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ΠΡΧΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ-ΟΡΙΜΟΙ 

 

Άρθρο 1 

 

 Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνζθπγήο 

ζε δεκνςήθηζκα, φπσο απηφ θαηνρπξψλεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ 

πληάγκαηνο.  

 

Άρθρο 2 

 

 Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο: 

 α) δεκνςήθηζκα είλαη ν ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνο ζεζκφο άκεζεο θαη 

ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο, κε ηνλ νπνίν ην εθινγηθφ ζψκα εθθξάδεη ηελ πξνηίκεζή  

ηνπ ζε εξψηεκα πνπ αθνξά θξίζηκν εζληθφ ζέκα ή ςεθηζκέλν λνκνζρέδην πνπ ξπζκίδεη 

ζνβαξφ θνηλσληθφ δήηεκα, κε εμαίξεζε ηα δεκνζηνλνκηθά,    

β) θξίζηκν εζληθφ ζέκα είλαη δήηεκα γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο ζρεηηθφ κε ηελ 

εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη ηελ εζληθή άκπλα θαζψο επίζεο κε ηελ νηθνλνκηθή, κε ηελ 

θνηλσληθή θαη κε ηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο, 

γ) ςεθηζκέλν λνκνζρέδην είλαη ην ζρέδην λφκνπ πνπ έρεη ςεθηζηεί θαηαξρήλ, 

θαη’ άξζξν θαη ζην ζχλνιν απφ ηελ Οινκέιεηα ή ην Σκήκα Γηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ 

ηεο Βνπιήο, 
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δ) ζνβαξφ θνηλσληθφ δήηεκα είλαη δήηεκα πνπ ε ξχζκηζή ηνπ απφ ηνλ θνηλφ 

λνκνζέηε επεξεάδεη ηελ, ελ γέλεη, θνηλσληθή δσή, θαη 

ε) δεκνζηνλνκηθφ είλαη θάζε δήηεκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηβνιή θφξσλ, 

δαζκψλ θαη, ελ γέλεη, νηθνλνκηθψλ βαξψλ θαζψο επίζεο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

δεκνζίσλ δαπαλψλ.  

Γεκνζηνλνκηθφ ζεσξείηαη, επίζεο, ην δήηεκα πνπ ξπζκίδεηαη ζε ςεθηζκέλν 

λνκνζρέδην, κε ην νπνίν είηε εγθξίλεηαη ν εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο εζφδσλ θαη εμφδσλ 

ηνπ θξάηνπο, είηε ελεξγείηαη ε θξαηηθή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, φηαλ είλαη αλέθηθηε ε 

δηνίθεζε εζφδσλ θαη εμφδσλ βάζεη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ πληάγκαηνο, είηε ζπληάζζεηαη πξνυπνινγηζκφο δηεηνχο ρξήζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ πληάγκαηνο.  

 

 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ-ΔΡΧΣΗΜΑ-ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

Άρθρο 3  

 

Σν δεκνςήθηζκα πξνθεξχζζεηαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα. 

Σν πξνεδξηθφ δηάηαγκα πξνθήξπμεο δεκνςεθίζκαηνο γηα θξίζηκν εζληθφ 

ζέκα πξνζππνγξάθεηαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη γηα ςεθηζκέλν λνκνζρέδην 

πνπ ξπζκίδεη ζνβαξφ θνηλσληθφ δήηεκα απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο. 

Σν πξνεδξηθφ δηάηαγκα εθδίδεηαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ 

απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο, κε ηελ νπνία γίλεηαη δεθηή ε πξφηαζε γηα ηε 

δηελέξγεηα δεκνςεθίζκαηνο, θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

Άρθρο 4 

 

 1. Ο ςεθνθφξνο θαιείηαη λα εθθξάζεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ ζε εξψηεκα ή 

εξσηήκαηα, φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο κε ηελ 

νπνία γίλεηαη δεθηή ε πξφηαζε γηα ηε δηελέξγεηα δεκνςεθίζκαηνο. 

   2. Σν εξψηεκα ή ηα εξσηήκαηα πξέπεη λα δηαηππψλνληαη θαηά ηξφπν ζαθή θαη 

ζχληνκν.  
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3. Σν εξψηεκα ή ηα εξσηήκαηα αλαθέξνληαη εηδηθά ζην πξνεδξηθφ δηάηαγκα 

πξνθήξπμεο ηνπ δεκνςεθίζκαηνο. 

 

 

Άρθρο 5 

 

1. Σν δεκνςήθηζκα δηελεξγείηαη κε θαζνιηθή, άκεζε θαη κπζηηθή 

ςεθνθνξία.  

2. ηελ ςεθνθνξία ζπκκεηέρνπλ νη έιιελεο θαη νη ειιελίδεο πνπ είλαη 

γξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο θαη ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηεο ςεθνθνξίαο 

βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο επηθξάηεηαο.   

 

 

 

ΣΡΙΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ-ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ 

 

Άρθρο 6 

 

1. Σα έζνδα θαη νη δαπάλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απφ ηε ιήςε ηεο 

απφθαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο, κε ηελ νπνία γίλεηαη δεθηή ε πξφηαζε γηα ηε 

δηελέξγεηα δεκνςεθίζκαηνο, έσο ηε δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο ζεσξνχληαη εθινγηθέο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λ. 3023/2002 (Α΄ 146), φπσο ηζρχεη. 

2. Η νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαπάλσ πεξηφδνπ 

δεκνζηεχεηαη ζε εηδηθή έθζεζε εζφδσλ θαη δαπαλψλ.  

3. Δηδηθή έθζεζε εζφδσλ θαη δαπαλψλ ππνρξενχληαη λα ζπληάμνπλ θαη λα 

δεκνζηεχζνπλ ηα πνιηηηθά θφκκαηα, αλεμαξηήησο ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο δηθαηνχρσλ 

θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο.  

Γηα ηα πνιηηηθά θφκκαηα πνπ ιακβάλνπλ θξαηηθή, ηαθηηθή ή εθινγηθή, 

ρξεκαηνδφηεζε, ηα έζνδα θαη νη δαπάλεο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απφ ηε 

ιήςε ηεο απφθαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο, κε ηελ νπνία γίλεηαη δεθηή ε 

πξφηαζε γηα ηε δηελέξγεηα δεκνςεθίζκαηνο, έσο ηε δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο 

εγγξάθνληαη ζε δηαθξηηή ελφηεηα ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπο ηνπ επφκελνπ έηνπο. 

4. Καηά ηα ινηπά, εθαξκφδνληαη νη ξπζκίζεηο ηνπ λ. 3023/2002, φπσο ηζρχεη. 
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Άρθρο 7 

 

1. α. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο ηεο  

Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο, κε ηελ νπνία γίλεηαη δεθηή ε πξφηαζε γηα ηε δηελέξγεηα 

δεκνςεθίζκαηνο, έσο ηελ παξακνλή δηεμαγσγήο ηεο ςεθνθνξίαο, νη δεκφζηνη θαη νη 

ηδησηηθνί ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί, νη ηειενπηηθνί ζηαζκνί ειεχζεξεο ιήςεο θαζψο θαη νη 

θνξείο παξνρήο ζπλδξνκεηηθψλ θαη ηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ θάζε κνξθήο ππνρξενχηαη 

λα κεηαδίδνπλ κελχκαηα πνιηηηθψλ θνκκάησλ πνπ είηε εθπξνζσπνχληαη ζην εζληθφ ή 

ζην επξσπατθφ θνηλνβνχιην είηε ζπκκεηείραλ ζηηο ηειεπηαίεο γεληθέο βνπιεπηηθέο 

εθινγέο, έρνληαο θαηαξηίζεη πιήξεηο ζπλδπαζκνχο ππνςεθίσλ ζην εβδνκήληα ηνηο 

εθαηφ (70%) ησλ εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο θαη ζπγθέληξσζαλ πνζνζηφ 

ςήθσλ, ηνπιάρηζηνλ, ίζν κε ην έλα θαη κηζφ ηνηο εθαηφ (1,5%) ησλ εγθχξσλ 

ςεθνδειηίσλ ηεο επηθξάηεηαο. 

 β. Η δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ γηα ηε κεηάδνζε κελπκάησλ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη ηνπ Τπνπξγνχ πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ επνπηεία ησλ  

Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, κεηά απφ γλψκε ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ 

Ραδηνηειεφξαζεο θαη ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο.   

 Με φκνηα απφθαζε θαηαλέκεηαη ν δηαζέζηκνο ρξφλνο κεηαμχ ησλ δηθαηνχρσλ 

κε βάζε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθήο ηζφηεηαο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο κεηάδνζεο ησλ 

ζέζεψλ ηνπο. 

 γ. Ο ρξφλνο δηαηίζεηαη δσξεάλ θαη απαιιάζζεηαη απφ θάζε ηέινο. 

 δ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη ηνπ Τπνπξγνχ πνπ είλαη 

αξκφδηνο γηα ηελ επνπηεία ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, κεηά απφ γλψκε ηνπ 

Δζληθνχ πκβνπιίνπ Ραδηνηειεφξαζεο θαη ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

παξφληνο θαζνξίδεηαη, κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ εδαθίνπ β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

παξφληνο, ν ρξφλνο πνπ δηαηίζεηαη ζηα δειηία εηδήζεσλ ησλ θξαηηθψλ θαη ησλ 

ηδησηηθψλ ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ. 

 3. Οη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ π.δ. 96/2007 ηζρχνπλ θαη θαηά ηε δηελέξγεηα 

δεκνςεθίζκαηνο.  

4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ πνπ εθδίδεηαη εληφο ηεζζάξσλ 

εκεξψλ απφ ηελ πξνθήξπμε ηνπ δεκνςεθίζκαηνο θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα 

ηεο Κπβεξλήζεσο ζπγθξνηείηαη ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Γηαθνκκαηηθή Δπηηξνπή. 
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Έξγν ηεο Δπηηξνήο είλαη ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

παξφληνο λφκνπ.  

Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο είλαη ν Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ ή ν νξηζκέλνο απφ 

απηφλ αλαπιεξσηήο ηνπ θαη κέιε ηεο απφ έλαο εθπξφζσπνο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ 

πνπ είηε εθπξνζσπνχληαη ζην εζληθφ ή ζην επξσπατθφ θνηλνβνχιην είηε ζπκκεηείραλ 

ζηηο ηειεπηαίεο γεληθέο βνπιεπηηθέο εθινγέο, έρνληαο θαηαξηίζεη πιήξεηο ζπλδπαζκνχο 

ππνςεθίσλ ζην εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ησλ εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, 

θαη ζπγθέληξσζαλ πνζνζηφ ςήθσλ, ηνπιάρηζηνλ, ίζν κε ην έλα θαη κηζφ ηνηο εθαηφ 

(1,5%) ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ ηεο επηθξάηεηαο. 

 

 

ΣΔΣΑΡΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΣΗ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ 

 

Άρθρο 8 

 

Η ςεθνθνξία δηεμάγεηαη εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, κε ην νπνίν πξνθεξχζζεηαη ην δεκνςήθηζκα, θαηά εθινγηθέο 

πεξηθέξεηεο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη θάζε θνξά ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ γηα ηελ 

εθινγή βνπιεπηψλ.  

 Ηκέξα δηεμαγσγήο ηεο ςεθνθνξίαο νξίδεηαη ε Κπξηαθή.  

 Η ςεθνθνξία αξρίδεη ζηηο 7.00 θαη νινθιεξψλεηαη ζηηο 19.00 ηεο ίδηαο εκέξαο.  

 

Άρθρο 9 

 

Σν εθινγηθφ ζψκα εθθξάδεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ ζε έληππν ςεθνδέιηην κε ηε 

ρξήζε ησλ φξσλ ΝΑΙ θαη ΟΥΙ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν θαζνξίδεη ε Οινκέιεηα 

ηεο Βνπιήο ζηελ απφθαζή ηεο γηα ηε δηελέξγεηα δεκνςεθίζκαηνο. 

ηνπο ςεθνθφξνπο καδί κε ην έληππν ρνξεγείηαη θαη έλα ιεπθφ ςεθνδέιηην. 

 

Άρθρο 10 

 

 1. Σα ςεθνδέιηηα έρνπλ νξζνγψλην ζρήκα θαη θαηαζθεπάδνληαη, νκνηφκνξθα 

γηα φιε ηε ρψξα, απφ ιεπθφ ραξηί κε θξνληίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 
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Οη δηαζηάζεηο ηνπ ςεθνδειηίνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ, ε νπνία εθδίδεηαη ην αξγφηεξν ηξεηο εκέξεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο πξνθήξπμεο ηνπ δεκνςεθίζκαηνο. 

2. Οη θάθεινη, κέζα ζηνπο νπνίνπο θιείλνληαη ηα ςεθνδέιηηα, είλαη 

νκνηφκνξθνη γηα φιε ηε ρψξα θαη θαηαζθεπάδνληαη κε θξνληίδα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ απφ αδηαθαλέο ραξηί. 

Καηά ηα ινηπά, εθαξκφδεηαη αλάινγα ην άξζξν 75 ηνπ π.δ. 96/2007.   

3. Σα ςεθνδέιηηα θαη νη θάθεινη απνζηέιινληαη ζηνλ νηθείν 

Αληηπεξηθεξεηάξρε ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο ηεο έδξαο θάζε λνκνχ ην αξγφηεξν 

πέληε εκέξεο πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο θαη ζε επαξθή αξηζκφ, ν νπνίνο 

πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ αξηζκνχ 

ησλ εγγεγξακκέλσλ ςεθνθφξσλ ζε θάζε εθινγηθφ ηκήκα.  

 

Άρθρο 11 

 

 1. ε θάζε έληππν ςεθνδέιηην αλαγξάθεηαη κε θεθαιαία γξάκκαηα κειαλήο 

απφρξσζεο ην εξψηεκα, φπσο δηαηππψζεθε ζηελ απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο 

κε ηελ νπνία έγηλε δεθηή ε πξφηαζε γηα ηε δηελέξγεηα δεκνςεθίζκαηνο, θαη 

αλαθέξεηαη ζην πξνεδξηθφ δηάηαγκα πξνθήξπμήο ηνπ. 

2. Δάλ ηα εξσηήκαηα είλαη πεξηζζφηεξα, θαζέλα αλαγξάθεηαη ζε μερσξηζηφ 

ςεθνδέιηην. 

3. Παξαπιεχξσο ηνπ εξσηήκαηνο αλαγξάθνληαη, κε θεθαιαία γξάκκαηα 

κειαλήο απφρξσζεο, νη απαληήζεηο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν ςεθνθφξνο, φπσο 

θαζνξίδνληαη ζην πξνεδξηθφ δηάηαγκα πξνθήξπμεο ηνπ δεκνςεθίζκαηνο.  

4. Σν εξψηεκα θαη νη απαληήζεηο ρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε νξηδφληηα γξακκή 

ηεο ίδηαο απφρξσζεο. 

5. Ο ςεθνθφξνο εθθξάδεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ, ζέηνληαο παξαπιεχξσο ηεο 

απάληεζεο πνπ πξνθξίλεη ζηαπξφ ή άιιε, θαζνξηζκέλε ζην πξνεδξηθφ δηάηαγκα 

πξνθήξπμεο ηνπ δεκνςεθίζκαηνο, έλδεημε, κε κειάλη καχξεο ή γαιάδηαο απφρξσζεο.   

6. Όηαλ δελ ηίζεηαη ζηαπξφο ή άιιε πξνβιεπφκελε έλδεημε ζε έληππν 

ςεθνδέιηην, απηφ ινγίδεηαη σο ιεπθφ. 
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Άρθρο 12 

 

1. Απφ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ςεθνθφξσλ ζε θάζε εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζηελ 

θξίζε ηνπο επηθξαηεί εθείλε, ε νπνία ζπγθεληξψλεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ 

εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ. 

2. ην έγθπξα ςεθνδέιηηα δελ πξνζκεηξψληαη ηα ιεπθά. 

3. Σν απνηέιεζκα δεκνςεθίζκαηνο γηα ςεθηζκέλν λνκνζρέδην πνπ ξπζκίδεη 

ζνβαξφ θνηλσληθφ δήηεκα είλαη δεζκεπηηθφ φηαλ ζηελ ςεθνθνξία ιάβεη κέξνο 

ηνπιάρηζηνλ ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) φζσλ έρνπλ εγγξαθεί ζηνπο εθινγηθνχο 

θαηαιφγνπο.  

 

ΠΔΜΠΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

ΓΙΑΛΟΓΗ ΣΧΝ ΦΗΦΟΓΔΛΣΙΧΝ 

 

Άρθρο 13 

 

 1. Μεηά ην άλνηγκα ηεο θάιπεο θαη ηελ αξίζκεζε ησλ θαθέισλ ε εθνξεπηηθή 

επηηξνπή πξνβαίλεη ζηε δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ σο εμήο: 

 α) ν πξφεδξφο ηεο ή φπνηνο δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηεο παίξλεη απφ ηελ θάιπε 

έλα-έλα θάθειν, ηνλ απνζθξαγίδεη θαη, αθνχ δηαθξηβψζεη φηη ην ςεθνδέιηην είλαη 

έγθπξν, ην επηδεηθλχεη, ζε φπνηνλ απφ ηνπο παξηζηακέλνπο ην δεηήζεη, θαη δηαβάδεη ην 

πεξηερφκελφ ηνπ, έηζη ψζηε λα ηνλ αθνχλε φινη, 

 β) θάζε έγθπξν ςεθνδέιηην αξηζκείηαη θαηά ηε ζεηξά εμαγσγήο ηνπ απφ ηελ 

θάιπε θαη κνλνγξαθείηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο ή εθείλνλ πνπ 

δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηεο, ν νπνίνο ζέηεη ηε κνλνγξαθή ηνπ δίπια απφ ην ζηαπξφ ή ηελ 

νπνηαδήπνηε άιιε θαζνξηζκέλε έλδεημε, θαη 

 γ) ζηε ζπλέρεηα ζπκπιεξψλεηαη ν αξηζκφο ηνπ ςεθνδειηίνπ ζηνλ εηδηθφ πίλαθα 

θαη ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε ηνπ εξσηήκαηνο ηνπ δεκνςεθίζκαηνο.  

 2. Ακέζσο κφιηο νινθιεξσζεί ε δηαινγή, ν πξφεδξνο ηεο εθνξεπηηθήο 

επηηξνπήο ή εθείλνο πνπ δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηεο, ηειεγξαθεί ή αλαθνηλψλεη, 

εγγξάθσο ή κε νπνηνδήπνηε άιιν πξφζθνξν κέζν θαη ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε ζηνλ 

αξκφδην Αληηπεξηθεξεηάξρε ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο ηεο έδξαο θάζε λνκνχ πνπ 

ππάγεηαη ην εθινγηθφ ηκήκα, ην απνηέιεζκα ηεο δηαινγήο ησλ ςεθνδειηίσλ.  

 ηελ αλαθνίλσζε πεξηιακβάλνληαη: 
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 α) ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ςεθνθφξσλ πνπ είλαη γξακκέλνη ζην εθινγηθφ 

ηκήκα, 

 β) ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ςεθνθφξσλ πνπ ςήθηζαλ, 

 γ) ν αξηζκφο ησλ ςεθνδειηίσλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ σο έγθπξα,  

 δ) ν αξηζκφο ησλ άθπξσλ ςεθνδειηίσλ,  

ε) ν αξηζκφο ησλ ιεπθψλ ςεθνδειηίσλ, θαη 

 ζη) ν αξηζκφο ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ πνπ ζπγθέληξσζαλ νη απαληήζεηο ζε 

θάζε εξψηεκα. 

 3. Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ηίζεληαη 

ζηε δηάζεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο ή φπνηνπ δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο 

ηεο, φια ηα φξγαλα ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο πνπ ππεξεηνχλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ 

εθινγηθνχ ηκήκαηνο θαη ζηελ αλάγθε θαη πνιίηεο, πνπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

εθηειέζνπλ ακέζσο ηελ εληνιή πνπ ηνπο δφζεθε.  

Οπνηαδήπνηε παξάιεηςε ηνπ πξνέδξνπ ή εθείλνπ πνπ δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο 

ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο ή ησλ δεκνζίσλ νξγάλσλ ή ησλ πνιηηψλ ηηκσξείηαη 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα εθινγηθή λνκνζεζία.     

 

Άρθρο 14 

 

 1. Μεηά ην πέξαο ηεο δηαινγήο θιείλεηαη ν πίλαθαο δηαινγήο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

άξζξνπ κε πξάμε πνπ γξάθεηαη ζε απηφλ θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηεο 

εθνξεπηηθήο επηηξνπήο ή εθείλν πνπ δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηεο θαη ηα κέιε ηεο.  

2. Ακέζσο κεηά ζπληάζζεηαη άιιε πξάμε, πνπ ππνγξάθνπλ φινη νη 

πξνεγνχκελνη, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη: 

α) ε εκέξα θαη ε ψξα ηνπ πέξαηνο ηεο δηαινγήο, 

β) ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ςεθνθφξσλ πνπ είλαη γξακκέλνη ζην εθινγηθφ 

ηκήκα, 

 γ) ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ςεθνθφξσλ πνπ ςήθηζαλ, 

 δ) ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θαθέισλ πνπ βξέζεθαλ ζηελ θάιπε, 

 ε) ν αξηζκφο ησλ ςεθνδειηίσλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ σο έγθπξα,  

 ζη) ν αξηζκφο ησλ άθπξσλ ςεθνδειηίσλ, 

 δ) ν αξηζκφο ησλ ιεπθψλ ςεθνδειηίσλ, 

 ε) ν αξηζκφο ησλ ςεθνδειηίσλ πνπ πξνζβιήζεθαλ σο άθπξα, αιιά 

θεξχρζεθαλ έγθπξα,  
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ζ) ν αξηζκφο ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ 

πξνζβιήζεθαλ αιιά θεξχρζεθαλ έγθπξα, πνπ ζπγθέληξσζαλ νη απαληήζεηο ζε θάζε 

εξψηεκα, θαη 

η) θάζε άιιν ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ην δεκνςήθηζκα. 

Η πξάμε δηαβάδεηαη δεκφζηα θαη αληίγξαθφ ηεο δηαβηβάδεηαη ζηνλ αξκφδην 

Αληηπεξηθεξεηάξρε θαη ζην δήκαξρν πνπ ππάγεηαη ην εθινγηθφ ηκήκα. 

3. Μεηά ην πέξαο ηεο δηαινγήο ε εθνξεπηηθή επηηξνπή παξαδίδεη ζην δήκαξρν 

ηελ θάιπε, αθνχ θιείζεη κέζα ζε απηήλ φζα ηπρφλ εθινγηθά είδε πεξίζζεςαλ, ηα νπνία 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα θπιάμεη.  

 

ΔΚΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΣΗ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ 

 

Άρθρο 15 

 

 1. Σελ επφκελε ηεο ςεθνθνξίαο αξρίδεη απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν θάζε  

εθινγηθήο πεξηθέξεηαο ε ζπγθέληξσζε θαη ε θαηάηαμε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

ςεθνθνξίαο. 

 2. Μφιηο ζπγθεληξσζνχλ ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ εθνξεπηηθψλ επηηξνπψλ 

ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο, ην νηθείν Πξσηνδηθείν πξνβαίλεη ζηε ζχληαμε ηνπ πίλαθα 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ. 

 3. ηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ πεξηιακβάλνληαη: 

 α) ν αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ ςεθνθφξσλ, 

 β) ν αξηζκφο ησλ ςεθνθφξσλ πνπ ςήθηζαλ, 

 γ) ν αξηζκφο ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ,  

 δ) ν αξηζκφο ησλ ιεπθψλ ςεθνδειηίσλ, 

 ε) ν αξηζκφο ησλ άθπξσλ ςεθνδειηίσλ, θαη 

 ζη) ν αξηζκφο ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ πνπ ζπγθέληξσζαλ νη απαληήζεηο ζε 

θάζε εξψηεκα. 

 4. Ο πίλαθαο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ηα κέιε θαη ην γξακκαηέα ηνπ 

Πξσηνδηθείνπ. 

 Δπηθπξσκέλν αληίγξαθφ ηνπ απνζηέιιεηαη ακέζσο ζηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ 

θαη ζηελ Αλσηάηε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή γηα λα εθδψζεη ην γεληθφ νξηζηηθφ πίλαθα 

απνηειεζκάησλ. 
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 5. Ο γεληθφο νξηζηηθφο πίλαθαο απνηειεζκάησλ, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη 

θαη νη αληίζηνηρνη πίλαθεο απφ ηα αξκφδηα Πξσηνδηθεία θάζε εθινγηθήο πεξηθέξεηαο, 

δεκνζηεχεηαη κε θξνληίδα ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 

  

 

ΔΒΓΟΜΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΚΤΡΟΤ  

ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ ΣΗ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ 

 

Άρθρο 16 

 

 1. Ο έιεγρνο ηνπ θχξνπο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ςεθνθνξίαο αλήθεη ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ Αλσηάηνπ Δηδηθνχ Γηθαζηεξίνπ ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ πληάγκαηνο. 

 Καηά ηα ινηπά, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 35-38 ηνπ λ. 345/1976 

(Α΄ 141), φπσο ηζρχνπλ.   

 2. Οη ελζηάζεηο θαηά ηνπ θχξνπο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ςεθνθνξίαο 

ζπδεηνχληαη θαηά πξνηίκεζε θαη πάλησο εληφο κελφο απφ ηε δηεμαγσγή ηεο 

ςεθνθνξίαο. 

3. ηελ πεξίπησζε δεκνςεθίζκαηνο γηα ςεθηζκέλν λνκνζρέδην πνπ ξπζκίδεη 

ζνβαξφ θνηλσληθφ δήηεκα, ε απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Δηδηθνχ Γηθαζηεξίνπ εθδίδεηαη 

εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δεθαπέληε εκεξψλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο ζπδήηεζεο.  

 

ΟΓΓΟΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 

Άρθρο 17 

 

 1. Γηα φζα ζέκαηα αθνξνχλ ηε δηελέξγεηα δεκνςεθίζκαηνο θαη δελ ξπζκίδνληαη 

εηδηθά ζηνλ παξφληα λφκν, εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 96/2007 (Α΄ 

116), φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

 2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη ηνπ, θαηά πεξίπησζε, 

ζπλαξκνδίνπ Τπνπξγνχ θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο 

λφκνπ. 
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Άρθρο 18 

 

 Σν άξζξν 132 ηνπ π.δ. 96/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 «Ο Πεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ πξνπαξαζθεπή θαη ηε 

δηελέξγεηα ησλ γεληθψλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ θαη θάζε άιιεο εθδήισζεο ηεο ιατθήο 

ζέιεζεο ζε φινπο ηνπο δήκνπο ηνπ λνκνχ Αηηηθήο». 

 

Άρθρο 19  

 

1. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 96/2007 αλαθέξεηαη «ν 

Ννκάξρεο» λνείηαη «ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο ηεο έδξαο θάζε 

λνκνχ, ν νπνίνο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε δηελέξγεηα ησλ γεληθψλ 

βνπιεπηηθψλ εθινγψλ ζε φινπο ηνπο δήκνπο ηνπ νηθείνπ λνκνχ». 

2. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 96/2007 αλαθέξεηαη «ν Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ, 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο» λνείηαη  «ν Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ». 

 

Άρθρο 20  

 

 Απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο θαηαξγείηαη ν λ. 350/1976 (Α΄150). 

 

 

 Η ηζρχο ηνπ παξφληνο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 


