισμένες γυναίκες
εκλογείς ασυμφωνίες στα στοιχεία τους μεταξύ του εκλογικού καταλόγου και της αστυνομικής τους
ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και συγκεκριμένα:
α) Έγγαμες γυναίκες εκλογείς να είναι γραμμένες στον εκλογικό κατάλογο με το πατρικό τους
επώνυμο, ενώ στο δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή στο διαβατήριό τους να φέρονται με
το επώνυμο του συζύγου και
β) Γυναίκες εκλογείς που ήταν γραμμένες στον εκλογικό κατάλογο με το επώνυμο του συζύγου και
αφού διαζεύχθηκαν, αντικατέστησαν το επώνυμο του συζύγου με το επώνυμο του γένους
(πατρικό), χωρίς να έχει γίνει και στις δύο αυτές περιπτώσεις σχετική διόρθωση των στοιχείων τους
στον εκλογικό κατάλογο.
Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητας των εκλογέων από την
αντιπαραβολή των στοιχείων του εκλογικού καταλόγου με τα υπόλοιπα κατά περίπτωση στοιχεία
της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα για να
ψηφίσουν οι εκλογείς αυτοί.
Κατ' ανάλογο τρόπο πρέπει να αντιμετωπισθεί και οποιαδήποτε τυχόν άλλη περίπτωση που η
εγγραφή εκλογέα στον εκλογικό κατάλογο, λόγω λάθους ή άλλης αιτίας, δεν θα συμπίπτει απόλυτα
με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του εκλογέα αυτού.
3. Άσκηση εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς
Μετά την αναγνώριση των εκλογέων ακολουθεί η διαδικασία της ψηφοφορίας με τον κάτωθι
τρόπο:
α) Παραλαβή ψηφοδελτίων και φακέλου από τους εκλογείς. Σε κάθε εκλογέα θα δοθεί ένας και
μοναδικός εκλογικός φάκελος μονογραφημένος από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής και
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σφραγισμένος με την σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής και πλήρης σειρά εντύπων
ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών καθώς και λευκό (κενό – άγραφο) ψηφοδέλτιο. Ακολούθως ο
εκλογέας αποσύρεται στο ειδικό διαχώρισμα ψηφοφορίας (παραβάν) όπου, χωρίς να είναι θεατός,
θα τοποθετήσει στο φάκελο το ψηφοδέλτιο της επιλογής του. Στη συνέχεια ο εκλογέας, αφού
κλείσει τον φάκελο, επανέρχεται και ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής και των λοιπών
παρισταμένων, ρίχνει ο ίδιος τον φάκελο στην κάλπη.
Επισημαίνεται εδώ ότι, η εφορευτική επιτροπή πρέπει να ενημερώνει τους εκλογείς ότι
μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους υπέρ (4) τεσσάρων κατ΄ ανώτατο όριο,
υποψηφίων του συνδυασμού σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο δίπλα στο όνομα καθενός
από

αυτούς,

σταυρό

προτίμησης.

Σημειωτέον

ότι

ψηφοδέλτιο

συνδυασμού

με

περισσότερους από τέσσερις σταυρούς προτίμησης προσμετράται υπέρ του συνδυασμού
ως έγκυρο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης.
β) Πιστοποίηση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος.
Μετά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και εφόσον ζητηθεί από τον εκλογέα, ο Πρόεδρος της
εφορευτικής επιτροπής του χορηγεί έντυπη βεβαίωση. Έντυπες βεβαιώσεις θα βρίσκονται με το
υπόλοιπο εκλογικό υλικό μέσα στους εκλογικούς σάκους με τους οποίους εφοδιάζονται όλα τα
εκλογικά τμήματα (άρθρο 83 παρ. 6 του π.δ. 26/2012).

4. Ψηφοφορία των εποπτών εκλογών και των γραμματέων τους, των αντιπροσώπων της
δικαστικής αρχής, των άλλων μελών των εφορευτικών επιτροπών και των γραμματέων
τους.
Οι επόπτες εκλογών και οι γραμματείς τους, ψηφίζουν, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του
ν.1427/1984, σ' ένα από τα εκλογικά τμήματα της περιφέρειας της πρεσβείας ή του προξενείου
που έχουν διοριστεί και δεν απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους. Ωστόσο προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα θα πρέπει να έχουν τις
προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. 1 του ανωτέρω νόμου.
Με τον ίδιο τρόπο και τις ίδιες προϋποθέσεις ψηφίζουν κι οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής
στο εκλογικό τμήμα που ασκούν τα καθήκοντά τους.
Για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος πρέπει να γίνει ειδική μνεία στο βιβλίο πρακτικών
της εφορευτικής επιτροπής και να καταχωρηθούν ιδιαιτέρως τα στοιχεία τους στο πρωτόκολλο
ψηφοφορίας.
Οι εκλογείς μέλη των εφορευτικών επιτροπών και οι γραμματείς των ίδιων επιτροπών ψηφίζουν
στο εκλογικό τμήμα που θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 1427/1984.
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5. Παραλειφθέντες εκλογείς
Όπως ήδη προαναφέρθηκε, οι εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια ή μητρώα
αρρένων δήμου της χώρας και οι οποίοι χωρίς να έχουν αποστερηθεί το εκλογικό τους δικαίωμα,
δεν περιλαμβάνονται για οποιαδήποτε άλλη αιτία στους εκλογικούς καταλόγους, έχουν τη
δυνατότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 26/2012 να ασκήσουν το εκλογικό
τους δικαίωμα μέχρι και το τέλος της διεξαγωγής της ψηφοφορίας σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα
της περιφέρειας της οικείας Προξενικής αρχής.
Για το σκοπό αυτό προσκομίζουν στην εφορευτική επιτροπή - εκτός από τα ανωτέρω (παρ. 2)
αναφερόμενα για την αναγνώρισή τους αποδεικτικά έγγραφα – και πιστοποιητικό εγγραφής τους
στα δημοτολόγια ή μητρώα

αρρένων δήμου

της χώρας όπου είναι εγγεγραμμένοι. Το

πιστοποιητικό αυτό θα φέρει την ένδειξη « ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ
25ΗΣ ΜΑΙΟΥ 2019» σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην υπ. αριθ. 27 (αριθ. πρωτ.
32351/25.4.2019) εγκύκλιό μας (ΑΔΑ: ΨΘΩΨ465ΧΘ7-51Ι).
Επισημαίνουμε ότι, οι ανωτέρω εκλογείς θα υπογράφουν και υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα
δηλώνουν ότι δεν ψήφισαν ούτε προτίθενται να ψηφίσουν για τις εκλογές αυτές σε άλλο εκλογικό
τμήμα και ότι δεν έχουν στερηθεί το εκλογικό τους δικαίωμα. Με έντυπες τέτοιες υπεύθυνες
δηλώσεις θα είναι εφοδιασμένα όλα τα εκλογικά τμήματα.
Μετά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος τα στοιχεία τους θα προστίθενται στον εκλογικό
κατάλογο και στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας του εκλογικού τμήματος που ψήφισαν και κατά την
έκδοση των αποτελεσμάτων οι εκλογείς αυτοί θα προσμετρώνται στους εγγεγραμμένους και στους
ψηφίσαντες του ίδιου τμήματος, θα γίνεται δε και σχετική μνεία στο πρακτικό.
Τα πιστοποιητικά βάσει των οποίων ψηφίζουν οι εκλογείς αυτοί θα τοποθετούνται στο τέλος της
ψηφοφορίας, μαζί με το λοιπό εκλογικό υλικό, στον εκλογικό σάκο.

6. Ψηφοφορία ναυτικών
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 1427/1984, κάθε Έλληνας ναυτικός που θα
βρεθεί την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, δηλαδή στις 25.5.2019, σε κάποιο από τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
μπορεί να ψηφίσει στο πλησιέστερο εκλογικό τμήμα της περιφέρειας της οικείας ελληνικής
πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής, έστω και αν δεν έχει περιληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους.
Η αναγνώριση των εκλογέων – ναυτικών από την εφορευτική επιτροπή του εκλογικού τμήματος
γίνεται με βάση κάποιο από τα αναφερόμενα στην παρ. 2 παραστατικά, καθώς και το ελληνικό
ναυτικό τους φυλλάδιο.
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Για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος πρέπει να γίνει ειδική μνεία στο βιβλίο πρακτικών
της εφορευτικής επιτροπής και να καταχωρηθούν ιδιαιτέρως τα στοιχεία τους στο πρωτόκολλο
ψηφοφορίας.
7. Διευκολύνσεις στους εκλογείς.
α) Εκλογείς οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε παρατεταμένη αναμονή, όπως π.χ.
κυοφορούσες

γυναίκες,

υπερήλικες,

ανάπηροι,

ασθενείς

κ.λπ.,

ψηφίζουν

με

απόλυτη

προτεραιότητα.
β) Εκλογείς, οι οποίοι λόγω σωματικής αδυναμίας δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν αυτοδύναμα
τις ενέργειες που προβλέπονται κατά την ψηφοφορία, δικαιούνται να ζητήσουν τη βοήθεια του
αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής ή άλλου μέλους της εφορευτικής επιτροπής, οι οποίοι
υποχρεούνται να παράσχουν τη συνδρομή τους για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των
εκλογέων αυτών.
8. Ενστάσεις κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας
Κάθε εκλογέας ή αντιπρόσωπος των συνδυασμών δικαιούται να υποβάλει στην εφορευτική
επιτροπή ενστάσεις αναφερόμενες σε τυχόν παραβάσεις του νόμου κατά τη διάρκεια της
ψηφοφορίας.
Οι ενστάσεις είναι έγγραφες και καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο βιβλίο πράξεων της εφορευτικής
επιτροπής.
Κατά τα λοιπά έχουν ανάλογη εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1-3 του Π.Δ.
26/2012.
9. Τήρηση της τάξης κατά την ψηφοφορία
Η φροντίδα για την τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας στον τόπο της ψηφοφορίας ανήκει
στην εφορευτική επιτροπή.

10. Τήρηση πρακτικών (άρθρο 9 παρ. 7 του ν. 1427/1984)
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Η εφορευτική επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά τη διάρκεια και
τη λήξη της ψηφοφορίας στο οποίο καταχωρεί κάθε θέμα σχετικό με τη διεξαγωγή τους. Επίσης
τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας για την αναγραφή των εκλογέων που ψηφίζουν.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας τόσο το πρακτικό όσο και το πρωτόκολλο ψηφοφορίας κλείνονται
και υπογράφονται από την εφορευτική επιτροπή.
11. Παράταση της Ψηφοφορίας

Μετά την παρέλευση της ώρας της ψηφοφορίας που καθορίζεται από το πρόγραμμα, η εφορευτική
επιτροπή μπορεί να παρατείνει την ψηφοφορία επί δύο ώρες κατ' ανώτατο όριο μόνο όταν
διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ακόμη εκλογείς που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
Αν η ψηφοφορία διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο, παρατείνεται με συμφωνία και του
αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής, μέχρι να συμπληρωθεί ο χρόνος που διήρκεσαν οι τυχόν
διακοπές.
Σε πάρα πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις απόλυτα δικαιολογημένες, η εφορευτική επιτροπή μπορεί
να παρατείνει την ψηφοφορία και πέρα των δύο ωρών καθώς και πέρα του χρόνου που διήρκεσαν
οι διακοπές μέχρι να εξαντληθεί ο αριθμός των εκλογέων που είναι παρόντες (άρθρο 89 παρ. 1
Π.Δ. 26/2012).

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
1. Ενέργειες από τις Εφορευτικές Επιτροπές.
Επισημαίνεται ότι οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων δεν κάνουν διαλογή
ψηφοδελτίων και εξαγωγή του αποτελέσματος της ψηφοφορίας στο κάθε εκλογικό τμήμα. Η
διαλογή θα διενεργηθεί στην Αθήνα από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και τις ειδικές
εφορευτικές επιτροπές που εδρεύουν στο Εφετείο Αθηνών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο
12 του ν. 1427/1984.
Οι Εφορευτικές Επιτροπές στα εκλογικά τμήματα του εξωτερικού έχουν αρμοδιότητα να
καταμετρήσουν μόνο τους φακέλους των εκλογέων που ψήφισαν, χωρίς να τους ανοίξουν, και να
πιστοποιήσουν τον αριθμό των εκλογέων που άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα (άρθρο 9 παρ.
6 του ν. 1427/1984) κατά τον ακόλουθο τρόπο:
Όταν λήξει η ψηφοφορία, κηρύσσεται η περάτωσή της από την εφορευτική επιτροπή και κλείνονται
οι πόρτες του καταστήματος ψηφοφορίας. Αμέσως μετά ανοίγεται η κάλπη και καταμετρούνται,
χωρίς να ανοιχτούν οι φάκελοι που περιέχονται σ' αυτή. Η καταμέτρηση των φακέλων γίνεται κατά
τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη.
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Στη συνέχεια κλείνεται και υπογράφεται από την εφορευτική επιτροπή το πρωτόκολλο
ψηφοφορίας.
Το αποτέλεσμα της καταμέτρησης των φακέλων και ο συνολικός αριθμός των εκλογέων που
ψήφισαν στο εκλογικό τμήμα, όπως αυτός προκύπτει από το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας,
γράφονται ολογράφως στο πρακτικό της επιτροπής.
Επίσης, η εφορευτική επιτροπή πρέπει να συντάξει σημείωμα, για την πρεσβευτική ή προξενική
αρχή, στο οποίο αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των εκλογέων που ψήφισαν στο εκλογικό
τμήμα.
Ύστερα με φροντίδα της εφορευτικής επιτροπής, κλείνονται μέσα σε ειδικό σάκο όλα τα στοιχεία
της ψηφοφορίας, ο οποίος σφραγίζεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 94 του Π.Δ. 26/2012.
Τον σάκο τον παραλαμβάνει ο δικαστικός αντιπρόσωπος.
2 . Ενέργειες από τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 7 του ν. 1427/1984, ο δικαστικός αντιπρόσωπος
οφείλει μετά τη λήξη της ψηφοφορίας και το τέλος των εργασιών της εφορευτικής επιτροπής να
προβεί στις εξής ενέργειες:
α) Να ενημερώσει τον επόπτη εκλογών για το τέλος της ψηφοφορίας.
β) Να παραδώσει στην πρεσβευτική ή προξενική αρχή το σημείωμα της εφορευτικής επιτροπής,
στο οποίο θα αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των εκλογέων που ψήφισαν στο εκλογικό τμήμα,
όπως αυτός προκύπτει από το πρωτόκολλο ψηφοφορίας.
γ) Να μεταφέρει άμεσα ο ίδιος με ευθύνη του αεροπορικώς στην Αθήνα τον εκλογικό σάκο και να
τον παραδώσει με απόδειξη στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του Εφετείου Αθηνών.
Σε περίπτωση που δικαστικός αντιπρόσωπος έχει οριστεί από πρόσωπα που προβλέπονται στο
τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1427/1984, ο σάκος παραδίδεται απ' αυτόν στον
επόπτη εκλογών.
3. Ενέργειες από τις πρεσβευτικές και τις προξενικές αρχές
Οι προξενικές αρχές μετά το τέλος της ψηφοφορίας σ' όλα τα εκλογικά τμήματα της περιφέρειάς
τους, θα πρέπει να ανακοινώσουν με e-mail ή με fax στο Υπουργείο Εσωτερικών, τον συνολικό
αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν, όπως αυτός προκύπτει από τα σχετικά σημειώματα των
εφορευτικών επιτροπών, καθώς και την ημέρα αναχώρησης για την Ελλάδα των αντιπροσώπων
της δικαστικής αρχής και των εποπτών εκλογών, που μεταφέρουν τους εκλογικούς σάκους με τα
στοιχεία της ψηφοφορίας (άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 1427/1984).
Σε περίπτωση που οι εκλογικοί σάκοι θα παραδοθούν για μεταφορά στην Αθήνα σε επόπτες
εκλογών, σύμφωνα με τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του
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ν. 1427/1984, οι πρεσβευτικές και προξενικές αρχές, οφείλουν να διευκολύνουν και να
συνδράμουν τους επόπτες εκλογών για την ασφαλή προσωρινή διαφύλαξη των σάκων και την
επιστροφή τους στην Ελλάδα (άρθρο 11 παρ. 2 του ν. 1427/1984).

Γ. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ - ΔΙΑΛΟΓΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ
Όπως προαναφέρθηκε, το έργο της αποσφράγισης των εκλογικών φακέλων και της διαλογής των
ψήφων, καθώς και της εξαγωγής των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας στο εξωτερικό, διενεργείται
από το Εφετείο Αθηνών και συγκεκριμένα από την Κεντρική Επιτροπή και τις Ειδικές Εφορευτικές
Επιτροπές, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1427/1984.
Τέλος, η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας του εξωτερικού στα γενικά
αποτελέσματα της ψηφοφορίας της χώρας θα γίνει από την Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή όπως
ορίζει το άρθρο 13 του ίδιου ν. 1427/1984.
Μετά το κείμενο της εγκυκλίου παρατίθενται τα κείμενα της νομοθεσίας της Ε.Ε., του εθνικού
δικαίου,

καθώς και όλων των Υπουργικών αποφάσεων που μνημονεύονται σ' αυτήν, ενώ με

αντίτυπα του π.δ. 26/2012 ( νομοθεσία για την εκλογή βουλευτών) θα εφοδιαστούν όλοι οι
αποδέκτες.
Ο εφοδιασμός των εποπτών εκλογών και των εφορευτικών επιτροπών όλων των εκλογικών
τμημάτων του εξωτερικού με αντίτυπα της εγκυκλίου αυτής, θα γίνει με φροντίδα των προξενικών
αρχών στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Υπουργείο Εξωτερικών
α) Διπλωματικό Γραφείο κ. Υπουργού
β) Διπλωματικό Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
γ) Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
δ) Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
ε) Α1 Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Χωρών
στ) Διεύθυνση ΣΤ4 Οικονομικής Διοίκησης
ζ) Δ/νση Ε3 ΔΙΔΔΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

2. Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (κ.κ. Γεν. Γραμματείς)
3. Άρειος Πάγος και Εισαγγελία Αρείου Πάγου
4. Εφετείο Αθηνών
5. Ελληνικές Πρεσβείες και Προξενεία στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.
6. Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες.
7. κ.κ. Επόπτες Εκλογών.
8. Εφορευτικές Επιτροπές εκλογικών τμημάτων εξωτερικού
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Προεδρία Δημοκρατίας
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Γραφείο Διοικητικών Υποθέσεων
2. Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού
3. Βουλή των Ελλήνων, Διεύθυνση Διοικητικού
4. Όλα τα Υπουργεία
Διευθύνσεις Διοικητικού.
5. Γενικά Επιτελεία: Εθνικής Άμυνας, Στρατού, Ναυτικού και ΑεροπορίαςΔιευθύνσεις Προσωπικού
6. Αρχηγεία: Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενικού Σώματος και Πυροσβεστικού ΣώματοςΔιευθύνσεις Διοικητικού
7. Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο
8. Συμβούλιο Επικρατείας
9. Ελεγκτικό Συνέδριο
10. Εφετεία Κράτους και Εισαγγελίες Εφετών (Μέσω Περιφερειακών Ενοτήτων Έδρας Νομών)
11. Πρωτοδικεία Κράτους και Εισαγγελίες Πρωτοδικών (Μέσω Περιφερειακών Ενοτήτων Έδρας
Νομών)
12. κ.κ. Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
13.κ.κ. Περιφερειάρχες
14.κκ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων-Έδρας Noμών
15.Περιφερειακές Ενότητες ‘Εδρας Νομών
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ΠΙΝΑΚΑΣ
Κοινοτικών Πράξεων, Νόμων και Υπουργικών Αποφάσεων, σχετικών με τη διενέργεια των
εκλογών στο εξωτερικό της 25ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των Ελλήνων
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
1. Απόφαση 2018/937 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που υιοθετήθηκε στις 28.6.2018 για τον
καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου
Βασιλείου
2.Απόφαση 2013/312//ΕΕ της 28ης Ιουνίου 2013 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό
της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (L 181/29.6.2013) η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το
δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 14 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση .
3.Νόμος 4244/2014 σχετικά με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συμβουλίου της 20 ης
Δεκεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά με τις λεπτομέρειες
άσκησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από
τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος-μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι , στο
ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2196/1994 (Α΄41) και άλλες διατάξεις.
4. Νόμος 4255/2014 (ΦΕΚ 89/τ.Α./1.4.2014) « Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
άλλες διατάξεις».
5. Νόμος 1427/1984 σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών Κρατών της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Νόμο
1443/1984.
6. Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών 4365/22.1.2019 σχετικά με τον καθορισμό του περιεχομένου,
προθεσμίας και τρόπου υποβολής της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων που
διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άσκηση του
εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019.
7. Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών 24582/3.4.2019 σχετικά με τον καθορισμό του περιεχομένου
των ειδικών εκλογικών καταλόγων των Ελλήνων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών Κρατών
της Ε.Ε. για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019 κ.λπ.
8. Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών 22590/28.3.2019 σχετικά με την παράταση προθεσμίας
υποβολής της αίτησης - δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών
κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019.
9. Κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών 30296/19.4.2019 σχετικά με τον
καθορισμό των προθεσμιών για τον διορισμό μελών Εφορευτικών Επιτροπών των εκλογικών
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τμημάτων στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25 ης Μαΐου
2019, που θα διεξαχθούν στο έδαφος των λοιπών κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ.
10. Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών 6030/29.1.2019 σχετικά με τον καθορισμό απόχρωσης
χαρτιού, διαστάσεων ψηφοδελτίων, λευκών ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλων που θα
χρησιμοποιηθούν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019.
11. Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών 6033/29.1.2019 σχετικά με τον καθορισμό ειδικού
γνωρίσματος και λοιπών χαρακτηριστικών των σάκων στους οποίους κλείνεται το υλικό της
ψηφοφορίας κατά την εκλογή των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
12. Κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών 12499/21.2.2019

σχετικά με τον

καθορισμό του τύπου των καλπών και των ειδικών διαχωρισμάτων (παραβάν) για την ψηφοφορία
των Ελλήνων που διαμένουν στα λοιπά κράτη της Ε.Ε. στις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019.
13. Εγκύκλιος 27/32351/25.4.2019 σχετικά με τους παραλειφθέντες εκλογείς
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2.7.2018

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

LI 165/1

ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/937 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ
της 28ης Ιουνίου 2018
για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 2,
Έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1 Το άρθρο 14 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) καθορίζει τα
) κριτήρια για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή ότι πρέπει ο αριθμός των αντιπροσώπων
των πολιτών της Ένωσης να μην υπερβαίνει τους επτακόσιους πενήντα συν τον πρόεδρο, η εν λόγω
εκπροσώπηση να είναι αναλογική κατά φθίνουσα τάξη, με ελάχιστο όριο έξι μελών ανά κράτος μέλος, και
κανένα κράτος μέλος να μην λαμβάνει περισσότερες από ενενήντα έξι έδρες.
(2 Το άρθρο 10 ΣΕΕ προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι η λειτουργία της Ένωσης πρέπει να θεμελιώνεται στην
) αντιπροσωπευτική δημοκρατία, με τους πολίτες να εκπροσωπούνται άμεσα στο επίπεδο της Ένωσης στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη να εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο από τις κυβερνήσεις τους,
οι οποίες με τη σειρά τους είναι δημοκρατικά υπεύθυνες έναντι των εθνικών τους κοινοβουλίων ή των
πολιτών τους.
(3 Το άρθρο 14 παράγραφος 2 ΣΕΕ εφαρμόζεται επομένως στο πλαίσιο των ευρύτερων ρυθμίσεων για τα
) θεσμικά όργανα που καθορίζονται στις Συνθήκες, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης τις διατάξεις για τη
λήψη αποφάσεων στο Συμβούλιο,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
Κατ' εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 2 ΣΕΕ, ισχύουν οι εξής αρχές:
—η κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιοποιεί πλήρως τα ελάχιστα και μέγιστα όρια ανά
κράτος μέλος που ορίζει η ΣΕΕ, ώστε να αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν πιστότερα το μέγεθος του
πληθυσμού των κρατών μελών,
—η αναλογικότητα κατά φθίνουσα τάξη ορίζεται ως εξής: ο λόγος μεταξύ του πληθυσμού και του αριθμού
των εδρών κάθε κράτους μέλους πριν τη στρογγυλοποίηση σε ακέραιους αριθμούς διαφοροποιείται
αναλόγως του αντίστοιχου πληθυσμού τους, κατά τρόπον ώστε κάθε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
από πολυπληθέστερο κράτος μέλος να εκπροσωπεί περισσότερους πολίτες από ό,τι κάθε μέλος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που προέρχεται από κράτος μέλος με μικρότερο πληθυσμό και, αντιστρόφως,
κατά τρόπον ώστε όσο μεγαλύτερο πληθυσμό έχει ένα κράτος μέλος, τόσο μεγαλύτερη αξίωση να έχει σε
μεγάλο αριθμό εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
—η κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντικατοπτρίζει τις δημογραφικές εξελίξεις στα κράτη
μέλη.
Άρθρο 2
Ο συνολικός πληθυσμός των κρατών μελών υπολογίζεται από την Επιτροπή (Eurostat) βάσει των πλέον
πρόσφατων δεδομένων που παρέχουν τα κράτη μέλη, σύμφωνα με μέθοδο που καθιερώθηκε δυνάμει του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1260/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3).
Άρθρο 3
1. Ο αριθμός των εκλεγόμενων σε κάθε κράτος μέλος αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
καθορίζεται ως εξής για την κοινοβουλευτική περίοδο 2019-2024:
Βέλγιο

21

Βουλγαρία

17

Τσεχική Δημοκρατία

21

Δανία

14

Γερμανία

96

Εσθονία

7

Ιρλανδία

13

Ελλάδα

21

Ισπανία

59

Γαλλία

79

Κροατία

12
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Ιταλία

76

Κύπρος

6

Λετονία

8

Λιθουανία

11

Λουξεμβούργο

6

Ουγγαρία

21

Μάλτα

6

Κάτω Χώρες

29

Αυστρία

19

Πολωνία

52

Πορτογαλία

21

Ρουμανία

33

Σλοβενία

8

Σλοβακία

14

Φινλανδία

14

Σουηδία

21

2. Ωστόσο, σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να αποτελεί κράτος μέλος της Ένωσης
κατά την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου 2019-2024, ο αριθμός των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ανά κράτος μέλος που αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους είναι αυτός που προβλέπεται στο
άρθρο 3 της απόφασης 2013/312/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (4), έως ότου η αποχώρηση του
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση καταστεί νομικά ισχυρή.
Όταν η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση καταστεί νομικά ισχυρή, ο αριθμός των
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχουν εκλεγεί σε κάθε κράτος μέλος είναι αυτός που
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
Όλοι οι αντιπρόσωποι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι οποίοι πληρούν τις πρόσθετες έδρες που προκύπτουν
από τη διαφορά μεταξύ του αριθμού των εδρών που έχουν κατανεμηθεί κατά την έννοια του πρώτου και
δεύτερου εδαφίου καταλαμβάνουν τις έδρες τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ταυτόχρονα.
Άρθρο 4
Εν ευθέτω χρόνω πριν από την έναρξη κοινοβουλευτικής περιόδου 2024-2029, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 ΣΕΕ, πρόταση για
επικαιροποιημένη κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την επομένη της ημέρας δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2018.
Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
D. TUSK
(1) Πρωτοβουλία που εκδόθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2018 (δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί στην Επίσημη
Εφημερίδα).
(2) Έγκριση της 13ης Ιουνίου 2018 (δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1260/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής
Νοεμβρίου 2013, για τις ευρωπαϊκές δημογραφικές στατιστικές (ΕΕ L 330 της 10.12.2013, σ. 39).
(4) Απόφαση 2013/312/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2013, για τον καθορισμό της
σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 57).
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 2013 για
τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(2013/312/ΕΕ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 2,
Έχοντας υπόψη το άρθρο 2 παράγραφος 3 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές
διατάξεις,
Έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1,
των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κοινοβουλευτική περίοδο 2014-2019.
Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Η ισχύς του άρθρου 2 παράγραφοι 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις
μεταβατικές διατάξεις λήγει στο τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου 2009-2014.
(2) Η ισχύς του άρθρου 19 παράγραφος 1 της πράξης περί των όρων προσχωρήσεως της
Δημοκρατίας της Κροατίας και των προσαρμογών της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας λήγει στο τέλος της κοινοβουλευτικής
περιόδου 2009-2014.
(3) Είναι απαραίτητη η συμμόρφωση άνευ χρονοτριβής προς τις διατάξεις του άρθρου 2
παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του πρωτοκόλλου αριθ. 36 και, συνεπώς, η έκδοση της απόφασης
που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε τα κράτη μέλη να μπορέσουν να θεσπίσουν εγκαίρως τα
αναγκαία εθνικά μέτρα για τη διοργάνωση.
(4) Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση
καθορίζει τα κριτήρια για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ήτοι ο αριθμός των
αντιπροσώπων των πολιτών της Ένωσης να μην υπερβαίνει τους επτακόσιους πενήντα, συν τον
πρόεδρο, η εν λόγω εκπροσώπηση να είναι αναλογική κατά φθίνουσα τάξη, με ελάχιστο όριο έξι
μελών ανά κράτος μέλος, και κανένα κράτος μέλος να μη λαμβάνει περισσότερες από ενενήντα έξι
έδρες.
(5) Το άρθρο 10 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι η
λειτουργία της Ένωσης θεμελιώνεται στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία με τους πολίτες να
εκπροσωπούνται άμεσα στο επίπεδο της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη
να εκπροσωπούνται από τις κυβερνήσεις τους, οι οποίες με τη σειρά τους είναι δημοκρατικά
υπεύθυνες έναντι των εθνικών τους κοινοβουλίων ή των πολιτών τους, στο Συμβούλιο. Το άρθρο
1

Πρωτοβουλία που εκδόθηκε στις 13 Μαρτίου 2013 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη
Εφημερίδα).
2 Έγκριση της 12ης Ιουνίου 2013 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
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14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τη σύνθεση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εφαρμόζεται επομένως στο πλαίσιο των ευρύτερων διευθετήσεων για
τα θεσμικά όργανα που καθορίζονται στις Συνθήκες, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης τις διατάξεις
για τη λήψη αποφάσεων στο Συμβούλιο,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Κατ' εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας κατά φθίνουσα τάξη, που προβλέπεται από το
άρθρο 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχύουν οι εξής αρχές:
— η κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιοποιεί πλήρως τους ελάχιστους και
μέγιστους αριθμούς που ορίζει η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να αντικατοπτρίζει
όσο το δυνατόν πιστότερα την κατανομή των πληθυσμών των κρατών μελών,
— ο λόγος μεταξύ του πληθυσμού και του αριθμού των εδρών κάθε κράτους μέλους πριν από τη
στρογγυλοποίηση σε ακέραιους αριθμούς διαφοροποιείται αναλόγως του αντίστοιχου πληθυσμού
τους, κατά τρόπον ώστε κάθε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από πολυπληθέστερο κράτος
μέλος να εκπροσωπεί περισσότερους πολίτες από ό,τι κάθε μέλος που προέρχεται από κράτος
μέλος με μικρότερο πληθυσμό και, αντίστροφα, ώστε όσο μεγαλύτερο πληθυσμό έχει ένα κράτος
μέλος, τόσο μεγαλύτερη αξίωση να έχει σε μεγάλο αριθμό εδρών.
Άρθρο 2
Ο συνολικός πληθυσμός των κρατών μελών υπολογίζεται από την Επιτροπή (Eurostat) βάσει των
δεδομένων που παρέχουν τα κράτη μέλη, σύμφωνα με μέθοδο που καθιερώθηκε μέσω
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Άρθρο 3
Κατ' εφαρμογήν του άρθρου 1, ο αριθμός των εκλεγόμενων σε κάθε κράτος μέλος αντιπροσώπων
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθορίζεται ως εξής για την κοινοβουλευτική περίοδο 2014-2019:

Βέλγιο
Βουλγαρία
Τσεχική Δημοκρατία
Δανία
Γερμανία
Εσθονία
Ιρλανδία
Ελλάδα
Ισπανία
Γαλλία
Κροατία
Ιταλία
Κύπρος
Λετονία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Ουγγαρία
Μάλτα

21
17
21
13
96
6
11
21
54
74
11
73
6
8
11
6
21
6
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Κάτω Χώρες
Αυστρία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Σλοβενία
Σλοβακία
Φινλανδία
Σουηδία
Ηνωμένο Βασίλειο

26
18
51
21
32
8
13
13
20
73
Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αναθεωρείται εγκαίρως πριν από την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου
2019-2024 βάσει πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα προταθεί πριν από το
τέλος του 2016, με σκοπό τον καθορισμό ενός συστήματος το οποίο θα καθιστά μελλοντικά
δυνατή, πριν από κάθε διενέργεια νέων εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την ανακατανομή
των εδρών μεταξύ των κρατών μελών με τρόπο αντικειμενικό, δίκαιο, βιώσιμο και διαφανή,
υιοθετώντας την αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας όπως καθορίζεται στο άρθρο 1, ενώ
λαμβάνονται υπόψη η ενδεχόμενη αλλαγή του αριθμού των κρατών μελών και οι δημογραφικές
εξελίξεις τους που θα έχουν διαπιστωθεί δεόντως επιτυγχάνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τη
συνολική ισορροπία του συστήματος για τα θεσμικά όργανα όπως καθορίζεται στις Συνθήκες.
Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2013
.
Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
H. VAN ROMPUY
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ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4255
Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1
Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

1. Η εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις έδρες που κάθε φορά αναλογούν στην
Ελλάδα, διενεργείται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες που έχουν το
δικαίωμα του εκλέγειν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 του π.δ. 26/2012
«Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α'
57). Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν και οι πολίτες των λοιπών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης κατά τα οριζόμενα στο ν. 2196/1994 (Α' 41).
Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.
2. Για την εκλογή αυτών, ολόκληρη η Ελληνική Επικράτεια αποτελεί μία ενιαία εκλογική περιφέρεια.
3. Η ημέρα και η διάρκεια διεξαγωγής της ψηφοφορίας ορίζεται κάθε φορά με προεδρικό διάταγμα,
που εκδίδεται με πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών τριάντα
τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθοριζόμενη για την ψηφοφορία.

Άρθρο 2
Εκλόγιμοι - Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα
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1. Εκλόγιμοι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι όσοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ.1 του Συντάγματος και του άρθρου 29 του π.δ. 26/2012.
Επίσης, εκλόγιμοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι και οι πολίτες των λοιπών κρατών - μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα οριζόμενα στο ν. 2196/1994 (Α' 41), όπως αυτός τροποποιήθηκε με
το ν. 4244/2014 (Α' 60).
2. Οι διατάξεις του άρθρου 56 του Συντάγματος και των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 30 του
π.δ. 26/2012 και της παρ. 1 του δέκατου πέμπτου άρθρου του ν. 2196/ 1994 (Α' 41) για τα
κωλύματα εκλογιμότητας των βουλευτών εφαρμόζονται και για την εκλογή των μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου δεν μπορούν να
ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αν δεν
παραιτηθούν πριν από την ανακήρυξή τους.
3. Εκτός από τα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στο άρθρο 6 της Πράξης η οποία είναι
προσαρτημένη στην απόφαση του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 20ής
Σεπτεμβρίου 1976, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου
2002 και της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 (2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ) που κυρώθηκε με το ν. 3216/2003
(Α'312), έχουν εφαρμογή εν προκειμένω και οι διατάξεις του άρθρου 57 του Συντάγματος περί των
ασυμβιβάστων των βουλευτών.
4. Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που στερήθηκε κάποιο από τα προσόντα εκλογιμότητας
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματός του.

Άρθρο 3
Πρόταση υποψηφίων Κατάρτιση και ανακήρυξη συνδυασμών

1. Δικαίωμα υποβολής πρότασης υποψηφίων έχουν μόνο τα κόμματα ή οι συνασπισμοί
συνεργαζόμενων κομμάτων. Στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων μπορούν να
συμμετέχουν και πολιτικές κινήσεις που δεν αποτελούν πολιτικό κόμμα.
Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 37 και του άρθρου 38 του π.δ. 26/2012
περί του ονόματος και εμβλήματος των κομμάτων και περί της διαφωνίας για τη χρήση ονόματος ή
εμβλήματος αυτών, εφαρμόζονται αναλόγως και εν προκειμένω.
Οι κατά τις ανωτέρω διατάξεις δηλώσεις των κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζόμενων
κομμάτων επιδίδονται στον Υπουργό Εσωτερικών και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
2. Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στην εκλογή σε συνδυασμό, ο οποίος καταρτίζεται από το κόμμα ή
το συνασπισμό συνεργαζόμενων κομμάτων που τους προτείνει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
επόμενη παράγραφο.
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Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερους από έναν συνδυασμούς.
3. Η πρόταση κάθε κόμματος ή συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων, που αποτελεί το
συνδυασμό του κόμματος ή του συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων περιλαμβάνει
υποψηφίους, των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθμού των
συνολικά εκλεγομένων, κάθε φορά, κατά την παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, μελών στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πρόταση αναγράφει το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, την ιδιότητα και
την ακριβή διεύθυνση κατοικίας του προτεινόμενου και συνοδεύεται από έγγραφη αποδοχή και
υπεύθυνη δήλωση αυτού, που γίνονται και με ειδική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα.

*

Για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασμών κομμάτων ή συνασπισμού συνεργαζόμενων

κομμάτων, ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό
τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του συνολικού αριθμού των υποψηφίων τους, αντιστοίχως. Τυχόν
δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο
με μισό της μονάδας και άνω.
Με την ανωτέρω δήλωση, ο υποψήφιος δηλώνει ότι: α) δεν αποδέχθηκε τη συμμετοχή του ως
υποψηφίου σε συνδυασμό - πρόταση άλλου κόμματος ή συνασπισμού συνεργαζόμενων
κομμάτων, β) είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο αρρένων ή το δημοτολόγιο δήμου του κράτους,
μνημονεύοντας το όνομα του δήμου, το έτος γέννησης, καθώς και την ημερομηνία για την
περίπτωση κατά την οποία απαιτείται αυτή σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 29 του π.δ.
26/2012, γ) δεν έχει στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν, δ) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα
κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 2 του παρόντος και ε) δεν έχει ανειλημμένη υποχρέωση
παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρόνο, προκειμένου περί πολιτικών υπαλλήλων και
στρατιωτικών εν γένει, κατά την ισχύουσα νομοθεσία. Όποιος υποβάλλει ψευδή δήλωση υπόκειται
στις ποινές της παρ. 3 του άρθρου 117 του π.δ. 26/2012.
Για κάθε υποψήφιο επισυνάπτεται γραμμάτιο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας για κατάθεση
χρηματικού ποσού εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ. Το χρηματικό αυτό ποσό αποτελεί έσοδο του
τακτικού προϋπολογισμού και είναι δυνατόν να αυξομειώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Οικονομικών.
4.

Οι

υποψήφιοι

αναγράφονται

στο

ψηφοδέλτιο

του

κόμματος

ή

του

συνασπισμού

συνεργαζόμενων κομμάτων κατά αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους.
5. Στην πρόταση κάθε συνδυασμού επισυνάπτεται γραμμάτιο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας
για την κατάθεση χρηματικού ποσού τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ), η έλλειψη του οποίου
καθιστά την πρόταση απαράδεκτη.
Το ποσό αυτό επιστρέφεται στα κόμματα ή τους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων, των
οποίων οι συνδυασμοί έλαβαν ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) τουλάχιστον του συνόλου των
εγκύρων ψηφοδελτίων σε ολόκληρη την Επικράτεια ή μία τουλάχιστον έδρα μέλους του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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* Για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασµών αυτοτελών κοµµάτων, συνασπισµού συνεργαζόµενων κοµµάτων και ανεξαρτήτων, ο αριθµός των υποψηφίων Βουλευτών, από κάθε φύλο, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο µε το 40% του συνολικού αριθµού των υποψηφίων τους, αντιστοίχως, ανά εκλογική περιφέριεα.Τυχόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι ίσο µε µισό της µονάδας
και άνω. (παράγραφος 1 του άρθρου 15 του ν.4604/2019 (50 Α΄)

6. Η έλλειψη της αποδοχής ή της υπεύθυνης δήλωσης του προτεινόμενου ή της υπογραφής του ή
του πληρεξουσίου του ή του γραμματίου, καθώς και η έλλειψη οποιουδήποτε από τα οριζόμενα
στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, οριζόμενα στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης του
προτεινόμενου, συνεπάγεται τη μη ανακήρυξή του ως υποψηφίου από το αρμόδιο δικαστήριο.
7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 7 του άρθρου 34 του π.δ.
26/2012.
8. Τη δέκατη τέταρτη ημέρα πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, το Α' Τμήμα του Αρείου Πάγου
ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους υποψηφίους που προτάθηκαν νόμιμα κατά
συνδυασμούς, όπως αυτοί δηλώθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, με
ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 35 και 36 του π.δ. 26/2012.
Οι ανακηρυχθέντες υποψήφιοι ανακοινώνονται αμέσως στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο
προβαίνει αμελλητί στην έκδοση προκήρυξης, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία της
απόφασης ανακήρυξης. Η προκήρυξη κοινοποιείται αμέσως στους Αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι
είναι υποχρεωμένοι να τη δημοσιεύσουν κατά ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39
του π.δ. 26/2012.
Άρθρο 4
Ψηφοδέλτια - Σταυροί προτίμησης
1. Κάθε συνδυασμός είναι υποχρεωμένος να εκτυπώσει δικό του ψηφοδέλτιο, σε ορθογώνιο
σχήμα, ομοιόμορφο για όλη την Επικράτεια, σε χαρτί που χορηγείται στα κόμματα ή τους
συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος.
Η απόχρωση του χαρτιού και οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων και των εκλογικών φακέλων, καθώς
και η ποσότητα του χορηγούμενου χαρτιού και κάθε άλλη αναγκαία εν προκειμένω λεπτομέρεια,
ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 70, του άρθρου
71, των παραγράφων 2, 6 και 10 του άρθρου 72 και του άρθρου 73 του π.δ. 26/2012. Στα
ψηφοδέλτια δύναται να αναγράφονται πριν από το έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού του
κόμματος ή του συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων, το έμβλημα και το όνομα του
34
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ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος με το οποίο κάθε συνδυασμός συνδέεται. Στα ψηφοδέλτια
συνδυασμού

συνασπισμού

κομμάτων,

στα

οποία

συμμετέχουν

και

πολιτικές

κινήσεις,

αναγράφονται οριζόντια από το άνω μέρος της μίας μακρότερης πλευράς τους και προς την άλλη
σε διαδοχικές ξεχωριστές σειρές το έμβλημα και το όνομα του συνασπισμού. Μετά την
προσωνυμία του συνασπισμού, δύναται να αναγράφονται σε διαδοχικές ξεχωριστές σειρές ή και
παραπλεύρως, τα εμβλήματα και τα ονόματα κομμάτων ή πολιτικών κινήσεων που αποτελούν το
συνασπισμό. Στη συνέχεια αναγράφονται τα ονόματα όλων των υποψηφίων του συνδυασμού,
καθένα χωριστά, κατά τη σειρά που αναφέρονται στην απόφαση για την ανακήρυξη του
συνδυασμού και με τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία που αναφέρονται στην απόφαση αυτή, από τα
οποία προτάσσεται το επώνυμο.
Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ τεσσάρων (4), κατ' ανώτατο όριο,
υποψηφίων του συνδυασμού, σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο, δίπλα στο όνομα καθενός από
αυτούς, σταυρό προτίμησης.
Ψηφοδέλτιο συνδυασμού με περισσότερους από τέσσερις σταυρούς προτίμησης, προσμετράται
υπέρ του συνδυασμού ως έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης.
2. Εάν κατά την ψηφοφορία ανακύψει έλλειψη των, κατά τα ανωτέρω, έντυπων ψηφοδελτίων,
επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μη έντυπων ψηφοδελτίων, της ίδιας απόχρωσης με τα έντυπα, υπό
τις προϋποθέσεις και τα οριζόμενα περί λευκών ψηφοδελτίων στο άρθρο 74 του π.δ. 26/2012.
Στο μη έντυπο ψηφοδέλτιο ο εκλογέας αναγράφει με το χέρι του το όνομα του συνδυασμού της
προτίμησης του, καθώς και το ονοματεπώνυμο μέχρι και τεσσάρων (4) υποψηφίων της
προτίμησής του από τον ίδιο συνδυασμό, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων
4 και 5 του άρθρου 74 του π.δ. 26/2012.
3. Για τους φακέλους, μέσα στους οποίους τοποθετούνται τα ψηφοδέλτια, εφαρμόζονται αναλόγως
οι διατάξεις του άρθρου 75 του π.δ. 26/2012.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 76 του π.δ. 26/2012 για την ακυρότητα των ψηφοδελτίων εφαρμόζονται
αναλόγως και εν προκειμένω.

Άρθρο 5
Ψηφοφορία, διαλογή ψήφων και κατάρτιση πινάκων αποτελεσμάτων από τα Πρωτοδικεία

1. Η ψηφοφορία διενεργείται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Επικράτεια κατά εκλογικά τμήματα και
κατά τις ισχύουσες για την εκλογή των βουλευτών περιφέρειες, με βάση τους εκλογικούς
καταλόγους που ισχύουν για την εκλογή των βουλευτών, καθώς και τους κατά το άρθρο 27 του
π.δ. 26/2012 καταρτιζόμενους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
2. Κατά τη ψηφοφορία κάθε συνδυασμός και κάθε υποψήφιος δικαιούται να διορίζει από έναν
αντιπρόσωπο με τον αναπληρωτή του σε κάθε εκλογικό τμήμα. Κάθε συνδυασμός και κάθε
υποψήφιος μπορεί, επίσης, να διορίζει από έναν πληρεξούσιο σε καθεμία από τις αναφερόμενες
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στην προηγούμενη παράγραφο εκλογικές περιφέρειες. Ο διορισμός των αντιπροσώπων και των
πληρεξουσίων γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 40 και 41 του π.δ. 26/2012.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 50 παράγραφος 1 για την ημέρα της ψηφοφορίας, 51 για τα εκλογικά
τμήματα, 52 για τα καταστήματα ψηφοφορίας, 53 για τους εκλογείς στρατιωτικούς κ.λπ., της παρ.1
του άρθρου 27 του π.δ. 26/2012, 54 για την ψηφοφορία των ανδρών φρουράς, 55 για τον
προσδιορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας, 56 για τη δημοσίευση
προγράμματος ψηφοφορίας, 57 για την προετοιμασία του καταστήματος ψηφοφορίας, 58 για το
διορισμό εφορευτικών επιτροπών, 59 για τα κωλύματα διορισμού μελών εφορευτικών επιτροπών,
60 για την αναπλήρωση μελών εφορευτικών επιτροπών, 61 για τα καθήκοντα εφορευτικών
επιτροπών, 62 για την ψηφοφορία μελών εφορευτικών επιτροπών, 63 για τον γραμματέα
εφορευτικής επιτροπής, 64 για τους διερμηνείς τουρκικής γλώσσας, 65 για τη σφραγίδα
εφορευτικών επιτροπών, 66 για τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τα καθήκοντα
αυτών, 67 για τον έφορο των αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, 68 για το διορισμό των
αντιπροσώπων δικαστικής αρχής και των εφόρων αυτών, 69 για τη ψηφοφορία αντιπροσώπων
δικαστικής αρχής, εφόρων αυτών και κρατουμένων, 77 για λοιπές διατάξεις περί ψηφοδελτίων, 78
για την παραλαβή καταστήματος και εκλογικών ειδών από την εφορευτική επιτροπή, 79 για τη
σφράγιση της κάλπης, 80 για το πρακτικό παραλαβής, 81 για την έναρξη της ψηφοφορίας, 82 για
την προσέλευση ψηφοφόρων, 83 για τον τρόπο ψηφοφορίας, 84 για το πρωτόκολλο ψηφοφορίας,
85 για τις ενστάσεις κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, 86 για την τήρηση της τάξης κατά την
ψηφοφορία, 87 για τις απαγορεύσεις, 88 για την παρουσία υποψηφίων και αντιπροσώπων αυτών,
89 για την περάτωση της ψηφοφορίας, 90 για το άνοιγμα της κάλπης και την αρίθμηση των
φακέλων, 91 για τη διαλογή των ψήφων, 92 για τη διακοπή της διαλογής, 93 για το πέρας της
διαλογής και 94 για τη διαβίβαση των αποτελεσμάτων στο πρωτοδικείο του π.δ. 26/2012, όπως
ισχύουν κάθε φορά, εφαρμόζονται αναλόγως και εν προκειμένω.
4. Το υλικό της ψηφοφορίας περικλείεται σε σάκο, ο οποίος φέρει εξωτερικώς ειδικό γνώρισμα
οριζόμενο με απόφαση του Υπουργού των Εσωτερικών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι
διατάξεις του άρθρου 94 του π.δ. 26/2012.
5. Επίσης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4, 5 και 8 του άρθρου 98
του π.δ. 26/ 2012 που αφορούν στη συγκέντρωση και κατάταξη των αποτελεσμάτων της εκλογής
και την κατάρτιση των σχετικών πινάκων από τα πρωτοδικεία. Ο Πρόεδρος του Πρωτοδικείου
αποστέλλει αμέσως επικυρωμένο αντίγραφο του ανωτέρω πίνακα των αποτελεσμάτων στον
Υπουργό Εσωτερικών για την κατανομή των εδρών από την Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή,
καθώς και στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Αθηνών, προκειμένου να καταρτίσει συγκεντρωτικό
πίνακα αποτελεσμάτων για όλη την Επικράτεια, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των
παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 98 του ανωτέρω διατάγματος και να προβεί στην ανακήρυξη των
εκλεγέντων.
Άρθρο 6
Γενικό αποτέλεσμα ψηφοφορίας Κατανομή εδρών
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1. Η Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή του άρθρου 101 του π.δ. 26/2012, που εδρεύει στο
Υπουργείο Εσωτερικών, με βάση τους, κατά το προηγούμενο άρθρο, πίνακες των πρωτοδικείων,
καταρτίζει το γενικό οριστικό πίνακα των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας σε όλη την Επικράτεια
και με βάση τα αποτελέσματα αυτά προβαίνει στην κατανομή των εδρών των μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ των συνδυασμών των κομμάτων και των συνασπισμών
συνεργαζόμενων κομμάτων που μετείχαν στην εκλογή, κατά τα οριζόμενα στις επόμενες
παραγράφους.
2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο κατανομή ενεργείται αναλογικά με την εκλογική δύναμη σε
όλη την Επικράτεια των συνδυασμών που μετέχουν σε αυτήν.
Για το σκοπό αυτόν αθροίζεται το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων, τα οποία έλαβαν σε όλη την
Επικράτεια όλοι οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στην εκλογή, το άθροισμα δε αυτό διαιρείται με το
συνολικό αριθμό των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που κάθε φορά αναλογούν στην
Ελλάδα.
Το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό
μέτρο της πρώτης φάσης της κατανομής, με το οποίο διαιρείται ολόκληρη η εκλογική δύναμη σε
όλη την Επικράτεια του κάθε συνδυασμού, δηλαδή το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων που
έλαβε αυτός, σε κάθε δε συνδυασμό περιέρχονται τόσες έδρες από την πρώτη φάση της
κατανομής όσες φορές το εκλογικό μέτρο περιέχεται στην εκλογική δύναμη αυτού.
3. Η κατανομή συνεχίζεται σε δεύτερη φάση, κατά την οποία αθροίζεται το σύνολο των
αχρησιμοποίητων υπόλοιπων εκλογικής δύναμης όλων των συνδυασμών μετά την κατανομή της
προηγούμενης παραγράφου, το άθροισμα δε που προκύπτει διαιρείται με τον αριθμό των
αδιάθετων, μετά την κατά την προηγούμενη παράγραφο κατανομή, εδρών, αυξημένο κατά ένα.
Το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό
μέτρο της δεύτερης φάσης της κατανομής με το οποίο διαιρείται το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο
εκλογικής δύναμης κάθε συνδυασμού, σε κάθε δε συνδυασμό περιέρχονται από τη δεύτερη αυτή
φάση της κατανομής τόσες έδρες όσες φορές το εκλογικό μέτρο περιέχεται στην αχρησιμοποίητη
εκλογική δύναμη αυτού.
Εάν το άθροισμα των εδρών που παραχωρούνται κατά τα ανωτέρω στους συνδυασμούς, είναι
μεγαλύτερο από τον αριθμό των εδρών που πρέπει να κατανεμηθούν κατά τη δεύτερη αυτή φάση,
η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από το συνδυασμό που έχει το μικρότερο υπόλοιπο εκλογικής
δύναμης. Σε περίπτωση ίσου αριθμού υπολοίπων ψήφων ενεργείται κλήρωση και η έδρα
αφαιρείται από το συνδυασμό που δεν ευνοήθηκε από την κλήρωση.
Σε περίπτωση που η εκλογική δύναμη συνδυασμού είναι μικρότερη από το εκλογικό μέτρο της
πρώτης φάσης της κατανομής που προέκυψε σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της προηγούμενης
παραγράφου, ως αχρησιμοποίητη εκλογική δύναμη που μεταφέρεται στη δεύτερη φάση της
κατανομής θεωρείται το σύνολο των εγκύρων ψήφων σε όλη την Επικράτεια του συνδυασμού
αυτού.
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4. Οι έδρες που παραμένουν αδιάθετες, μετά την κατά την προηγούμενη παράγραφο κατανομή,
παραχωρούνται ανά μία και μέχρις εξαντλήσεώς τους στους συνδυασμούς που έχουν το
μεγαλύτερο κατά σειρά, μετά την πρώτη φάση, αχρησιμοποίητο υπόλοιπο εκλογικής δύναμης και
αρχή γίνεται από τους συνδυασμούς οι οποίοι δεν χρησιμοποίησαν το υπόλοιπο αυτό για
κατάληψη έδρας από τη δεύτερη φάση. Οι τυχόν αδιάθετες έδρες από την εφαρμογή του
προηγούμενου εδαφίου παραχωρούνται ανά μια στους συνδυασμούς με το μεγαλύτερο κατά σειρά
μετά την πρώτη φάση αχρησιμοποίητο υπόλοιπο εκλογικής δύναμης. Σε περίπτωση δε ίσου
αριθμού υπολοίπων ψήφων, ενεργείται κλήρωση και η έδρα παραχωρείται στο συνδυασμό που
ευνοήθηκε από την κλήρωση.
Ως αχρησιμοποίητη εν προκειμένω εκλογική δύναμη θεωρείται και ολόκληρη η εκλογική δύναμη
συνδυασμού, η οποία υπολειπόταν του εκλογικού μέτρου τόσο της πρώτης φάσης της κατανομής
όσο και της δεύτερης.
5. Κόμμα ή συνασπισμός συνεργαζόμενων κομμάτων που δεν συγκέντρωσε ποσοστό εγκύρων
ψηφοδελτίων τουλάχιστον ίσο με το τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων,
που έλαβαν σε ολόκληρη την Επικράτεια τα κόμματα και οι συνασπισμοί συνεργαζόμενων
κομμάτων, δεν δικαιούται έδρα μέλους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Άρθρο 7
Ανακήρυξη και γνωστοποίηση εκλεγέντων μελών Πλήρωση κενουμένων εδρών
1. Οι έδρες των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περιέρχονται, σύμφωνα με το
προηγούμενο άρθρο, σε κάθε συνδυασμό, καταλαμβάνονται από τους υποψήφιους αυτού, κατά τη
σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβε καθένας από αυτούς.
2. Η ανακήρυξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται και των
αναπληρωματικών τους γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 και του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 3, του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του
άρθρου 98 και της παραγράφου 4 του άρθρου 103 του π.δ. 26/2012.
3. Η απόφαση του κατά τα ανωτέρω αρμόδιου Πρωτοδικείου Αθηνών για την ανακήρυξη των
εκλεγέντων μελών κοινοποιείται με επιμέλεια του οικείου εισαγγελέα προς όλους τους υποψήφιους,
αποστέλλεται δε το συντομότερο στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο στη συνέχεια ανακοινώνει
το περιεχόμενο αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη Βουλή των Ελλήνων.
4. Οι έδρες των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που, για οποιονδήποτε λόγο, μένουν κενές,
καταλαμβάνονται από τους ανακηρυχθέντες αναπληρωματικούς του ίδιου συνδυασμού κατά τη
σειρά της ανακήρυξής τους.
5. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ή εξαντλήθηκε ο αριθμός των, κατά την προηγούμενη
παράγραφο, αναπληρωματικών μελών, διενεργείται αναπληρωματική εκλογή, κατά την οποία
εφαρμόζονται αναλόγως όλες οι διατάξεις του παρόντος νόμου. Κατά την αναπληρωματική αυτή
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εκλογή οι κατά το άρθρο 3 του παρόντος συνδυασμοί περιέχουν αριθμό υποψηφίων μέχρι το
τριπλάσιο των κενών εδρών.
6. Έδρες μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που κενώθηκαν μέσα στο τελευταίο έτος της
περιόδου του Κοινοβουλίου αυτού, δεν πληρούνται με αναπληρωματική εκλογή, εφόσον ο αριθμός
των κενών εδρών δεν υπερβαίνει το ένα τέταρτο του όλου αριθμού των εδρών που κάθε φορά
αναλογούν στην Ελλάδα.

Άρθρο 8
Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών Επανάληψη ψηφοφορίας

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαληθεύει την εκλογή των μελών του και αποφαίνεται για τις
αμφισβητήσεις - ενστάσεις, οι οποίες τυχόν θα εγερθούν με βάση τις διατάξεις της Πράξης της
προσαρτημένης στην απόφαση του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 20ής
Σεπτεμβρίου 1976, για την εκλογή των αντιπροσώπων στη Συνέλευση με άμεση καθολική
ψηφοφορία, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002
και της 23ης Σεπτεμβρίου 2002.
2. Κάθε άλλη ένσταση που τυχόν ασκηθεί κατά του κύρους των, κατά τον παρόντα νόμο, εκλογών,
η οποία αναφέρεται είτε σε εκλογικές παραβάσεις σχετικά με τη διενέργεια αυτών είτε σε έλλειψη
των νομίμων προσόντων, εκδικάζεται από το κατά το άρθρο 100 του Συντάγματος Ανώτατο Ειδικό
Δικαστήριο, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 345/1976 «Περί κυρώσεως του Κώδικος
του κατά το άρθρον 100 του Συντάγματος Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου», οι οποίες αφορούν
στον έλεγχο και την εκδίκαση των βουλευτικών εκλογών.
Ένσταση δικαιούνται να ασκήσουν τα κόμματα ή οι συνασπισμοί κομμάτων που προτείνουν τους
συνδυασμούς, κάθε υποψήφιος που ανακηρύχθηκε κατά την εκλογή αυτή, καθώς και κάθε
εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους.
Ως προς τους λόγους ένστασης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 126 του π.δ.
26/2012.
3. Σε περίπτωση ακύρωσης εκλογής για παράβαση των διατάξεων του νόμου και γενικά για
πλημμέλειες, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται στα τμήματα που ακυρώθηκε η εκλογή, μέσα σε ένα
μήνα από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, με βάση
τους εκλογικούς καταλόγους που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αρχική ψηφοφορία. Κατά την
επανάληψη της ψηφοφορίας για το λόγο αυτόν δεν επιτρέπεται πρόταση και ανακήρυξη νέων
υποψηφίων.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ορίζεται η ημέρα διενέργειας της επαναληπτικής
ψηφοφορίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
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4. Εάν σε κάποιο εκλογικό τμήμα η ψηφοφορία δεν διενεργήθηκε για οποιονδήποτε λόγο, αυτή
διεξάγεται την επόμενη Κυριακή, με την έκδοση, για το σκοπό αυτόν, προγράμματος ψηφοφορίας
της οικείας δημοτικής αρχής.
5. Η εκλογή μέλους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία επήλθε ύστερα από ακύρωση από το
κατά το άρθρο 100 του Συντάγματος Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, θεωρείται ότι έγινε από την
ημέρα της διενέργειας των γενικών εκλογών των μελών αυτών.
6. Αν επαναληφθεί η ψηφοφορία σε κάποια εκλογικά τμήματα για παράβαση των διατάξεων του
νόμου ή για πλημμέλειες γενικά, το νέο αποτέλεσμα δεν ασκεί καμία επιρροή στο σύνολο των
ψήφων των κομμάτων ή των συνασπισμών κομμάτων και στο ποσοστό τους σε όλη την
Επικράτεια, όπως αυτό καθορίστηκε από την Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή του άρθρου 101 του
π.δ. 26/2012.
Άρθρο 9
Εφαρμογή διατάξεων εκλογικής νομοθεσίας

1. Οι διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012) που αφορούν: α) τη μη ενέργεια
προσωπικής κράτησης (άρθρο 105), β) τις επιδόσεις και ατέλειες (άρθρο 107), γ) τις αποζημιώσεις
των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής κ.λπ. (άρθρο 108), δ) τον υπολογισμό προθεσμιών
(άρθρο 128), ε) την προμήθεια εκλογικών ειδών (άρθρο 130) και στ) τη συγκρότηση ειδικών
συνεργείων από υπαλλήλους κ.λπ. για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την
προπαρασκευή και διενέργεια των εκλογών, την καταβολή ειδικών αποζημιώσεων (άρθρα 25 και
131), εφαρμόζονται αναλόγως και κατά την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Επίσης εφαρμόζονται αναλόγως και οι πειθαρχικές, ποινικές και δικονομικές διατάξεις της
νομοθεσίας αυτής.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή και οι διατάξεις του
άρθρου 106 της ανωτέρω εκλογικής νομοθεσίας για την ανάκληση και απαγόρευση κανονικών
αδειών.
2. Σε περίπτωση τροποποίησης, συμπλήρωσης ή αντικατάστασης εν μέρει ή συνολικά των
διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας για τα θέματα για τα οποία ο παρών νόμος παραπέμπει σε
αυτές για ανάλογη εφαρμογή, θα ισχύουν οι διατάξεις αυτές όπως τροποποιήθηκαν ή
συμπληρώθηκαν ή αντικαταστάθηκαν.
3. Εφόσον η διενέργεια των, κατά τον παρόντα νόμο, εκλογών συμπέσει με την ημέρα διενέργειας
των γενικών βουλευτικών εκλογών που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 51 και 53 του
Συντάγματος, η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα διεξαχθεί
στα ίδια εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας, τα οποία θα ορισθούν για την ψηφοφορία
των βουλευτικών εκλογών και ενώπιον του ίδιου αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής και των
ίδιων λοιπών μελών των εφορευτικών επιτροπών, οι οποίοι μπορούν, για την αντιμετώπιση των
αναγκών της ψηφοφορίας αυτής, να αναθέτουν καθήκοντα γραμματέα αυτών σε δημόσιο ή
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δημοτικό ή υπάλληλο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, ο οποίος υποχρεούται να εκπληρώσει
αυτά ή σε έναν εκλογέα.
Σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα πρόσωπα που, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 68
του π.δ. 26/ 2012, διορίζονται ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, η οποία διαπιστώνεται από
το Α' Τμήμα του Αρείου Πάγου, μπορούν να διορίζονται ως δικαστικοί αντιπρόσωποι και οι μόνιμοι
δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι ή μόνιμοι υπάλληλοι της Περιφέρειας, που είναι πτυχιούχοι Νομικής
με βαθμό τουλάχιστον Γ' ή πτυχιούχοι άλλων σχολών που κατέχουν θέση προϊσταμένου
τουλάχιστον τμήματος. Οι μόνιμοι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι που μπορούν να διοριστούν ως
αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, περιλαμβάνονται σε ονομαστικές καταστάσεις που
συντάσσονται από τους Αντιπεριφερειάρχες, οι οποίες, με μέριμνα του Υπουργείου Εσωτερικών,
αποστέλλονται στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου μέσα στην προβλεπόμενη από το τελευταίο
εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 προθεσμία.
Σε περίπτωση διενέργειας των ανωτέρω δύο εκλογών την ίδια ημέρα για την εκλογή των μελών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα χρησιμοποιηθούν χωριστές κάλπες, οι οποίες θα φέρουν
διακριτικό γνώρισμα. Το διακριτικό αυτό γνώρισμα και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στο
μέγεθος, το σχήμα κ.λπ. των καλπών, καθώς και όλα τα λοιπά θέματα που ανακύπτουν από την
ταυτόχρονη διενέργεια των δύο εκλογών, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Σε περίπτωση ταυτόχρονης διενέργειας γενικών βουλευτικών εκλογών και εκλογών για την
ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η απόχρωση των ψηφοδελτίων και των
αντίστοιχων φακέλων πρέπει να είναι εμφανώς διαφορετική.
5. Εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες με τον παρόντα νόμο γίνεται ρητή παραπομπή σε
διατάξεις του π.δ. 26/2012, οι λοιπές διατάξεις αυτού εφαρμόζονται συμπληρωματικά και για την
εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τον
παρόντα νόμο.
Άρθρο 10
Δικαιώματα μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δικαιούνται όλων των ατελειών και απαλλαγών που
αναφέρονται στα ταχυδρομικά τέλη, την τηλεφωνική επικοινωνία και την ελεύθερη μετακίνηση στο
εσωτερικό, που προβλέπονται για τους Έλληνες βουλευτές.
……………………………………………………………………………………………………

Άρθρο 11
Καθορισμός εκλογικής χρηματοδότησης
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4β του άρθρου 1 του ν. 3023/2002 (Α' 146) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η απόφαση εκδίδεται το πρώτο τρίμηνο του έτους κατά το οποίο λήγει η βουλευτική περίοδος ή
του έτους διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
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Άρθρο 12
Κατανομή εκλογικής χρηματοδότησης
Η περίπτωση α' της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3023/ 2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση διενέργειας βουλευτικών εκλογών ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)
καταβάλλεται στα κόμματα και τους συνασπισμούς που εμπίπτουν στην περίπτωση α' της
παραγράφου 2 του άρθρου 2 και ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) καταβάλλεται στα πολιτικά
κόμματα και τους συνασπισμούς από τους συνδυασμούς των οποίων έχουν εκλεγεί μέλη στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε περίπτωση διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ποσοστό 50% καταβάλλεται στα κόμματα και τους συνασπισμούς που
εμπίπτουν στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και ποσοστό 10% καταβάλλεται
στα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς με βουλευτές εκλεγμένους στις τελευταίες
βουλευτικές εκλογές. Η κατανομή στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς γίνεται
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, με βάση τον αριθμό των
έγκυρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν κατά περίπτωση στις τελευταίες γενικές βουλευτικές
εκλογές ή εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.»

Άρθρο 13
Απαγορεύσεις για τους υποψήφιους ευρωβουλευτές κατά την προεκλογική περίοδο
Οι περιπτώσεις α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3023/2002 αντικαθίστανται ως
ακολούθως:
«α. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας, επιτρέπεται η εμφάνιση του
υποψήφιου βουλευτή, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, μόνο μία φορά. Αντιστοίχως
για κάθε υποψήφιο μέλος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι επιτρεπτές μέχρι δύο εμφανίσεις.
β. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, επιτρέπεται η
εμφάνιση του υποψήφιου βουλευτή, κατά τη διάρκεια της πιο πάνω περιόδου, μέχρι δύο φορές.
Για τον υποψήφιο στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι
επιτρεπτές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου μέχρι τρεις (3) εμφανίσεις σε κάθε
ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, που εδρεύει στα διοικητικά
όρια καθεμιάς από τις δεκατρείς Περιφέρειες της Χώρας.»

Άρθρο 14
Ανώτατο όριο δαπανών για τους υποψήφιους ευρωβουλευτές
Η παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή Επικρατείας
στις βουλευτικές εκλογές καθορίζεται στο ύψος που ισχύει κάθε φορά για τους υποψήφιους
βουλευτές της Α' Εκλογικής Περιφέρειας Αθηνών, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών
δαπανών για κάθε υποψήφιο στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού
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Κοινοβουλίου, καθορίζεται στο ποσό των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων (135.000) ευρώ, ποσό
που αντιστοιχεί για τους υποψήφιους βουλευτές στη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της Χώρας.»
Άρθρο 15
Σύνθεση της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών
Το άρθρο 28 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 28
1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται εντός τριών (3) ημερών από την
προκήρυξη γενικών βουλευτικών εκλογών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
συγκροτείται Διακομματική Επιτροπή Εκλογών, στην οποία μετέχει ο παραπάνω Υπουργός ως
πρόεδρος, ένας εκπρόσωπος κάθε κόμματος ή συνασπισμού, που εκπροσωπείτο στη Βουλή που
διαλύθηκε, καθώς και ένας εκπρόσωπος κάθε κόμματος ή συνασπισμού που έχει εκλέξει μέλη στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που δεν εκπροσωπείται στη Βουλή. Έργο της Επιτροπής είναι η
υποβολή προτάσεων για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.
2. Στη Διακομματική Επιτροπή Εκλογών που συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 1,
συμμετέχουν εκπρόσωποι κομμάτων και συνασπισμών που δεν εκπροσωπούνταν στη Βουλή που
διαλύθηκε, εφόσον έχουν καταρτίσει πλήρεις συνδυασμούς, τουλάχιστον, στο 70% των εκλογικών
περιφερειών της Χώρας. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, δεν λαμβάνεται υπόψη η
προσαύξηση του αριθμού των υποψηφίων του συνδυασμού ανά εκλογική περιφέρεια, κατά τα
οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 34 του π.δ. 26/2012. Η σχετική απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών εκδίδεται εντός τριών (3) ημερών από την ανακήρυξη των συνδυασμών.
3. Για το έτος κατά το οποίο λήγει η βουλευτική περίοδος, η Διακομματική Επιτροπή Εκλογών
συγκροτείται εντός του πρώτου διμήνου τούτου και απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο κάθε
κόμματος ή συνασπισμού που αντιπροσωπεύεται στη Βουλή, καθώς και από έναν εκπρόσωπο
κάθε κόμματος ή συνασπισμού που έχει εκλέξει μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εφόσον δεν
εκπροσωπείται στη Βουλή.
4. Κατά το έτος διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, η Διακομματική Επιτροπή Εκλογών συγκροτείται εντός του πρώτου τριμήνου και σε
αυτή μετέχει ο Υπουργός Εσωτερικών ως Πρόεδρος και απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο κάθε
κόμματος ή συνασπισμού που έχει εκλέξει μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από έναν
εκπρόσωπο κάθε κόμματος ή συνασπισμού που εκπροσωπείται στη Βουλή εφόσον δεν έχει
εκλέξει μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έργο της Επιτροπής είναι η υποβολή προτάσεων για
την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.
5. Στη Διακομματική Επιτροπή Εκλογών που συγκροτείται για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, συμμετέχουν μετά την ανακήρυξή τους από το αρμόδιο δικαστήριο και εκπρόσωποι
κομμάτων και συνασπισμών που δεν εκπροσωπούνται ούτε στη Βουλή ούτε στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Στην περίπτωση αυτή η σχετική απόφαση του Υπουργού εκδίδεται εντός τριών (3)
ημερών από την ανακήρυξη των συνδυασμών.
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6. Αν ένα ή περισσότερα κόμματα ή συνδυασμοί κομμάτων δεν υποδείξουν τον εκπρόσωπό τους
εντός δύο ημερών από τη λήψη του σχετικού ερωτήματος, η Διακομματική Επιτροπή Εκλογών για
τις βουλευτικές εκλογές ή τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
μπορεί να συγκροτηθεί ή να συμπληρωθεί χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπου τους.»

Άρθρο 16
Δημοσκοπήσεις
1. Από το εδάφιο α' της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3603/2007 απαλείφεται η φράση «των
εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».
2. Μετά το εδάφιο β' της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3603/2007 προστίθενται εδάφια γ' και δ' ως
εξής:
«γ. Μία (1) ημέρα πριν από τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έως τη 19η ώρα της ημέρας της ψηφοφορίας, απαγορεύεται η
δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων για την πρόθεση ψήφου των εκλογέων και η καθ' οιονδήποτε
τρόπο μετάδοση αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων, καθώς και η καθ' οιονδήποτε τρόπο
μετάδοση και αναμετάδοσή τους από τα μέσα ενημέρωσης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν
διανέμονται ή εκπέμπουν.
δ. Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, μία (1) ημέρα πριν από τη διενέργεια των
εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέχρι τη 19η ώρα της
ημέρας της ψηφοφορίας, απαγορεύεται στους δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και
τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, στους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών
και τηλεοπτικών υπηρεσιών, σε κάθε είδους εφημερίδα και περιοδικό, καθώς και στα πολιτικά
κόμματα και στους υποψηφίους, η καθ' οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση ή μετάδοση ή
αναμετάδοση οποιασδήποτε έρευνας γνώμης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν διενεργείται, σχετικά
με τις πολιτικές τάσεις, απόψεις και προτιμήσεις της κοινής γνώμης, για πολιτικά κόμματα,
πολιτικές θέσεις και πρόσωπα ή άλλα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα.»
3. Η παράγραφος γ' του άρθρου 21 του ν. 3202/2003 (Α' 284) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«γ. Μία (1) ημέρα πριν από τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και των
τυχόν επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και έως τη 19η ώρα της ημέρας της
ψηφοφορίας, απαγορεύεται η δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων για την πρόθεση ψήφου των
εκλογέων και η καθ' οιονδήποτε τρόπο μετάδοση αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων, καθώς και
η καθ' οιονδήποτε τρόπο μετάδοση και αναμετάδοσή τους από τα μέσα ενημέρωσης, με
οποιονδήποτε τρόπο και αν διανέμονται ή εκπέμπουν.
Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, μία (1) ημέρα πριν από τη διενέργεια των
δημοτικών

και

περιφερειακών

εκλογών

και

των

τυχόν

επαναληπτικών

δημοτικών

και

περιφερειακών εκλογών και μέχρι τη 19η ώρα της ημέρας της ψηφοφορίας, απαγορεύεται στους
δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, στους
φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, σε κάθε είδους
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εφημερίδα και περιοδικό, καθώς και στους συνδυασμούς και στους υποψηφίους, η καθ'
οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση ή μετάδοση ή αναμετάδοση οποιασδήποτε έρευνας γνώμης, με
οποιονδήποτε τρόπο και αν διενεργείται, σχετικά με τις πολιτικές τάσεις, απόψεις και προτιμήσεις
της κοινής γνώμης, για συνδυασμούς, πολιτικές θέσεις και πρόσωπα ή άλλα οικονομικά και
κοινωνικά ζητήματα.»

Άρθρο 17
Διορισμός εποπτών εκλογών στις ελληνικές πρεσβευτικές και προξενικές αρχές στα κράτη - μέλη
της Ε.Ε.

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1427/1984 (Α'40) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ο διορισμός τους γίνεται από το Α' Τμήμα του Αρείου Πάγου, ύστερα από κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των εποπτών κατά
πρεσβευτική ή προξενική αρχή, οι προθεσμίες για το διορισμό και την άφιξη των εποπτών και των
γραμματέων τους στην έδρα της οικείας αρχής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

Άρθρο 18
Καταργούμενες διατάξεις
1. Το άρθρο 13 του ν. 1443/1984 (Α' 73) καταργείται.
2. Τα πρώτα δύο εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1427/1984 καταργούνται.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται ο ν. 1180/1981 (Α' 188).

Άρθρο 19
Τελικές - Εξουσιοδοτικές και μεταβατικές διατάξεις
1. Η παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα στις
εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.»
2. Στο άρθρο 31 του ν. 3023/2002 προστίθεται παράγραφος 5 ως ακολούθως:
«5. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα στις εκλογές για την ανάδειξη των
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για όσα θέματα δεν προβλέπεται ειδική ρύθμιση.»
3. Για τις πρώτες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εκλογές για την ανάδειξη των μελών
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η προθεσμία της παρ. 4β του άρθρου 1 του ν. 3023/2002
παρατείνεται μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου 2014. Ομοίως η προθεσμία της
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παραγράφου 4 του άρθρου 28 του ν. 3023/2002, όπως η διάταξη αυτή τροποποιείται με τον
παρόντα νόμο, παρατείνεται μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου 2014.
4. Κατ' εξαίρεση του άρθρου 2 του παρόντος νόμου για την πρώτη εφαρμογή του δεν μπορούν να
ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οπουδήποτε και
αν υπηρέτησαν εντός της Ελληνικής Επικράτειας μέσα στις τελευταίες τριάντα (30) ημέρες πριν
από την ανακήρυξη των υποψηφίων για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου
2014, τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 56 του Συντάγματος.
………………………………………………………………………………………………………..

Άρθρο 34
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
εκτός αν στις διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή
του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡlΘ. 1427
Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από
τους Έλληνες που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής Ψηφισθέντα νόμον.
Άρθρον 1

Γενικές διατάξεις
1. Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες, που διαμένουν μόνιμα ή θα βρίσκονται κατά την ημέρα των
εκλογών στα, εκτός Ελλάδας κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, μπορούν να
ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων
αντιπροσώπων στη Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), στο
χώρο δικαιοδοσίας των ελληνικών πρεσβευτικών ή προξενικών αρχών των κρατών αυτών.
2. Η ημερομηνία που διεξάγεται η ψηφοφορία των εκλογέων της προηγουμένης παραγράφου σε
κάθε κράτος-μέλος της Κοινότητας και η διάρκειά της ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα, που
εκδίδεται βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 1180/1981 (Φ.Ε.Κ. 188).
Άρθρον 2
Προϋποθέσεις για την άσκηση
1. Οι εκλογείς του άρθρου 1 πρέπει:
α) να είναι γραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου ή κοινότητας του ελληνικού κράτους.
β) να είναι εφοδιασμένοι με εκλογικό βιβλιάριο γ) να έχουν τα δικαίωμα του εκλέγειν.
δ) να μην έχουν στερηθεί από αυτό, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του Π.Δ. 895/1981 (Φ.Ε.Κ.227).
2. Οι εκλογείς, που πρόκειται να ψηφίσουν σε ένα από τα κράτη-μέλη του άρθρου 1, οφείλουν να
το δηλώσουν εγγράφως στην ελληνική πρεσβευτική ή προξενική αρχή στην περιφέρεια της οποίας
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προτίθενται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Οι δηλώσεις αυτές αποστέλλονται στο
Υπουργείο Εσωτερικών, για την κατάρτιση ειδικών εκλογικών καταλόγων. Οι ειδικοί εκλογικοί
κατάλογοι θεωρούνται από το Διευθυντή Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών και οι κατ' αυτών
ενστάσεις εκδικάζονται από το Εφετείο Αθηνών. Το περιεχόμενο, οι προθεσμίες και ο τρόπος
υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης, τα στοιχεία των ειδικών εκλογικών καταλόγων, η δημοσίευσή
τους, ως και οι προθεσμίες υποβολής των ενστάσεων ορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών.
Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου
αυτής.
3. Έλληνες ναυτικοί, που έχουν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, δύναται
να ψηφίσουν σε ένα από τα κράτη μέλη του άρθρου 1 και εάν δεν έχουν περιληφθεί στους ειδικούς
εκλογικούς καταλόγους της προηγούμενης παραγράφου. Οι εκλογείς αυτοί ψηφίζουν με βάση το
εκλογικό βιβλιάριο και το ναυτικό τους φυλλάδιο στο πλησιέστερο εκλογικό τμήμα της περιφέρειας
της οικείας πρεσβείας ή προξενείου, καθ' υπέρβαση του αριθμού των εκλογέων που ορίζεται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου αυτού. Για τους εκλογείς αυτούς γίνεται ειδική μνεία στο
βιβλίο πρακτικών της εφορευτικής επιτροπής και στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας. Σε περίπτωση
που κάποιος ψηφίσει χωρίς να έχει το δικαίωμα αυτό, υπόκειται στις ποινικές και λοιπές κυρώσεις
που προβλέπει η παράγραφος 1ζ του άρθρου 110 του Π.Δ. 895/1981.
4. Οι εκλογείς, που θα ψηφίσουν σε μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας
απαγορεύεται να ψηφίσουν και σε άλλες χώρες, καθώς και στην Ελλάδα. Όποιος παραβαίνει τις
διατάξεις της παραγράφου αυτής υπόκειται στις ποινικές και λοιπές κυρώσεις που προβλέπει η
παράγραφος 2 του άρθρου 104 του Π.Δ. 895/1981 για την πολλαπλή ψήφο, ανεξάρτητα από το
εάν η πράξη αυτή είναι αξιόποινη κατά τους νόμους της χώρας όπου διαπράχθηκε.

Άρθρο 3
Εκλογικά τμήματα-Καταστήματα ψηφοφορίας
1. Οι εκλογείς της περιφέρειας κάθε πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής κατανέμονται σε εκλογικά
τμήματα, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
«2. Σε κάθε εκλογικό τμήμα ο αριθμός των εκλογέων δεν μπορεί να υπερβεί του οκτακόσιους
(800)*»
3. Τα καταστήματα ψηφοφορίας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Ως
καταστήματα ψηφοφορίας χρησιμοποιούνται κτίρια των ελληνικών πρεσβευτικών και προξενικών
αρχών, κτίρια ελληνικών αρχών ή υπηρεσιών της αλλοδαπής ανεξάρτητα γραφεία ιερών ναών της
Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας και κτίρια ή καταστήματα Ελληνικών κοινοτήτων, συλλόγων ή
άλλων ελληνικών οργανώσεων. Αν τα κτίρια αυτά είναι ανεπαρκή, μπορεί να χρησιμοποιηθούν
κτίρια ή καταστήματα του κράτους-μέλους της Κοινότητας, παραχωρούμενα από τις αρμόδιες
αρχές του κράτους αυτού, ύστερα από αίτηση του οικείου Έλληνα πρεσβευτή ή προξένου.
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4. Με φροντίδα της οικείας πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής προετοιμάζεται το κατάστημα
ψηφοφορίας κατά τις παραγράφους 2,3,6 και 7 του άρθρου 50 του Π.Δ. 895/1981.
5. Οι αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, με τις οποίες ορίζονται τα εκλογικά τμήματα, τα
καταστήματα ψηφοφορίας και οι εκλογείς που θα ψηφίσουν σ' αυτά, εκδίδονται δέκα τουλάχιστον
ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και κοινοποιούνται αμέσως στον Άρειο Πάγο και στις
αρμόδιες πρεσβευτικές και προξενικές αρχές. Οι αρχές αυτές οφείλουν τις παραπάνω αποφάσεις
να τις τοιχοκολλήσουν υποχρεωτικά σε εμφανή σημεία του καταστήματος της πρεσβείας ή του
* Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 παρ. 1 του νόμου 1443/1984 (Φ.Ε.Κ.
73/22.5.1984 τ.Α)

προξενείου και να τις γνωστοποιήσουν με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο στους εκλογείς της
περιφέρειας τους. Οι πρεσβευτικές και προξενικές αρχές είναι υποχρεωμένες για τις παραπάνω
ενέργειές τους να ενημερώσουν αμέσως τα Υπουργεία Εξωτερικών και Εσωτερικών.

Άρθρο 4
Εφορευτικές Επιτροπές
1. Σε κάθε εκλογικό τμήμα η ψηφοφορία ενεργείται ενώπιον εφορευτικής επιτροπής, που
αποτελείται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής, ως πρόεδρο και από τρεις εκλογείς, απ'
αυτούς που έχουν περιληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της παραγράφου 2 του
άρθρου 2 του νόμου αυτού. Ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται από τα πρόσωπα
που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 61 του Π.Δ. 895/1981 και η παρ. 2 του
άρθρου 18 του νόμου αυτού. Κατ' εξαίρεση διορίζονται ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής
μόνιμοι πρεσβευτικοί ή προξενικοί ακόλουθοι και γραμματείς διοικητικοί υπάλληλοι πρεσβειών και
προξενείων πτυχιούχοι Ανώτερων ή Ανώτατων Σχολών με βαθμό 6ο και άνω, καθώς και μόνιμοι
δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι άλλης ελληνικής αρχής ή υπηρεσίας της αλλοδαπής επίσης
πτυχιούχοι Ανώτερων ή Ανώτατων Σχολών με βαθμό 6ο και άνω που υπηρετούν στην περιφέρεια
της πρεσβείας ή του προξενείου. Οι υπάλληλοι του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνονται σε
ονομαστικές καταστάσεις που συντάσσονται από τις αρμόδιες πρεσβευτικές ή προξενικές αρχές
και αποστέλλονται μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών στην Εισαγγελία του Άρειου Πάγου δέκα
πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.
2. Όλοι οι δικαστικοί αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους διορίζονται από το Α΄ Τμήμα του
Άρειου Πάγου με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του Π.Δ. 895/1981.
3. Οι εκλογείς μέλη της εφορευτικής επιτροπής και οι αναπληρωματικοί τους διορίζονται από τον
οικείο πρεσβευτή ή πρόξενο, ύστερα από δημόσια κλήρωση που γίνεται στην πρεσβεία ή το
προξενείο. Η κλήρωση γίνεται από τους γραμμένους εκλογείς στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους. Η ημέρα και ώρα της κλήρωσης γνωστοποιείται με ανακοίνωση των πρεσβευτικών ή
προξενικών αρχών, η οποία και τοιχοκολλείται στα καταστήματα των αρχών αυτών.
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4. Για την αναπλήρωση των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των μελών της εφορευτικής
επιτροπής εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 53 του Π.Δ. 895/1981.
5. Οι στρατιωτικοί δεν μπορούν να διοριστούν ούτε ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής ούτε
ως μέλη των εφορευτικών επιτροπών.
6. Ο επόπτης εκλογών, εφόσον υπάρχουν στην περιφέρεια της πρεσβείας ή του προξενείου
πλεονάζοντες πρεσβευτικοί ή προξενικοί ή άλλοι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι, από αυτούς που
προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, μπορεί να διορίσει
αναπληρωτές των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, οι οποίοι ύστερα από έγγραφη εντολή
του επόπτη εκλογών αναπληρώνουν τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής όταν
απουσιάζουν ή κωλύονται.
7. Η εφορευτική επιτροπή μπορεί να αναθέσει καθήκοντα γραμματέα της σε έλληνα δημόσιο
πολιτικό υπάλληλο ή εκλογέα ή και σε ένα από τα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της, ο οποίος
είναι υποχρεωμένος να τα εκτελέσει.
8. Η εφορευτική επιτροπή παραλαμβάνει από την οικεία πρεσβευτική ή προξενική αρχή το
κατάστημα της ψηφοφορίας, την κάλπη, τα έπιπλα και σκεύη και το εκλογικό υλικό. Διευθύνει την
εκλογή και μεριμνά για την ομαλή και ακώλυτη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ανάλογα με τα
ισχύοντα στην Ελλάδα. Τηρεί βιβλίο πρακτικών και πρωτόκολλο ψηφοφορίας, στο οποίο
καταχωρούνται οι εκλογείς που ψηφίζουν. Έχει δική της σφραγίδα και σε περίπτωση που αυτό δεν
είναι δυνατό για οποιοδήποτε λόγο, χρησιμοποιεί τη σφραγίδα της οικείας πρεσβευτικής ή
προξενικής αρχής, ύστερα από απόφαση του προϊσταμένου της πρεσβείας ή του προξενείου. Η
Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του
προέδρου.
9. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και οι γραμματείς τους ψηφίζουν στο εκλογικό τμήμα που
ασκούν τα καθήκοντά τους, εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
2 του νόμου αυτού.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εσωτερικών ορίζονται οι προθεσμίες για το
διορισμό των μελών των εφορευτικών επιτροπών, τα σχετικά με τη συγκρότηση και ανάληψη των
καθηκόντων τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου αυτού.

Άρθρο 5
Επόπτες εκλογών
1. Σε κάθε Ελληνική πρεσβεία και προξενείο κράτους-μέλους της Ε.Ο.Κ. διορίζονται ένας ή και
περισσότεροι επόπτες εκλογών. Ως επόπτες εκλογών διορίζονται οι πάρεδροι του Συμβουλίου της
Επικρατείας, οι πάρεδροι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι εφέτες των πολιτικών και διοικητικών
δικαστηρίων, οι αντεισαγγελείς εφετών και σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτών και πρόεδροι
πρωτοδικών και εισαγγελείς πρωτοδικών.
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Ο διορισμός τους γίνεται από το Α΄ Τμήμα του Άρειου Πάγου, ύστερα από απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των εποπτών κατά πρεσβεία ή
προξενείο. Από το ίδιο τμήμα του Άρειου Πάγου διορίζεται και ένας γραμματέας για κάθε επόπτη
εκλογών. Ως γραμματέας διορίζεται δικαστικός υπάλληλος οποιασδήποτε κατηγορίας δικαστηρίων
και οποιουδήποτε βαθμού, από αυτούς που υπηρετούν στην περιφέρεια της πρώην Διοικήσεως
Πρωτευούσης.
«Σε περιπτώσεις μικρού αριθμού εκλογέων ή όταν οι αποστάσεις μεταξύ των εδρών των
παραπάνω πρεσβειών και προξενείων, είναι μικρές είναι δυνατό να διοριστεί ένας κοινός επόπτης
εκλογών για περισσότερες από μία πρεσβευτικές ή προξενικές περιφέρειες, ο οποίος έχει ως έδρα
την πρεσβεία ή το Προξενείο που ορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών με την κατά το τρίτο
εδάφιο της παραγράφου αυτής απόφασή του».*
* Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 του προαναφερθέντος νόμου 1443/1984.

2. Ο διορισμός των εποπτών εκλογών και των γραμματέων τους γίνεται μέσα σε δέκα μέρες από
τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Ν.
1180/1981 Π. Δ/τος. Οι επόπτες εκλογών και οι γραμματείς τους είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται
στην έδρα της πρεσβείας ή του προξενείου που διορίστηκαν δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από
την ορισμένη για την ψηφοφορία ημέρα. Για την άφιξη στην έδρα τους και την ανάληψη των
καθηκόντων τους οι επόπτες εκλογών οφείλουν να ενημερώσουν, χωρίς καμία καθυστέρηση,
τηλεγραφικώς μέσω της οικείας πρεσβείας ή προξενείου, τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου και το
Υπουργείο Εσωτερικών.
3. Έργο των εποπτών εκλογών είναι να περιέρχονται τα εκλογικά τμήματα, να παρακολουθούν την
ψηφοφορία, να κατευθύνουν και να επεμβαίνουν προς ενίσχυση του έργου των εφορευτικών
επιτροπών και να επιλύουν αναφυόμενα θέματα. Οι πρεσβευτές και οι πρόξενοι οφείλουν να
παρέχουν στους επόπτες εκλογών κάθε δυνατή συνδρομή για τη διευκόλυνση του έργου τους και
να θέτουν στη διάθεσή τους αυτοκίνητα της πρεσβείας ή του προξενείου για την κίνησή τους κατά
την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Οι επόπτες εκλογών υποβάλλουν στον εισαγγελέα του
Άρειου Πάγου και στο Υπουργείο Εσωτερικών έκθεσή τους και ό, τι αφορά την ψηφοφορία στην
περιφέρεια της αρμοδιότητάς τους.
4. Οι επόπτες εκλογών και οι γραμματείς τους ψηφίζουν σε ένα από τα εκλογικά τμήματα της
περιφέρειας της πρεσβείας ή του προξενείου, εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1
του άρθρου 2 του νόμου αυτού. Με τις ίδιες προϋποθέσεις ψηφίζουν και οι αντιπρόσωποι της
δικαστικής αρχής στο εκλογικό τμήμα που ασκούν τα καθήκοντά τους. Για την άσκηση του
εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται ειδική μνεία στο βιβλίο πρακτικών της εφορευτικής επιτροπής
και τα στοιχεία τους καταχωρούνται ιδιαιτέρως στο οικείο πρωτόκολλο ψηφοφορίας.
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Άρθρο 6
Ψηψοδέλτια
1. Για την ψηφοφορία των εκλογέων χρησιμοποιούνται τα ίδια έντυπα ψηφοδέλτια που
χρησιμοποιούνται και για την ψηφοφορία στην Ελλάδα (παράγραφος 1 του άρθρου 4 του Ν.
1180/1981). Ο εφοδιασμός των πρεσβευτικών και προξενικών αρχών με τον αναγκαίο αριθμό
εντύπων ψηφοδελτίων γίνεται με φροντίδα των κομμάτων που συμμετέχουν στην εκλογή δέκα
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.
Οι αρχές αυτές οφείλουν στη συνέχεια να εφοδιάσουν με τον αναγκαίο αριθμό εντύπων
ψηφοδελτίων την εφορευτική επιτροπή κάθε εκλογικού τμήματος.
2. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχουν έντυπα ψηφοδέλτια, επιτρέπεται, η χρησιμοποίηση μη
έντυπων (λευκών) ψηφοδελτίων (παρ.2 του άρθρου 4 του Ν. 1180/1981). Τα μη έντυπα
ψηφοδέλτια κατασκευάζονται στην Ελλάδα και αποστέλλονται στις πρεσβευτικές και προξενικές
αρχές με φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
Άρθρο 7
Εκλογικοί φάκελοι
1. Οι φάκελοι, μέσα στους οποίους κλείνονται τα ψηφοδέλτια είναι οι ίδιοι μ' αυτούς που
χρησιμοποιούνται για την ψηφοφορία στην Ελλάδα (παράγραφος 3 του άρθρου 4 του Ν.
1180/1981). Οι φάκελοι αυτοί κατασκευάζονται στην Ελλάδα και αποστέλλονται στις πρεσβευτικές
και προξενικές αρχές με φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
2. Οι πρεσβευτικές και προξενικές αρχές μεριμνούν για τον εφοδιασμό των εφορευτικών
επιτροπών όλων των εκλογικών τμημάτων της περιφέρειάς τους, με τις αναγκαίες ποσότητες
εκλογικών φακέλων.
3. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχουν φάκελοι, η πρεσβευτική ή προξενική αρχή φροντίζει για
την προμήθεια και τον εφοδιασμό των εφορευτικών επιτροπών με άλλους ομοιόμορφους
φακέλους.
Άρθρο 8
Γνωστοποίηση υποψηφίων συνδυασμών-Πρόγραμμα εκλογής
1. Οι υποψήφιοι κατά συνδυασμούς κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων, που
συμμετέχουν στην εκλογή και έχουν ανακηρυχθεί από το αρμόδιο δικαστήριο, κατά τους ορισμούς
του άρθρου 3 του Ν. 1180/1981, γνωστοποιούνται αμέσως από το Υπουργείο Εσωτερικών στις
Ελληνικές πρεσβευτικές και προξενικές αρχές των κρατών-μελών της Ε.Ο.Κ.
2. Οι πρεσβευτικές και προξενικές αρχές, μόλις περιέλθει σ’ αυτές η γνωστοποίηση του
Υπουργείου Εσωτερικών για τους συνδυασμούς που έχουν ανακηρυχθεί, εκδίδουν αμέσως το
πρόγραμμα της εκλογής, το οποίο γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο και τοιχοκολλάται
υποχρεωτικά σε εμφανή σημεία του καταστήματος της πρεσβείας ή του προξενείου και όλων των
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καταστημάτων ψηφοφορίας. Στο πρόγραμμα της εκλογής αναφέρονται ακριβώς η ημέρα της
ψηφοφορίας, οι ώρες έναρξης και λήξη της, τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας
που ορίστηκαν και οι συνδυασμοί που ανακηρύχτηκαν. Η γνωστοποίηση και τοιχοκόλληση του
προγράμματος της εκλογής συντελείται πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της
ψηφοφορίας.
Άρθρο 9

Τρόπος ψηφοφορίας
1. Την ορισμένη για την ψηφοφορία ημέρα οι εκλογείς προσέρχονται στο κατάστημα ψηφοφορίας
του οικείου εκλογικού τμήματος και παρουσιάζονται στην εφορευτική επιτροπή, η οποία
αναγνωρίζει την ταυτότητά τους, βάσει του εκλογικού βιβλιαρίου και της ελληνικής αστυνομικής
ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και επαληθεύει την εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους της παραγράψου 2 του άρθρου 2 του νόμου αυτού.
2. Η εφορευτική επιτροπή σε κανένα δεν μπορεί να επιτρέψει να ψηφίσει, εάν δεν προσκομίσει το
εκλογικό του βιβλιάριο.
3. Σε κάθε εκλογέα, η εφορευτική επιτροπή παραδίνει ένα φάκελο μονογραφημένο από τον
αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής και σφραγισμένο με τη σφραγίδα της επιτροπής και πλήρη
σειρά έντυπων ψηφοδελτίων.
4. Στην συνέχεια ο εκλογέας οφείλει ν' αποσυρθεί στον ειδικό ξεχωριστό χώρο σε τρόπο ώστε να
μην τον βλέπουν και εκεί κλείνει μυστικά μέσα στο φάκελο που του έχει δώσει η εφορευτική
επιτροπή, το ψηφοδέλτιο της εκλογής του. Ο εκλογέας, αφού κολλήσει καλά το φάκελο, επιστρέψει
στη εφορευτική επιτροπή και τον επιδεικνύει στα μέλη της και στους λοιπούς παρισταμένους ώστε
να είναι βέβαιο ότι κρατάει ένα μόνο φάκελο και ύστερα τον ρίχνει στην κάλπη.
5. Στο εκλογικό βιβλιάριο του εκλογέα που ψήφισε καταχωρίζεται από την εφορευτική επιτροπή
βεβαίωση για το ότι ο εκλογέας ψήφισε. Η βεβαίωση υπογράφεται από τον πρόεδρο της
εφορευτικής επιτροπής και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της.
6. Όταν λήξει η ψηφοφορία, κηρύσσεται η περάτωσή της από την εφορευτική επιτροπή και
κλείνονται οι πόρτες του καταστήματος ψηφοφορίας. Αμέσως μετά ανοίγεται η κάλπη και
αριθμούνται χωρίς να ανοιχτούν οι φάκελοι που περιέχονται σ’ αυτή. Η αρίθμηση των φακέλων
γίνεται κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη.
Το αποτέλεσμα της αρίθμησης γράφεται ολογράφως στο κατά την επόμενη παράγραφο πρακτικό
της επιτροπής που συντάσσεται μετά τη λήξη της ψηφοφορίας.
Στο ίδιο αυτό πρακτικό γράφεται επίσης ολογράφως και ο συνολικός αριθμός των εκλογέων που
ψήφισαν στο εκλογικό τμήμα όπως αυτός προκύπτει από το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας.
7. Τόσο πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας όσο και αμέσως μετά τη λήξη της συντάσσονται
από την εφορευτική επιτροπή σχετικά πρακτικά. Πρακτικό συντάσσεται και κατά τη διάρκεια της
ψηφοφορίας για κάθε θέμα σχετικό με τη διεξαγωγή της που κατά την κρίση της εφορευτικής
επιτροπής πρέπει να μνημονευθεί. Με τη λήξη της ψηφοφορίας κλείνεται και υπογράφεται από την
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εφορευτική επιτροπή το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας. Με φροντίδα της εφορευτικής επιτροπής
κλείνονται καλά μέσα σε ειδικό σάκο όλα τα στοιχεία της ψηφοφορίας. Ο σάκος σφραγίζεται
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 87 του Π.Δ. 895/1981.
Ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής ενημερώνει αμέσως τον αρμόδιο επόπτη εκλογών για το
πέρας της ψηφοφορίας και παραδίνει στην πρεσβευτική ή προξενική αρχή σημείωμα της
εφορευτικής επιτροπής στο οποίο αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των εκλογέων που ψήφισαν
στο εκλογικό τμήμα όπως αυτός προκύπτει από το πρωτόκολλο ψηφοφορίας. Ο αντιπρόσωπος
της δικαστικής αρχής παραλαμβάνει το σάκο και τον μεταφέρει ο ίδιος με ευθύνη του αμέσως
αεροπορικώς στην Αθήνα και τον παραδίνει με απόδειξη στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή της
παρ. 1 του άρθρου 12 του νόμου αυτού, που εδρεύει στο Εφετείο Αθηνών. Σε περίπτωση που
δικαστικός αντιπρόσωπος έχει οριστεί από πρόσωπα που προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο της
παρ. 1 του άρθρου 4 του νόμου αυτού, ο σάκος παραδίνεται απ' αυτόν στον επόπτη εκλογών.
Στην περίπτωση αυτή ο σάκος μεταφέρεται και παραδίνεται στην Κεντρική Εφορευτική επιτροπή
του Εφετείου Αθηνών από τον ίδιο επόπτη εκλογών με ευθύνη του.
Άρθρο 10
Αντιπρόσωποι κομμάτων
1. Κάθε κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων έχει δικαίωμα να διορίσει από έναν αντιπρόσωπο και
έναν αναπληρωτή του σε κάθε πρεσβεία και προξενείο και σε κάθε εκλογικό τμήμα, οι οποίοι και
έχουν τα δικαιώματα της παρ. 1 του άρθρου 87 του Π.Δ. 895/1981.
2. Ο διορισμός γίνεται με έγγραφη δήλωση απευθείας προς τον οικείο πρεσβευτή ή πρόξενο. Αυτοί
που διορίζονται αντιπρόσωποι κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων και οι αναπληρωτές τους
είναι υποχρεωμένοι να έχουν μαζί τους επίσημο αντίγραφο του διοριστηρίου τους εγγράφου και να
το επιδεικνύουν όταν αυτό ζητείται στις αρμόδιες ελληνικές αρχές της αλλοδαπής και στις
εφορευτικές επιτροπές.
3. Οι υποψήφιοι των συνδυασμών έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν σε εκλογικό τμήμα της
αλλοδαπής, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του νόμου αυτού.
Οι αντιπρόσωποι των κομμάτων και οι αναπληρωτές τους ψηφίζουν στο οικείο εκλογικό τμήμα
εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του νόμου αυτού.
Άρθρο 11

Καθήκοντα πρεσβευτικών και προξενικών αρχών
1. Οι πρεσβευτικές και προξενικές αρχές, αμέσως μετά το πέρας της ψηφοφορίας σ’ όλα τα
εκλογικά τμήματα της περιφέρειάς τους, ανακοινώνουν τηλεγραφικώς στο Υπουργείο Εσωτερικών
το συνολικό αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν, όπως αυτός προκύπτει από τα σχετικά
σημειώματα των εφορευτικών επιτροπών, καθώς και την ημέρα αναχώρησης για την Ελλάδα των
αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των εποπτών εκλογών που μεταφέρουν τους εκλογικούς
σάκους με τα στοιχεία της ψηφοφορίας,
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2, Σε περίπτωση που οι εκλογικοί σάκοι παραδίνονται για μεταφορά στην Αθήνα σε επόπτες
εκλογών, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του νόμου αυτού, οι
πρεσβευτικές και προξενικές αρχές παρέχουν κάθε συνδρομή στους επόπτες εκλογών για την
ασφαλή προσωρινή διαφύλαξη των σάκων και τη μεταφορά τους στους τόπους αναχώρησης για
την Ελλάδα.
Άρθρο 12
Αποσφράγιση φακέλων - Διαλογή ψηφοδελτίων
1. Η αποσφράγιση των φακέλων και η διαλογή των ψηφοδελτίων ενεργείται από το Εφετείο
Αθηνών, στο οποίο εδρεύει Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, που αποτελείται από έναν πρόεδρο
εφετών, ως πρόεδρο και τέσσερις εφέτες ή αντιεισαγγελείς εφετών, του ίδιου Εφετείου, ως μέλη,
Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Προϊσταμένου του Εφετείου Αθηνών. Με την ίδια
απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές του προέδρου και των μελών της επιτροπής, καθώς και ο
γραμματέας της, από τους δικαστικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στο ίδιο Εφετείο. Έργο της
Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι:
α) η παράδοση στις ειδικές εφορευτικές επιτροπές της επόμενης παραγράφου των σάκων των
εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων της αλλοδαπής, β) ο προσδιορισμός της ημέρας
και της ώρας έναρξης της αποσφράγισης των σάκων και των φακέλων και της διαλογής των
ψηφοδελτίων από τις ειδικές εφορευτικές επιτροπές, γ) ο συντονισμός του έργου των ειδικών
εφορευτικών επιτροπών, δ) η συγκέντρωση των επιμέρους αποτελεσμάτων της διαλογής από τις
ειδικές εφορευτικές επιτροπές και ε) η έκδοση του ολικού αποτελέσματος της ψηφοφορίας των
εκλογέων που ψήφισαν στην αλλοδαπή.
2. Η αποσφράγιση των φακέλων και η διαλογή των ψηφοδελτίων ενεργούνται ενώπιον ειδικών
εφορευτικών επιτροπών, που εδρεύουν στο Εφετείο Αθηνών και συγκροτούνται με απόφαση του
Προϊσταμένου του δικαστηρίου αυτού, Κάθε ειδική εφορευτική επιτροπή αποτελείται από έναν
δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό του Εφετείου ή του Πρωτοδικείου Αθηνών, ως πρόεδρο και δύο
δικαστικούς υπαλλήλους των ίδιων δικαστηρίων, ως μέλη. Με την ίδια απόφαση του Προϊσταμένου
του Εφετείου Αθηνών ορίζονται οι αναπληρωτές του προέδρου και των μελών της ειδικής
εφορευτικής επιτροπής, καθώς και ο γραμματέας της από τους υπηρετούντες στο Εφετείο ή το
Πρωτοδικείο Αθηνών δικαστικούς υπαλλήλους.
3. Για την αποσφράγιση των φακέλων και τη διαλογή των ψηφοδελτίων των εκλογέων κάθε
πρεσβευτικής ή προξενικής περιφέρειας ορίζεται ξεχωριστή ειδική εφορευτική επιτροπή, εκτός αν
λόγω του αριθμού των εκλογέων πρέπει κατά την κρίση του Προϊσταμένου του Εφετείου να
ορισθούν μία επιτροπή για περισσότερες πρεσβευτικές ή προξενικές περιφέρειες ή περισσότερες
επιτροπές για μία πρεσβευτική ή προξενική περιφέρεια.
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4. Κάθε ειδική εφορευτική επιτροπή αποσφραγίζει στο κατάστημα του Εφετείου Αθηνών τους
σάκους των εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων της αλλοδαπής και καταμετρεί τους
φακέλους, τους οποίους στη συνέχεια ρίχνει σε κάλπη, η οποία προηγουμένως έχει ελεγχθεί και
σφραγισθεί από την ίδια Επιτροπή. Στο πρακτικό της ειδικής εφορευτικής επιτροπής βεβαιώνεται
ολογράφως ο αριθμός των φακέλων που περιλαμβάνονται σε κάθε σάκο και σημειώνεται και ο
αριθμός που αναφέρεται στο πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής του οικείου εκλογικού τμήματος.
Αν υπάρξει επιπλέον διαφορά μεταξύ του αριθμού των καταμετρηθέντων φακέλων και του αριθμού
που αναφέρεται στο βιβλίο πρακτικών της εφορευτικής επιτροπής του εκλογικού τμήματος
ακολουθείται ανάλογη διαδικασία με αυτήν που προβλέπεται από το άρθρο 83 παρ. 3 και 4 του
Π.Δ. 895/1981.
5. Έπειτα αρχίζει η αποσφράγιση των φακέλων και η διαλογή των ψηφοδελτίων. Ο πρόεδρος της
επιτροπής λαμβάνει από την κάλπη ανά ένα φάκελο, τον αποσφραγίζει και αφού εξακριβωθεί το
έγκυρο του ψηφοδελτίου, το οποίο επιδεικνύει σε όποιον από τους παρισταμένους το ζητήσει,
διαβάζει το περιεχόμενό του, έτσι ώστε να τον ακούνε όλοι οι παριστάμενοι. Κάθε έγκυρο
ψηφοδέλτιο αριθμείται κατά τη σειρά εξαγωγής του από την κάλπη και μονογράφεται από τον
πρόεδρο της επιτροπής. Ο αριθμός κάθε ψηφοδελτίου σημειώνεται σε ειδικό πίνακα, απέναντι από
το όνομα του συνδυασμού που ψηφίζεται. Μετά τον τερματισμό της διαλογής κλείνεται ο
παραπάνω ειδικός πίνακας, με πράξη που γράφεται σ' αυτόν και υπογράφεται από τον πρόεδρο
και τα μέλη της επιτροπής. Στην πράξη αυτή αναφέρεται το γενικό αποτέλεσμα της διαλογής για
όλα τα εκλογικά τμήματα κάθε πρεσβευτικής ή προξενικής περιφέρειας. Αμέσως μετά η επιτροπή
συντάσσει άλλη πράξη στο βιβλίο πρακτικών της για το γενικό αποτέλεσμα της διαλογής, ανάλογα
με αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 86 του Π.Δ. 895/1981.
6. Με φροντίδα του προέδρου της ειδικής εφορευτικής επιτροπής, όλα τα στοιχεία της ψηφοφορίας
και της διαλογής παραδίδονται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
7. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει να εκδώσει το ολικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
των εκλογέων που ψήφισαν στην αλλοδαπή. Για το σκοπό αυτό συντάσσει τον ανάλογο ειδικό
πίνακα και την πράξη στο βιβλίο πρακτικών της, που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθου
αυτού. Κυρωμένο αντίγραφο του παραπάνω ειδικού πίνακα και της σχετικής πράξης της Κεντρικής
Εφορευτικής Επιτροπής αποστέλλονται χωρίς καμία καθυστέρηση, στο Υπουργείο Εσωτερικών, με
φροντίδα του προέδρου της επιτροπής.
8. Τόσο η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή όσο και οι ειδικές εφορευτικές επιτροπές του άρθρου
αυτού χρησιμοποιούν σε κάθε περίπτωση την σφραγίδα του Εφετείου Αθηνών.
9. Τα οριζόμενα στα άρθρα 40, 41 και 81 του Π.Δ. 895/1981 για την παρουσία κατά την
ψηφοφορία και διαλογή των ψήφων των υποψηφίων και των αντιπροσώπων και πληρεξουσίων
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των κομμάτων έχουν ανάλογη εφαρμογή στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 έως 7 του άρθρου
αυτού.
10. Ο Προϊστάμενος του Εφετείου Αθηνών έχει την γενική εποπτεία της Κεντρικής Εφορευτικής
Επιτροπής και των ειδικών εφορευτικών επιτροπών και μπορεί με πράξεις του να καθορίζει και να
ρυθμίζει κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και το έργο όλων των παραπάνω επιτροπών.
11. Όλα τα στοιχεία της ψηφοφορίας των εκλογέων που ψήφισαν στην αλλοδαπή, καθώς και οι
πίνακες και τα πρακτικά της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και των ειδικών εφορευτικών
επιτροπών παραμένουν στο Εφετείο Αθηνών.

Άρθρο 13
Ενσωμάτωση στα γενικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας της χώρας.
1. Το Υπουργείο Εσωτερικών, μόλις παραλάβει τον πίνακα της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του
νόμου αυτού και τη σχετική πράξη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τα γενικά
αποτελέσματα της ψηφοφορίας των εκλογέων που ψήφισαν στην αλλοδαπή, τα διαβιβάζει αμέσως
στην ανωτάτη εφορευτική επιτροπή του άρθρου 91 του Π.Δ. 895/1981. Η επιτροπή στο τέλος του
πίνακα που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν.1180/1981, και κάτω από το
άθροισμα των αποτελεσμάτων, που προκύπτει από τους πίνακες όλων των πρωτοδικείων της
χώρας, προσθέτει και τ' αποτελέσματα της ψηφοφορίας του εξωτερικού, έτσι ώστε ο γενικός
οριστικός πίνακας των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας να περιέχει και τ' αποτελέσματα της
ψηφοφορίας του εξωτερικού.
2. Με βάση τον παραπάνω οριστικό πίνακα των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, η ανώτατη
εφορευτική επιτροπή κατανέμει τις έδρες των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 6 του Ν. 1180/1981.

Άρθρο 14
Προμήθεια εκλογικού υλικού
1. Η προμήθεια του κάθε είδους εκλογικού υλικού, που είναι αναγκαίο για την ψηφοφορία στην
αλλοδαπή, γίνεται με φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο
άρθρο 121 του Π,Δ. 895/1981. Με φροντίδα του ίδιου Υπουργείου ενεργείται κάθε σχετική εργασία
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ή μεταφορά ή οποιαδήποτε γενικά άλλη δαπάνη αναγκαία για την προπαρασκευή και διεξαγωγή
της ψηφοφορίας.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 121 του Π.Δ. 895/1981 εφαρμόζονται και για τις προμήθειες εκλογικού
υλικού, μεταφορές και λοιπές εργασίες που γίνονται στην αλλοδαπή με φροντίδα των
πρεσβευτικών και προξενικών αρχών. Οι προμήθειες αυτές, μεταφορές και λοιπές εργασίες
ενεργούνται ύστερα από απόφαση του προϊσταμένου κάθε πρεσβείας ή προξενείου,
3. Οι απαιτούμενες πιστώσεις για την αντιμετώπιση των δαπανών των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου αυτού βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα σχετικά με τη
μεταβίβαση πιστώσεων στις ελληνικές πρεσβευτικές και προξενικές αρχές και την πληρωμή των
δαπανών, στην αλλοδαπή, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και
Εσωτερικών.
Άρθρο 15
Αποζημιώσεις και έξοδα κίνησης
1. Στους υπαλλήλους των πρεσβευτικών και προξενικών αρχών, που απασχολούνται για τη
διενέργεια της ψηφοφορίας εν γένει και στους έλληνες δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους που
εκτελούν καθήκοντα προέδρου εφορευτικών επιτροπών, καταβάλλεται κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ειδική αποζημίωση, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Οικονομικών.
2. Στον Προϊστάμενο του Εφετείου Αθηνών, τους προέδρους, τα μέλη και τους γραμματείς της
Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και των ειδικών εφορευτικών καταβάλλεται, κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, ειδική αποζημίωση που καθορίζεται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.
Ειδική αποζημίωση, που καθορίζεται με τον ίδιο τρόπο, καταβάλλεται και σε όσους άλλους
δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους του Εφετείου Αθηνών που
απασχολούνται για την αποσφράγιση και διαλογή του άρθρου 12 του νόμου αυτού. Ο αναγκαίος
αριθμός των παραπάνω δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και υπαλλήλων καθορίζεται από
τον Υπουργό Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του Προϊσταμένου του Εφετείου Αθηνών.
3. Στους αντιπροσώπους της δικαστικούς αρχής του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 4, στους επόπτες εκλογών του άρθρου 5 του νόμου αυτού και τους γραμματείς τους
καταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης στην αλλοδαπή και επιστροφής τους στην Ελλάδα,
καθώς και ημερήσια αποζημίωση για τον απαιτούμενο αριθμό ημερών εκτός έδρας, που
καθορίζονται από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των κειμένων
διατάξεων.
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4. Με τον ίδιο τρόπο ορίζονται τα οδοιπορικά έξοδα και η αποζημίωση κάθε άλλου κρατικού
λειτουργού και υπαλλήλου, που, ύστερα από κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονομικών, μεταβαίνουν στην αλλοδαπή για την προπαρασκευή και διενέργεια της ψηφοφορίας.
5. Στον πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα της ανώτατης εφορευτικής επιτροπής του άρθρου 91
του Π.Δ. 895/1981, καταβάλλεται ειδική αποζημίωση που καθορίζεται, με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
Όμοια ειδική αποζημίωση, που καθορίζεται κατά τον ίδιο τρόπο, καταβάλλεται στους υπαλλήλους
της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, που χρησιμοποιούνται για τη γραμματειακή
εξυπηρέτηση της παραπάνω επιτροπής. Οι υπάλληλοι αυτοί, των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερος από πέντε, ορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών.
6. Οι απαιτούμενες πιστώσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου βαρύνουν
τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών.
Άρθρο 16
Πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες
1. Πράξεις των κρατικών λειτουργών και υπαλλήλων καθώς και ελλήνων πολιτών, που αποτελούν
πειθαρχικά ή ποινικά αδικήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή
βουλευτών, εφόσον τελούνται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται από τις
διατάξεις των προηγουμένων άρθρων, τιμωρούνται με τις κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία
για την εκλογή βουλευτών, ανεξάρτητα από το αν η πράξη είναι αξιόποινη και κατά τους νόμους
της χώρας όπου διαπράχθηκε.
2. Το ίδιο ισχύει και για τα αδικήματα που προβλέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για την
εκλογή βουλευτών και τελούνται από έλληνες πολίτες κατά τη διεξαγωγή των εκλογών που
ρυθμίζονται από το νόμο αυτόν.

Άρθρο 17
Τελικές Διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εσωτερικών, μπορεί να καθορίζεται κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση των διατάξεων του νόμου αυτού.
2. Για όποιο θέμα δεν προβλέπεται ειδική ρύθμιση στα προηγούμενα άρθρα του νόμου αυτού,
εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Ν. 1180/1981 και του Π .Δ. 895/1981, όπως κάθε φορά
τροποποιούνται συμπληρώνονται ή αντικαθίστανται.
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Άρθρο 18
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 1180/1981 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Στην πρόταση κάθε συνδυασμού επισυνάπτεται γραμμάτιο του δημοσίου ταμείου γενικών
εσόδων Αθηνών για την κατάθεση χρηματικού ποσού δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000)».
2. Στο άρθρο 9 του Ν. 1180/1981 προστίθεται πέμπτη παράγραφος, η οποία έχει ως εξής:
«5. ΟΙ διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου είναι δυνατό να
εφαρμοστούν και σε περίπτωση που οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο διενεργούνται ξεχωριστά και όχι ταυτόχρονα με τις εκλογές για την ανάδειξη των
μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Άρθρο 19
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να
εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους,
Αθήνα 6 Απριλίου 1984
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΙΩΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΑΜ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

ΓΕΩΡΓ .-ΑΛΕΞ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ

ΓΕΡΑΣ. ΑΡΣΕΝΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδά του Κράτους.
Αθήνα 6 Απριλίου 1984
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ
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ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4244
«Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για την
τροποποίηση της οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά με τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του
εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που
κατοικούν σε ένα κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση
του ν.2196/1994 (Α΄ 41) και άλλες διατάξεις»

.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του
Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά με
τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος - μέλος του οποίου δεν
είναι υπήκοοι (EE L 26 της 26.1.2013).
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι (Άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας)
Το άρθρο πέμπτο του ν. 2196/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
1. Οι πολίτες των λοιπών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελληνική
Επικράτεια, μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι σύμφωνα με όσα ορίζονται για
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τους Έλληνες πολίτες από το Σύνταγμα και τη νομοθεσία για την εκλογή των μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2. Κατά την κατάθεση της δήλωσης υποψηφιότητας κάθε εκλόγιμος πολίτης κράτους - μέλους
της Ένωσης οφείλει να υποβάλει, πέρα από τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία και τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 5 του ν. 1599/1986 (Α' 75) στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει
στερηθεί ή εκπέσει του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στο κράτος -μέλος καταγωγής του, μετά από
δικαστική απόφαση ή απόφαση (πράξη) διοικητικής αρχής, υπό την προϋπόθεση ότι για την
τελευταία προβλέπεται η προσβολή της με ένδικο βοήθημα το οποίο είτε ασκηθέν απερίφθη είτε
παρήλθε η εκ του νόμου τασσόμενη προς τούτο προθεσμία. Στη δήλωση αυτή περιλαμβάνονται
και τα εξής στοιχεία:
(1) η ιθαγένεια, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης, η τελευταία διεύθυνση στο κράτος - μέλος
καταγωγής και η διεύθυνση στην εκλογική περιφέρεια του κράτους -μέλους κατοικίας,
(2) ο εκλογικός κατάλογος του δήμου, κοινότητας ή περιφέρειας στον οποίο είναι εγγεγραμμένος
τελευταία στο κράτος μέλος καταγωγής του,
(3) δήλωση ότι δεν είναι υποψήφιος για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε άλλο
κράτος - μέλος αλλά ούτε και στην Ελλάδα σε συνδυασμό άλλου κόμματος ή συνασπισμού
συνεργαζόμενων κομμάτων,
(4) η ημερομηνία από την οποία είναι υπήκοος ενός κράτους - μέλους.
β. Φωτοαντίγραφο ισχύοντος αποδεικτικού ταυτότητας, όπως αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου.

Άρθρο 3
Ανταλλαγή πληροφοριών με τα λοιπά κράτη - μέλη της Ε.Ε. (Άρθρο 1 της Οδηγίας)
Το άρθρο έκτο του ν. 2196/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
1. Τα πολιτικά κόμματα ή οι συνασπισμοί συνεργαζόμενων κομμάτων που προτίθενται να
συμπεριλάβουν ως υποψήφιο στο συνδυασμό τους για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, πολίτη άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικεί στην
Ελληνική Επικράτεια, είναι υποχρεωμένα να αποστείλουν στη Διεύθυνση Εκλογών του
Υπουργείου Εσωτερικών μέσα σε έξι (6) ημέρες από την προκήρυξη των εν λόγω εκλογών,
αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου πέμπτου. Η Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου
Εσωτερικών διαβιβάζει αμέσως την ανωτέρω δήλωση του υποψήφιου πολίτη κράτους - μέλους
της Ένωσης στο κράτος - μέλος καταγωγής του. Αν, μετά την εμπρόθεσμη παραλαβή της
πληροφορίας από το κράτος - μέλος καταγωγής προκύψει ότι ο δηλών έχει στερηθεί του
δικαιώματος του εκλέγεσθαι σε αυτό, τη διαβιβάζει αμέσως στο Α' Τμήμα του Αρείου Πάγου,
αρμόδιο για την ανακήρυξη των υποψηφίων.
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2. Αν η πληροφορία περί στερήσεως του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στο κράτος - μέλος
καταγωγής του υποψηφίου, περιέλθει στο Υπουργείο Εσωτερικών μετά την ανακήρυξή του από
τον Άρειο Πάγο, το Υπουργείο Εσωτερικών διαβιβάζει άμεσα την πληροφορία αυτή στο
Πρωτοδικείο Αθηνών, το οποίο κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 1180/1981 (Α'
188) είναι αρμόδιο για την ανακήρυξη των εκλεγόμενων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
προκειμένου να μην τον ανακηρύξει ως επιτυχόντα.
3. Όταν η πληροφορία περί στερήσεως του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στο κράτος - μέλος
καταγωγής του υποψηφίου, περιέλθει στο Υπουργείο Εσωτερικών μετά την κατά τα ανωτέρω
ανακήρυξη αυτού ως εκλεγμένου μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το μέλος αυτό εκπίπτει
αυτοδικαίως του αξιώματός του, κατά το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 1180/1981.
4. Αρμόδια υπηρεσία για την ανταλλαγή των αναγκαίων πληροφοριών με τα λοιπά κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για την παραλαβή και τη διαβίβαση των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εφαρμογή των ανωτέρω, είναι η Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου
Εσωτερικών.
5. Η Διεύθυνση Εκλογών ανακοινώνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το όνομα και τα στοιχεία του
σημείου επαφής και τυχόν επικαιροποιημένες πληροφορίες ή σχετικές αλλαγές.
…………………………………………………………………………………………………

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή
του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 11 Μαρτίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Μαρτίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ &
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αθήνα 22 Ιανουαρίου 2019
Αριθ. Πρωτ: 4365

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός περιεχομένου, προθεσμίας και τρόπου υποβολής της αίτησης δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές για
την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019»
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.

Του άρθρου 2 του ν. 1427/1984 “Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας” (40 Α΄).
2.

Του ν. 3861/2010 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις” (Α΄112).
3.

Του Π.Δ. 123/2016 “Ανασύσταση και μετανομασία του Υπουργείου Διοικητικής

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού,
σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετανομασία Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων” (Α΄208)
4.

Του π.δ. 141/2017 “Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών”

5.

Του Π.Δ. 88/2018 “Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών”

(Α΄160)
6.

Το γεγονός ότι οι προσεχείς εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους Έλληνες που

διαμένουν στα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα διεξαχθούν στις 25 Μαΐου 2019.
7.

Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του

Κρατικού Προϋπολογισμού
Αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το περιεχόμενο, την προθεσμία και τον τρόπο υποβολής της αίτησης - δήλωσης των
Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν μόνιμα ή θα βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας στα λοιπά
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, ως
εξής:

1. Περιεχόμενο της αίτησης - δήλωσης και διαδικασία συμπλήρωσης


Η δήλωση θα συμπληρώνεται μόνο μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΥΠ.ΕΣ. (www.ypes.gr),
είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε από την οικεία διπλωματική αρχή.
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Μέσω του διαδικτυακού τόπου αυτού, αναζητείται η εγγραφή του εκλογέα στη βάση
δεδομένων των εκλογικών καταλόγων. Συμπληρώνοντας τα ονοματεπωνυμικά του στοιχεία,
εμφανίζονται τα εξής στοιχεία εγγραφής του στους εκλογικούς καταλόγους: Επώνυμο,
επώνυμο Β, όνομα, όνομα Β, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, όνομα συζύγου, επώνυμο
πατέρα, ημερομηνία γέννησης, νομός, δήμος, δημοτική ενότητα, εκλογικό διαμέρισμα, ειδικός
εκλογικός αριθμός και αριθμός δημοτολογίου.



Σε κατάλληλα διαμορφωμένη σελίδα καταχωρούνται με λατινικούς χαρακτήρες τα στοιχεία
της σημερινής διεύθυνσής του (πόλη, οδός, αριθμός, ΤΚ, τηλέφωνο, e-mail) και επιλέγεται
από προκαθορισμένη λίστα, η πόλη, σε εκλογικό τμήμα της οποίας επιθυμεί να ψηφίσει.



Η αίτηση εκτυπώνεται εις τριπλούν μέσω του συστήματος.
Ειδικότερα ο τύπος της αίτησης - δήλωσης παρατίθεται στο συνημμένο
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ.

2.

Προθεσμία υποβολής

Η προθεσμία για την υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων - δηλώσεων στις οικείες πρεσβευτικές και
προξενικές αρχές της χώρας στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζεται από

23

Ιανουαρίου 2019 μέχρι και 29 Μαρτίου 2019.

3.

Τρόπος υποβολής
Ο εκλογέας υποβάλει τα τρία (3) αντίγραφα της αίτησης – δήλωσης μαζί με φωτοαντίγραφο

των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή της τελευταίας σελίδας του διαβατηρίου του (ή της
σελίδας του διαβατηρίου στην οποία καταχωρούνται τα στοιχεία του κατόχου) στην οικεία
πρεσβευτική ή προξενική αρχή. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και με νόμιμα
εξουσιοδοτημένο

αντιπρόσωπο ή σε περιπτώσεις που συντρέχει σοβαρός λόγος (μεγάλη

χιλιομετρική απόσταση, θέμα υγείας, ηλικίας κ.λπ.) μπορούν να αποστέλλονται και ταχυδρομικά.
4.

Λοιπές λεπτομέρειες
Η οικεία πρεσβευτική ή προξενική αρχή συμπληρώνει τον αριθμό πρωτοκόλλου και την

ημερομηνία παραλαβής στα τρία αντίγραφα της αίτησης – δήλωσης και επιστρέφει στον
ενδιαφερόμενο εκλογέα το ένα αντίγραφο, ως αποδεικτικό της δήλωσης συμμετοχής του στις
εκλογές.
Ένα αντίγραφο κάθε υποβληθείσας αίτησης – δήλωσης αποστέλλεται με συνημμένο
φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του εκλογέα στο Υπουργείο
Εσωτερικών, το οποίο αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλων των λοιπών διαδικασιών,
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προκειμένου να καταρτιστούν οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι των Ελλήνων εκλογέων που
διαμένουν στα λοιπά κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το τρίτο αντίγραφο της αίτησης – δήλωσης τηρείται στο αρχείο της οικείας πρεσβευτικής
ή προξενικής αρχής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Εθνικό Τυπογραφείο
(παρακαλούμενο για τη δημοσίευση)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Αθήνα 3 Απριλίου 2019
Αριθ. Πρωτ: 24582

Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Γ. Παπακώστα
Τηλέφωνο: 2131361130
Φαξ: 213 136 1129
e-mail: te.ekloges@ypes.gr

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός περιεχομένου των ειδικών εκλογικών καταλόγων των Ελλήνων που
διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την
άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019 κ.λπ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α) Του άρθρου 2 παρ.2 του ν.1427/1984 (40 Α΄/8.4.1984) «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος
κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που διαμένουν στο έδαφος
των λοιπών κρατών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας»
β) Του ν. 3861/2010 (112 Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
γ) Του π.δ. 26/2012 (57 Α΄/15.3.2012) «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της
νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»
δ) Του π.δ. 123/2016 (208 Α΄/4.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείου Εσωτερικών και
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Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων»
ε) Του π.δ. 141/2017 (180 Α΄/23.11.2017) «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών»
στ) Του π.δ.88/2018 (160 Α΄/29.8.2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»
2. Το γεγονός ότι οι προσεχείς εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους Έλληνες που
διαμένουν στα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναμένεται να διεξαχθούν στις 25
Μαΐου 2019.
3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού
Αποφασίζουμε :
Καθορίζουμε το περιεχόμενο των ειδικών εκλογικών καταλόγων του άρθρου 2 παρ.2 του
ν.1427/1984, τις προθεσμίες δημοσίευσής τους και υποβολής ενστάσεων, καθώς και λοιπές
αναγκαίες λεπτομέρειες, ως εξής:

Α’ Περιεχόμενο των ειδικών εκλογικών καταλόγων
Οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι των Ελλήνων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρόκειται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα
στα κράτη αυτά κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
του Μαΐου 2019, συντάσσονται είτε ενιαία κατά περιφέρεια πρεσβευτικής ή προξενικής
αρχής είτε ξεχωριστά κατά πόλεις της περιφέρειας αυτής και περιλαμβάνουν τα εξής
στοιχεία:

1. Τον τίτλο: «Ειδικός εκλογικός κατάλογος για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»
2. Τους υπότιτλους:

α) Εκλογές ΜΑΪΟΥ 2019
β) «Περιφέρεια πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής
………………………………..……….
(πόλη - χώρα)

3. Την πόλη ψηφοφορίας
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Σε κάθετες στήλες:
α) Τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό
β) Το επώνυμο
γ) Τ ο όνομα
δ) Το όνομα πατέρα
ε) Το όνομα μητέρας
στ) Το όνομα συζύγου και το γένος (επώνυμο πατέρα) εφόσον πρόκειται για έγγαμη γυναίκα που
φέρει το επώνυμο του συζύγου.
ζ) Ημερομηνία γέννησης
η) Αριθμό δημοτολογίου
θ) Τον εκλογικό κατάλογο εγγραφής (εκλογικό διαμέρισμα, δήμο, νομό).
ι) Τον τόπο μόνιμης διαμονής (πόλη - χώρα) όπως σημειώνεται στην αίτηση - δήλωση του
άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 1427/1984.

Β΄ Δημοσίευση των ειδικών εκλογικών καταλόγων (προθεσμίες - τρόπος
δημοσίευσης)
Οι ανωτέρω ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι δημοσιεύονται στους χώρους ανακοινώσεων
των κτιρίων: α) Της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 30 Απριλίου 2019
και β) της οικείας πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής στις 6 Μαΐου 2019.

Γ΄ Ενστάσεις κατά των ειδικών εκλογικών καταλόγων
(προθεσμίες - τρόπος υποβολής τους)
Ενστάσεις κατά των ειδικών εκλογικών καταλόγων ασκούνται ενώπιον του Εφετείου Αθηνών
μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κατά την προηγούμενη παράγραφο δημοσίευσή τους
στο κατάστημα της Δ/νσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών και εκδικάζονται μέσα σε
πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.
Αντίγραφο της ένστασης κατατίθεται αυθημερόν στη Διεύθυνση Εκλογών του
Υπουργείου Εσωτερικών.
Δικαίωμα για την υποβολή ένστασης έχει κάθε εκλογέας ή αντιπρόσωπος αναγνωρισμένου
κόμματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής. Η ένσταση ασκείται κατά της εγγραφής
κάθε προσώπου που έχει συμπεριληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, κατά
παράβαση των διατάξεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 1427/1984. Ένσταση ασκείται
και για την παράλειψη εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, εκλογέα που έχει
τις προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 1427/1984 και υπέβαλε εμπρόθεσμα την
προβλεπόμενη από την παρ.2 του ίδιου άρθρου σχετική δήλωση. Στην περίπτωση αυτή η
ένσταση υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο εκλογέα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται
αναλόγως η παρ.3 του άρθρου 17 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ. 26/2012).
Οι ενστάσεις μπορούν να κατατίθενται και στις οικείες πρεσβευτικές ή προξενικές αρχές μέσα
στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Το κείμενο των ενστάσεων αυτών αποστέλλεται
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αμέσως με FAX ή e-mail από την οικεία αρχή στη Δ/νση Εκλογών του Υπουργείου
Εσωτερικών, η οποία με τη σειρά της τις διαβιβάζει αμέσως στο Εφετείο Αθηνών.
Αντίγραφο των ενστάσεων, φυλάσσεται και στο αρχείο των οικείων πρεσβευτικών και
προξενικών αρχών.
Την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, στέλνονται τα
πρωτότυπα αυτών αεροπορικώς (π.χ. με υπηρεσία ταχυμεταφοράς κ.λ.π.) με ειδικούς
φακέλους στο Υπουργείο Εσωτερικών (Δ/νση Εκλογών) φέροντας ειδικά χαρακτηριστικά
όπως π.χ. Φάκελος Ευρωεκλογών - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ. Σε περίπτωση αποστολής αυτών μέσω
διπλωματικού σάκου, η αρμόδια αρχή υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τη Διεύθυνση Εκλογών
του Υπουργείου Εσωτερικών.
Για κάθε αποστολή των ειδικών αυτών φακέλων η οικεία πρεσβευτική ή προξενική αρχή
ενημερώνει τη Δ/νση Εκλογών στα FAX 213 1361140 ή 213 1361129 ή στo e-mail
(www.te.ekloges@ypes.gr) για τα απαραίτητα στοιχεία της αποστολής, ήτοι:


Την αεροπορική εταιρεία.



Τον αριθμό και την ημέρα πτήσης.



Τον αριθμό των αποστελλόμενων φακέλων.



Τον συνολικό αριθμό των αποστελλόμενων ενστάσεων.



Τους αριθμούς πρωτοκόλλου των αποστελλόμενων ενστάσεων.



Τον αριθμό των συνοδευτικών φορτωτικών εγγράφων.

Οι αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών που διατάσσουν μεταβολές στους ειδικούς
εκλογικούς καταλόγους κοινοποιούνται αμέσως στη Δ/νση Εκλογών του Υπουργείου
Εσωτερικών για τις αναγκαίες διορθώσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Εθνικό Τυπογραφείο
(παρακαλούμενο για τη δημοσίευση)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ &
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αθήνα 28
Μαρτίου 2019
Αριθ. Πρωτ: 22590

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης - δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων
που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του
Μαΐου 2019»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 2 παρ.2 του Ν.1427/1984 «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας» (ΦΕΚ 40 Α’).
2. Του ν. 3861/2010 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις” (Α΄112).
3. Του Π.Δ. 123/2016 “Ανασύσταση και μετανομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης, μετανομασία Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας
και Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων” (Α΄208)
4. Του π.δ. 141/2017 “Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών”
5. Του Π.Δ. 88/2018 “Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (Α΄160)
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6. Την απόφασή μας αριθ.4365/22.1.2019 (B’ 196) με την οποία καθορίστηκαν το περιεχόμενο της
αίτησης - δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019, η προθεσμία, ο τρόπος υποβολής της και λοιπές
συναφείς λεπτομέρειες.
7. Την ανάγκη που προέκυψε για παράταση της προθεσμίας που λήγει στις 29 Μαρτίου 2019 και
καθορίστηκε με την παρ.2 της ανωτέρω απόφασης, για υποβολή αιτήσεων - δηλώσεων στις οικείες
Ελληνικές πρεσβευτικές και προξενικές αρχές στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τους
Έλληνες εκλογείς που διαμένουν στο έδαφος αυτών, λόγω του σχετικού ενδιαφέροντος που
παρατηρήθηκε και με γνώμονα τη διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής συμμετοχής τους στις
προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε
Παρατείνουμε μέχρι και την 5η Απριλίου 2019 την προθεσμία της παρ.2 της ανωτέρω
απόφασης, για την υποβολή

αιτήσεων – δηλώσεων στις οικείες Ελληνικές πρεσβευτικές και

προξενικές αρχές στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τους Έλληνες εκλογείς που
διαμένουν στο έδαφος των κρατών αυτών.
Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω αριθ. 4365/22.1.2019 (B’ 196) απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Εθνικό Τυπογραφείο
(παρακαλούμενο για τη δημοσίευση)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Αθήνα 19 Απριλίου 2019
Αριθ. Πρωτ: 30296

Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Γ. Παπακώστα
Τηλέφωνο: 2131361130
Φαξ: 213 136 1129
e-mail: te.ekloges@ypes.gr

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός προθεσμιών για το διορισμό μελών εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών
τμημάτων στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου
2019, που θα διεξαχθούν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λ.π.»
ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 4 παρ.10 του ν.1427/1984 «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας» (Α΄ 40)
β)

Του άρθρου 9 παρ.1 του ν.4255/2014

«Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες

διατάξεις» (Α΄89)

γ) Του ν. 3861/2010 (112 Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
δ) Του π.δ. 26/2012 (57 Α΄/15.3.2012) «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της
νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»
ε) Του π.δ. 123/2016 (208 Α΄/4.11.2016) «Ανασύσταση και μετανομασία του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετανομασία Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων»
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στ) Του π.δ. 141/2017 (180 Α΄/23.11.2017) «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών»
ζ) Του π.δ.88/2018 (160 Α΄/29.8.2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»
2. Του ν. 4451/2017 Α΄16 «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου
Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις»
3. Το γεγονός ότι οι προσεχείς εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους Έλληνες που
διαμένουν στα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα διεξαχθούν στις 25 Μαΐου 2019.
4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού
Αποφασίζουμε
1. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι αναπληρωτές τους διορίζονται δέκα (10),
τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και ειδοποιούνται για τον διορισμό τους
από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
2. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής οφείλουν να βρίσκονται στον τόπο του διορισμού τους το
αργότερo τρεις πλήρεις ημέρες πριν από την ψηφοφορία, ειδοποιώντας αμέσως για την άφιξή τους
τον επόπτη εκλογών και την αρμόδια πρεσβευτική ή προξενική αρχή.
3. Οι εκλογείς -τακτικά και αναπληρωματικά- μέλη των εφορευτικών επιτροπών διορίζονται οκτώ (8),
τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα ψηφοφορίας.
Η πρεσβευτική ή προξενική αρχή ειδοποιεί αμέσως τα διοριζόμενα τακτικά και αναπληρωματικά
μέλη, γνωστοποιώντας τους ταυτόχρονα το εκλογικό τμήμα και κατάστημα ψηφοφορίας, στο οποίο και θα
πρέπει να παρουσιαστούν, μία (1), τουλάχιστον, ώρα πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας για ανάληψη
των καθηκόντων τους.
4. Η κλήρωση των παραπάνω τακτικών και αναπληρωματικών μελών γίνεται δέκα (10),
τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.
Η ημέρα και ώρα της κλήρωσης γνωστοποιείται με ανακοίνωση των πρεσβευτικών ή προξενικών αρχών
και τοιχοκολλάται στα καταστήματα των αρχών αυτών, δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες
πριν από την ημέρα ψηφοφορίας και ανακοινώνεται αυθημερόν με τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.
Για την κλήρωση συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τον Πρεσβευτή ή τον Πρόξενο και τον κατά
βαθμό αμέσως επόμενο στην ιεραρχία του προσωπικού της Πρεσβείας ή του Προξενείου.
5. Όλα τα κληρωθέντα μέλη των εφορευτικών επιτροπών ειδοποιούνται για το διορισμό τους τρεις
(3), τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα ψηφοφορίας και υποχρεούνται να εκτελούν τα
καθήκοντά τους.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση
Ταχ.
Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Φαξ
E-mail

Αθήνα 29 Ιανουαρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: 6030

: Ευαγγελιστρίας 2
: 101 83
: Ε. Ατματζίδου
: 213 136 1252
: 213 136 1140
: e. atmatzidou@ypes.gr

ΘΕΜΑ: Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων ψηφοδελτίων, λευκών ψηφοδελτίων
και εκλογικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 4 του ν.4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες
διατάξεις» (Α΄89) σε συνδυασμό με αυτές των άρθρων 70 και 75 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση
σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄57).
β) Των άρθρων 6 παρ. 1 και 7 παρ. 1 του ν.1427/1984 «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά
τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που διαμένουν στο έδαφος των
λοιπών κρατών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας» (Α΄40).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα
(π.δ. 63/2005 Α΄98).
2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καθορίζουμε την απόχρωση του χαρτιού και τις διαστάσεις των ψηφοδελτίων, των λευκών
ψηφοδελτίων (κενών - άγραφων) και των εκλογικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν στις
79

ΑΔΑ: 6ΦΣ7465ΧΘ7-7ΞΚ

εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019 ως
ακολούθως:
1. Απόχρωση: Το χαρτί κατασκευής των ψηφοδελτίων, των λευκών ψηφοδελτίων (κενών άγραφων) καθώς και των φακέλων μέσα στους οποίους κλείνονται τα ψηφοδέλτια, είναι
απόχρωσης «ανοικτού σιελ».
Οι φάκελοι φέρουν στην μπροστινή τους πλευρά διαγώνια, έντυπο γνώρισμα πλάτους ενός (1)
εκατοστού του μέτρου περίπου που αποτελείται από πέντε (5) γραμμές απόχρωσης «βαθύ μπλε»,
με τη μεσαία γραμμή να είναι κυματοειδής.
2. Διαστάσεις: Οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων, των λευκών ψηφοδελτίων (κενών - άγραφων)
καθορίζονται σε 14 Χ 35 εκατοστά του μέτρου και των φακέλων σε 9,5 Χ 16 εκατοστά του μέτρου
περίπου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Εθνικό Τυπογραφείο
(για τη δημοσίευση της παρούσας)
2. κ.κ. Περιφερειάρχες - Έδρες τους
3. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακής Ενότητας έδρας νομών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Δ/νση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης
2. Δ/νση Προμηθειών και Υποδομών
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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση
Ταχ.
Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Φαξ
E-mail

Αθήνα 29 Ιανουαρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: 6033

: Ευαγγελιστρίας 2
: 101 83
: Ε. Ατματζίδου
: 213 136 1252
: 213 136 1140
: e. atmatzidou@ypes.gr

ΘΕΜΑ: Καθορισμός ειδικού γνωρίσματος και λοιπών χαρακτηριστικών των σάκων, στους
οποίους κλείνεται το υλικό της ψηφοφορίας κατά την εκλογή των Ελλήνων μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 5 του ν.4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες
διατάξεις» (Α΄89) σε συνδυασμό με αυτές της παραγράφου 1 του άρθρου 94 του π.δ. 26/2012
«Κωδικοποίηση σ΄ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»
(Α΄57).
β) Των άρθρων 9 παρ. 7 και 17 παρ. 2 του ν.1427/1984 «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά
τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που διαμένουν στο έδαφος των
λοιπών κρατών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας» (Α΄40).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα
(π.δ. 63/2005 Α΄98).
2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καθορίζουμε το ειδικό γνώρισμα, τις διαστάσεις και λοιπά χαρακτηριστικά των εκλογικών σάκων
που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, ως ακολούθως:
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α) Ειδικό γνώρισμα: Ο σάκος, μέσα στον οποίο κλείνεται από κάθε εφορευτική επιτροπή το
εκλογικό υλικό της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει
τυπωμένη στη μια εξωτερική πλευρά του με κεφαλαία γράμματα καφέ απόχρωσης και σε
παράλληλες σειρές την εξής ένδειξη:
ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2019
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ …………………………..
………………… ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ………………
(Αριθμός)

(Ονομασία)

Η αντίστοιχη ένδειξη, τυπωμένη κατά τον ίδιο παραπάνω τρόπο, για το σάκο που χρησιμοποιείται
από τις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων, στα οποία ψηφίζουν οι Έλληνες εκλογείς
που διαμένουν μόνιμα ή που βρίσκονται κατά την ημέρα των εκλογών στο έδαφος των λοιπών
κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η εξής:
ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ Ή ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ………….
………………. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ …………….…….
(Αριθμός)

(Ονομασία)

β) Διαστάσεις και λοιπά χαρακτηριστικά: Ο σάκος και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις
κατασκευάζεται από πλαστική ύλη (πολυπροπυλένιο), να είναι υφαντός, λευκής απόχρωσης,
γαζωμένος στο κάτω μέρος και στριφωμένος στο πάνω μέρος (άνοιγμα), με διαστάσεις 70 Χ 100
εκατοστά του μέτρου περίπου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Εθνικό Τυπογραφείο
(για τη δημοσίευση της παρούσας)
2. κ.κ. Περιφερειάρχες - Έδρες τους
3. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακής Ενότητας έδρας νομών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Δ/νση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης
2. Δ/νση Προμηθειών και Υποδομών
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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Αθήνα 21 Φεβρουαρίου 2019
Αριθ. Πρωτ: 12499

Καθορισμός του τύπου των καλπών και των ειδικών διαχωρισμάτων (παραβάν) για την ψηφοφορία
των Ελλήνων που διαμένουν στα λοιπά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εκλογές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019.

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
.Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 1427/1984 «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών Κρατών της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας»

2. Του ν. 3861/2010 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις” (Α΄112).
3. Του Π.Δ. 123/2016 “Ανασύσταση και μετανομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης, μετανομασία Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας
και Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων” (Α΄208)
4. Του π.δ. 141/2017 “Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών”
5. Του ν. 4451/2017 Α΄16 «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου
Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις»
6. Του Π.Δ. 88/2018 “Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (Α΄160)
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7. Το γεγονός ότι οι προσεχείς εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους Έλληνες που
διαμένουν στα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα διεξαχθούν στις 25 Μαΐου 2019.
8. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού

Αποφασίζουμε
Ο τύπος των καλπών και των ειδικών διαχωρισμάτων (παραβάν) που χρησιμοποιούνται στις
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ψηφοφορία των Ελλήνων που διαμένουν στα λοιπά κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι όμοιος ή ανάλογος με τον χρησιμοποιούμενο στο κράτος – μέλος
που βρίσκεται κάθε ελληνική πρεσβευτική ή προξενική αρχή ή και διαφορετικός, που να εξασφαλίζει
όμως πάντοτε τη μυστικότητα της ψήφου και να ικανοποιεί τις λειτουργικές ανάγκες της ψηφοφορίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο. Γενικού Γραμματέα
- Γεν. Δ/ντή Εσωτερικών & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
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ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας : 101 83 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Παπακώστα
Ε. Παπαδιαμαντοπούλου
Τηλέφωνο
: 2131361130, 2131361003
Fax
: 2131361129

Αθήνα 25 Απριλίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: 32351

ΠΡΟΣ:
Όπως πίνακας αποδεκτών

Εγκύκλιος: 27

ΘΕΜΑ : Παραλειφθέντες εκλογείς
Ενόψει των επερχόμενων δημοτικών, κοινοτικών και περιφερειακών εκλογών καθώς και
των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019 σας
επισημαίνουμε τα εξής:
Α. Με τις διατάξεις των παρ. 4 έως 9 του άρθρου 8 της νομοθεσίας για την εκλογή
βουλευτών «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή
βουλευτών»(π.δ. 26/2012 ΦΕΚ Α’ 57), ρυθμίζεται το θέμα των εκλογέων που δεν θα είναι
εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Ειδικότερα:
1. Εκλογείς που, χωρίς να έχουν αποστερηθεί του εκλογικού τους δικαιώματος, δεν
περιλαμβάνονται για οποιαδήποτε άλλη αιτία στους εκλογικούς καταλόγους, μπορούν
να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μέχρι το τέλος της ψηφοφορίας σε
οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του δήμου στα δημοτολόγια ή Μητρώα Αρρένων των
οποίων είναι εγγεγραμμένοι.
Συνεπώς όσοι Έλληνες πολίτες είναι εγγεγραμμένοι σε δημοτολόγια δήμου της χώρας, αλλά
όχι στους εκλογικούς καταλόγους του, έχουν τη δυνατότητα μέχρι και το πέρας της διεξαγωγής της
ψηφοφορίας, να απευθυνθούν στο δήμο στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι και να
ζητήσουν πιστοποιητικό εγγραφής τους στα δημοτολόγια, προκειμένου να μπορέσουν να ασκήσουν
το εκλογικό τους δικαίωμα.
Όσοι από τους πολίτες είναι εγγεγραμμένοι μόνο στα μητρώα αρρένων και όχι στα
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δημοτολόγια δήμου της χώρας, μπορούν να εφοδιαστούν με πιστοποιητικό, που να βεβαιώνει την
εγγραφή τους στα Μητρώα Αρρένων.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους Έλληνες εκλογείς, κατοίκους των χωρών μελών της Ε.Ε.,
οι οποίοι θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις χώρες αυτές την 25 η Μαΐου 2019.
Συνεπώς οι εκλογείς αυτοί μπορούν να εφοδιαστούν με το ανωτέρω πιστοποιητικό μέχρι και
την ημέρα διενέργειας των εκλογών στα κράτη μέλη της Ε.Ε. (25.5.2019), προκειμένου να
ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
Οι κ.κ. Δήμαρχοι, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να
εκδίδουν εις διπλούν πιστοποιητικά εγγραφής των ενδιαφερομένων στα δημοτολόγια ή
στα μητρώα αρρένων και να χορηγούν σε αυτούς το ένα από τα δύο αντίγραφα.
Στα εκδιδόμενα (εις διπλούν) πιστοποιητικά, θα υπάρχουν οι εξής ενδείξεις :
α) «ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 26ης ΜΑΪΟΥ 2019»
β) «ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
της 26ης ΜΑΪΟΥ 2019».
γ) «ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΪΟΥ 2019» αν
πρόκειται για Έλληνες κατοίκους κρατών μελών της Ε.Ε.
δ) «ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας
ΙΟΥΝΙΟΥ 2019»
ε) «ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ της 2ας ΙΟΥΝΙΟΥ
2019».
Τα πιστοποιητικά δ) και ε) θα εκδίδονται από την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019.
Σε περίπτωση που ο παραλειφθείς εκλογέας δεν ψηφίσει την πρώτη Κυριακή 26 Μαΐου
2019, μπορεί, εάν επιθυμεί, να απευθυνθεί στον δήμο του, προκειμένου να του χορηγηθεί
πιστοποιητικό εγγραφής του στα δημοτολόγια ή Μητρώα Αρρένων, ώστε να ασκήσει το εκλογικό
του δικαίωμα τη δεύτερη Κυριακή 2 Ιουνίου 2019.
Στην περίπτωση αυτή θα εκδίδεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
2. Για να χορηγηθούν τα ανωτέρω πιστοποιητικά από το Δήμαρχο ή το εξουσιοδοτημένο από
αυτόν όργανο στον αιτούντα, θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι ο αιτών δεν βρίσκεται
εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους άλλου Δήμου της χώρας.
Για τον τρόπο διαπίστωσης ότι ο αιτών δεν είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους,
καθώς επίσης και για τον τρόπο συνδρομής του Υπουργείου μας, σε περίπτωση τεχνικής
αδυναμίας, όπως προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, σας παρέχονται οδηγίες με σχετική εγκύκλιο
της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
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3. Eάν ο αιτών το πιστοποιητικό εκλογέας δεν είναι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια ή τα Μητρώα
αρρένων του συγκεκριμένου Δήμου όπου ζητά πιστοποιητικό ή εάν είναι εγγεγραμμένος σε
εκλογικό κατάλογο άλλου Δήμου της

χώρας και χορηγηθεί το πιστοποιητικό, τότε ο

Δήμαρχος ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο ευθύνεται για παράβαση
καθήκοντος, σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 8 παρ. 8

του π.δ.

26/2012).
4. Επισημαίνεται εδώ ότι, δεν θα χορηγούνται πιστοποιητικά εγγραφής στα δημοτολόγια ή
τα Μητρώα Αρρένων στους εγγραφέντες σε αυτά μετά την 28η Φεβρουαρίου 2019.
5. Όσοι Δήμοι της χώρας, εκ παραδρομής, δεν έχουν συμπεριλάβει στην Α΄ αναθεώρηση
(Ιανουάριος – 28 Φεβρουαρίου 2019), τους νέους εκλογείς, τους γεννηθέντες το έτος 2002, όπως
προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4406/2016 (ΦΕΚ 133 Α’), θα χορηγούν σ’ αυτούς
πιστοποιητικό παραλειφθέντος σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό
τους δικαίωμα.
6. Το πιστοποιητικό που αντιστοιχεί στην κάθε ψηφοφορία (26 Μαΐου 2019,

2 Ιουνίου 2019) θα

προσκομίζουν οι εκλογείς στην Εφορευτική Επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να τους επιτρέψει
να ψηφίσουν.
Οι αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής, υποχρεούνται να κάνουν δεκτούς για να
ψηφίσουν τους εκλογείς του ίδιου δήμου, που προσκομίζουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά.

Β. Αναφορικά με το ενδεχόμενο παράλειψης εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους
εκλογέων υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Σε περίπτωση που, εκλογέας, υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει εκ
παραδρομής παραλειφθεί από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους παρά το γεγονός ότι έχει
υποβάλει στο δήμο εμπρόθεσμα (δηλ. μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2019) τα προβλεπόμενα από τις
διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 133/1997 δικαιολογητικά, έχει τη δυνατότητα να ασκήσει το
εκλογικό του δικαίωμα στις δημοτικές, κοινοτικές και περιφερειακές εκλογές της 26 ης Μαΐου 2019,
τις επαναληπτικές της 2ας Ιουνίου 2019 καθώς και στις ευρωεκλογές της 26 ης Μαΐου 2019 - εφόσον
το επιθυμεί - εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 4 - 9 της νομοθεσίας
για την εκλογή βουλευτών (π.δ. 26/2012).
2. Με βάση τα ανωτέρω ο ως άνω παραλειφθείς εκλογέας μπορεί να απευθύνεται στο δήμο, όπου
είχε υποβάλει την αίτησή του προκειμένου να του χορηγηθεί σχετική βεβαίωση.
Οι δήμοι στους οποίους θα απευθύνονται οι ως άνω παραλειφθέντες εκλογείς, αφού
διαπιστώσουν ότι έχει υποβληθεί αίτηση από τον ενδιαφερόμενο για την εγγραφή του
στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους μέχρι 28.2.2019, θα εκδίδουν εις διπλούν ανάλογα
βεβαίωση ή βεβαιώσεις, ότι, αν και είχε υποβάλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, δεν
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συμπεριελήφθη, εκ παραδρομής, στους εκλογικούς καταλόγους.
Η βεβαίωση ή βεβαιώσεις θα χορηγούνται αφού ληφθεί υπόψη η δήλωση επιλογής (ευρωεκλογές –
αυτοδιοικητικές ή και τα δύο) του εκλογέα υπηκόου κράτους – μέλους της Ε.Ε. και θα
περιλαμβάνουν ανάλογα τις προβλεπόμενες ενδείξεις της παρ.Α του παρόντος.

Γ. Οι Δήμαρχοι που θα εκδώσουν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις σε παραλειφθέντες εκλογείς,
σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποχρεούνται να συμπεριλάβουν τους εκλογείς αυτούς στην πρώτη
μετά τις εκλογές αναθεώρηση, την οποία θα αποστείλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου
να γίνει η οριστική καταχώρισή τους στους εκλογικούς καταλόγους και να τους αποδοθεί ο Ειδικός
Εκλογικός Αριθμός.
Τα δεύτερα αντίγραφα από τα εις διπλούν εκδιδόμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις παρακαλούμε
να αποσταλούν αμέσως μετά τις εκλογές στη Διεύθυνση Εκλογών (Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ. 101 83,
3ος όροφος), συνοδευόμενα από συγκεντρωτική κατάσταση όλων των εκλογέων για τους οποίους
εκδόθηκαν πιστοποιητικά
Περαιτέρω οδηγίες για τον τρόπο ψηφοφορίας των παραλειφθέντων εκλογέων παρέχονται με την
βιβλιοδετημένη εγκύκλιό μας, η οποία κοινοποιείται προς τους αποδέκτες του πίνακα και προς τους
δικαστικούς αντιπροσώπους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Εφετεία της χώρας
(μέσω οικείων Αντιπεριφερειαρχών)
2. Πρωτοδικεία της χώρας
(μέσω οικείων Αντιπεριφερειαρχών)
3. κ.κ. Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
4. κ.κ. Περιφερειάρχες
5. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες περιφερειακής ενότητας έδρας νομών
6. Δήμους της χώρας
Τμήμα Δημοτολογίων
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