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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Επιτροπή άρ. 256 ν. 4555/2018 

για την ψήφο των εκτός Επικρατείας εκλογέων 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  

Προς 

Τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. 

Αλέξανδρο Χαρίτση 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

 

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 256 του ν. 4555/2018 (Α’ 133), και ειδικότερα της 

παρ. 2 αυτού, και σε σύμφωνα προς τις υπ’ αριθμ. 55204/10.10.2018 «Συγκρότηση 

και ορισμός μελών Επιτροπής για την ψήφο των εκτός Επικράτειας εκλογέων» (ΑΔΑ 

6Φ4Υ465ΧΘ7-63Β) και 22109/27.3.2019 «Παράταση της προθεσμίας για την 

ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής για την ψήφο των εκτός Επικράτειας εκλογέων, 

του άρθρου 256 του ν. 4555/2018» (ΑΔΑ 9ΞΩΑ465ΧΘ7-6Χ1) Κοινές Αποφάσεις των 

Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σας 

υποβάλλουμε την εισηγητική έκθεση της Επιτροπής για την ψήφο των εκτός 

Επικρατείας εκλογέων (εφεξής «Επιτροπή»), περί της έκδοσης του προβλεπόμενου 

στο άρθρο 51 παρ. 4 του Συντάγματος νόμου. 

Αναλυτικότερα, η Επιτροπή πραγματοποίησε επτά (7) συνεδριάσεις από τον 

Οκτώβριο του 2018 μέχρι και τον Απρίλιο του 2019, για τις οποίες τηρούνταν 

αναλυτικά απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, αντίγραφο των οποίων και σας 

συνυποβάλλουμε για την πλήρη ενημέρωσή σας. 
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Κατά τις συνεδριάσεις αυτές, τα μέλη της Επιτροπής, με τη συμμετοχή και των 

προϊσταμένων των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών, εξέτασαν όλες 

τις πολιτικές, συνταγματικές και τεχνικο-οικονομικές πλευρές που άπτονται του 

θέματος της άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν των εκτός Επικρατείας Ελλήνων 

εκλογέων, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική διεθνή εμπειρία, καθώς και συστάσεις 

αρμόδιων διεθνών και εθνικών οργανισμών και φορέων. 

Παρακάτω εκτίθεται συνοπτικά ο σχετικός προβληματισμός. 

 

Α. Γενικές διαπιστώσεις 

 

Ως γνωστόν, το ισχύον Σύνταγμα (άρθρο 51 παρ. 4) εισάγει – ως εξαίρεση 

προς την αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών – πρόβλεψη για την ψήφο 

των εκτός Επικρατείας εκλογέων ως εξής : «4. Οι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται 

ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Επικράτεια. Νόμος που ψηφίζεται με την πλειοψηφία 

των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών μπορεί να ορίζει τα σχετικά με την 

άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την 

Επικράτεια. Ως προς τους εκλογείς αυτούς η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των 

εκλογών δεν κωλύει την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος με επιστολική ή 

άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον η καταμέτρηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 

διενεργείται όποτε αυτό γίνεται και σε ολόκληρη την Επικράτεια». 

Η εν λόγω συνταγματική πρόβλεψη δεν είναι νέα στην ελληνική έννομη τάξη, 

αφού και στο Σύνταγμα του 1975 (άρθρο 51 παρ. 4 εδ. β’) προβλεπόταν ότι «[ν]όμος 

δύναται να ορίζη τα της ασκήσεως του εκλογικού δικαιώματος υπό των εκτός της 

Επικρατείας ευρισκομένων εκλογέων», ενώ με την αναθεώρηση του 2001, 

προστέθηκε στο συνταγματικό κείμενο η ρήτρα της αυξημένης πλειοψηφίας των δύο 

τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των βουλευτών για την ψήφιση του σχετικού νόμου, 
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καθώς και η ρητή εξαίρεση από την αρχή της ταυτόχρονης διεξαγωγής των εκλογών, 

με την εισαγωγή επιστολικής ή άλλου πρόσφορου είδους ψήφου. 

Ωστόσο, και πριν την αναθεώρηση του 2001 και, πολύ περισσότερο, μετά από 

αυτή και την αυξημένη πλειοψηφία την οποία εισήγαγε, ουδέποτε ψηφίστηκε σχετικός 

νόμος, με αποτέλεσμα η συνταγματική πρόβλεψη να παραμένει αδρανής. 

 

Σε ό,τι αφορά το ερώτημα του κατά πόσο ο κοινός νομοθέτης είναι 

υποχρεωμένος να εκδώσει τον προβλεπόμενο στην εν λόγω συνταγματική διάταξη 

νόμο και, επομένως, αν η αδράνειά του συνιστά στέρηση συνταγματικά 

αναγνωρισμένου δικαιώματος ή όχι, σε επίπεδο συνταγματικής θεωρίας έχουν 

υποστηριχθεί και οι δύο αντίθετες απόψεις. 

Σε ένα, πάντως, παρεμφερές ερώτημα, ήτοι κατά πόσο η αδράνεια αυτή του 

κοινού νομοθέτη συνιστά παραβίαση του άρθρου 3 του Πρώτου Πρόσθετου 

Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην 

υπόθεση Σιταρόπουλος κατά Ελλάδας, αν και ταλαντεύτηκε εν μέρει (με την απόφαση 

του Πρώτου Τμήματός του της 8/7/2010), τελικώς στο Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης 

(12/3/2012)1, επαναβεβαίωσε την προηγούμενη νομολογία του, σύμφωνα με την 

οποία δεν υφίσταται υποχρέωση του Κράτους-μέλους να εξασφαλίσει εκτός 

Επικρατείας πολίτες του τη δυνατότητα να ψηφίσουν από τον τρόπο κατοικίας τους, 

καθώς η απόφαση για την παροχή στους απόδημους των μέσων εκείνων που θα τους 

επέτρεπαν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα από το εξωτερικό εμπίπτει στο 

περιθώριο εκτίμησης της Ελλάδας. 

Ωστόσο, ανεξαρτήτως του νομικού χαρακτηρισμού της αδράνειας αυτής υπό 

την οπτική του συνταγματικού ή του διεθνούς δικαίου, αποτελεί μάλλον κοινό τόπο η 

εκτίμηση ότι η πολυάριθμη σήμερα κοινότητα των Ελλήνων πολιτών που διαβιούν 

                                                           
1
 Βλ. τη σχετική απόφαση του ΕΔΔΑ εδώ : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109579 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109579
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εκτός των συνόρων της χώρας – η οποία μάλιστα, εκτός του «παραδοσιακού» 

απόδημου ελληνισμού, που διαμορφώθηκε από μεταναστευτικά κύματα 

προηγούμενων δεκαετιών, περιλαμβάνει πλέον και πολλές χιλιάδες Ελλήνων που 

μετανάστευσαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης – θα πρέπει με κάποιον 

τρόπο να διευκολυνθεί στη συμμετοχή της στα πολιτικά πράγματα της χώρας. 

Εξάλλου, αυτό επισημαίνεται και στην Έκθεση (Δεκέμβριος 2017) της Εθνικής 

Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), ως ανεξάρτητου 

συμβουλευτικού οργάνου της ελληνικής Πολιτείας σε θέματα προστασίας 

δικαιωμάτων του ανθρώπου, με τίτλο «Διευκόλυνση άσκησης δικαιώματος ψήφου από 

τους εκτός Επικρατείας Έλληνες πολίτες. Η υλοποίηση του συνταγματικού 

συμβολαίου ως δημοκρατική και κοινωνική αναγκαιότητα»2, η οποία προβαίνει και σε 

αναλυτικές προτάσεις προς την Πολιτεία, οι οποίες λήφθηκαν υπόψη από την 

Επιτροπή, σύμφωνα με όσα θα εκτεθούν κατωτέρω. 

 

Β. Η ελληνική κοινωνική και θεσμική πραγματικότητα – Συγκριτικές 

διαπιστώσεις 

 

Ως γνωστόν, το δικαίωμα του εκλέγειν αποτελεί ένα από τα κατ’ εξοχήν 

συνδεδεμένα με την έννοια και την ιδιότητα του πολίτη δικαιώματα στα σύγχρονα 

δημοκρατικά κράτη. Ωστόσο, στο δικαίωμα αυτό υπεισέρχονται τριών ειδών 

περιορισμοί : 

Ο πρώτος περιορισμός δεν αφορά stricto sensu το δικαίωμα του εκλέγειν, 

αλλά αυτές καθεαυτές τις προϋποθέσεις αναγνώρισης ή κτήσης της ιδιότητας του 

πολίτη και απορρέει ευθέως από το δίκαιο της ιθαγένειας των επιμέρους κρατών. 

                                                           
2
 Βλ. την Έκθεση, την οποία συνέταξαν οι κ.κ. Γεώργιος Γεραπετρίτης, Μέλος της ΕΕΔΑ ορισθέν από 

τη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ και καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, και η κ. Ειρήνη Μπάκα, 
επιστημονική συνεργάτιδα της ΕΕΔΑ, και υιοθέτησε η Ολομέλεια της ΕΕΔΑ, εδώ : 
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/politika_dikaiomata/ektos_Epikrateias.pdf 

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/politika_dikaiomata/ektos_Epikrateias.pdf
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Πράγματι, στις εθνικές νομοθεσίες πολλών κρατών προβλέπονται συνηθέστατα 

διαφόρων ειδών τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για την κτήση της ιθαγένειας 

του κράτους, με την πλήρωση των οποίων θεωρείται ότι αποδεικνύονται πραγματικοί 

δεσμοί του πολίτη με το κράτος αυτό.  

Ο δεύτερος περιορισμός του δικαιώματος εκλέγειν απορρέει από τις ειδικές 

προϋποθέσεις κτήσης του – πέραν της ιδιότητας του πολίτη του οικείου κράτους και 

της εκλογικής ενηλικότητας – οι οποίες ισχύουν σε ορισμένες χώρες και αφορούν την 

ύπαρξη ενεργής σχέσης του πολίτη με το οικείο κράτος. Η ενεργή αυτή σχέση 

συνηθέστατα συνδέεται με την παραμονή του πολίτη στο συγκεκριμένο κράτος επί 

ορισμένο χρονικό διάστημα κατά περίπτωση. 

Ο τρίτος περιορισμός δεν αφορά την εν στενή εννοία κτήση, αλλά την άσκηση 

του δικαιώματος του εκλέγειν εκτός των ορίων της επικράτειας του οικείου κράτους. 

Πολλά από τα σύγχρονα κράτη, βοηθούσης και της τεχνολογικής προόδου στους 

τομείς των επικοινωνιών και των συγκοινωνιών που κατέστησαν εφικτή τη 

διοργάνωση εκλογικών αναμετρήσεων σε παγκόσμια κλίμακα, δίνουν σε εκείνους 

τους πολίτες τους που έχουν τελικώς, σύμφωνα με τα παραπάνω, το δικαίωμα του 

εκλέγειν, τη δυνατότητα να το ασκήσουν από τον τόπο κατοικίας ή διαμονής τους, 

ακόμα και αν αυτός βρίσκεται εκτός της επικράτειας του κράτους αυτού.  

 

Στην περίπτωση της Ελλάδας, λόγω ιστορικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων, 

αλλά και λόγω βασικών θεσμικών επιλογών του συντακτικού και του κοινού νομοθέτη, 

το εκτός ελληνικής επικράτειας εκλογικό σώμα είναι αρκετά ευρύ, ιδίως σε σύγκριση 

προς το συνολικό εκλογικό σώμα3. 

                                                           
3
 Εκτιμάται – χωρίς ωστόσο τα στοιχεία αυτά να είναι επίσημα ή/και απολύτως ακριβή – ότι εκτός 

συνόρων διαβιούν αυτή τη στιγμή περί το 1,5 εκατομμύριο Έλληνες πολίτες, τη στιγμή που το ενεργό 
εκλογικό σώμα (ψηφίσαντες) ανέρχεται σε κάθε εκλογική αναμέτρηση σε περίπου 6 εκατομμύρια. 
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Αφ’ ενός, ο Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας διαχρονικά καθιέρωνε το «δίκαιο 

του αίματος» (jus sanguinis), αναγνωρίζοντας μάλιστα την ελληνική ιθαγένεια σε 

οποιονδήποτε μπορεί να αποδείξει, σε απεριόριστο γενεαλογικό βάθος, την καταγωγή 

του από Έλληνα ή Ελληνίδα πολίτη, με αποτέλεσμα ο πολυάριθμος απόδημος 

ελληνισμός να μην έχει μόνο πολιτισμικούς, ηθικούς, ιστορικούς και 

συναισθηματικούς, αλλά και νομικούς δεσμούς με την Ελλάδα, μέσω της ιθαγένειας. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ΚΕΙ – 

ν. 3284/2004), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την ελληνική ιθαγένεια αποκτά 

αυτοδίκαια, με τη γέννησή του και χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση, το τέκνο Έλληνα ή 

Ελληνίδας, οι δε σχετικές πράξεις που εκδίδονται, όπου απαιτείται, έχουν απλώς 

διαπιστωτικό χαρακτήρα. Περαιτέρω δε, ακόμα και στις περιπτώσεις μη αυτοδίκαιης 

κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, οι προϋποθέσεις πολιτογράφησης ομογενούς 

αλλοδαπού είναι διαφορετικές και ευνοϊκότερες από τις ισχύουσες για αλλογενείς 

αλλοδαπούς (βλ. άρθρα 5, 7, 10 κ.λπ. ΚΕΙ). Τέλος, οι περιπτώσεις ακούσιας (χωρίς 

αίτηση/δήλωση του ενδιαφερομένου) απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας είναι όλως 

εξαιρετικές (άρθρο 17 ΚΕΙ). 

Αφ’ ετέρου, βάσει του ισχύοντος Συντάγματος, και συγκεκριμένα του άρθρου 

51 παρ. 3, «[ο] νόμος δεν μπορεί να περιορίσει το εκλογικό δικαίωμα παρά μόνο αν 

δεν έχει συμπληρωθεί κατώτατο όριο ηλικίας ή για ανικανότητα δικαιοπραξίας ή ως 

συνέπεια αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για ορισμένα εγκλήματα», επιλογή η οποία 

αποτυπώνει τις εμπειρίες της ταραγμένης ελληνικής πολιτικής ιστορίας, ως απάντηση 

στις οποίες καθιερώνεται η ευρύτερη δυνατή καθολικότητα του εκλογικού 

δικαιώματος. Βάσει αυτού του συνταγματικού κανόνα, η ελληνική εκλογική νομοθεσία 

δεν μπορεί να προβλέψει και δεν προβλέπει ουσιαστικούς περιορισμούς στην κτήση 

του δικαιώματος εκλέγειν, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες. 
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Ο βασικός, επομένως, περιορισμός που ισχύει στο ελληνικό δίκαιο, ως προς 

το δικαίωμα του εκλέγειν αφορά την άσκηση – και όχι αυτή καθεαυτή την κτήση του 

σχετικού δικαιώματος – από τους εκτός ελληνικής επικράτειας ευρισκόμενους, μόνιμα 

ή προσωρινά, Έλληνες πολίτες. Συγκεκριμένα, βάσει της ισχύουσας εκλογικής 

νομοθεσίας, όπως αυτή κωδικοποιείται ιδίως στο π.δ. 26/2012 (Α’ 57), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, αλλά και στις ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για όλες τις 

λοιπές εθνικής εμβέλειας διαδικασίες, οι Έλληνες εκλογείς ασκούν το εκλογικό τους 

δικαίωμα προσερχόμενοι αυτοπροσώπως στα εκλογικά τμήματα, τα οποία 

συγκροτούνται σε κάθε Δήμο της χώρας.  

Εξαίρεση, μέχρι σήμερα, στον ανωτέρω κανόνα, έχει θεσπιστεί μόνο για την 

εκλογή των εκπροσώπων της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατ’ εφαρμογή  

του ν. 1427/1984 (Α’ 40), όπως ισχύει, σύμφωνα με τον οποίο οι Έλληνες εκλογείς 

που κατοικούν σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ασκούν το 

εκλογικό τους δικαίωμα για την ανάδειξη των εκπροσώπων της Ελλάδας στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τον τόπο κατοικίας ή διαμονής τους, εγγραφόμενοι προς 

τούτο σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και ψηφίζοντας στα ειδικά εκλογικά 

τμήματα που συγκροτούνται εντός της επικράτειας των κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σημειωτέον, ωστόσο, ότι οι παραπάνω επιλογές του Έλληνα συνταγματικού – 

και κατ’ επέκταση του κοινού – νομοθέτη δεν είναι από την πλευρά του συγκριτικού 

δικαίου μονόδρομος. Εκτός των διαφοροποιήσεων στο πεδίο του δικαίου της 

ιθαγένειας, και στο πεδίο της εκλογικής νομοθεσίας (συνταγματικής περιωπής ή μη), 

αρκετές ευρωπαϊκές (Σουηδία, Δανία, Ολλανδία, Γερμανία, Ιρλανδία, Βουλγαρία 

κ.λπ.) και άλλες χώρες (Ιαπωνία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Χιλή κ.ά.) θέτουν 

προϋποθέσεις είτε για αυτή καθεαυτή την κτήση είτε για την άσκηση του εκλογικού 
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δικαιώματος, και κυρίως την κατοικία του εκλογέα εντός των ορίων της Επικράτειας 

του οικείου κράτους για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. 

 

Γ. Δικαιοπολιτικοί προβληματισμοί – Προκαταρκτικές παραδοχές 

 

 Βάσει όλων των ανωτέρω, ο ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός των εκτός Επικρατείας 

εκλογέων σε σύγκριση με το μέγεθος του συνολικού εκλογικού σώματος βρίσκεται 

στη βάση προβληματισμών σχετικά με το κατά πόσο είναι θεμιτό δικαιοπολιτικά το να 

επεμβαίνει αποφασιστικά, λόγω μεγέθους, στη διαμόρφωση του εκλογικού 

αποτελέσματος το εκτός Επικρατείας εκλογικό σώμα. Άλλωστε, δύο από τους 

βασικότερους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι, αφ’ ενός, το 

γεγονός ότι οι πολίτες που διαβιούν εκτός των συνόρων της χώρας, ακόμη και αν 

χάρη στις νέες τεχνολογίες ενημερώνονται για τις εξελίξεις στη χώρα καταγωγής τους, 

δεν υφίστανται οι ίδιοι άμεσα στην καθημερινότητά τους τις όποιες πολιτικές 

αποφάσεις και, αφ’ ετέρου, το ερώτημα κατά πόσο τα κόμματα – ιδίως τα μικρότερα – 

και πολλώ δε μάλλον οι υποψήφιοι μπορούν να έρθουν σε ουσιαστική επαφή με τους 

εν λόγω εκλογείς και να τους ενημερώσουν για το προεκλογικό τους πρόγραμμα. 

 Αυτή είναι, πιθανότατα, και η εξήγηση γιατί ποτέ μέχρι σήμερα δεν 

αναλήφθηκαν ή δεν ευδοκίμησαν οι αναγκαίες πολιτικές πρωτοβουλίες για τη ψήφιση 

ενός νόμου που θα δίνει στους Έλληνες εκλογείς που διαβιούν εκτός συνόρων να 

ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα χωρίς να χρειαστεί να ταξιδέψουν στην Ελλάδα. 

Είναι δε σαφές ότι, ενόψει του αριθμού τους, θα ήταν πολύ δύσκολα πολιτικά 

διαχειρίσιμη, αλλά και ηθικά υποστηρίξιμη μία υποθετική περίπτωση (που έχει 

επιβεβαιωθεί σε άλλες χώρες) κατά την οποία το εκτός Επικράτειας εκλογικό σώμα – 

έχοντας εξάλλου διαφορετικές παραστάσεις και βιώματα, αλλά και εν στενή εννοία 

συμφέροντα, βάσει των οποίων καθορίζεται και η εκλογική συμπεριφορά – να 
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ψηφίσει αντίθετα προς τους εντός των τειχών εκλογείς, αλλάζοντας την τελική 

ισορροπία της ψηφοφορίας. 

Εξάλλου, οι επιφυλάξεις αυτές βρίσκουν ερείσματα στην πάγια νομολογία του 

ΕΔΔΑ, ενώ αναγνωρίζονται και από την Επιτροπή της Βενετίας του Συμβουλίου της 

Ευρώπης («Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου»)4, η οποία, γι’ 

αυτούς ακριβώς τους λόγους, στις περιπτώσεις των χωρών που έχουν μεγάλο αριθμό 

πολιτών που ζουν στο εξωτερικό, και συνεπώς οι ψήφοι αυτών θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν αισθητά το εκλογικό αποτέλεσμα, θεωρεί πιο ενδεδειγμένη την 

κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, μέσω προκαθορισμένου αριθμού εκλεγμένων 

κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. 

Τέλος, η πλέον πρόσφατη εξέλιξη στο ζήτημα του δικαιώματος εκλέγειν των 

εκτός Επικρατείας Ελλήνων πολιτών και σε απολύτως αντίστοιχη κατεύθυνση με τα 

παραπάνω, αποτελεί η συμπερίληψη του άρθρου 54 του ισχύοντος Συντάγματος στις 

αναθεωρητέες διατάξεις επί των οποίων καλείται να αποφασίσει η επόμενη 

(αναθεωρητική) Βουλή – με αυξημένη πλειοψηφία εκατόν ογδόντα (180) βουλευτών – 

καθώς η παρούσα Βουλή υπερψήφισε με απλή πλειοψηφία (151 βουλευτών στην 

πρώτη και 160 στη δεύτερη ονομαστική ψηφοφορία) την πρόταση περί προσθήκης 

στο εν λόγω άρθρο νέας, τέταρτης παραγράφου, «προς την κατεύθυνση της 

δυνατότητας ορισμού από ενιαίο ψηφοδέλτιο έως πέντε (5) βουλευτών απόδημου 

Ελληνισμού». 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, και ειδικότερα το γεγονός ότι : 

                                                           
4
 Βλ. ιδίως την Έκθεση του 2010 για την ψήφο των εκτός Επικρατείας εκλογέων εδώ : 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?ref=cdl-ad(2011)022&lang=EN. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η σκέψη 70. για τις χώρες με μεγάλο αριθμό αποδήμων, στην οποία 
αναφέρεται : «70. In the case of states whose citizens live abroad in large numbers, to the extent that 
their votes could appreciably affect election results, it seems more appropriate to provide 
parliamentary representation for the citizens resident abroad by pre-defined numbers of members of 
parliament elected by them. A solution of this kind has been adopted in, for example, France (in the 
Senate 12 senators represent French citizens living abroad), Italy (12 MPs and four senators represent 
Italian citizens living abroad; however, these citizens may chose between registering in a constituency 
within the country or in the constituency of Italians abroad) and Portugal (Portuguese citizens living 
abroad have four members of parliament)». 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?ref=cdl-ad(2011)022&lang=EN
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 πλέον ο απόδημος ελληνισμός δεν συγκροτείται μόνο από την 

παραδοσιακή ομογένεια, αλλά και από το μεγάλο αριθμό των, κυρίως νέων σε ηλικία, 

Ελλήνων πολιτών που έφυγαν από την Ελλάδα διαρκούσης της κρίσης, έχοντας όμως 

γεννηθεί, μεγαλώσει, σπουδάσει και, ενδεχομένως, εργαστεί σε αυτή και με πρόθεση, 

τουλάχιστον ένα ποσοστό αυτών, να επιστρέψουν. Οι εκλογείς αυτοί είναι προφανές 

ότι έχουν υπαρκτούς και ενεργούς δεσμούς με τη χώρα και τις πολιτικές αποφάσεις 

που λαμβάνονται σε αυτή, 

 η διεθνής τάση είναι, έστω και με σειρά περιορισμών και δικλείδων, που θα 

αναλυθούν κατωτέρω διεξοδικά, να διευκολύνονται οι εκτός Επικρατείας εκλογείς 

στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος από τη χώρα κατοικίας ή διαμονής 

τους, 

 ο συντακτικός νομοθέτης δεν υπήρξε ουδέτερος ως προς το ζήτημα της 

ψήφου των εκτός Επικρατείας Ελλήνων εκλογέων, αφού – μετά την αρχική ρύθμιση 

του 1975 – επανήλθε ρυθμίζοντας διεξοδικότερα το θέμα στην αναθεώρηση του 2001 

και έχει γίνει επίσης το πρώτο βήμα για την περαιτέρω αναθεώρηση του άρθρου 54 

στην επόμενη Αναθεωρητική Βουλή, 

η Επιτροπή έκρινε ότι, κατ’ αρχήν, είναι σκόπιμο να προχωρήσει η ρύθμιση του 

συγκεκριμένου ζητήματος. 

 

Δ. Επιμέρους ερωτήματα προς επίλυση 

 

Έχοντας αποδεχθεί κατ’ αρχήν την ανάγκη να προχωρήσει η ρύθμιση της 

διευκόλυνσης των εκτός Επικρατείας Ελλήνων πολιτών στην άσκηση του εκλογικού 

τους δικαιώματος, η Επιτροπή αντιμετώπισε τρία βασικά ερωτήματα, τα οποία έπρεπε 

να επιλύσει προκειμένου να καταλήξει στην πρότασή της : 
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 Ερώτημα πρώτο: Είναι δικαιοπολιτικά σκόπιμο και συνταγματικά επιτρεπτό 

να τεθούν περιορισμοί (λ.χ. κατοικία στην Ελλάδα εντός συγκεκριμένης χρονικής 

περιόδου, π.χ. εντός της τελευταίας δεκαετίας κ.ά.) στο ποιοι από τους εκτός 

Επικρατείας εκλογείς θα πρέπει να διευκολυνθούν να ψηφίσουν από τον τόπο 

κατοικίας τους; 

 Ερώτημα δεύτερο: Τι περιεχόμενο θα πρέπει να έχει η εκτός της ελληνικής 

Επικράτειας άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων πολιτών;  

 Ερώτημα τρίτο: Με ποια μέθοδο/διαδικασία πρέπει να ασκούν το εκλογικό 

τους δικαίωμα οι εκτός Επικρατείας εκλογείς; 

 

Οι προβληματισμοί που αναπτύχθηκαν για καθένα από τα ερωτήματα αυτά, 

καθώς και οι λύσεις που προκρίθηκαν, περιγράφονται συνοπτικά κατωτέρω. 

 

Δ.1. Ερώτημα πρώτο: Είναι δικαιοπολιτικά σκόπιμο και συνταγματικά 

επιτρεπτό να τεθούν περιορισμοί (λ.χ. κατοικία στην Ελλάδα εντός 

συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, π.χ. εντός της τελευταίας δεκαετίας κ.ά.) στο 

ποιοι από τους εκτός Επικρατείας εκλογείς θα πρέπει να διευκολυνθούν να 

ψηφίσουν από τον τόπο κατοικίας τους; 

 

Όπως προεκτέθηκε, από το σύνολο των μελών της Επιτροπής διατυπώθηκαν, 

με διαφορετική ένταση, προβληματισμοί λόγω της ύπαρξης πολύ μεγάλου αναλογικά 

αριθμού Ελλήνων πολιτών που κατοικούν εκτός συνόρων. 

Παρ’ όλο δε που – από πλευράς συγκριτικού δικαίου – θεωρήθηκαν εύλογοι οι 

περιορισμοί που προβλέπονται, με διάφορους τρόπους, από τη νομοθεσία άλλων 

κρατών ως προς το σε ποιους απονέμεται (κτήση) ή ποιοι διευκολύνονται να 

ασκήσουν (άσκηση) το δικαίωμα του εκλέγειν, η Επιτροπή έκρινε ότι τέτοιου είδους 
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δικλείδες δεν είναι επιτρεπτό να εισαχθούν στο ελληνικό δίκαιο, καθώς, όπως 

προαναφέρθηκε, το ελληνικό Σύνταγμα επιτρέπει περιορισμό του δικαιώματος του 

εκλέγειν μόνο λόγω έλλειψης της νόμιμης ηλικίας, λόγω στέρησης της 

δικαιοπρακτικής ικανότητας και λόγω στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων συνεπεία 

καταδίκης. 

Επομένως, η Επιτροπή θεωρεί ομόφωνα ότι δεν μπορεί να τεθούν 

προϋποθέσεις και περιορισμοί ουσίας (όπως π.χ. χρόνος κατοικίας εντός 

Ελλάδας). Αντίθετα, θεώρησε επίσης ομόφωνα ότι η υποχρέωση εγγραφής σε 

ειδικό εκλογικό κατάλογο, και δη αυτοπροσώπως, η οποία μάλιστα θα πρέπει εν 

συνεχεία να ανανεώνεται (ηλεκτρονικά) κάθε τέσσερα (4) χρόνια, αποτελεί ένα 

εύλογο διαδικαστικό «βάρος» που θα λειτουργεί ως ένδειξη της ενεργής 

βούλησης του εκλογέα να μετάσχει στην πολιτική ζωή της χώρας. 

Συναφώς – αν και εκτός του στενού πυρήνα των αρμοδιοτήτων της – στην 

Επιτροπή διατυπώθηκαν σκέψεις ότι θα πρέπει να εξεταστεί: (α) ενδεχόμενη 

τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ώστε να πάψει η αυτοδίκαιη 

αναγνώριση ιθαγένειας, άνευ ετέρου, σε όλους τους απογόνους Ελλήνων πολιτών 

ή/και (β) το ενδεχόμενο, στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, να 

τροποποιηθούν οι όροι άσκησης (και όχι κτήσης) του δικαιώματος του εκλέγειν, 

περιορίζοντάς το σε όσους/-ες πολίτες έχουν στοιχειώδεις δεσμούς με τη χώρα. 

Τέλος, αν και αποτελεί την αντίστροφη ακριβώς όψη του προβλήματος που κλήθηκε 

να αντιμετωπίσει, η Επιτροπή επισημαίνει ότι θα ήταν σκόπιμο να εξεταστεί εκ νέου 

και το ζήτημα της πολιτικής ενεργοποίησης και ένταξης των νομίμως - και ιδίως των 

επί μακρόν - διαμενόντων στην Ελλάδα αλλοδαπών πολιτών, που έχει τεθεί στο 

περιθώριο του ενδιαφέροντος, μετά τη θέση σε αδράνεια των άρθρων 10 παρ. 2, 12 

και 13 παρ. 2 του ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»), περί της συμμετοχής 

στις αυτοδιοικητικές εκλογές των ομογενών και των νομίμως διαμενόντων στην 
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Ελλάδα υπηκόων τρίτων χωρών, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυνάμει του άρθρου 4 

παρ. 2 του ν. 4244/2014, κατ' εφαρμογήν της απόφασης 460/2013 της Ολομέλειας 

του Συμβουλίου της Επικρατείας . 

 

Δ.2. Ερώτημα δεύτερο: Τι περιεχόμενο θα πρέπει να έχει η εκτός της 

ελληνικής Επικράτειας άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων 

πολιτών;  

 

Το ζήτημα του τι περιεχόμενο θα έχει – ήτοι, με άλλα λόγια, «για τι θα 

ψηφίζουν» και «πώς θα μετράει» η ψήφος των εκτός Επικρατείας εκλογέων – είναι 

όπως προεκτέθηκε ιδιαίτερα ακανθώδες, κυρίως για τις χώρες με μεγάλο αριθμό 

αποδήμων. Ειδικά δε για την Ελλάδα – ενόψει και της αδυναμίας οριοθέτησης με 

άλλο τρόπο του εκτός Επικρατείας εκλογικού σώματος (βλ. ανωτέρω υπό Δ.1.) – το 

ζήτημα καθίσταται ακόμη πιο σοβαρό. Για το λόγο αυτό εξάλλου αποτέλεσε και το 

ζήτημα που απασχόλησε το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών της Επιτροπής. 

 

Κατ’ αρχήν, είναι σκόπιμο να υπομνηστεί ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες - 

αδιακρίτως τόπου κατοικίας - έχουν ήδη δικαίωμα ψήφου, ως εγγεγραμμένοι στους 

εκλογικούς καταλόγους των Δήμων στους οποίους είναι δημότες. Επομένως, και οι 

εκτός Επικρατείας εκλογείς έχουν ήδη πλήρες εκλογικό δικαίωμα, ήτοι δικαίωμα να 

επιλέγουν τους υποψηφίους βουλευτές του κόμματος της προτίμησής τους για την 

εκλογική περιφέρεια στην οποία είναι εγγεγραμμένοι. Αυτό επομένως που τίθεται εν 

προκειμένω ως ερώτημα είναι αν και το προς διευκόλυνσή τους ασκούμενο από το 

εξωτερικό εκλογικό δικαίωμα θα έχει το ίδιο περιεχόμενο ή αυτό μπορεί και πρέπει να 

είναι πιο περιορισμένο κατ’ αντικείμενο. 
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Τόσο πρακτικοί και οικονομικοί λόγοι που σχετίζονται με το πλήθος των 

εκλογικών περιφερειών και των συνδυασμών που μετέχουν στις εθνικές εκλογικές 

αναμετρήσεις, όσο και λόγοι ουσίας (προστασία της μυστικότητας της ψήφου, 

περιορισμένη ενασχόληση, γνώση και σύνδεση των κατοίκων του εξωτερικού με το 

πολιτικό γίγνεσθαι στην Ελλάδα, και ιδίως σε τοπικό επίπεδο  κ.λπ.), ώθησαν την 

Επιτροπή σε αναζήτηση διαφορετικού, εναλλακτικού περιεχομένου του δικαιώματος 

ψήφου των συγκεκριμένων κατηγοριών εκλογέων. 

Το διαφορετικό αυτό περιεχόμενο αφορά αποκλειστικά τις γενικές βουλευτικές 

εκλογές, από τις οποίες άλλωστε κρίνεται και το πολιτικά μείζον ζήτημα της 

διακυβέρνησης της χώρας (γι’ αυτό και στην πολιτική επιστήμη θεωρούνται ως 

«εκλογές πρώτης τάξης») – εξ ου και καθίσταται επιτρεπτή η διαφορετική μεταχείρισή 

τους. Αυτή δε συνίσταται στα εξής : 

α) Σε σχέση με το «για τι θα ψηφίζουν» : Οι εκτός Επικρατείας εκλογείς δεν 

θα πρέπει, κατά την ομόφωνη άποψη των μελών της Επιτροπής, να παρεμβαίνουν 

στην τοπική εκπροσώπηση, ψηφίζοντας για τους συνδυασμούς υποψηφίων της 

βασικής εκλογικής περιφέρειας όπου είναι εγγεγραμμένοι ως δημότες. Αντίθετα, για 

λόγους και πρακτικούς/οικονομικούς και πολιτικούς, η Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα 

οι εκτός Επικρατείας εκλογείς να ψηφίζουν για τους συνδυασμούς Επικρατείας που 

καταρτίζουν τα κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων κατά την ισχύουσα εκλογική 

νομοθεσία. 

β) Σε σχέση με το «πώς θα μετράει» η ψήφος τους : Η Επιτροπή συζήτησε 

εξαντλητικά το εν λόγω θέμα. Οι βασικές απόψεις που υποστηρίχθηκαν ήταν βασικά 

δύο : 

 Κατά την πλειοψηφούσα άποψη, η οποία έλαβε υπόψη τους 

προβληματισμούς που προεκτέθηκαν, θα πρέπει να προβλεφθεί ένα σύστημα 

κλειστής εκπροσώπησης, να θεσπιστεί δηλαδή συγκεκριμένος αριθμός εδρών στο 
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ψηφοδέλτιο Επικρατείας, που θα καλύπτονται με βάση τις ψήφους των εκτός 

Επικρατείας εκλογέων, σύμφωνα και με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας (βλ. 

ανωτέρω). Προς την κατεύθυνση αυτή κατατείνει άλλωστε και η πρόταση της Εθνικής 

Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (βλ. ανωτέρω), η οποία μάλιστα 

σημειώνει, ως προς τους προβληματισμούς περί της συνταγματικότητας μιας τέτοιας 

επιλογής, ότι: «Η ΕΕΔΑ εισηγείται […] την νομοθέτηση συμμετοχικής ψήφου για τους 

εκτός Επικρατείας Έλληνες εκλογείς, δυνάμει της οποίας η ψήφος των αποδήμων θα 

μετρά μόνο για τρεις έδρες του ψηφοδελτίου Επικρατείας και δε θα προσμετράται για 

την εξαγωγή του εκλογικού μέτρου σε επίπεδο Επικρατείας. Αυτή η ενδιάμεση 

εναλλακτική λύση έχει συμβολικό- οιονεί αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα, και αποτελεί 

εύλογο περιορισμό της αρχής της ισότητας της ψήφου κατά την πάγια νομολογία του 

Α.Ε.Δ., καθώς προλαμβάνει την ανησυχία, μέχρι την ενδεχόμενη, για λόγους 

ασφάλειας δικαίου, συνταγματική κατοχύρωση της ψήφου εκπροσώπησης και του 

προσδιορισμού των εκλογικών περιφερειών εξωτερικού, ότι μία εκτεταμένη 

«διεύρυνση» του εκλογικού σώματος δε θα επηρεάσει υπέρμετρα το εκλογικό 

αποτέλεσμα». 

 Κατά τη μειοψηφούσα άποψη την οποία υποστήριξαν τρία (3) μέλη της 

Επιτροπής και η οποία επικαλέστηκε πρωτίστως το ενδεχόμενο συνταγματικό 

πρόβλημα της πλειοψηφούσας άποψης, λόγω μη σεβασμού της αρχής της ισότητας 

της ψήφου. θα πρέπει οι ψήφοι των εκτός Επικρατείας εκλογέων να αθροίζονται στο 

γενικό αποτέλεσμα και να λαμβάνονται υπόψη για την κατανομή του συνόλου των 

εδρών (300). Για το ζήτημα αυτό, σημειωτέον, δύο (2) από τα μειοψηφούντα μέλη της 

Επιτροπής κατέθεσαν εγκαίρως σχετικά νομικά σημειώματα. 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την άποψη των εν λόγω μελών της Επιτροπής, ο 

κίνδυνος να κριθεί αντισυνταγματικός ο μη συνυπολογισμός της ψήφου των εκτός 
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Επικρατείας εκλογέων στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα5 είναι ιδιαιτέρως σοβαρός, 

γιατί μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε εκ των υστέρων ανατροπή του εκλογικού 

αποτελέσματος με απλή μαθηματική πράξη εκ μέρους του Ανωτάτου Ειδικού 

Δικαστηρίου (άρθρο 100 του Συντάγματος). Ειδικότερα, μια από τις συνταγματικές 

αρχές που διέπουν την ψηφοφορία στις βουλευτικές εκλογές, είναι αυτή της 

ισοδυναμίας της ψήφου. Ο συνυπολογισμός των ψήφων μιας κατηγορίας του 

εκλογικού σώματος για την εξαγωγή του συνολικού εκλογικού σώματος (των 

Ελλήνων-κατοίκων Ελλάδος) και ο μη συνυπολογισμός μιας άλλης κατηγορίας του 

εκλογικού σώματος για την εξαγωγή του συνολικού εκλογικού σώματος (Ελλήνων-

κατοίκων του εξωτερικού) αποτελεί τόσο θεμελιώδη διαφοροποίηση τμημάτων του 

εκλογικού σώματος και αποδυναμώνει σε τέτοιο βαθμό την ψήφο των ελλήνων του 

εξωτερικού, ώστε να παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της ισότητας της ψήφου. Είναι 

εξάλλου γνωστό ότι το ζητούμενο στις βουλευτικές εκλογές είναι προεχόντως η 

ανάδειξη της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και κατ’ επέκταση της Κυβέρνησης και 

δευτερευόντως η ανάδειξη συγκεκριμένων βουλευτών. Ο μη συνυπολογισμός της 

ψήφου των ελλήνων του εξωτερικού στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα, υπό το 

ισχύον εκλογικό σύστημα, αναιρεί ουσιαστικά την πρωταρχική αυτή λειτουργία της 

ψήφου. Τούτο ισχύει πολύ περισσότερο υπό το ισχύον εκλογικό σύστημα, σύμφωνα 

με το οποίο λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθμός των ψήφων για τη χορήγηση του 

«bonus» των 50 εδρών στο πρώτο κόμμα και για τον υπολογισμό του κατώτατου 

ορίου του 3% για την εκλογή βουλευτών. 

 

                                                           
5
 Επισημαίνεται ότι το ζήτημα εγείρεται μόνο ενόψει της συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής του 

ισχύοντος εκλογικού νόμου, βάσει του οποίου η κατανομή των εδρών γίνεται σε επίπεδο 
Επικράτειας κατ’ αρχήν και μετά οι προς απόδοση έδρες επιμερίζονται στις επιμέρους εκλογικές 
περιφέρειες. Δεν θα ετίθετο αντίστοιχο ζήτημα αν η κατανομή των εδρών ξεκινούσε από κάθε 
περιφέρεια. 
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Προς συμβιβασμό των ανωτέρω διαφορετικών απόψεων επιχειρήθηκε η 

διατύπωση μιας ενδιάμεσης λύσης, η οποία λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες περί της 

ισότητας της ψήφου, και η οποία αποτελεί και την κατά πλειοψηφία πρόταση της 

Επιτροπής. 

Η ενδιάμεση αυτή πρόταση – παρ’ ό,τι δεν κατάφερε να συμβιβάσει σε μια 

ενιαία ομόφωνη πρόταση τα μέλη της Επιτροπής – απαντά σε σημαντικό βαθμό στο 

ερώτημα της ισότητας της ψήφου, αφού πλέον ο αριθμός των εδρών Επικρατείας που 

θα κατανέμονται με βάση τις ψήφους των εκλογέων του εξωτερικού δεν θα είναι a 

priori δεδομένος και αυθαίρετος (όπως η πρόταση της ΕΕΔΑ, κατά τα ανωτέρω για 3 

έδρες), αλλά θα κυμαίνεται μεταξύ τριών (3) και δώδεκα (12) εδρών, ανάλογα με τον 

αριθμό των εγγεγραμμένων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, κατ’ 

αναλογία προς όσα ισχύουν για τον επιμερισμό των εδρών μεταξύ των εκλογικών 

περιφερειών6. 

Ο προβληματισμός που αφορά την ισότητα της ψήφου σχετίζεται επιπλέον και 

με τον μη υπολογισμό των ψήφων των εκλογέων του εξωτερικού για το συνολικό 

αποτέλεσμα, και συγκεκριμένα την απόδοση του «bonus» των πενήντα (50) εδρών 

στο πρώτο κόμμα, σύμφωνα με την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία. Ωστόσο, κατά την 

άποψη της πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής, αυτή η παραβίαση της αρχής της 

ισότητας δεν προκύπτει στην πραγματικότητα από τον τρόπο ρύθμισης της ψήφου 

των εκτός Επικρατείας εκλογέων, αλλά είναι στρέβλωση που παράγεται από το 

ισχύον εκλογικό σύστημα και η οποία, εξ άλλου, δεν θα ισχύει από τις μεθεπόμενες 

εκλογές, βάσει του ν. 4406/2016 περί καθιέρωσης της απλής αναλογικής. 

Άλλωστε, σε σχέση με το προβαλλόμενο επιχείρημα περί 

αντισυνταγματικότητας της μη προσμέτρησης της ψήφου των εκτός Επικρατείας 

                                                           
6
 Στο πλαίσιο της προσπάθειας εύρεσης ενός τρόπου διαφοροποίησης της ψήφου των εκτός από την 

ψήφο των εντός Επικρατείας εκλογέων, από μέλη της Επιτροπής κατατέθηκαν και εναλλακτικές 
σκέψεις, όπως λ.χ. η πρόβλεψη ενός συντελεστή βαρύτητας, οι οποίες ωστόσο δεν έγιναν 
αποδεκτές. 
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εκλογέων στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα, επισημαίνεται ότι, πράγματι, υπό το 

ισχύον εκλογικό σύστημα, ενδεχόμενη επιφύλαξη μικρού αριθμού εδρών επικρατείας 

υπέρ των αποδήμων χωρίς ταυτόχρονη επίδρασή τους στη συνολική κατανομή, θα 

κινδύνευε να κριθεί αντισυνταγματική, όχι τόσο λόγω μεγέθους της απόκλισης από 

την αριθμητική ισοδυναμία, όσο λόγω συμβατικού υπολογισμού της ερήμην του 

πραγματικού αριθμού των αποδήμων. Αντίθετα, η προτεινόμενη διακύμανση με βάση 

τον αριθμό των εγγραφέντων, που μπορεί να φθάσει μέχρι το μεγαλύτερο μέρος των 

εδρών επικρατείας, μετριάζει την ανισοδυναμία και κυρίως την καθιστά μετρήσιμη και 

προβλέψιμη, αντισταθμίζοντας έν τινι μέτρω τον αποκλεισμό από τη συνολική 

κατανομή. 

Γίνεται γενικά δεκτό ότι είναι μέχρις ενός σημείου θεμιτές οι αποκλίσεις από 

την ισοδυναμία ψήφου, εφ’ όσον αιτιολογούνται με αναγωγή σε μείζονα σκοπό του 

εκλογικού νόμου. Εν προκειμένω, την περίσκεψη επιβάλλει ο ίδιος ο αναθεωρητικός 

νομοθέτης καθώς αξιώνει αυξημένη πλειοψηφία. Η ισοδυναμία δεν είναι ομοιότητα. 

Αν αντί της απόλυτης ταύτισης της δύναμης των δύο ψήφων, εσωτερικού και 

εξωτερικού, επιλεγεί μια μέθοδος προσέγγισής τους, η κατ’ αρχήν ανισοδυναμία 

καθίσταται ανάλογη με την αριθμητική διαφορά των μεν από τους δε. Αυτή η 

αναλογία έχει, βέβαια, ένα όριο, το maximum των διαθέσιμων εδρών επικρατείας, 

ωστόσο θα καθίσταται σαφής η βούληση του νομοθέτη να την πετύχει, εντός των 

συνταγματικών ορίων. Στην παραδοχή του δεδομένου ότι το Σύνταγμα δεν επιβάλλει 

απόλυτη εξομοίωση του τρόπου προσμέτρησης, θεμελιώνονται, άλλωστε, δύο ακόμη 

εναλλακτικές που συζητήθηκαν στην Επιτροπή, και συγκεκριμένα : πρώτον, η 

πρόταση να μη σταυροδοτούν οι απόδημοι υποψηφίους των εκλογικών περιφερειών 

όπου είναι εγγεγραμμένοι, η οποία και έγινε ομόφωνα αποδεκτή, και, δεύτερον, η 

πρόταση που κατατέθηκε από μέλη της Επιτροπής που μειοψήφησαν, να 
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προσμετράται η ψήφος αποδήμων για το «bonus» των 50 εδρών αλλά όχι για την 

κατανομή των υπόλοιπων 250 (βλ. αμέσως κατωτέρω). 

Σε κάθε περίπτωση, εφ’ όσον πρώτιστο ζητούμενο είναι η συρρίκνωση, αν όχι 

ο πλήρης αποκλεισμός, του κινδύνου δικαστικών περιπετειών, πρέπει να συνεκτιμηθεί 

η νομολογία που μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί συντηρητική απέναντι σε κάθε 

ενδεχόμενο συνολικής ανατροπής του αποτελέσματος λόγω ανισότητας. Άλλωστε η 

ισοδυναμία της ψήφου δεν αποτελεί ρητή διάταξη του Συντάγματος, οπότε η 

νομοθετική σχετικοποίησή της δεν απαιτεί αναθεώρηση όπως εκείνη που χρειάστηκε 

προκειμένου να καμφθεί η απαίτηση ταυτόχρονης διεξαγωγής.  

Επί της ανωτέρω πρότασης, από μέλη της Επιτροπής που μειοψήφησαν 

διατυπώθηκε η άποψη ότι, όσον αφορά την άμβλυνση της ανωτέρω αναφερθείσας 

αντισυνταγματικότητας7, με την πρόβλεψη ενός σχετικά μικρού κυμαινόμενου 

αριθμού (από 3 έως 12) βουλευτών Επικρατείας που θα προέρχονται από την ψήφο 

των Ελλήνων του εξωτερικού, και η λύση αυτή δεν είναι απαλλαγμένη προβλημάτων 

αντισυνταγματικότητας. Καταρχάς, από την ίδια τη διατύπωση της συνταγματικής 

διάταξης του άρθρου 54 παρ. 38, καθίσταται εξαιρετικά αμφίβολο κατά πόσο θα 

επιτρεπόταν η διάσπαση του ψηφοδελτίου Επικρατείας σε ψηφοδέλτιο Επικρατείας 

«Ελλήνων εσωτερικού» και ψηφοδέλτιο «Ελλήνων εξωτερικού». Ακόμα όμως και εάν 

κρινόταν συνταγματικά επιτρεπτό κάτι τέτοιο (με τη σκέψη ότι το άρθρο 51 παρ. 4 του 

Συντάγματος επιτρέπει, υπό το πρίσμα μιας συστηματικής συνταγματικής ερμηνείας, 

διαχωρισμούς στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας), και πάλι η εξάντληση των συνεπειών της 

ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού σε κάποιες έδρες βουλευτών Επικρατείας 

αποδήμων, χωρίς συνυπολογισμό στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα, θα ερχόταν σε 

αντίθεση με τη συνταγματική αρχή της ισότητας της ψήφου. 

                                                           
7
 Βλ. σελ. 15-16 της παρούσας εισήγησης. 

8
 «Μέρος της Βουλής, όχι μεγαλύτερο από το ένα εικοστό του όλου αριθμού των βουλευτών μπορεί 

να εκλέγεται ενιαίως σε ολόκληρη την Επικράτεια, σε συνάρτηση με τη συνολική εκλογική δύναμη 
του κάθε κόμματος στην Επικράτεια, όπως νόμος ορίζει». 
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Τέλος, σε μια προσπάθεια περαιτέρω συμβιβασμού, από μέλος της Επιτροπής 

που μειοψήφησε κατά τα ανωτέρω προτάθηκε α) για τον υπολογισμό του αριθμού των 

κομμάτων που υπερβαίνουν το 3% και δικαιούνται ως εκ τούτου έδρας και β) για τη 

χορήγηση του «bonus» των 50 εδρών στο πρώτο σε ψήφους κόμμα, να προσμετράται 

και ο συνολικός αριθμός των εγκύρων ψήφων των εκτός επικρατείας εκλογικών 

τμημάτων. Προς τούτο, πρότεινε τη συναφή τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του 

άρθρου 99 του ισχύοντος εκλογικού νόμου (π.δ. 26/2012). 

Ωστόσο, η πρόταση αυτή δεν έγινε αποδεκτή από την πλειοψηφία των μελών 

της Επιτροπής, με το σκεπτικό ότι : Πρώτον, επί της ουσίας δεν διαφέρει ιδιαίτερα 

από την αρχική πρόταση περί υπολογισμού της ψήφου των εκτός Επικρατείας 

εκλογέων στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα, αφού αυτή προτείνεται να 

προσμετράται στα δύο μείζονα διακυβεύματα που είναι αφ’ ενός η σύνθεση της 

Βουλής και αφ’ ετέρου η ενίσχυση του πρώτου κόμματος. Δεύτερον, προκαλεί 

ανυπέρβλητες δυσκολίες στην κατανομή των λοιπών, πλην του «bonus», διακοσίων 

πενήντα (250) εδρών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη σειρά της εκλογικής δύναμης 

των κομμάτων και, κυρίως, για τις στρεβλώσεις στην τοπική εκπροσώπηση. Τρίτον, το 

όριο του 3% και η πρόβλεψη του «bonus» αποτελούν ούτως ή άλλως αποκλίσεις από 

την αρχή της ισότητας της ψήφου, και μάλιστα σημαντικές, η δε θεραπεία τους θα 

πρέπει να γίνει δια της τροποποίησης του εκλογικού νόμου (ήδη δε το «bonus» των 

50 εδρών δεν θα ισχύει από τις μεθεπόμενες εκλογές). 

 

Συνεπώς, βάσει όλων των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει κατά 

πλειοψηφία τη διαφοροποίηση του αριθμού των εδρών που θα κατανέμονται 

βάσει των αποτελεσμάτων των εκλογικών τμημάτων του εξωτερικού, ανάλογα με 

τον αριθμό των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, με 

κατώτατο όριο τις τρεις (3) έδρες και ανώτατο τις δώδεκα (12). Οι δε λοιπές 
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έδρες Επικρατείας θα κατανέμονται με βάση το γενικό αποτέλεσμα της 

Επικράτειας.  

 

Δ.3. Ερώτημα τρίτο: Με ποια μέθοδο/διαδικασία πρέπει να ασκούν το 

εκλογικό τους δικαίωμα οι εκτός Επικρατείας εκλογείς; 

 

Με βάση και τη συγκριτική επισκόπηση των μεθόδων που ακολουθούνται στην 

πλειοψηφία των χωρών που οργανώνουν εκλογική διαδικασία εκτός της Επικράτειάς 

τους, οι δυνατές επιλογές που εξέτασε η Επιτροπή ήταν οι εξής: 

 Αυτοπρόσωπη ψήφος των εκλογέων εξωτερικού, με την προσέλευση 

σε ειδικά εκλογικά τμήματα στην έδρα ελληνικών διπλωματικών και 

προξενικών αποστολών.  

 Επιστολική ψήφος.  

 Ηλεκτρονική ψήφος. 

 Ψήφος δι’ αντιπροσώπου. 

Λαμβανομένων υπόψη των σοβαρών μειονεκτημάτων που παρουσιάζουν οι 

τρεις από τις ανωτέρω λύσεις, τα οποία εξάλλου επισημαίνονται και από την 

Επιτροπή της Βενετίας, αλλά και από την ΕΕΔΑ (βλ. ανωτέρω), η Επιτροπή προτείνει 

ομόφωνα να ακολουθηθεί η αυτοπρόσωπη ψήφος των εκλογέων του εξωτερικού 

σε ειδικά εκλογικά τμήματα ανά πρεσβεία ή προξενείο, καθώς η εν λόγω 

διαδικασία παρέχει τα περισσότερα εχέγγυα για την ακεραιότητα της εκλογικής 

διαδικασίας, εξ ου και, πιθανότατα, αποτελεί την επικρατέστερη επιλογή 

διεθνώς.  
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Ε. Προσχέδιο νόμου 

 

Σε εξειδίκευση των ανωτέρω προβληματισμών και ομόφωνων ή κατά 

πλειοψηφία επιλογών, η Επιτροπή επεξεργάστηκε και ένα προσχέδιο νόμου, με τη 

σχετική αιτιολογική έκθεση, προς περαιτέρω ουσιαστική και νομοτεχνική επεξεργασία 

από το Υπουργείο Εσωτερικών, πριν την ενδεχόμενη, κατά την κρίση σας, κατάθεση 

προς συζήτηση και ψήφιση στα πολιτικά κόμματα και στην εθνική αντιπροσωπία, το 

οποίο και σας υποβάλλεται ως παράρτημα της παρούσας εισήγησης. 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

 

Κων/νος Πουλάκης 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής 

 

Νικόλαος Αλιβιζάτος 

 

 

 

Γεωργία Βαλατσού 

 

 

 

Σπυρίδων Βλαχόπουλος 

 

 

 

Δημοσθένης Δώδος 
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Μιχαήλ Κόκκινος 

 

 

 

Δανάη Κολτσίδα 

 

 

 

Λάμπρος Μπαλτσιώτης 

 

 

 

Ηλίας Νικολακόπουλος 

 

 

 

Θεόδωρος Οικονόμου 

 

 

 

Μιχαήλ Τσαπόγας 

 

 

 

Δημήτριος Χριστόπουλος 

 

 

 

 

Συνημμένα : 

1. Προσχέδιο νόμου και συναφής αιτιολογική έκθεση 

2. Σώμα απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

 

«Διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν 

των εκτός επικρατείας Ελλήνων και Ελληνίδων εκλογέων» 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Α. Επί της αρχής 

 

Το δικαίωμα του εκλέγειν αποτελεί ένα από τα κατ’ εξοχήν συνδεδεμένα με 

την έννοια και την ιδιότητα του πολίτη δικαιώματα στα σύγχρονα δημοκρατικά κράτη. 

Ωστόσο, στο δικαίωμα αυτό υπεισέρχονται τριών ειδών περιορισμοί : 

Ο πρώτος περιορισμός δεν αφορά stricto sensu το δικαίωμα του εκλέγειν, 

αλλά αυτές καθεαυτές τις προϋποθέσεις αναγνώρισης ή κτήσης της ιδιότητας του 

πολίτη και απορρέει ευθέως από το δίκαιο της ιθαγένειας των επιμέρους κρατών. 

Πράγματι, στις εθνικές νομοθεσίες πολλών κρατών προβλέπονται συνηθέστατα 

διαφόρων ειδών τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για την κτήση της ιθαγένειας 

του κράτους, με την πλήρωση των οποίων θεωρείται ότι αποδεικνύονται πραγματικοί 

δεσμοί του πολίτη με το κράτος αυτό.  

Ο δεύτερος περιορισμός του δικαιώματος εκλέγειν απορρέει από τις ειδικές 

προϋποθέσεις απονομής του, πέραν της ιδιότητας του πολίτη του οικείου κράτους και 

την εκλογική ενηλικότητα, οι οποίες ισχύουν σε ορισμένες χώρες και αφορούν την 

ύπαρξη ενεργής σχέσης του πολίτη με το οικείο κράτος. Η ενεργή αυτή σχέση 
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συνηθέστατα συνδέεται με την παραμονή του πολίτη στο συγκεκριμένο κράτος επί 

ορισμένο χρονικό διάστημα κατά περίπτωση. 

Ο τρίτος περιορισμός δεν αφορά την εν στενή εννοία κτήση, αλλά την άσκηση 

του δικαιώματος του εκλέγειν εκτός των ορίων της επικράτειας του οικείου κράτους. 

Πολλά από τα σύγχρονα κράτη, βοηθούσης και της τεχνολογικής προόδου στους 

τομείς των επικοινωνιών και των συγκοινωνιών που κατέστησαν εφικτή τη 

διοργάνωση εκλογικών αναμετρήσεων σε παγκόσμια κλίμακα, δίνουν στους πολίτες 

τους που έχουν τελικώς, σύμφωνα με τα παραπάνω, το δικαίωμα του εκλέγειν, τη 

δυνατότητα να το ασκήσουν από τον τόπο κατοικίας ή διαμονής τους, ακόμα και αν 

αυτός βρίσκεται εκτός της επικράτειας του κράτους αυτού.  

 

Στην περίπτωση της Ελλάδας, λόγω ιστορικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων, 

αλλά και λόγω βασικών θεσμικών επιλογών του συντακτικού και του κοινού νομοθέτη, 

το εκτός ελληνικής επικράτειας εκλογικό σώμα είναι αρκετά ευρύ. 

Αφ’ ενός, ο Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας διαχρονικά καθιέρωνε το «δίκαιο 

του αίματος» (jus sanguinis), βάσει του οποίου αναγνωρίζεται η ελληνική ιθαγένεια σε 

οποιονδήποτε μπορεί να αποδείξει, σε απεριόριστο γενεαλογικό βάθος, την καταγωγή 

του από Έλληνα ή Ελληνίδα πολίτη, με αποτέλεσμα ο πολυάριθμος απόδημος 

ελληνισμός να μην έχει μόνο πολιτισμικούς, ηθικούς, ιστορικούς και 

συναισθηματικούς, αλλά και νομικούς δεσμούς με την Ελλάδα, μέσω της ιθαγένειας. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ΚΕΙ – 

ν. 3284/2004), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την ελληνική ιθαγένεια αποκτά 

αυτοδίκαια, με τη γέννησή του και χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση, το τέκνο Έλληνα ή 

Ελληνίδας, οι δε σχετικές πράξεις που εκδίδονται, όπου απαιτείται, έχουν απλώς 

διαπιστωτικό χαρακτήρα. Περαιτέρω δε, ακόμα και στις περιπτώσεις μη αυτοδίκαιης 

κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, οι προϋποθέσεις πολιτογράφησης ομογενούς 
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αλλοδαπού είναι διαφορετικές και ευνοϊκότερες από τις ισχύουσες για αλλογενείς 

αλλοδαπούς (βλ. άρθρα 5, 7, 10 κ.λπ. ΚΕΙ). Τέλος, οι περιπτώσεις ακούσιας (χωρίς 

αίτηση/δήλωση του ενδιαφερομένου) απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας είναι όλως 

εξαιρετικές (άρθρο 17 ΚΕΙ). 

Αφ’ ετέρου, βάσει του ισχύοντος Συντάγματος, και συγκεκριμένα του άρθρου 

51 παρ. 3, «[ο] νόμος δεν μπορεί να περιορίσει το εκλογικό δικαίωμα παρά μόνο αν 

δεν έχει συμπληρωθεί κατώτατο όριο ηλικίας ή για ανικανότητα δικαιοπραξίας ή ως 

συνέπεια αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για ορισμένα εγκλήματα», επιλογή η οποία 

αποτυπώνει τις εμπειρίες της ταραγμένης ελληνικής πολιτικής ιστορίας, ως απάντηση 

στις οποίες καθιερώνεται η ευρύτερη δυνατή καθολικότητα του εκλογικού 

δικαιώματος. Βάσει αυτού του συνταγματικού κανόνα, η ελληνική εκλογική νομοθεσία 

δεν προβλέπει ουσιαστικούς περιορισμούς στην κτήση του δικαιώματος εκλέγειν, 

όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες. 

 

Ο βασικός, επομένως, περιορισμός που ισχύει στο ελληνικό δίκαιο, ως προς 

το δικαίωμα του εκλέγειν αφορά την άσκηση και όχι αυτή καθεαυτή την κτήση του 

σχετικού δικαιώματος από τους εκτός ελληνικής επικράτειας ευρισκόμενους, μόνιμα ή 

προσωρινά, Έλληνες πολίτες. Συγκεκριμένα, βάσει της ισχύουσας εκλογικής 

νομοθεσίας, όπως αυτή κωδικοποιείται ιδίως στο π.δ. 26/2012 (Α’ 57), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, αλλά και στις ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για τις 

λοιπές εθνικής εμβέλειας διαδικασίες (εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων της 

Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εθνικά δημοψηφίσματα), οι Έλληνες 

εκλογείς ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα προσερχόμενοι αυτοπροσώπως στα 

εκλογικά τμήματα, τα οποία συγκροτούνται σε κάθε Δήμο της χώρας.  

Εξαίρεση, μέχρι σήμερα, στον ανωτέρω κανόνα, έχει θεσπιστεί μόνο για την 

εκλογή των εκπροσώπων της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατ’ εφαρμογή  
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του ν. 1427/1984 (Α’ 40), όπως ισχύει, σύμφωνα με τον οποίο οι Έλληνες εκλογείς 

που κατοικούν σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ασκούν το 

εκλογικό τους δικαίωμα για την ανάδειξη των εκπροσώπων της Ελλάδας στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τον τόπο κατοικίας ή διαμονής τους, εγγραφόμενοι προς 

τούτο σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και ψηφίζοντας στα ειδικά εκλογικά 

τμήματα που συγκροτούνται εντός της επικράτειας των κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Περαιτέρω, ο συντακτικός νομοθέτης, υπό τη μορφή μιας εξαίρεσης από την 

αρχή της ταυτόχρονης διεξαγωγής των εκλογών (παρ. 4 εδ. α’ του άρθρου 51 του 

Συντάγματος), προβλέπει (εδ. β’ και γ’ της ίδιας παραγράφου) τη δυνατότητα, ακόμη 

και κατά παρέκκλιση της αρχής αυτής, να ρυθμιστεί η άσκηση του εκλογικού 

δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται εκτός της Ελληνικής επικράτειας. 

Η εν λόγω πρόβλεψη υπήρχε στο ελληνικό Σύνταγμα ήδη από το 1975 (άρθρο 

51 παρ. 4 εδ. β’), σύμφωνα με το οποίο : «Νόμος δύναται να ορίζη τα της ασκήσεως 

του εκλογικού δικαιώματος υπό των εκτός της Επικρατείας ευρισκομένων εκλογέων», 

ενώ με την αναθεώρηση του 2001, προστέθηκε στο συνταγματικό κείμενο η ρήτρα 

της αυξημένης πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των βουλευτών 

για την ψήφιση του σχετικού εκτελεστικού του Συντάγματος νόμου. 

Ωστόσο, και πριν την αναθεώρηση του 2001 και, πολύ περισσότερο, μετά από 

αυτή, ουδέποτε ψηφίστηκε σχετικός νόμος, με αποτέλεσμα η συνταγματική πρόβλεψη 

να παραμένει αδρανής. Σε επίπεδο συνταγματικής θεωρίας έχουν υποστηριχθεί και οι 

δύο αντίθετες απόψεις ως προς το αν ο κοινός νομοθέτης είναι υποχρεωμένος να 

εκδώσει τον προβλεπόμενο στην εν λόγω συνταγματική διάταξη νόμο και, επομένως, 

αν η αδράνειά του συνιστά στέρηση συνταγματικά αναγνωρισμένου δικαιώματος ή 

όχι. 
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Σε ένα, πάντως, παρεμφερές ερώτημα, ήτοι κατά πόσο η αδράνεια αυτή του 

κοινού νομοθέτη συνιστά παραβίαση του άρθρου 3 του Πρώτου Πρόσθετου 

Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, απάντησε πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). Στην απόφαση του Πρώτου Τμήματος του ΕΔΔΑ 

(8/7/2010) επί της υπόθεσης Σιταρόπουλος κατά Ελλάδας, αναγνωρίστηκε μεν ότι δεν 

υφίσταται υποχρέωση του νομοθέτη να προχωρήσει στην έκδοση του εκτελεστικού 

του Συντάγματος νόμου, όμως σημειώθηκε ότι η πλήρης αδράνειά του επιδρά 

καθοριστικά στην πρακτική άσκηση του δικαιώματος, με αποτέλεσμα οι εκτός 

επικρατείας εκλογείς να υφίστανται ένα δυσανάλογο περιορισμό του δικαιώματός 

τους στο εκλέγειν, όπως αυτό κατοχυρώνεται με το άρθρο 3 του Πρώτου Πρόσθετου 

Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Ωστόσο, στο Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης (12/3/2012), το 

Δικαστήριο επανήλθε σε προηγούμενη νομολογία του και σημείωσε πως δεν 

υφίσταται υποχρέωση του Κράτους-μέλους να εξασφαλίσει στους προσφεύγοντες τη 

δυνατότητα να ψηφίσουν από τον τρόπο κατοικίας τους, καθώς η απόφαση για την 

παροχή στους απόδημους των μέσων εκείνων που θα τους επέτρεπαν να ασκήσουν 

το εκλογικό τους δικαίωμα από το εξωτερικό εμπίπτει στο περιθώριο εκτίμησης της 

Ελλάδας. 

 

 Σε κάθε περίπτωση, και ανεξαρτήτως του νομικού χαρακτηρισμού της 

αδράνειας του Έλληνα νομοθέτη να προχωρήσει στην έκδοση νόμου για τη 

διευκόλυνση των εκτός Επικρατείας εκλογέων στην άσκηση του εκλογικού τους 

δικαιώματος υπό την οπτική του συνταγματικού ή του διεθνούς δικαίου, είναι 

δεδομένο ότι η πολυάριθμη σήμερα κοινότητα των Ελλήνων πολιτών που διαβιούν 

εκτός των συνόρων της χώρας – η οποία μάλιστα, εκτός του «παραδοσιακού» 

απόδημου ελληνισμού, που διαμορφώθηκε από μεταναστευτικά κύματα 

προηγούμενων δεκαετιών, περιλαμβάνει πλέον και πολλές χιλιάδες Ελλήνων που 
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μετανάστευσαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης – διεκδικεί και δικαιούται να 

διευκολυνθεί στη συμμετοχή της στα πολιτικά πράγματα της χώρας. 

 Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η απροθυμία που επέδειξε ο κοινός 

νομοθέτης να ρυθμίσει μέχρι σήμερα το ζήτημα, η οποία ανάγεται στη δυσκολία των 

κοινοβουλευτικών δυνάμεων να συναινέσουν πάνω στις λεπτομέρειες του τρόπου 

άσκησης του δικαιώματος εκλέγειν των εκτός Επικρατείας εκλογέων, δεν είναι 

ανεξήγητη. 

 Ειδικότερα, ο δυνάμει ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός των εκτός Επικρατείας 

εκλογέων σε σύγκριση με το μέγεθος του συνολικού εκλογικού σώματος βρίσκεται 

στη βάση προβληματισμών σχετικά με το κατά πόσο είναι θεμιτό δικαιοπολιτικά το να 

επεμβαίνει αποφασιστικά, λόγω μεγέθους, στη διαμόρφωση του εκλογικού 

αποτελέσματος το εκτός Επικρατείας εκλογικό σώμα, ενόψει αφ’ ενός του γεγονότος 

ότι οι πολίτες που διαβιούν εκτός των συνόρων της χώρας, ακόμη και αν χάρη στις 

νέες τεχνολογίες ενημερώνονται για τις εξελίξεις στη χώρα καταγωγής τους, δεν 

υφίστανται οι ίδιοι άμεσα στην καθημερινότητά τους τις όποιες πολιτικές αποφάσεις 

και αφ’ ετέρου του ερωτήματος κατά πόσο τα κόμματα – ιδίως τα μικρότερα – και 

πολλώ δε μάλλον οι υποψήφιοι μπορούν να έρθουν σε επαφή με τους εν λόγω 

εκλογείς και να τους ενημερώσουν για το προεκλογικό τους πρόγραμμα. 

Εξάλλου, οι επιφυλάξεις αυτές βρίσκουν ερείσματα και στην πάγια νομολογία 

του ΕΔΔΑ, ενώ αναγνωρίζονται και από την Επιτροπή της Βενετίας, η οποία, στις 

περιπτώσεις των χωρών που έχουν μεγάλο αριθμό πολιτών που ζουν στο εξωτερικό, 

και συνεπώς οι ψήφοι αυτών θα μπορούσαν να επηρεάσουν αισθητά το εκλογικό 

αποτέλεσμα, θεωρεί εντέλει πιο ενδεδειγμένη την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, 

μέσω προκαθορισμένου αριθμού εκλεγμένων κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, το 

οποίο αποτελεί και τη θεμελιώδη επιλογή του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, όπως 

αυτή θα αναλυθεί κατωτέρω. 
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Τελευταία εξέλιξη στο ζήτημα του δικαιώματος εκλέγειν των εκτός Επικρατείας 

Ελλήνων πολιτών, αποτελεί η συμπερίληψη του άρθρου 54 του ισχύοντος 

Συντάγματος στις αναθεωρητέες διατάξεις επί των οποίων καλείται να αποφασίσει η 

επόμενη (αναθεωρητική) Βουλή – με αυξημένη πλειοψηφία εκατόν ογδόντα (180) 

βουλευτών – καθώς η παρούσα Βουλή υπερψήφισε με απλή πλειοψηφία (151 

βουλευτών στην πρώτη και 160 στη δεύτερη ονομαστική ψηφοφορία) την πρόταση 

περί προσθήκης στο εν λόγω άρθρο νέας, τέταρτης παραγράφου, «προς την 

κατεύθυνση της δυνατότητας ορισμού από ενιαίο ψηφοδέλτιο έως πέντε (5) 

βουλευτών απόδημου Ελληνισμού». 

 

Λαμβανομένων υπόψη όλων των ανωτέρω, αντικείμενο του προτεινόμενου 

σχεδίου νόμου είναι η ενεργοποίηση της πρόβλεψης του άρθρου 51 παρ. 4 του 

ισχύοντος Συντάγματος, για τη διευκόλυνση των εκτός Επικρατείας Ελλήνων 

εκλογέων να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στις εθνικής εμβέλειας εκλογικές 

διαδικασίες. 

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αποτέλεσε προϊόν επεξεργασίας και έγκρισης 

από την ειδική επιτροπή που προβλέφθηκε με το άρθρο 256 του ν. 4555/2018 

«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της 

Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 

τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις 

για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 

με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 133) και συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθμ. 55204/10.10.2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών 
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και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής για την 

ψήφο των εκτός Επικράτειας εκλογέων» (ΑΔΑ 6Φ4Υ465ΧΘ7-63Β). 

 

Β. Επί των άρθρων 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 1 

Διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος 

των εκτός επικρατείας εκλογέων 

 

Στο άρθρο 1 οριοθετείται το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου σχεδίου 

νόμου. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι : 

α) Στο πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου σχεδίου νόμου εμπίπτουν οι 

Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες που κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν προσωρινά εκτός 

Ελλάδος. 

β) Οι διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου εφαρμόζονται σε όλες τις 

εθνικής εμβέλειας εκλογικές διαδικασίες, και συγκεκριμένα, στις γενικές βουλευτικές 

εκλογές, στις εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, καθώς στα εθνικά δημοψηφίσματα, ενώ αντίθετα δεν εφαρμόζονται σε 

άλλες εκλογικές διαδικασίες, όπως ιδίως οι αυτοδιοικητικές εκλογές και τα δημοτικά 

και περιφερειακά δημοψηφίσματα. 

Επίσης, προβλέπεται ότι οι εκλογείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

προτεινόμενου σχεδίου νόμου ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα προσερχόμενοι σε 
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ειδικά εκλογικά τμήματα που συγκροτούνται προς το σκοπό αυτό εκτός ελληνικής 

επικράτειας. 

Ως προς δε την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας στα εκτός 

Επικρατείας εκλογικά τμήματα εισάγεται η επιτρεπόμενη από την παρ. 4 του άρθρου 

51 του Συντάγματος εξαίρεση από την ταυτόχρονη διεξαγωγή της εκλογής και 

προβλέπεται ότι η ημερομηνία και η διάρκεια της ψηφοφορίας αυτής ορίζονται με 

προεδρικό διάταγμα, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η καταμέτρηση και η 

ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας των εκτός Επικρατείας εκλογέων 

γίνεται ταυτόχρονα με την καταμέτρηση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το 

σύνολο της ελληνικής Επικράτειας. 

 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

 

Στο άρθρο 2 δίνονται οι ορισμοί των βασικών εννοιών του προτεινόμενου 

σχεδίου νόμου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Άρθρο 3 

Προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν 

 

Το άρθρο 3 προβλέπει τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν 

προκειμένου να μπορέσει κάποιος Έλληνας ή Ελληνίδα πολίτης να υπαχθεί στις 

ρυθμίσεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι οι εκτός 
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επικρατείας εκλογείς πρέπει να  είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου του 

ελληνικού κράτους, να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και να μην έχουν στερηθεί το 

δικαίωμα αυτό. Επίσης, προβλέπεται η υποχρέωση εγγραφής σε ειδικούς εκλογικούς 

καταλόγους εξωτερικού, ενώ θεσπίζονται ειδικές ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για τους 

Έλληνες ναυτικούς, λόγω της φύσης του επαγγέλματός τους. 

Για τους εκλογείς που έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους 

εξωτερικού προβλέπεται, όπως είναι ευνόητο, η διπλοψηφία, τους επιτρέπεται 

ωστόσο να ψηφίσουν στην Ελλάδα, στο εκλογικό τμήμα στο βασικό εκλογικό 

κατάλογο του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, υποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 

έχουν ασκήσει και δεν πρόκειται να ασκήσουν το εκλογικό του δικαίωμα και εκτός 

επικρατείας για την ίδια ψηφοφορία. 

 

Άρθρο 4 

Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι εξωτερικού 

 

Το άρθρο 4 προβλέπει την ειδικότερη διαδικασία σύνταξης των ειδικών 

εκλογικών καταλόγων εξωτερικού, καθώς και τη διαδικασία εγγραφής και διαγραφής 

των ενδιαφερομένων εκλογέων σε αυτούς. 

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους 

εξωτερικού γίνεται οποτεδήποτε με αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία υποβάλλεται 

αυτοπροσώπως – για λόγους ασφάλειας δικαίου, αλλά και ως ελάχιστη απόδειξη 

ενεργού ενδιαφέροντος συμμετοχής στις εκλογικές διαδικασίες – είτε στην κατά τόπο 

αρμόδια ελληνική διπλωματική αρχή είτε στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου 

Εσωτερικών, χωρίς να απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να αποδείξει την ύπαρξη μόνιμης 

κατοικίας ή διαμονής στο εξωτερικό. 
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Μετά την άπαξ αυτοπρόσωπη εγγραφή, η ανανέωση της εγγραφής στους 

ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού θα πρέπει να γίνεται κάθε τέσσερα (4) 

έτη, μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος, άλλως ο εκλογέας θα διαγράφεται 

αυτοδικαίως από τον ειδικό κατάλογο. Η εν λόγω ρύθμιση παρίσταται εύλογη και 

αναγκαία, προκειμένου να επιβεβαιώνεται η εξακολούθηση του ενδιαφέροντος του 

εκλογέα να συμμετέχει στα ελληνικά πολιτικά πράγματα, μέσω μιας διαδικασίας 

ευέλικτης που δεν θα επιβαρύνει περαιτέρω τους ενδιαφερομένους. 

Αντιθέτως, η διαγραφή από τους ειδικούς καταλόγους προβλέπεται ότι μπορεί 

να γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του ίδιου, ως άνω, πληροφοριακού 

συστήματος. 

 

Άρθρο 5 

Πληροφοριακό Σύστημα Εκλογέων Εξωτερικού 

 

Με το άρθρο 5 προβλέπεται η δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος Εκλογέων 

Εξωτερικού στο Υπουργείο Εσωτερικών και εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Εσωτερικών 

να ρυθμίζει με απόφασή του τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του 

συστήματος αυτού. 

 

Άρθρο 6 

Μεταβολές 

 

Στο άρθρο 6 προβλέπεται αναλυτικά η διαδικασία ενσωμάτωσης των 

μεταβολών που προκύπτουν στους βασικούς καταλόγους και στους ειδικούς 

εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, με βάση τις αιτήσεις εγγραφής και διαγραφής 

στους δεύτερους, που υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους εκλογείς. Επίσης, 
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προβλέπεται η αυτεπάγγελτη ενσωμάτωση στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους 

εξωτερικού όλων των αναγκαίων μεταβολών που προκύπτουν από τη διαδικασία 

αναθεώρησης των βασικών εκλογικών καταλόγων, όπως, λόγου χάρη, η διαγραφή 

εκλογέα λόγω θανάτου ή στέρησης του δικαιώματος του εκλέγειν, η αλλαγή ονόματος 

εκλογέα κ.ο.κ., ενώ ρυθμίζεται και η περίπτωση διαδοχικών εγγραφών του ίδιου 

εκλογέα σε περισσότερους του ενός ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, 

λόγω π.χ. αλλαγής χώρας κατοικίας ή διαμονής. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

Άρθρο 7 

Εκλογικά τμήματα – Εκλογικά καταστήματα 

 

Με δεδομένη την επιλογή περί αυτοπρόσωπης άσκησης του εκλογικού 

δικαιώματος των εκτός Επικρατείας εκλογέων, στο άρθρο 7 ρυθμίζονται οι 

λεπτομέρειες περί σύστασης και καθορισμού των εκλογικών τμημάτων. Συγκεκριμένα, 

ως γεωγραφική βάση αναφοράς ορίζεται η διπλωματική περιφέρεια, όπως αυτή 

ορίζεται στο άρθρο 2 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, ενώ για τη συγκεκριμένη 

διάρθρωση των εκλογικών τμημάτων εξουσιοδοτείται να αποφασίζει ο Υπουργός 

Εσωτερικών, δοθέντος ότι οι συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα και 

διπλωματική περιφέρεια είναι πολύ διαφορετικές, τόσο ως προς τον αριθμό των 

Ελλήνων που διαβιούν εκεί όσο και ως προς τις χιλιομετρικές αποστάσεις μεταξύ της 

έδρας της αρμόδιας ελληνικής διπλωματικής αρχής και των πόλεων όπου κατοικούν 

οι Έλληνες εκλογείς. 
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Ορίζεται ένας ελάχιστος αριθμός εξήντα (60) εκλογέων ανά εκλογικό τμήμα, 

τόσο για λόγους διασφάλισης της μυστικότητας της όσο και για οικονομικούς και 

πρακτικούς λόγους, καθώς και ένας μέγιστος αριθμός οκτακοσίων (800) εκλογέων 

ανά εκλογικό τμήμα και προβλέπεται ότι συγκροτείται κατ’ αρχήν τουλάχιστον ένα 

εκλογικό τμήμα στην έδρα κάθε ελληνικής διπλωματικής αρχής, εφ’ όσον 

συμπληρώνεται ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εκλογέων, χωρίς να αποκλείεται ο 

ορισμός και εκλογικών τμημάτων και σε άλλες πόλεις της ίδιας διπλωματικής 

περιφέρειας. 

Επίσης, δίνεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Εσωτερικών και Εξωτερικών 

να συνενώνουν διπλωματικές περιφέρειες με κοινή απόφασή τους, ώστε οι εκλογείς 

τους να ψηφίζουν ενιαία, στο ίδιο εκλογικό τμήμα, στην έδρα κάποιας από αυτές. 

Αυτό μπορεί να απαιτηθεί ιδίως στις περιπτώσεις όπου οι εγγεγραμμένοι εκλογείς 

κάποιας διπλωματικής περιφέρειας δεν φτάνουν τον ελάχιστο αριθμό που 

προβλέπεται (60) ή σε άλλες έκτακτες περιπτώσεις, όπως λόγου χάρη η περίπτωση 

άρνησης της χώρας όπου βρίσκεται η έδρα κάποιας ελληνικής διπλωματικής αρχής 

να χορηγήσει την απαιτούμενη άδεια διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας στο 

έδαφός της. 

 

Άρθρο 8 

Εφορευτικές επιτροπές – Αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής 

 

Στο άρθρο 8 ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν την κλήρωση και 

το διορισμό των εφορευτικών επιτροπών και των αντιπροσώπων της δικαστικής 

αρχής στα εκλογικά τμήματα του εξωτερικού, ακολουθώντας στις βασικές νομοθετικές 

επιλογές την ήδη ισχύουσα εκλογική νομοθεσία (π.δ. 26/2012). 
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Άρθρο 9 

Επόπτες εκλογών 

 

Το άρθρο 9 ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με το διορισμό και την άσκηση 

των καθηκόντων των εποπτών εκλογών στις διπλωματικές περιφέρειες όπου 

συγκροτούνται εκλογικά τμήματα εξωτερικού κατά τις διατάξεις του προτεινόμενου 

σχεδίου νόμου. 

 

Άρθρο 10 

Ψηφοδέλτια 

 

Στο άρθρο 10 περιλαμβάνονται αναλυτικές ρυθμίσεις για τα ψηφοδέλτια που 

χρησιμοποιούνται για την ψηφοφορία των εκτός Επικρατείας εκλογέων, διακριτές για 

κάθε κατηγορία εκλογικής αναμέτρησης. 

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή γενικών βουλευτικών εκλογών, 

προβλέπεται ότι για την ψηφοφορία των εκλογέων χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα 

ψηφοδέλτια επικρατείας που καταρτίζονται από τα κόμματα και τους συνασπισμούς 

κομμάτων που μετέχουν σε αυτές, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 3 του π.δ. 

26/2012, επί των οποίων ο εκλογέας δεν εκφράζει προτίμηση μεταξύ των υποψηφίων 

κάθε ψηφοδελτίου («σταυρό»). Πρόκειται για μια ρύθμιση που εισάγεται πρώτη φορά 

στο ελληνικό εκλογικό δίκαιο, καθώς μέχρι πρότινος στους συνδυασμούς επικρατείας 

των κομμάτων δεν αντιστοιχούσε διακριτό ψηφοδέλτιο. 

Αντίθετα, σε ό,τι αφορά στις εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και στην περίπτωση διεξαγωγής εθνικού 

δημοψηφίσματος προβλέπεται ότι για την ψηφοφορία των εκλογέων 
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χρησιμοποιούνται τα ίδια έντυπα ψηφοδέλτια  που  χρησιμοποιούνται  και  για  την  

ψηφοφορία στην Ελλάδα.  

 

Άρθρο 11 

Εκλογικοί φάκελοι 

 

Το άρθρο 11 προβλέπει τα χαρακτηριστικά των εκλογικών φακέλων που 

χρησιμοποιούνται για την ψηφοφορία των εκτός Επικρατείας εκλογέων, οι οποίοι 

είναι όμοιοι με αυτούς που χρησιμοποιούνται για την αντίστοιχη ψηφοφορία στην 

Ελλάδα. 

 

Άρθρο 12 

Γνωστοποίηση υποψήφιων συνδυασμών – Πρόγραμμα εκλογής 

 

Στο άρθρο 12 ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με τη γνωστοποίηση των 

υποψηφίων κατά ψηφοδέλτια επικρατείας κομμάτων και συνασπισμών 

συνεργαζόμενων κομμάτων που έχουν ανακηρυχθεί από το αρμόδιο δικαστήριο και 

την έκδοση προγράμματος εκλογής από τις κατά τόπους αρμόδιες ελληνικές 

διπλωματικές αρχές. 

 

Άρθρο 13 

Τρόπος ψηφοφορίας 

 

Στο άρθρο 13 προβλέπεται αναλυτικά ο τρόπος άσκησης του εκλογικού 

δικαιώματος των εκτός Επικρατείας εκλογέων κατά την ορισμένη για την ψηφοφορία 

ημέρα στα καταστήματα ψηφοφορίας των οικείων εκλογικών τμημάτων, καθώς και η 
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διαδικασία διαλογής των φακέλων από τις αρμόδιες εφορευτικές επιτροπές και 

μεταφοράς τους στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Εξωτερικού στην Ελλάδα. 

 

Άρθρο 14 

Αντιπρόσωποι κομμάτων - Επιτροπών υποστήριξης 

 

Στο άρθρο 14 ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με την παρουσία 

αντιπροσώπων κάθε κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων και κάθε επιτροπής 

υποστήριξης, στην περίπτωση διεξαγωγής εθνικού δημοψηφίσματος, σε κάθε 

ελληνική διπλωματική αρχή ή σε κάθε εκλογικό τμήμα, κατ’ αντιστοιχία προς όσα 

ισχύουν στην εκλογική νομοθεσία (π.δ. 26/2012). 

 

Άρθρο 15 

Καθήκοντα ελληνικών διπλωματικών αρχών 

 

Με το άρθρο 15 καθορίζονται τα καθήκοντα των ελληνικών διπλωματικών 

αρχών, από το πέρας της ψηφοφορίας στα εκλογικά τμήματα της περιφέρειάς τους 

και μέχρι την παράδοση των εκλογικών σάκκων για μεταφορά στην Αθήνα. 

 

Άρθρο 16 

Αποσφράγιση φακέλων - Διαλογή ψηφοδελτίων 

 

Το άρθρο 16 θεσμοθετεί την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Εκλογέων 

Εξωτερικού (ΚΕφΕΕΕ), η οποία εδρεύει στο Εφετείο Αθηνών και αποτελείται από έναν 

πρόεδρο εφετών, ως πρόεδρο και τέσσερις εφέτες ή αντεισαγγελείς εφετών, του ίδιου 

εφετείου, ως μέλη, που έχει την εποπτεία της διαλογής των ψήφων και την ευθύνη 
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εξαγωγής του αποτελέσματος για όλα τα εκλογικά τμήματα του εξωτερικού, από 

κοινού με τις ειδικές εφορευτικές επιτροπές, που επίσης προβλέπονται από το άρθρο 

αυτό, και είναι αρμόδιες για τη διαλογή των ψήφων των επιμέρους τμημάτων 

εξωτερικού.  

 

Άρθρο 17 

Ανάλογη εφαρμογή εκλογικής νομοθεσίας 

 

Στο άρθρο 17 καθιερώνεται η ανάλογη εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας για 

κάθε κατηγορία εκλογής (γενικές βουλευτικές εκλογές, εκλογές για την ανάδειξη των 

Ελλήνων μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εθνικό δημοψήφισμα) νομοθεσίας, η 

οποία εφαρμόζεται και για την εντός επικρατείας διαδικασία, για κάθε θέμα που δεν 

ρυθμίζεται ειδικά στο παρόν κεφάλαιο του προτεινόμενου σχεδίου νόμου. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

 

Άρθρο 18 

Γενικοί κανόνες 

 

Το άρθρο 18 ρυθμίζει τα θέματα σχετικά με τη διαβίβαση στην ανώτατη 

εφορευτική επιτροπή του άρθρου 101 του π.δ. 26/2012 των αποτελεσμάτων των 

εκλογικών τμημάτων εξωτερικού που εκδίδει η ΚΕφΕΕΕ, προκειμένου αυτά να 

ενσωματωθούν στο γενικό οριστικό πίνακα των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, 
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ανάλογα με το είδος της εκλογικής διαδικασίας που διεξάγεται (γενικές βουλευτικές 

εκλογές, ευρωεκλογές ή εθνικό δημοψήφισμα). 

 

Άρθρο 19 

Γενικές βουλευτικές εκλογές 

 

Με το άρθρο 19 θεσπίζονται οι κανόνες ενσωμάτωσης του αποτελέσματος 

των εκλογικών τμημάτων του εξωτερικού στο γενικό αποτέλεσμα της επικράτειας, 

στην περίπτωση της διεξαγωγής γενικών βουλευτικών εκλογών. 

Ενόψει της βαρύνουσας σημασίας των γενικών βουλευτικών εκλογών, ως 

εκλογών «πρώτης τάξης», κατά τη θεωρία της πολιτικής επιστήμης, καθώς από το 

αποτέλεσμα αυτών εξαρτάται η διαμόρφωση της εκάστοτε κοινοβουλευτικής 

πλειοψηφίας και, κατ’ επέκταση, το ζήτημα της ανάδειξης, εμμέσως, της κυβέρνησης 

της χώρας, το ερώτημα του πώς θα υπολογίζεται η ψήφος των εκτός Επικρατείας 

εκλογέων στο γενικό εκλογικό αποτέλεσμα έχει αναδειχθεί, εύλογα, και στο μείζον 

ζήτημα επί του οποίου καλείται να αποφασίσει ο νομοθέτης. 

Λαμβανομένων υπόψη όλων των κοινωνικο-πολιτικών, αλλά και των θεσμικών 

παραμέτρων που ισχύουν για την Ελλάδα, το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καθιερώνει 

στο παρόν άρθρο ένα σύστημα κλειστού αριθμού κοινοβουλευτικών εκπροσώπων 

των εκτός Επικρατείας εκλογέων. Πρόκειται για ένα σύστημα που ακολουθούν και 

άλλες χώρες με μεγάλο αριθμό αποδήμων, όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Πορτογαλία, 

και θεωρείται και από την Επιτροπή της Βενετίας ως βέλτιστη πρακτική για τις χώρες 

αυτές, καθώς αμβλύνει τις συνέπειες της μαζικότητας της συμμετοχής των εκτός 

Επικρατείας στις εθνικές εκλογές, αναγνωρίζοντας στους τελευταίους δικαίωμα 

εκπροσώπησης μέσω προκαθορισμένου αριθμού βουλευτών. 
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Εξάλλου, η λύση αυτή περιλαμβάνεται και μεταξύ αυτών που προκρίνονται στη 

σχετική Έκθεση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ως 

ανεξάρτητου συμβουλευτικού οργάνου της ελληνικής Πολιτείας σε θέματα 

προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία υιοθετήθηκε στην Ολομέλεια της 

21ης Δεκεμβρίου 2017.  

Αναλυτικά, στην ανωτέρω Έκθεση αναφέρεται, μεταξύ άλλων : «Έως ότου, 

επομένως, υπάρξει είτε η –υπό στενή συνταγματική ερμηνευτική εκδοχή– αναγκαία 

συνταγματική αναθεώρηση, η οποία θα ρυθμίζει τα των εκλογικών περιφερειών και 

εδρών του εξωτερικού, ή –η υπό ευρεία συνταγματική ερμηνευτική εκδοχή– 

απαραίτητη σχετική απογραφή του Ελληνικού πληθυσμού του εξωτερικού το έτος 

2021 (η διενέργεια της οποίας είναι σε κάθε περίπτωση σκόπιμο να διερευνηθεί από 

την ελληνική πολιτεία), η ΕΕΔΑ εισηγείται, ως τρίτη εναλλακτική λύση, την έως τότε 

νομοθέτηση συμμετοχικής ψήφου για τους εκτός Επικρατείας Έλληνες εκλογείς, 

δυνάμει της οποίας η ψήφος των αποδήμων θα μετρά μόνο για τρεις έδρες του 

ψηφοδελτίου Επικρατείας και δε θα προσμετράται για την εξαγωγή του εκλογικού 

μέτρου σε επίπεδο Επικρατείας. Αυτή η ενδιάμεση εναλλακτική λύση έχει συμβολικό- 

οιονεί αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα, και αποτελεί εύλογο περιορισμό της αρχής της 

ισότητας της ψήφου κατά την πάγια νομολογία του Α.Ε.Δ., καθώς προλαμβάνει την 

ανησυχία, μέχρι την ενδεχόμενη, για λόγους ασφάλειας δικαίου, συνταγματική 

κατοχύρωση της ψήφου εκπροσώπησης και του προσδιορισμού των εκλογικών 

περιφερειών εξωτερικού, ότι μία εκτεταμένη «διεύρυνση» του εκλογικού σώματος δε 

θα επηρεάσει υπέρμετρα το εκλογικό αποτέλεσμα». 

Υιοθετώντας επομένως την οπτική της ΕΕΔΑ και πηγαίνοντας, μάλιστα, 

αρκετά βήματα μπροστά υπέρ της εκπροσώπησης των εκτός Επικρατείας εκλογέων, 

το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, στο άρθρο 19, προβλέπει ότι, στις γενικές βουλευτικές 

εκλογές, οι εκτός Επικρατείας εκλογείς θα επιλέγουν μεταξύ των ψηφοδελτίων 
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επικρατείας των οικείων κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων. Και περαιτέρω, 

προκειμένου να δημιουργηθεί επαρκής «χώρος» για την κατά το δυνατόν ισότιμη, 

ενόψει των ανωτέρω, εκπροσώπηση των εκτός Επικρατείας εκλογέων, αυξάνεται ο 

αριθμός των βουλευτών Επικρατείας στο ανώτατο επιτρεπτό από το Σύνταγμα όριο, 

ήτοι σε δεκαπέντε (15), ενώ προβλέπεται η διαφοροποίηση του αριθμού των εδρών 

που θα κατανέμονται βάσει των αποτελεσμάτων των εκλογικών τμημάτων του 

εξωτερικού, ανάλογα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς 

καταλόγους εξωτερικού, με κατώτατο όριο τις τρεις (3) έδρες και ανώτατο τις δώδεκα 

(12). Για τον υπολογισμό των εδρών που θα αντιστοιχούν στους εκτός Επικρατείας 

ορίζεται ως «μέτρο» για την απόδοση κάθε επιπλέον έδρας πέραν των τριών (3), ο 

αριθμός των εξήντα χιλιάδων (60.000) εγγεγραμμένων, λαμβάνοντας υπόψη το μέτρο 

που ισχύει για την κατανομή των εδρών μεταξύ των εκλογικών περιφερειών της 

Επικράτειας, σε συνδυασμό με τον αριθμό των εκλογέων εκτός Ελλάδος. Οι δε λοιπές 

έδρες Επικρατείας θα κατανέμονται με βάση το γενικό αποτέλεσμα της Επικράτειας. 

 

Για την εφαρμογή δε του εν λόγω συστήματος προβλέπεται ότι η πρόταση 

κάθε κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας θα πρέπει 

να περιλαμβάνει δεκαπέντε (15) το πολύ υποψηφίους, σε δύο ξεχωριστούς 

καταλόγους : έναν για τις έδρες που αντιστοιχούν στην Επικράτεια και έναν για τις 

έδρες που αντιστοιχούν στα εκλογικά τμήματα του εξωτερικού, ενώ η εκλογή των 

επιτυχόντων θα γίνεται κατά τη σειρά με την οποία προτείνονται και ανακηρύσσονται, 

με το σύστημα της «κλειστής» ή «δεσμευμένης» λίστας, προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του εκλογικού ανταγωνισμού μεταξύ υποψηφίων σε 

επίπεδο υφηλίου. 
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Άρθρο 20 

Εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Με το άρθρο 20 ρυθμίζεται ο τρόπος ενσωμάτωσης του αποτελέσματος των 

εκτός Επικρατείας εκλογικών τμημάτων στο γενικό εκλογικό αποτέλεσμα και, 

συγκεκριμένα, ορίζεται ότι αυτά ενσωματώνονται στον γενικό οριστικό πίνακα των 

αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, αθροιζόμενα με τα λοιπά αποτελέσματα της 

Επικράτειας, και λαμβάνονται υπόψη για τη συνολική κατανομή των εδρών των 

αντιπροσώπων που αντιστοιχούν στην Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 

Άρθρο 21 

Εθνικό δημοψήφισμα 

 

Στο άρθρο 21 προβλέπεται ότι, στις περιπτώσεις διεξαγωγής εθνικού 

δημοψηφίσματος, ο γενικός οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων περιλαμβάνει και τα 

αποτελέσματα των εκλογικών τμημάτων του εξωτερικού. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Άρθρο 22 

Προμήθεια εκλογικού υλικού 

 

Το άρθρο 22 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου ρυθμίζει τα σχετικά με τον 

τρόπο προμήθειας του αναγκαίου για τα εκλογικά τμήματα του εξωτερικού εκλογικού 

υλικού, τόσο από το Υπουργείο Εσωτερικών, όσο και από τις κατά τόπο αρμόδιες 
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ελληνικές διπλωματικές αρχές, όπου απαιτείται, καθώς και τα σχετικά με την 

εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων για την αντιμετώπιση των σχετικών 

δαπανών και τη μεταβίβασή τους, όπου απαιτείται, στις ελληνικές διπλωματικές 

αρχές. 

 

Άρθρο 23 

Τελικές διατάξεις – Έναρξη ισχύος 

 

Το άρθρο 23 περιλαμβάνει όλες τις τελικές διατάξεις που αφορούν την έναρξη 

ισχύος και τα ειδικότερα θέματα εφαρμογής του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.  
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

«Διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν 

των εκτός επικρατείας Ελλήνων και Ελληνίδων εκλογέων» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 1 

Διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος 

των εκτός επικρατείας εκλογέων 

 

1. Έλληνες  και  Ελληνίδες  πολίτες που κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν προσωρινά 

εκτός Ελλάδος, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σύμφωνα με τον 

παρόντα, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, τις εκλογές για την ανάδειξη των 

Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και να ψηφίζουν σε εθνικό 

δημοψήφισμα, σε ειδικά εκλογικά τμήματα που συγκροτούνται προς το σκοπό αυτό 

εκτός ελληνικής επικράτειας σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα και με την επιφύλαξη του 

άρθρου 7 παρ. 1 του παρόντος. 

 

2. Η ημερομηνία κατά την οποία διεξάγεται η ψηφοφορία των εκλογέων της 

προηγούμενης παραγράφου, η οποία δεν μπορεί να προηγείται περισσότερες από 

τέσσερις (4) ημέρες της ημερομηνίας διεξαγωγής της ψηφοφορίας εντός της 

ελληνικής επικράτειας, καθώς και η διάρκειά της ορίζονται με προεδρικό διάταγμα, 

που εκδίδεται με πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών 

τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) ημέρες πριν την οριζόμενη για την ψηφοφορία 

ημερομηνία. Η καταμέτρηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας 
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των εκλογέων της προηγούμενης παραγράφου γίνεται ταυτόχρονα με την 

καταμέτρηση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το σύνολο της ελληνικής 

επικράτειας, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα. 

 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως : 

α) «Εκτός επικρατείας εκλογέας» : Κάθε Έλληνας ή Ελληνίδα που έχει το δικαίωμα 

του εκλέγειν, είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους Δήμου της χώρας, 

κατοικεί μόνιμα ή διαμένει προσωρινά εκτός Ελλάδος και έχει εγγραφεί στους 

ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού του άρθρου 4 του παρόντος, ο οποίος 

διευκολύνεται να ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα από τον τόπο κατοικίας ή διαμονής 

του εκτός ελληνικής επικράτειας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος. 

β) «Ελληνική διπλωματική αρχή»: Οι πρεσβείες και τα έμμισθα προξενεία της 

Ελληνικής Δημοκρατίας. 

γ) «Διπλωματική περιφέρεια» : Η εδαφική περιφέρεια στην οποία εκτείνεται η κατά 

τόπο αρμοδιότητα μίας ελληνικής διπλωματικής αρχής. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Άρθρο 3 

Προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν 
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1. Οι εκτός επικρατείας εκλογείς πρέπει να  είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό 

κατάλογο δήμου του ελληνικού κράτους, να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και να 

μην έχουν στερηθεί το δικαίωμα αυτό, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν την 

εκάστοτε ψηφοφορία. 

 

2. Οι  εκλογείς που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα εκτός της 

ελληνικής επικρατείας, οφείλουν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς 

καταλόγους εξωτερικού, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο. 

 

3. Έλληνες ναυτικοί, που έχουν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος 

άρθρου, δύνανται να ψηφίσουν εκτός της ελληνικής επικρατείας, σύμφωνα με τους 

όρους του παρόντος νόμου, ακόμη και εάν δεν έχουν περιληφθεί στους  ειδικούς 

εκλογικούς καταλόγους της προηγούμενης παραγράφου. Οι εκλογείς αυτοί  ψηφίζουν  

προσκομίζοντας επιπλέον των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών το ναυτικό τους 

φυλλάδιο στο πλησιέστερο εκλογικό τμήμα της περιφέρειας της οικείας πρεσβείας ή 

προξενείου, καθ` υπέρβαση  του  αριθμού  των  εγγεγραμμένων σε αυτό εκλογέων. 

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 119 του π.δ.26/2012. 

 

4. α) Οι εκλογείς που ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα σύμφωνα με τον παρόντα 

απαγορεύεται να ψηφίσουν και στον τόπο βασικής τους εγγραφής εντός της 

ελληνικής επικρατείας. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου αυτής 

υπόκειται στις ποινικές και λοιπές κυρώσεις που προβλέπει η παράγραφος 2 του 

άρθρου 113 παρ. 2 του π.δ. 26/2012 για την πολλαπλή ψήφο. 
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β) Εκλογέας που είναι εγγεγραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους 

εξωτερικού του επόμενου άρθρου επιτρέπεται να ψηφίσει στην Ελλάδα, στο εκλογικό 

τμήμα στο βασικό εκλογικό κατάλογο του οποίου είναι εγγεγραμμένος, υποβάλλοντας 

υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει ασκήσει και δεν πρόκειται να ασκήσει το εκλογικό του 

δικαίωμα και εκτός επικρατείας για την ίδια ψηφοφορία.  

 

Άρθρο 4 

Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι εξωτερικού 

 

1. Οι εκτός επικρατείας εκλογείς, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους 

δικαίωμα εκτός της ελληνικής επικράτειας, εγγράφονται στους ειδικούς εκλογικούς 

καταλόγους εξωτερικού που καταρτίζονται και τηρούνται από τη Διεύθυνση Εκλογών 

του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

2. Η εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού γίνεται οποτεδήποτε 

με αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία υποβάλλεται αυτοπροσώπως είτε στην κατά 

τόπο αρμόδια ελληνική διπλωματική αρχή είτε στη Διεύθυνση Εκλογών του 

Υπουργείου Εσωτερικών. Στην αίτησή του ο ενδιαφερόμενος δηλώνει υποχρεωτικά 

την πόλη κατοικίας ή διαμονής του στη συγκεκριμένη χώρα, καθώς και πλήρη 

στοιχεία επικοινωνίας. 

 

3. α) Η διαγραφή από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού γίνεται 

οποτεδήποτε, με αίτηση του ενδιαφερομένου στις αρχές της προηγούμενης 

παραγράφου. Η διαγραφή μπορεί να γίνεται και μέσω του ειδικού πληροφοριακού 

συστήματος του επόμενου άρθρου. 



~ 53 ~ 

 

β) Με την επιφύλαξη προγενέστερης διαγραφής, σύμφωνα με το προηγούμενο 

εδάφιο, η εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού παύει να ισχύει 

αυτοδικαίως τέσσερα (4) έτη μετά την υποβολή της αντίστοιχης αίτησης, εκτός αν 

ανανεωθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου 

Εσωτερικών του επόμενου άρθρου. 

 

4. Οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι εξωτερικού καταρτίζονται ανά διπλωματική 

περιφέρεια, φέρουν τον τίτλο «Ειδικός Εκλογικός Κατάλογος Εκτός Επικρατείας 

Ελλήνων Εκλογέων ………………….», ακολουθούμενο από το όνομα της οικείας 

ελληνικής διπλωματικής αρχής, και περιλαμβάνουν για κάθε εκλογέα τα εξής στοιχεία: 

α) τον αύξοντα αριθμό που φέρει στον ειδικό εκλογικό κατάλογο, 

β) τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό, 

γ) το επώνυμο, 

δ) το όνομα, 

ε) το όνομα του πατέρα, 

στ) το όνομα της μητέρας,  

ζ) το όνομα συζύγου και το γένος, αν πρόκειται για έγγαμη γυναίκα που φέρει το 

επώνυμο του συζύγου, 

η) την πλήρη ημερομηνία γέννησης, 

θ) τον βασικό εκλογικό κατάλογο (βασική εκλογική περιφέρεια) όπου είναι 

εγγεγραμμένος ο εκλογέας (νομός, δήμος, εκλογικό διαμέρισμα) και 

ι) την χώρα και την πόλη κατοικίας ή διαμονής του εκλογέα εντός της οικείας 

διπλωματικής περιφέρειας. 
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Άρθρο 5 

Πληροφοριακό Σύστημα Εκλογέων Εξωτερικού 

 

Στο Υπουργείο Εσωτερικών λειτουργεί Πληροφοριακό Σύστημα Εκλογέων Εξωτερικού 

μέσω του οποίου οι εκτός επικρατείας εκλογείς μπορούν να ανανεώνουν την εγγραφή 

τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού και να διαγράφονται από 

αυτούς σύμφωνα με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις του παρόντος, καθώς και να 

λαμβάνουν κάθε αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με τη συμμετοχή τους στην 

εκλογική διαδικασία. 

Τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος 

Εκλογέων Εξωτερικού και την επεξεργασία τους, τον τρόπο αυθεντικοποίησης και 

πρόσβασης των χρηστών, τη διαδικασία ανανέωσης της εγγραφής και διαγραφής των 

εκλογέων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού μέσω αυτού, το είδος της 

πληροφόρησης που μπορεί να παρέχεται μέσω αυτού, τον χρόνο έναρξης λειτουργίας 

του, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών. 

 

Άρθρο 6 

Μεταβολές 

 

1. Με βάση τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους να 

εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογείς κατά το άρθρο 4 του 

παρόντος καταρτίζονται από τις κατά τόπους αρμόδιες ελληνικές διπλωματικές αρχές 

ιδιαίτερες καταστάσεις ανά ημερολογιακό δίμηνο, οι οποίες αποστέλλονται μαζί με τις 

πρωτότυπες αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά στο Υπουργείο Εσωτερικών, μέσα 
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στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα, προκειμένου να ενσωματωθούν οι 

επερχόμενες μεταβολές στο εκεί τηρούμενο αρχείο βασικών και ειδικών εκλογικών 

καταλόγων. Ανά ημερολογιακό δίμηνο καταρτίζονται οι καταστάσεις των αιτήσεων 

που έχουν υποβληθεί απευθείας στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 

 

2. Με την ίδια διαδικασία και εντός των ίδιων προθεσμιών αποστέλλονται και 

ενσωματώνονται από το Υπουργείο Εσωτερικών και οι αιτήσεις διαγραφής από τους 

ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, ενώ οι μεταβολές που επέρχονται λόγω μη 

ανανέωσης της εγγραφής σε αυτούς βάσει του άρθρου 4 παρ. 3 εδάφιο β) του 

παρόντος ενσωματώνονται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους αυτεπαγγέλτως με 

ευθύνη της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τα 

δεδομένα του πληροφοριακού συστήματος του προηγούμενου άρθρου. Ανά 

ημερολογιακό δίμηνο καταρτίζονται οι καταστάσεις των αιτήσεων που έχουν 

υποβληθεί απευθείας στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

3. Οι μεταβολές των προηγούμενων παραγράφων ενσωματώνονται στους ειδικούς 

εκλογικούς καταλόγους στην επόμενη, αμέσως μετά την επέλευσή τους, αναθεώρηση 

και ισχύουν έκτοτε. Μεταβολές που συντελούνται ένα (1) μήνα πριν από την 

προκήρυξη των εκάστοτε εκλογών καταχωρίζονται στους εκλογικούς καταλόγους μετά 

την διενέργεια των εκλογών. 

 

4. Το Υπουργείο Εσωτερικών επιφέρει, επίσης, τις κατάλληλες μεταβολές στους 

βασικούς εκλογικούς καταλόγους, λόγω της εγγραφής ή της διαγραφής εκλογέα στους 

ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, με την προσθήκη ή αφαίρεση ειδικής 

σήμανσης επί των βασικών καταλόγων ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. 
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5. Το Υπουργείο Εσωτερικών επιφέρει αυτεπαγγέλτως στους ειδικούς εκλογικούς 

καταλόγους όλες τις αναγκαίες μεταβολές που προκύπτουν από τη διαδικασία 

αναθεώρησης των βασικών εκλογικών καταλόγων. 

 

6. Αν διαπιστωθεί ότι το ίδιο πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο σε περισσότερους του 

ενός ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, με απόφαση του Διευθυντή 

Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, θεωρείται ισχυρή η χρονικά μεταγενέστερη 

εγγραφή του, όπως αυτή προκύπτει από την τηρούμενη στο Υπουργείο Εσωτερικών 

βάση δεδομένων. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην αρμόδια ελληνική διπλωματική 

αρχή από τους εκλογικούς καταλόγους της οποίας διαγράφεται ο εκλογέας. Για 

οποιαδήποτε αμφιβολία γύρω από την ταυτοπροσωπία του εκλογέα, η Διεύθυνση 

Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι υποχρεωμένη να κάνει την απαραίτητη 

εξακρίβωση με την συνδρομή των κατά τόπους δημοτικών και κρατικών αρχών. 

 

7. Ο τρόπος επισήμανσης των εκλογέων που είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικούς 

εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού επί του βασικού εκλογικού καταλόγου, καθώς και 

κάθε λεπτομέρεια που αφορά την κατάρτιση και το περιεχόμενο των ειδικών 

εκλογικών καταλόγων εξωτερικού ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

Άρθρο 7 

Εκλογικά τμήματα – Εκλογικά καταστήματα 
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1.  Οι εκλογείς κάθε διπλωματικής περιφέρειας κατανέμονται σε εκλογικά τμήματα, 

που συστήνονται και καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Σε κάθε 

εκλογικό τμήμα ο αριθμός των εκλογέων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από εξήντα 

(60) ή να υπερβεί τους οκτακόσιους (800) εκλογείς. 

 

2. Υπό τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, εκλογικά τμήματα 

συστήνονται στην έδρα κάθε ελληνικής διπλωματικής αρχής και, αν συντρέχει λόγος, 

λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των εγγεγραμμένων εκλογέων που κατοικούν 

εκτός της έδρας καθώς και των ειδικών σε κάθε διπλωματική περιφέρεια συνθηκών, 

και σε άλλες πόλεις της ίδιας περιφέρειας. 

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών μπορεί να 

συνενώνονται διπλωματικές περιφέρειες. 

 

4. Τα καταστήματα ψηφοφορίας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 

Ως καταστήματα ψηφοφορίας χρησιμοποιούνται κτίρια των ελληνικών αρχών ή 

υπηρεσιών της αλλοδαπής, ανεξάρτητα γραφεία ιερών ναών της ελληνορθόδοξη και  

κτίρια  ή  καταστήματα ελληνικών  κοινοτήτων,  συλλόγων  ή  άλλων ελληνικών 

οργανώσεων. Αν τα κτίρια αυτά είναι ανεπαρκή ή ακατάλληλα, μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν κτίρια ή καταστήματα του κράτους όπου θα διεξαχθεί η ψηφοφορία, 

παραχωρούμενα από τις αρμόδιες αρχές του κράτους αυτού, ύστερα από αίτηση του 

προϊσταμένου της οικείας ελληνικής διπλωματικής αρχής. 

 

5. Με φροντίδα της οικείας ελληνικής διπλωματικής αρχής, προετοιμάζεται το 

κατάστημα ψηφοφορίας κατά το άρθρο 57 του π.δ. 26/2012. 
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6. Οι αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, με τις οποίες ορίζονται τα εκλογικά  

τμήματα,  τα  καταστήματα  ψηφοφορίας  και οι εκλογείς που θα ψηφίσουν σε αυτά, 

εκδίδονται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας 

και κοινοποιούνται αμέσως στον Άρειο Πάγο και στις αρμόδιες ελληνικές 

διπλωματικές αρχές. Οι αρχές αυτές οφείλουν τις παραπάνω αποφάσεις να τις 

τοιχοκολλήσουν υποχρεωτικά σε εμφανή σημεία του καταστήματος της πρεσβείας ή 

του προξενείου και να τις γνωστοποιήσουν με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο στους 

εκλογείς της περιφέρειάς τους. Οι ελληνικές διπλωματικές αρχές είναι υποχρεωμένες 

για τις παραπάνω ενέργειές τους να ενημερώσουν αμέσως τα Υπουργεία Εξωτερικών 

και Εσωτερικών. 

 

Άρθρο 8 

Εφορευτικές επιτροπές – Αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής 

 

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, από αυτούς που έχουν περιληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς 

καταλόγους εξωτερικού της παραγράφου 4 του άρθρου 4 της οικείας διπλωματικής 

περιφέρειας. Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται από τα πρόσωπα που 

προβλέπουν οι παράγραφοι 3, 4  και  5  του άρθρου 68 του π.δ.26/2012. Επίσης, 

διορίζονται ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και μόνιμοι πρεσβευτικοί ή 

προξενικοί ακόλουθοι και γραμματείς, διοικητικοί υπάλληλοι πρεσβειών και 

προξενείων πτυχιούχοι Ανώτερων ή Ανώτατων Σχολών με βαθμό 6ο και άνω που 

υπηρετούν στην οικεία διπλωματική περιφέρεια. Οι υπάλληλοι του προηγούμενου 

εδαφίου περιλαμβάνονται σε ονομαστικές καταστάσεις που συντάσσονται από τις 
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αρμόδιες ελληνικές διπλωματικές αρχές και αποστέλλονται μέσω του Υπουργείου 

Εσωτερικών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες 

πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. 

 

2. Όλοι οι δικαστικοί αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους διορίζονται από το Α’ 

Τμήμα του Αρείου Πάγου με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του 

π.δ. 26/2012. 

 

3. Οι εκλογείς μέλη της εφορευτικής επιτροπής και οι αναπληρωματικοί τους 

διορίζονται από τον προϊστάμενο της οικείας ελληνικής διπλωματικής αρχής, ύστερα 

από δημόσια κλήρωση που γίνεται στην έδρα αυτής. Η κλήρωση γίνεται μεταξύ των 

εγγεγραμμένων εκλογέων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της οικείας 

διπλωματικής περιφέρειας. Η ημέρα και ώρα της κλήρωσης γνωστοποιείται με 

ανακοίνωση της οικείας ελληνικής διπλωματικής αρχής, η οποία και τοιχοκολλείται 

στο κατάστημα αυτής. 

 

4. Για την αναπλήρωση των μελών της εφορευτικής επιτροπής και των αντιπροσώπων 

της δικαστικής αρχής εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 60 και 68, 

αντίστοιχα, του π.δ. 26/2012. 

 

5. Για τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής ισχύουν τα κωλύματα διορισμού του 

άρθρου 59 του π.δ. 26/2012. 

 

6. Ο επόπτης εκλογών, εφόσον υπάρχουν στην οικεία διπλωματική περιφέρεια 

πλεονάζοντες πρεσβευτικοί ή προξενικοί ή άλλοι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι, από 

αυτούς που προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του  παρόντος, και 
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έχει εξαντληθεί ο αριθμός των διορισμένων αναπληρωτών στη συγκεκριμένη 

περιφέρεια, 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 ελληνική διπλωματική 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 ελληνικής διπλωματικής αρχής, ύστερα 

από απόφαση του προϊσταμένου της αρχής αυτής. 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 είναι εγγεγραμμένα στους εκλογικούς 

καταλόγους της οικείας διπλωματικής περιφέρειας. 

 

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών ορίζονται οι 

προϋποθέσεις για το διορισμό των μελών των εφορευτικών επιτροπών, τα σχετικά με 
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τη συγκρότηση και ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα 

αναγκαίο για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. 

 

Άρθρο 9 

Επόπτες εκλογών 

 

1. Σε κάθε ελληνική διπλωματική αρχή στην περιφέρεια της οποίας συγκροτείται ένα 

ή περισσότερα εκλογικά τμήματα σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος 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. 

Ο διορισμός τους γίνεται από το Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου με κλήρωση σε δημόσια 

συνεδρίαση, ύστερα από κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών 

με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των εποπτών κατά ελληνική διπλωματική αρχή, οι 

προθεσμίες για το διορισμό και την άφιξη των εποπτών και των γραμματέων τους 

στην έδρα της οικείας αρχής, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα. 

Από το ίδιο τμήμα του Αρείου Πάγου διορίζεται και ένας γραμματέας για κάθε επόπτη 

εκλογών. Ως γραμματέας διορίζεται δικαστικός υπάλληλος οποιασδήποτε κατηγορίας 

δικαστηρίων και οποιουδήποτε βαθμού. 

Σε περιπτώσεις μικρού αριθμού εκλογέων ή όταν οι αποστάσεις μεταξύ των εδρών 

των παραπάνω ελληνικών διπλωματικών αρχών είναι μικρές, είναι δυνατό να 

διοριστεί ένας κοινός επόπτης εκλογών για περισσότερες από μια διπλωματικές 

περιφέρειες, ο οποίος έχει ως έδρα την πρεσβεία ή το προξενείο που ορίζεται από 

την ανωτέρω κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών. 
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2. Για την άφιξη στην έδρα τους και την ανάληψη των καθηκόντων τους οι επόπτες 

εκλογών οφείλουν να ενημερώσουν, χωρίς καμία καθυστέρηση, μέσω της οικείας 

ελληνικής διπλωματικής αρχής, τον εισαγγελέα του Αρείου 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 

προϊστάμενοι των οικείων ελληνικών διπλωματικών αρχών οφείλουν να παρέχουν 

στους επόπτες εκλογών κάθε δυνατή συνδρομή για τη διευκόλυνση του έργου τους 

και να θέτουν στη διάθεσή τους αυτοκίνητα της οικείας διπλωματικής αρχής για την 

κίνησή τους κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Οι επόπτες εκλογών 

υποβάλλουν στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στο Υπουργείο Εσωτερικών 

έκθεσή τους για ό,τι αφορά την ψηφοφορία στη διπλωματική 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 την ιδιότητα 

του Έλληνα εκλογέα. 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 καταχωρίζονται ιδιαιτέρως στο οικείο 

πρωτόκολλο ψηφοφορίας. 
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Άρθρο 10 

Ψηφοδέλτια 

 

1. Σε περίπτωση διεξαγωγής γενικών βουλευτικών εκλογών, για την ψηφοφορία των 

εκλογέων χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα ψηφοδέλτια επικρατείας που καταρτίζονται από 

τα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων που μετέχουν σε αυτές, σύμφωνα με 

τους ορισμούς του άρθρου 3 του π.δ. 26/2012. Για τα ψηφοδέλτια αυτά ισχύουν τα 

εξής : 

α) Τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται από λευκό χαρτί, που χορηγεί το Δημόσιο. Το 

χαρτί χορηγείται στα κόμματα ή τους συνασπισμούς κομμάτων, των οποίων 

ανακηρύχθηκαν υποψήφιοι επικρατείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 26/2012. Η 

ποσότητα του χαρτιού που χορηγείται και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα ορίζονται με 

αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών. 

β) Τα ψηφοδέλτια έχουν ορθογώνιο σχήμα. Οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων ορίζονται 

με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 

γ) Τα ψηφοδέλτια είναι μόνο έντυπα. Όποιο ψηφοδέλτιο δεν είναι έντυπο, έστω και 

μερικά, είναι άκυρο. Τα τυπογραφικά στοιχεία στα ψηφοδέλτια πρέπει να είναι 

μελανής απόχρωσης. 

δ) Ο εφοδιασμός των ελληνικών διπλωματικών αρχών με τον αναγκαίο αριθμό 

εντύπων ψηφοδελτίων γίνεται με φροντίδα των κομμάτων που συμμετέχουν στην 

εκλογή δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. Οι αρχές 

αυτές οφείλουν στη συνέχεια να εφοδιάσουν με τον αναγκαίο αριθμό έντυπων 

ψηφοδελτίων την εφορευτική επιτροπή κάθε εκλογικού τμήματος. 

ε) Στα ψηφοδέλτια επικρατείας συνδυασμού κόμματος αναγράφονται οριζόντια από 

το άνω μέρος της μίας μακρότερης πλευράς τους και προς την άλλη σε διαδοχικές 

ξεχωριστές σειρές το έμβλημα του κόμματος, το όνομα του και μνεία ότι πρόκειται για 
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ψηφοδέλτιο επικρατείας. Αμέσως μετά 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 ίδια απόφαση, από τα οποία προτάσσεται το επώνυμο. 

στ) Στα ψηφοδέλτια συνδυασμού συνασπισμού κομμάτων αναγράφονται στην ίδια 

θέση και με την ίδια σειρά όλα τα στοιχεία που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, 

με τη διαφορά ότι μεταξύ της προσωνυμίας του συνασπισμού και της μνείας ότι 

πρόκειται για ψηφοδέλτιο επικρατείας αναγράφονται και τα ονόματα όλων των 

κομμάτων που αποτελούν το συνασπισμό. Στη συνέχεια αναγράφονται, κατά τη σειρά 

της προηγούμενης παραγράφου, τα ονόματα όλων των υποψηφίων του συνδυασμού. 

ζ) Στο ψηφοδέλτιο δεν επιτρέπονται εγγραφές και διαγραφές ενδείξεων ή ονομάτων. 

Αν γίνουν θεωρούνται ότι δεν υπάρχουν και το ψηφοδέλτιο παραμένει έγκυρο, με την 

επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του π.δ. 26/2012. 

η) Ο εκλογέας δεν εκφράζει προτίμηση μεταξύ των υποψηφίων του ψηφοδελτίου 

επικρατείας. 

 

2. Σε περίπτωση διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την ψηφοφορία των εκλογέων χρησιμοποιούνται τα ίδια 

έντυπα ψηφοδέλτια  που  χρησιμοποιούνται  και  για  την  ψηφοφορία στην Ελλάδα. 

Ο εφοδιασμός των ελληνικών διπλωματικών αρχών με τον αναγκαίο αριθμό εντύπων 

ψηφοδελτίων γίνεται με φροντίδα των κομμάτων που συμμετέχουν στην εκλογή δέκα 

(10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. Οι αρχές αυτές 

οφείλουν στη συνέχεια να εφοδιάσουν με τον αναγκαίο αριθμό έντυπων ψηφοδελτίων 

την εφορευτική επιτροπή κάθε εκλογικού τμήματος. 
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3. Σε περίπτωση διεξαγωγής εθνικού δημοψηφίσματος, για την ψηφοφορία των 

εκλογέων χρησιμοποιούνται τα ίδια  έντυπα ψηφοδέλτια  που  χρησιμοποιούνται  και  

για  την  ψηφοφορία στην Ελλάδα. Ο εφοδιασμός των ελληνικών διπλωματικών 

αρχών με τον αναγκαίο αριθμό εντύπων ψηφοδελτίων γίνεται με φροντίδα του 

Υπουργείου Εσωτερικών δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της 

ψηφοφορίας. Οι αρχές αυτές οφείλουν στη συνέχεια να εφοδιάσουν με τον αναγκαίο  

αριθμό έντυπων ψηφοδελτίων την εφορευτική επιτροπή κάθε εκλογικού τμήματος. 

 

4. Τα μη έντυπα (λευκά) ψηφοδέλτια κατασκευάζονται και αποστέλλονται στις 

ελληνικές διπλωματικές αρχές με φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Αν για 

οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχουν έντυπα ψηφοδέλτια στις περιπτώσεις των 

προηγούμενων παραγράφων, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μη έντυπων (λευκών) 

ψηφοδελτίων.  

 

Άρθρο 11 

Εκλογικοί φάκελοι 

 

1. Οι φάκελοι, μέσα στους οποίους κλείνονται τα ψηφοδέλτια, είναι οι ίδιοι με αυτούς  

που χρησιμοποιούνται για την αντίστοιχη ψηφοφορία εντός της ελληνικής 

επικράτειας. Οι φάκελοι αυτοί κατασκευάζονται και αποστέλλονται στις ελληνικές 

διπλωματικές αρχές με φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

2.Οι ελληνικές διπλωματικές αρχές μεριμνούν για τον εφοδιασμό των εφορευτικών 

επιτροπών όλων των εκλογικών τμημάτων της περιφέρειάς τους με τις αναγκαίες 

ποσότητες εκλογικών φακέλων. 
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3. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχουν φάκελοι, η αρμόδια ελληνική διπλωματική 

αρχή φροντίζει για την προμήθεια και τον εφοδιασμό των εφορευτικών επιτροπών με 

άλλους ομοιόμορφους και ομοιόχρωμους φακέλους. 

 

Άρθρο 12 

Γνωστοποίηση υποψήφιων συνδυασμών – Πρόγραμμα εκλογής 

 

1. Οι υποψήφιοι κατά ψηφοδέλτια επικρατείας κομμάτων και συνασπισμών 

συνεργαζόμενων κομμάτων που έχουν ανακηρυχθεί από το αρμόδιο δικαστήριο 

γνωστοποιούνται αμέσως από το Υπουργείο Εσωτερικών στις ελληνικές διπλωματικές 

αρχές. 

 

2. Οι ελληνικές διπλωματικές αρχές, μόλις περιέλθει σε αυτές η γνωστοποίηση της 

προηγούμενης παραγράφου, εκδίδουν αμέσως το πρόγραμμα της εκλογής, το οποίο 

γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο και τοιχοκολλάται υποχρεωτικά σε εμφανή 

σημεία του καταστήματος της οικείας αρχής και όλων των καταστημάτων 

ψηφοφορίας. Στο  πρόγραμμα  της  εκλογής  αναφέρονται ακριβώς  η  ημέρα  της  

ψηφοφορίας, οι ώρες έναρξης και λήξης της, τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα 

ψηφοφορίας που ορίστηκαν και οι συνδυασμοί που ανακηρύχτηκαν. Η γνωστοποίηση 

και τοιχοκόλληση του προγράμματος της εκλογής συντελείται πέντε (5) τουλάχιστον 

ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. 
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Άρθρο 13 

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 της ελληνικής αστυνομικής 

ταυτότητας ή του ελληνικού διαβατηρίου τους, και επαληθεύει την εγγραφή τους 

στους ειδικούς  εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού του άρθρου 4 του παρόντος. 

 

2. Σε κάθε εκλογέα, η εφορευτική επιτροπή παραδίνει ένα φάκελο μονογραφημένο 

από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής και σφραγισμένο με τη σφραγίδα της 

επιτροπής, πλήρη σειρά εντύπων ψηφοδελτίων και ένα μη έντυπο (λευκό) 

ψηφοδέλτιο. 

 

3. Στη  συνέχεια  ο  εκλογέας οφείλει να 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, επιστρέφει στην 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. 

 

4. 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 

σε αυτή. Η αρίθμηση των φακέλων γίνεται  κατά  τη σειρά εξαγωγής τους από την 

κάλπη. Το αποτέλεσμα της αρίθμησης γράφεται ολογράφως στο κατά την επόμενη 
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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. 

 

5. 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 

εφορευτική επιτροπή το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας. Με φροντίδα της εφορευτικής 

επιτροπής, κλείνονται καλά μέσα σε ειδικό σάκκο όλα τα στοιχεία της  ψηφοφορίας. 

Ο σάκκος σφραγίζεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 94 του π.δ.26/2012. Ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής ενημερώνει 

αμέσως  τον  αρμόδιο  επόπτη  εκλογών  για  το πέρας της ψηφοφορίας και παραδίνει 

στην οικεία ελληνική διπλωματική 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 σάκκο και τον μεταφέρει ο ίδιος με ευθύνη του 

αμέσως αεροπορικώς στην Αθήνα και τον παραδίδει με απόδειξη στην Κεντρική 

Εφορευτική Επιτροπή Εκλογέων Εξωτερικού (ΚΕφΕΕΕ) του άρθρου 16 του παρόντος, 

που εδρεύει στο Εφετείο  Αθηνών. 

Σε περίπτωση που δικαστικός αντιπρόσωπος έχει οριστεί από πρόσωπα που 

προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του παρόντος, ο 

σάκκος παραδίνεται από αυτόν στον επόπτη εκλογών. Στην περίπτωση αυτή ο  



~ 69 ~ 

 

σάκκος μεταφέρεται και παραδίνεται στην ΚΕφΕΕΕ από τον ίδιο τον επόπτη εκλογών 

με ευθύνη του. 

 

Άρθρο 14 

Αντιπρόσωποι κομμάτων - Επιτροπών υποστήριξης 

 

1. Κάθε κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων έχει δικαίωμα να διορίσει από έναν 

αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του σε κάθε ελληνική διπλωματική αρχή ή σε 

κάθε εκλογικό τμήμα, εφ' όσον στην οικεία διπλωματική περιφέρεια έχουν 

δημιουργηθεί περισσότερα του ενός εκλογικά τμήματα. Το ίδιο δικαίωμα έχουν και οι 

επιτροπές υποστήριξης του άρθρου 10 του ν. 4023/2011, στην περίπτωση διεξαγωγής 

εθνικού δημοψηφίσματος. Οι αντιπρόσωποι αυτοί έχουν τα δικαιώματα της 

παραγράφου 1 του άρθρου 88 του π.δ. 26/2012. 

 

2. Ο διορισμός γίνεται με έγγραφη δήλωση του αρχηγού του κόμματος ή της 

διευθύνουσας επιτροπής του απευθείας προς τον προϊστάμενο της οικείας ελληνικής 

διπλωματικής αρχής. 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 αντιπρόσωποι των κομμάτων και οι αναπληρωτές τους ψηφίζουν στο εκλογικό 

τμήμα στο οποίο έχουν διοριστεί, μόνο εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο ειδικό 

εκλογικό κατάλογο. 
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Άρθρο 15 

Καθήκοντα ελληνικών διπλωματικών αρχών 

 

1. Οι ελληνικές διπλωματικές αρχές, αμέσως μετά το πέρας της ψηφοφορίας  σε  όλα 

τα εκλογικά τμήματα της περιφέρειάς τους, ανακοινώνουν 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 σάκκους με τα στοιχεία της ψηφοφορίας. 

 

2. Σε περίπτωση που οι εκλογικοί σάκκοι παραδίνονται για μεταφορά στην Αθήνα σε 

επόπτες εκλογών, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 13 του παρόντος, οι 

αρμόδιες ελληνικές διπλωματικές αρχές παρέχουν κάθε συνδρομή στους επόπτες 

εκλογών για την ασφαλή προσωρινή διαφύλαξη των σάκκων και τη μεταφορά τους 

στους τόπους αναχώρησης για την Ελλάδα. 

 

Άρθρο 16 

Αποσφράγιση φακέλων - Διαλογή ψηφοδελτίων 

 

1. Η αποσφράγιση των φακέλων και η διαλογή των ψηφοδελτίων ενεργείται στο 

Εφετείο Αθηνών, στο οποίο εδρεύει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Εκλογέων 

Εξωτερικού (ΚΕφΕΕΕ), που αποτελείται από έναν πρόεδρο εφετών, ως πρόεδρο και 

τέσσερις εφέτες ή αντεισαγγελείς εφετών, του ίδιου εφετείου, ως μέλη. 

Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου 

Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών το αργότερο δέκα (10) ημέρες προ της διεξαγωγής 

των εκλογών. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές του προέδρου και των 
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μελών της επιτροπής, καθώς και ο γραμματέας της, από τους δικαστικούς υπαλλήλους 

που υπηρετούν στο ίδιο Εφετείο. Έργο της ΚΕφΕΕΕ είναι: α) η παράδοση στις ειδικές 

εφορευτικές επιτροπές της επόμενης παραγράφου των σάκκων των εφορευτικών 

επιτροπών των εκλογικών τμημάτων της αλλοδαπής, β) ο προσδιορισμός της ημέρας 

και της ώρας έναρξης της αποσφράγισης των σάκκων 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 Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του 

δικαστηρίου αυτού. Κάθε ειδική εφορευτική επιτροπή αποτελείται από ένα δικαστικό 

ή εισαγγελικό λειτουργό του Εφετείου ή του Πρωτοδικείου Αθηνών, ως πρόεδρο και 

δύο δικαστικούς υπαλλήλους των ιδίων δικαστηρίων, ως μέλη. Με την ίδια απόφαση 

του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης 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. Σε περίπτωση που οι δικαστικοί και εισαγγελικοί 

λειτουργοί και οι δικαστικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στο Εφετείο και στο 

Πρωτοδικείο Αθηνών δεν επαρκούν, στις ειδικές εφορευτικές επιτροπές μπορούν να 

διορίζονται και δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί ή δικαστικοί υπάλληλοι, 

αντίστοιχα, που υπηρετούν στα λοιπά τακτικά πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια που 

εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής. 
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3. Για την αποσφράγιση των φακέλων και τη διαλογή των ψηφοδελτίων των εκλογέων 

κάθε διπλωματικής περιφέρειας ορίζεται ξεχωριστή ειδική εφορευτική επιτροπή, εκτός 

αν λόγω του αριθμού των εκλογέων πρέπει κατά την κρίση του προϊσταμένου του 

Εφετείου να ορισθεί μία επιτροπή για περισσότερες διπλωματικές περιφέρειες ή να 

ορισθούν περισσότερες επιτροπές για μία διπλωματική περιφέρεια. 

 

4. Κάθε ειδική εφορευτική επιτροπή αποσφραγίζει στο κατάστημα του Εφετείου 

Αθηνών τους σάκκους των εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων της 

αλλοδαπής που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της και καταμετρά 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 

σάκκο 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 90 του π.δ. 26/2012. 

 

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 
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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 σε 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 αρμοδιότητας της οικείας 

ειδικής εφορευτικής επιτροπής ανά διπλωματική περιφέρεια κατά την παράγραφο 3 

του παρόντος. Αμέσως μετά η επιτροπή συντάσσει άλλη πράξη στο βιβλίο πρακτικών 

της για το γενικό αποτέλεσμα της διαλογής, ανά διπλωματική περιφέρεια, ανάλογα με 

αυτό που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 93 του π.δ. 26/2012. 

 

6. Με φροντίδα του προέδρου της ειδικής εφορευτικής επιτροπής, όλα τα στοιχεία της 

ψηφοφορίας και της διαλογής παραδίνονται στην  ΚΕφΕΕΕ. 

 

7. Η  ΚΕφΕΕΕ φροντίζει να εκδώσει το ολικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των 

εκλογέων που ψήφισαν στην αλλοδαπή, ανά διπλωματική περιφέρεια, ανά χώρα και 

συνολικά. Για το  σκοπό  αυτόν  συντάσσει τον ανάλογο ειδικό πίνακα και την πράξη 

στο βιβλίο πρακτικών της, που προβλέπονται  στην  παράγραφο  5  του παρόντος.  

Κυρωμένο αντίγραφο του παραπάνω ειδικού πίνακα και της σχετικής πράξης της 

ΚΕφΕΕΕ αποστέλλονται, χωρίς καμία καθυστέρηση, στο Υπουργείο Εσωτερικών, με 

φροντίδα του προέδρου της. 

 

8. Τόσο η ΚΕφΕΕΕ όσο και οι ειδικές εφορευτικές επιτροπές του άρθρου αυτού 

χρησιμοποιούν σε κάθε περίπτωση τη σφραγίδα του Εφετείου Αθηνών. 

 

9. Τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος έχουν ανάλογη εφαρμογή  στις 

περιπτώσεις των παραγράφων 4 έως 7 του παρόντος άρθρου. 
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10. Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών έχει τη 

γενική εποπτεία της ΚΕφΕΕΕ 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 17 

Ανάλογη εφαρμογή εκλογικής νομοθεσίας 

 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ειδικά στο παρόν κεφάλαιο εφαρμόζονται 

αναλόγως οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας για κάθε κατηγορία εκλογής (γενικές 

βουλευτικές εκλογές, εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και εθνικό δημοψήφισμα) που εφαρμόζονται και για την εντός 

επικρατείας διαδικασία. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

 

Άρθρο 18 

Γενικοί κανόνες 
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Το Υπουργείο Εσωτερικών, μόλις παραλάβει τον πίνακα της παραγράφου 7 του 

άρθρου 16 του παρόντος και τη σχετική πράξη της ΚΕφΕΕΕ για τα γενικά 

αποτελέσματα της ψηφοφορίας των εκλογέων που ψήφισαν στην αλλοδαπή, τα 

διαβιβάζει αμέσως στην ανώτατη εφορευτική επιτροπή του άρθρου 101 του π.δ. 

26/2012. 

Η ανώτατη εφορευτική επιτροπή ενσωματώνει τα αποτελέσματα αυτά στο γενικό 

οριστικό πίνακα των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, ανάλογα με το είδος της 

εκλογικής διαδικασίας που διεξάγεται, σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος 

κεφαλαίου. 

 

Άρθρο 19 

Γενικές βουλευτικές εκλογές 

 

1. Κατά τη διεξαγωγή γενικών βουλευτικών εκλογών οι εκτός επικρατείας εκλογείς 

επιλέγουν μεταξύ των ψηφοδελτίων επικρατείας των οικείων κομμάτων και 

συνασπισμών κομμάτων σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του παρόντος. 

 

2. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του π.δ. 26/2012, αντικαθίσταται ως εξής : 

«1. Ο αριθμός των βουλευτών για όλη την επικράτεια ορίζεται σε τριακόσιους. Από 

αυτούς οι διακόσιοι ογδόντα πέντε εκλέγονται στις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες 

οι αντίστοιχες βουλευτικές έδρες κατανέμονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 

παραγράφους 2 έως και 5 του άρθρου αυτού. Οι υπόλοιποι δεκαπέντε εκλέγονται 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο επόμενο άρθρο.» 

β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του π.δ. 26/2012, αντικαθίσταται ως εξής : 

«5. Οι έδρες που απομένουν αδιάθετες, προστίθενται ανά μία ώσπου να 

συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός των διακοσίων ογδόντα πέντε (285) εδρών, που 
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καθορίζεται στην παράγραφο 1, στις εκλογικές περιφέρειες, που παρουσιάζουν κατά 

σειρά, το μεγαλύτερο υπόλοιπο.» 

 

3. Το άρθρο 3 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής : 

«Άρθρο 3 

(Άρθρο 3 Π.Δ. 96/2007) 

Ψηφοδέλτιο Επικράτειας 

1. Η πρόταση υποψηφίων για τους δεκαπέντε (15) βουλευτές που εκλέγονται για το 

σύνολο της χώρας, υποβάλλεται από κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων, που καταρτίζει 

δικούς του συνδυασμούς, στις μισές τουλάχιστον εκλογικές περιφέρειες της χώρας. 

Δεν επιτρέπεται υποβολή υποψηφιότητας σε πρόσωπο, που είναι υποψήφιος στις 

ίδιες εκλογές, σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια. 

2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός τριών (3) ημερών από την προκήρυξη 

των εκλογών, ορίζεται ο αριθμός των εδρών επικρατείας οι οποίες πρόκειται να 

κατανεμηθούν βάσει των αποτελεσμάτων των εντός επικρατείας εκλογικών τμημάτων, 

και ο αριθμός των εδρών επικρατείας οι οποίες πρόκειται να κατανεμηθούν βάσει των 

αποτελεσμάτων των εκτός επικρατείας εκλογικών τμημάτων. Το άθροισμα των εδρών 

των ανωτέρω κατηγοριών είναι δεκαπέντε (15). Η κατανομή στις ανωτέρω κατηγορίες 

εξαρτάται από το συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων στους ειδικούς εκλογικούς 

καταλόγους εξωτερικού κατά την ημέρα προκήρυξης των εκλογών, ως εξής: Οι έδρες 

που πρόκειται να κατανεμηθούν βάσει των αποτελεσμάτων των εκτός επικρατείας 

εκλογικών τμημάτων είναι τουλάχιστον τρεις (3) αν ο αριθμός των εγγεγραμμένων 

είναι κάτω από εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) και αυξάνονται κατά μία (1) για 

κάθε εξήντα χιλιάδες (60.000) επί πλέον εγγεγραμμένους, με ανώτατο όριο τις 

δώδεκα (12) έδρες. Οι υπόλοιπες έδρες κατανέμονται βάσει των αποτελεσμάτων των 

εντός επικρατείας εκλογικών τμημάτων. 
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3. Η πρόταση κάθε κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων περιλαμβάνει δεκαπέντε (15) 

το πολύ υποψηφίους, σε δύο ξεχωριστούς καταλόγους για τις δύο κατηγορίες της 

προηγουμένης παραγράφου, μνημονεύει τα στοιχεία, που ορίζονται στην παράγραφο 

3 του άρθρου 32 για κάθε υποψήφιο που προτείνεται και συνοδεύεται με γραπτή 

αποδοχή καθενός από αυτούς και με υπεύθυνη δήλωση του ίδιου, ότι δεν αποδέχτηκε 

πρόταση υποψηφιότητας σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια της χώρας. Ως προς 

τα υπόλοιπα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34. Η ανακήρυξη των υποψηφίων, 

στους οποίους αναφέρεται η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου, κάθε κόμματος ή 

συνασπισμού κομμάτων, γίνεται σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 35 

του παρόντος. Οι υποψήφιοι αναγράφονται υποχρεωτικά με τη σειρά που 

προτείνονται και ανακηρύσσονται. 

4. Οι γνωστοποιήσεις των συνδυασμών και των υποψηφίων σε όλες τις εκλογικές 

περιφέρειες της χώρας, που αναφέρονται στο άρθρο 39 του παρόντος, πρέπει να 

περιλαμβάνουν και τους συνδυασμούς όλων των κομμάτων και συνασπισμών 

κομμάτων, που ανακηρύχτηκαν σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. 

5. α) Τα έγκυρα ψηφοδέλτια που έλαβε κάθε κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων στα 

εντός επικρατείας εκλογικά τμήματα, θεωρούνται ως ψήφοι που δόθηκαν για την 

αντίστοιχη κατηγορία του «ψηφοδελτίου υποψηφίων επικράτειας» του αντίστοιχου 

κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων. Ο αριθμός αυτών αναγράφεται σ` όλους τους 

πίνακες διαλογής και στις πράξεις των εφορευτικών επιτροπών και των πρωτοδικείων 

που προβλέπονται από τη νομοθεσία για την εκλογή βουλευτών. 

β) Τα έγκυρα ψηφοδέλτια που έλαβε κάθε κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων στα εκτός 

επικρατείας εκλογικά τμήματα, θεωρούνται ως ψήφοι που δόθηκαν για την αντίστοιχη 

κατηγορία του «ψηφοδελτίου υποψηφίων επικράτειας» του αντίστοιχου κόμματος ή 

συνασπισμού κομμάτων. Ο αριθμός αυτών αναγράφεται σ` όλους τους πίνακες 
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διαλογής και στις πράξεις των εφορευτικών επιτροπών και των πρωτοδικείων που 

προβλέπονται από τη νομοθεσία για την εκλογή βουλευτών. 

6. Η ανακήρυξη των βουλευτών, που εκλέγονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, γίνεται 

από το Πρωτοδικείο Αθηνών, στο οποίο διαβιβάζεται απόσπασμα της απόφασης της 

Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής. 

7. Οι υποψήφιοι βουλευτές που δεν εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

αυτού, ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί των βουλευτών του «ψηφοδελτίου 

υποψηφίων επικρατείας» κάθε κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, που εκλέχτηκαν 

και ανακηρύχτηκαν στην αντίστοιχη κατηγορία. Αν εξαντληθεί ο αριθμός των 

αναπληρωματικών οι κενούμενες έδρες συμπληρώνονται από τους 

αναπληρωματικούς βουλευτές του κόμματος ή του συνασπισμού κομμάτων στα οποία 

ανήκουν οι κενούμενες έδρες, που ανακηρύχτηκαν στις εκλογικές περιφέρειες του 

άρθρου 1 του παρόντος και στις οποίες το κόμμα ή ο συνασπισμός κομμάτων 

συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων. 

8. α) Η ανώτατη εφορευτική επιτροπή του άρθρου 101 του παρόντος συντάσσει 

ειδικό πίνακα αποτελεσμάτων για τα ψηφοδέλτια επικρατείας της κατηγορίας που 

αντιστοιχεί στα εντός επικρατείας εκλογικά τμήματα, ο οποίος συγκροτείται από το 

άθροισμα των αποτελεσμάτων που προκύπτει από τους πίνακες όλων των 

πρωτοδικείων της χώρας. Με βάση τον παραπάνω ειδικό πίνακα αποτελεσμάτων, η 

ανώτατη εφορευτική επιτροπή κατανέμει τον αντίστοιχο αριθμό εδρών των 

βουλευτών επικρατείας, σύμφωνα με το άρθρο 100 του παρόντος. 

β) Η ανώτατη εφορευτική επιτροπή του άρθρου 101 του παρόντος συντάσσει ειδικό 

πίνακα αποτελεσμάτων για τα ψηφοδέλτια επικρατείας της κατηγορίας που 

αντιστοιχεί στα εκτός επικρατείας εκλογικά τμήματα, ο οποίος συγκροτείται από το 

άθροισμα των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας του εξωτερικού. Με βάση τον 

παραπάνω ειδικό πίνακα αποτελεσμάτων, η ανώτατη εφορευτική επιτροπή κατανέμει 
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τον αντίστοιχο αριθμό εδρών των βουλευτών επικρατείας, σύμφωνα με το άρθρο 100 

του παρόντος.» 

 

4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 100 του π.δ. 26/2012 αντικαθίστανται ως 

εξής : 

«1. Για την κατανομή των εδρών επικρατείας της κατηγορίας που αντιστοιχεί στα 

εντός επικρατείας εκλογικά τμήματα, ως εκλογικό μέτρο λαμβάνεται το ακέραιο μέρος 

του πηλίκου που προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων 

που έλαβαν στην επικράτεια, όλοι οι εκλογικοί σχηματισμοί, που συμμετέχουν στην 

κατανομή των εδρών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 99, δια του αριθμού των 

αντιστοίχων εδρών. Ο αριθμός των βουλευτών επικρατείας που αναδεικνύουν όσοι 

συμμετέχουν στην κατανομή εδρών προκύπτει από το ακέραιο μέρος του πηλίκου της 

διαίρεσης του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, που έλαβαν στην επικράτεια, δια 

του εκλογικού μέτρου. 

2. Για την κατανομή των εδρών επικρατείας της κατηγορίας που αντιστοιχεί στα εκτός 

επικρατείας εκλογικά τμήματα, ως εκλογικό μέτρο λαμβάνεται το ακέραιο μέρος του 

πηλίκου που προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων που 

έλαβαν στα εκλογικά τμήματα της αλλοδαπής, όλοι οι εκλογικοί σχηματισμοί, που 

συμμετέχουν στην κατανομή των εδρών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 99, δια 

του αριθμού των αντιστοίχων εδρών. Ο αριθμός των βουλευτών επικρατείας που 

αναδεικνύουν όσοι συμμετέχουν στην κατανομή εδρών προκύπτει από το ακέραιο 

μέρος του πηλίκου της διαίρεσης του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, που 

έλαβαν στα εκλογικά τμήματα της αλλοδαπής, δια του εκλογικού μέτρου. 

3. Οι αδιάθετες έδρες επικρατείας κάθε κατηγορίας κατανέμονται ανά μία σε όσους 

έχουν το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο στην οικεία κατηγορία, είτε εντός είτε 

εκτός επικρατείας, αρχίζοντας από το συνδυασμό με το μεγαλύτερο υπόλοιπο.» 
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5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 101 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής : 

«2. Η Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή, με βάση τους πίνακες αποτελεσμάτων των 

οικείων Πρωτοδικείων, καταρτίζει το γενικό οριστικό πίνακα αποτελεσμάτων των 

εκλογών σε ολόκληρη την επικράτεια, στον οποίο επισυνάπτεται διακριτά ο ειδικός 

πίνακας αποτελεσμάτων των εκλογικών τμημάτων της αλλοδαπής, διενεργεί όσα 

ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 99 και 100 του παρόντος και αποφασίζει για την 

κατανομή των εδρών στους εκλογικούς σχηματισμούς.» 

 

Άρθρο 20 

Εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

 

1. Για την κατάρτιση του γενικού οριστικού πίνακα των αποτελεσμάτων της 

ψηφοφορίας των εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του ν. 4255/2014, η 

ανώτατη εφορευτική επιτροπή του άρθρου 101 του π.δ. 26/2012 στο τέλος του πίνακα 

και κάτω από το άθροισμα των αποτελεσμάτων, που προκύπτει από τους πίνακες 

όλων των πρωτοδικείων της χώρας, προσθέτει και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας 

του εξωτερικού, έτσι ώστε ο γενικός οριστικός πίνακας των αποτελεσμάτων της 

ψηφοφορίας να περιέχει και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του εξωτερικού. 

 

2. Με βάση τον παραπάνω γενικό 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. 

4255/2014. 
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Άρθρο 21 

Εθνικό δημοψήφισμα 

 

Η παράγραφος 7 του άρθρου 19 του ν. 4023/2011 αντικαθίσταται ως εξής : 

«7. Ο γενικός οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι 

αντίστοιχοι πίνακες από τα αρμόδια Πρωτοδικεία κάθε εκλογικής περιφέρειας, καθώς 

και τα αποτελέσματα των εκλογικών τμημάτων της αλλοδαπής, δημοσιεύεται με 

φροντίδα του Υπουργού Εσωτερικών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Άρθρο 22 

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 130 του π.δ. 26/2012, όπως ισχύει.  Με  

φροντίδα  του  ίδιου  Υπουργείου  ενεργείται  κάθε σχετική  εργασία  ή  μεταφορά ή 

οποιαδήποτε γενικά άλλη δαπάνη αναγκαία για την προπαρασκευή και διεξαγωγή της 

ψηφοφορίας. 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 130 του π.δ. 26/2012, όπως ισχύει, εφαρμόζονται και για 

τις προμήθειες εκλογικού υλικού, μεταφορές και λοιπές εργασίες που γίνονται στην 

αλλοδαπή με φροντίδα των οικείων ελληνικών διπλωματικών αρχών. Οι προμήθειες 

αυτές, μεταφορές και λοιπές εργασίες ενεργούνται ύστερα από απόφαση του 

προϊσταμένου κάθε διπλωματικής αρχής. 
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3. Οι απαιτούμενες πιστώσεις για την αντιμετώπιση των δαπανών των παραγράφων 1 

και 2 του παρόντος βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ειδικότερα θέματα σχετικά με τη μεταβίβαση πιστώσεων στις ελληνικές διπλωματικές 

αρχές και την πληρωμή των δαπανών στην αλλοδαπή μπορεί να ρυθμίζονται με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών. 

 

Άρθρο 23 

Τελικές διατάξεις – Έναρξη ισχύος 

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών μπορεί να 

ρυθμίζεται κάθε θέμα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος νόμου. 

 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που 

είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα ρυθμιζόμενα με τις διατάξεις του παρόντος 

θέματα. 

 

3. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. 
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