ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στην πρόταση νόµου «Άσκηση εκλογικού δικαιώµατος κατά τις βουλευτικές εκλογές, του Απόδηµου Ελληνισµού και εκλογέων που βρίσκονται στην αλλοδαπή»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Σύµφωνα µε το άρθρο 51 παρ. 4 του Συντάγµατος:
«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.» Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 108 παρ. 1 του
Συντάγµατος: «Το Κράτος µεριµνά για τη ζωή του απόδηµου ελληνισµού και τη διατήρηση των δεσµών του µε
τη µητέρα Πατρίδα». Πάνω από όλα όµως, το Σύνταγµα,
στη θεµελιώδη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 3, καθιερώνει
την αρχή ότι όλες οι εξουσίες ασκούνται υπέρ του έθνους, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται όλοι οι Έλληνες,
ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους, εντός ή εκτός
της Επικράτειας.
Παρά το γεγονός ότι η αναθεωρηµένη διάταξη του άρθρου 51 παρ. 4 του Συντάγµατος έχει ήδη υπερβεί τα 15
έτη ισχύος, η ελληνική πολιτική τάξη δεν έχει καταφέρει
να ανταποκριθεί σε εκείνο που το Σύνταγµα έχει αναγάγει σε αποστολή του κράτους. Η απαιτούµενη αυξηµένη
πλειοψηφία αντί να λειτουργήσει προς την κατεύθυνση
της αναζήτησης συναινέσεων των δηµοκρατικών δυνάµεων της χώρας, µε σκοπό την ολοκλήρωση της καθολικότητας της ψήφου των Ελλήνων πολιτών, λειτούργησε
φυγόκεντρα προτάσσοντας συγκυριακά πολιτικά οφέλη.
Η Νέα Δηµοκρατία, σεβόµενη απολύτως τα πολιτικά
δικαιώµατα όλων των Ελλήνων πολιτών, κατέθεσε στη
Βουλή, σε δύο διαφορετικούς χρόνους, σχέδια για τη διευκόλυνση των εκτός Επικρατείας εκλογέων, ώστε να
διευκολυνθεί η συµµετοχή τους στις βουλευτικές εκλογές. Στις 19 Φεβρουαρίου 2009, ο τότε Υπουργός Εσωτερικών και σηµερινός Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, κατέθεσε για πρώτη φορά στη µεταπολιτευτική ιστορία του τόπου κυβερνητικό σχέδιο νόµου το οποίο περιείχε πλήρεις διατάξεις για την ενεργοποίηση του εκλογικού δικαιώµατος των εκτός Επικρατείας εκλογέων. Επτά χρόνια µετά, στις 8 Απριλίου 2016, η
κοινοβουλευτική οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας κατέθεσε πρόταση νόµου µε ήσσονος σηµασίας αλλαγές στο
αρχικό νοµοσχέδιο του 2009. Η Νέα Δηµοκρατία είτε ως
κυβέρνηση είτε ως αντιπολίτευση, επιµένει να θέτει µε
έµφαση το ζήτηµα των εκτός επικρατείας εκλογέων, αδιαφορώντας για τα µικροκοµµατικά οφέλη και εστιάζοντας σε µια ολοκληρωµένη εκδοχή της αντιπροσώπευσης, η οποία δεν µπορεί παρά να ενσωµατώνει όλους
τους Έλληνες απανταχού της γης.
Με την ανάγκη να αποδοθεί επιτέλους η γνήσια δυνατότητα στους εκτός επικρατείας εκλογείς να συνδιαµορφώσουν την κρατική βούληση συντάσσονται όλοι οι φορείς που ασχολούνται µε το ζήτηµα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων
του Ανθρώπου στην πρωτόδικη απόφασή του (η οποία
στη συνέχεια αναιρέθηκε από τη διευρυµένη του σύνθεση) αναγνώρισε την υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας να ακολουθήσει την πλειονότητα των κρατών του
Συµβουλίου της Ευρώπης εισάγοντας σχετική νοµοθεσία

στο πλαίσιο του Ελληνικού Συντάγµατος. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του
Συµβουλίου της Ευρώπης µε τις συστάσεις 1410/1999
και 1459/2005, το Διεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και
Πολιτικά Δικαιώµατα (άρθρο 2), η Επιτροπή της Βενετίας
για τη Δηµοκρατία µέσω του Δικαίου µε τη Μελέτη της
580/2010 και το συνταγµατικής αναγνώρισης Ελληνικό
Συµβούλιο Απόδηµου Ελληνισµού.
Πάνω όµως και πέρα από τη διεθνή πρακτική και τη γενικά διατυπωµένη απαίτηση για διεύρυνση και ολοκλήρωση του αντιπροσωπευτικού συστήµατος, υπάρχει ένας κανόνας δηµοκρατικής ευαισθησίας που σήµερα περισσότερο από ποτέ επιβάλλει στη Βουλή των Ελλήνων
να ανταποκριθεί στη σχετική συνταγµατική πρόβλεψη.
Για πρώτη φορά µετά από πολλές δεκαετίες η Ελλάδα,
δυστυχώς, λόγω της οικονοµικής κρίσης, έγινε και πάλι
χώρα εξαγωγής ανθρώπινου εργατικού δυναµικού. Οι
Έλληνες αυτοί πολίτες άφησαν τη χώρα αναζητώντας
εργασιακή διέξοδο και µε την ελπίδα µια µέρα, όταν οι
συνθήκες το επιτρέψουν, να επαναπατρισθούν. Σε αυτούς τους Έλληνες που έχουν νωπούς τους δεσµούς µε
τη µητέρα πατρίδα, όπως και σε όλους τους Έλληνες της
διασποράς, που διατηρούν άσβεστη τη φλόγα του Ελληνισµού, δεν έχει κανείς το δικαίωµα ή το ηθικό ανάστηµα
να εγείρει εµπόδια στη γέφυρα µε την Ελλάδα. Είναι εθνικό χρέος, σήµερα κιόλας, να δηµιουργήσουµε τους
θεσµικούς εκείνους θυλάκους που θα κρατήσουν κοντά
στη µητρόπολη όλους τους Έλληνες.
Η παρούσα πρόταση νόµου εκφράζει ακριβώς την ανάγκη να κρατηθεί και να διευρυνθεί ο δεσµός αυτός και αναδεικνύει µε τον πιο εµφατικό τρόπο το µήνυµα προς
τους εκτός επικρατείας συµπολίτες µας: η πατρίδα δεν
σας ξεχνά και σας θέλει πάντα κοντά της.
Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2017
Κυριάκος Μητσοτάκης
Κωνσταντίνος Αλ. Καραµανλής
Αντώνιος Σαµαράς
Κωνσταντίνος Τσιάρας
Χαράλαµπος Αθανασίου
Σάββας Αναστασιάδης
Ιωάννης Ανδριανός
Ιωάννης Αντωνιάδης
Μαρία Αντωνίου
Φωτεινή Αραµπατζή
Άννα-Μισέλ Ασηµακοπούλου
Ελευθέριος Αυγενάκης
Γεώργιος Βαγιωνάς
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης
Απόστολος Βεσυρόπουλος
Κωνσταντίνος Βλάσης
Γεώργιος Βλάχος
Μαυρουδής (Μάκης) Βορίδης
Σοφία Βούλτεψη
Ιωάννης Βρούτσης
Γεώργιος Γεωργαντάς
Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης
Γεράσιµος Γιακουµάτος
Στέργιος Γιαννάκης
Βασίλειος Γιόγιακας
Κωνσταντίνος Γκιουλέκας
Αθανάσιος Δαβάκης
Νικόλαος – Γεώργιος Δένδιας

2
Χρίστος Δήµας
Αναστάσιος (Τάσος) Δηµοσχάκης
Αθανάσιος Καββαδάς
Νικήτας Κακλαµάνης
Σταύρος Καλαφάτης
Κωνσταντίνος Καραγκούνης
Άννα Καραµανλή
Κωνσταντίνος Αχ. Καραµανλής
Θεόδωρος Καράογλου
Γεώργιος Καρασµάνης
Γεώργιος Κασαπίδης
Ανδρέας Κατσανιώτης
Κωνσταντίνος Κατσαφάδος
Συµεών (Σίµος) Κεδίκογλου
Χρήστος Κέλλας
Νίκη Κεραµέως
Όλγα Κεφαλογιάννη
Ιωάννης Κεφαλογιάννης
Βασίλειος Κικίλιας
Εµµανουήλ (Μάνος) Κόνσολας
Κωνσταντίνος Κοντογεώργος
Κωνσταντίνος Κουκοδήµος
Γεώργιος Κουµουτσάκος
Ανδρέας Κουτσούµπας
Δηµήτριος Κυριαζίδης
Γεωργία Μαρτίνου
Ευάγγελος – Βασίλειος Μεϊµαράκης
Παναγιώτης (Νότης) Μηταράκης
Θεοδώρα (Ντόρα) Μπακογιάννη
Χρήστος Μπουκώρος
Αθανάσιος Μπούρας
Βασίλειος Οικονόµου
Νικόλαος Παναγιωτόπουλος
Αικατερίνη Παπακώστα -Σιδηροπούλου
Ιωάννης Πλακιωτάκης
Ελένη Ράπτη
Μάριος Σαλµάς
Κωνσταντίνος Σκρέκας
Χρήστος Σταϊκούρας
Δηµήτριος Σταµάτης
Γεώργιος Στύλιος
Κωνσταντίνος Τασούλας
Κωνσταντίνος Τζαβάρας
Ιωάννης Τραγάκης
Θεόδωρος Φορτσάκης
Ιάσων Φωτήλας
Μάξιµος Χαρακόπουλος
Κωνσταντίνος (Κωστής) Χατζηδάκης

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Άσκηση εκλογικού δικαιώµατος κατά τις βουλευτικές
εκλογές, του Απόδηµου Ελληνισµού και εκλογέων που
βρίσκονται στην αλλοδαπή
Άρθρο 1
Εκλογείς
1. Έλληνες και Ελληνίδες που διαµένουν στο εξωτερικό ή υπηρετούν σε Ελληνική Αρχή του εξωτερικού ασκούν το εκλογικό τους δικαίωµα κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές εφόσον:
α. είναι γραµµένοι στα δηµοτολόγια και τους εκλογικούς καταλόγους Δήµου του Ελληνικού Κράτους,
β. έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν και δεν το έχουν
στερηθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας για
την εκλογή βουλευτών,
2. Οι εκλογείς της παραγράφου 1, που προτίθενται να
ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα, οφείλουν να το
γνωρίσουν εγγράφως στην Ελληνική Διπλωµατική ή έµµισθη Προξενική Aρχή, στην περιφέρεια αρµοδιότητας
της οποίας διαµένουν, οποτεδήποτε και το αργότερο εξήντα (60) ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών. Οι δηλώσεις αυτές αποστέλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, για την κατάρτιση των ειδικών εκλογικών καταλόγων και την παράλληλη υποσηµείωση
στους εκλογικούς καταλόγους στους Δήµους της εκλογικής περιφέρειας της Επικράτειας, στους οποίους είναι
εγγεγραµµένοι. Οι ειδικοί αυτοί εκλογικοί κατάλογοι θεωρούνται και αναθεωρούνται κατά τα οριζόµενα από τις
διατάξεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών. Οι
ενστάσεις κατ’ αυτών εκδικάζονται από το Εφετείο Αθηνών.
3. Το περιεχόµενο, οι προθεσµίες και ο τρόπος υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης, τα στοιχεία κατάρτισης
των ειδικών εκλογικών καταλόγων, οι προθεσµίες υποβολής των ενστάσεων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου 2 ρυθµίζονται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών.
4. Όσοι υπηρετούν σε Ελληνική Aρχή του εξωτερικού
και πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του
άρθρου αυτού και δεν περιλαµβάνονται στους ειδικούς
εκλογικούς καταλόγους της χώρας που υπηρετούν, ψηφίζουν κατόπιν σχετικής βεβαίωσης του προϊσταµένου
της υπηρεσίας τους στο πλησιέστερο εκλογικό τµήµα
της περιφέρειας αρµοδιότητας της οικείας Διπλωµατικής ή έµµισθης Προξενικής Αρχής, καθ’ υπέρβαση του
αριθµού των εκλογέων που ορίσθηκε στην παράγραφο 2.
Περί τούτου, γίνεται ειδική µνεία στο βιβλίο των πρακτικών ψηφοφορίας. Οι εκλογείς αυτοί υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι δεν άσκησαν και δεν θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα σε άλλο εκλογικό τµήµα της Επικράτειας ή της αλλοδαπής.
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Άρθρο 2
Έλληνες ναυτικοί
Έλληνες ναυτικοί που εργάζονται σε πλοίο ελλιµενισµένο κατά την ηµέρα της ψηφοφορίας σε λιµένα άλλου
κράτους και πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου
1 του άρθρου 1 ασκούν το εκλογικό τους δικαίωµα στο
πλησιέστερο εκλογικό τµήµα της περιφέρειας αρµοδιότητας της οικείας Διπλωµατικής ή έµµισθης Προξενικής
Αρχής του κράτους που είναι ελλιµενισµένο το πλοίο κατά τη µέρα της ψηφοφορίας, ακόµα και αν δεν έχουν συµπεριληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της
προηγούµενης παραγράφου. Οι εκλογείς αυτοί ψηφίζουν µε βάση το ναυτικό τους φυλλάδιο καθ’ υπέρβαση
του αριθµού των εκλογέων που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου.

ζονται τα εκλογικά τµήµατα, τα καταστήµατα ψηφοφορίας και οι εκλογείς που θα ψηφίσουν σε αυτά, εκδίδονται δεκαπέντε (15) µέρες τουλάχιστον πριν από την ηµέρα της ψηφοφορίας και κοινοποιούνται αµέσως στον
Άρειο Πάγο και στις αρµόδιες Διπλωµατικές και έµµισθες Προξενικές Αρχές, οι οποίες οφείλουν να τοιχοκολλήσουν τις παραπάνω αποφάσεις σε εµφανή σηµεία
του καταστήµατος της Διπλωµατικής ή έµµισθης Προξενικής Αρχής και να τις γνωστοποιήσουν µε κάθε άλλο
πρόσφορο µέσο στους εκλογείς της περιφέρειας αρµοδιότητάς τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών αναρτά τις αποφάσεις στην επίσηµη ιστοσελίδα του. Οι Διπλωµατικές και έµµισθες Προξενικές Αρχές ενηµερώνουν αµέσως για τις παραπάνω ενέργειές τους τα Υπουργεία Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών.

Άρθρο 3
Περιεχόµενο εκλογικού δικαιώµατος

Άρθρο 5
Εφορευτικές Επιτροπές

Οι εκλογείς των άρθρων 1 και 2 ψηφίζουν συνδυασµούς Κοµµάτων και συνασπισµούς Κοµµάτων, που έχουν καταρτίσει ψηφοδέλτια Επικρατείας, σύµφωνα µε
τη νοµοθεσία για την εκλογή Βουλευτών. Το ψηφοδέλτιο
του συνδυασµού Κόµµατος ή του συνασπισµού Κοµµάτων περιλαµβάνει τους υποψηφίους βουλευτές Επικρατείας, όπως αυτοί έχουν ανακηρυχθεί από το αρµόδιο
Τµήµα του Αρείου Πάγου.

1. Σε κάθε εκλογικό τµήµα η ψηφοφορία ενεργείται ενώπιον εφορευτικής επιτροπής που αποτελείται από τον
αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής, ως πρόεδρο, και από τρεις (3) εκλογείς από αυτούς που έχουν περιληφθεί
στους εκλογικούς καταλόγους του αντίστοιχου εκλογικού τµήµατος. Ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής,
καθώς και οι αναπληρωτές αυτών, διορίζονται υπάλληλοι
του διπλωµατικού κλάδου, µόνιµοι υπάλληλοι Διπλωµατικών και έµµισθων Προξενικών Αρχών πτυχιούχοι Ανωτέρων ή Ανωτάτων Σχολών ή µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι άλλης Ελληνικής Αρχής ή αποσπασµένοι σε υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε αναγνωρισµένο Διεθνή Οργανισµό, εφόσον είναι πτυχιούχοι Ανωτέρων ή Ανωτάτων Σχολών και οι οποίοι υπηρετούν στην περιφέρεια αρµοδιότητας της Διπλωµατικής ή της έµµισθης
Προξενικής Αρχής. Αν αυτοί δεν επαρκούν, ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται από τα πρόσωπα που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.
2. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι αναπληρωτές τους, διορίζονται από το αρµόδιο τµήµα του
Αρείου Πάγου, κατόπιν σχετικής εγγράφου εισηγήσεως
του Προϊσταµένου των οικείων Διπλωµατικών ή έµµισθων Προξενικών Αρχών, η οποία υποβάλλεται µέσω
του Υπουργείου Εξωτερικών, µε ανάλογη εφαρµογή των
διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.
3. Οι εκλογείς µέλη της εφορευτικής επιτροπής και οι
αναπληρωµατικοί τους διορίζονται από τον οικείο Πρέσβη ή Πρόξενο ύστερα από δηµόσια κλήρωση που γίνεται στη Διπλωµατική ή έµµισθη Προξενική Αρχή. Η κλήρωση γίνεται µεταξύ των εγγεγραµµένων εκλογέων
στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Η ηµέρα και η
ώρα της κλήρωσης γνωστοποιείται µε ανακοίνωση των
Διπλωµατικών ή έµµισθων Προξενικών Αρχών, η οποία
και τοιχοκολλάται στα καταστήµατα των αρχών αυτών
και αναρτάται και στην επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών.
4. Για την αναπλήρωση των αντιπροσώπων της δικαστικής Αρχής, µε την επιφύλαξη της ανωτέρω παραγράφου, και των µελών της εφορευτικής επιτροπής εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.
5. Το εν γένει ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάµεων και σωµάτων ασφαλείας, δεν µπορεί να διορισθεί

Άρθρο 4
Τόπος διεξαγωγής των εκλογών – Εκλογικά τµήµατα –
Καταστήµατα ψηφοφορίας
1. Ο τόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας των εκλογέων των άρθρων 1 και 2, η ηµεροµηνία και η διάρκεια αυτής ορίζονται µε το προεδρικό διάταγµα προκήρυξης
των εκλογών.
2. Οι εκλογείς της περιφέρειας, αρµοδιότητας κάθε Διπλωµατικής ή έµµισθης Προξενικής Αρχής, κατανέµονται σε εκλογικά τµήµατα που ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και
ο ανώτατος αριθµός εκλογέων, από τους εγγεγραµµένους στους οικείους εκλογικούς καταλόγους, ανά εκλογικό τµήµα.
3. Τα καταστήµατα ψηφοφορίας ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών, ύστερα από πρόταση της οικείας Διπλωµατικής ή έµµισθης Προξενικής Αρχής. Ως
καταστήµατα ψηφοφορίας χρησιµοποιούνται κτίρια των
Ελληνικών Διπλωµατικών ή έµµισθων Προξενικών Αρχών, κτίρια Ελληνικών Αρχών ή υπηρεσιών της αλλοδαπής, κτίρια ή καταστήµατα Ελληνικών Κοινοτήτων, συλλόγων ή άλλων ελληνικών οργανώσεων και αν αυτά δεν
επαρκούν µπορούν να χρησιµοποιηθούν και καταστήµατα του κράτους όπου διαµένουν Έλληνες εκλογείς, παραχωρούµενα προς το σκοπό αυτόν, µετά από σχετική ενηµέρωση των αρµοδίων αρχών.
4. Με φροντίδα της οικείας Διπλωµατικής ή έµµισθης
Προξενικής Αρχής προετοιµάζεται το κατάστηµα ψηφοφορίας, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.
5. Οι αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών, µε τις οποίες ορί-
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ως αντιπρόσωπος της δικαστικής Αρχής ή µέλος των εφορευτικών επιτροπών.
6. Αν δεν εµφανισθεί διορισθείς αντιπρόσωπος της δικαστικής Αρχής ή ο αναπληρωτής του, ο έφορος των εκλογών διορίζει µε έγγραφη εντολή του ως αναπληρωτή
αντιπρόσωπο της δικαστικής Αρχής υπάλληλο του διπλωµατικού κλάδου ή διοικητικό ή άλλο δηµόσιο υπάλληλο της οικείας Διπλωµατικής ή έµµισθης Προξενικής
Αρχής που είναι πτυχιούχος Ανωτέρας ή Ανωτάτης σχολής.
7. Η εφορευτική επιτροπή αναθέτει καθήκοντα γραµµατέα της σε εκλογέα ή και σε ένα από τα τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη της, ο οποίος ψηφίζει στο εκλογικό
τµήµα αυτό εφόσον είναι εγγεγραµµένος στον εκλογικό
κατάλογο του τµήµατος.
8. Για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, την παραλαβή
της αίθουσας, της κάλπης και του εκλογικού υλικού αλλά και τις αποφάσεις της εφορευτικής επιτροπής εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της εκλογικής νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.
9. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής Αρχής ψηφίζουν
στο εκλογικό τµήµα που ασκούν τα καθήκοντά τους εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 1 του παρόντος νόµου και γίνεται ειδική µνεία
στο βιβλίο πρακτικών της εφορευτικής επιτροπής και
στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών ορίζονται οι
προθεσµίες για το διορισµό των µελών των εφορευτικών
επιτροπών, τα σχετικά µε τη συγκρότηση και την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.
Άρθρο 6
Έφοροι εκλογών
1. Στην Ελληνική Διπλωµατική Αρχή του κράτους, όπου υπάρχουν Έλληνες εκλογείς, οι οποίοι θα ασκήσουν
το εκλογικό τους δικαίωµα, διορίζεται ένας έφορος εκλογών, καθώς και αναπληρωτής του, εφόσον το τελευταίο κρίνεται απολύτως αναγκαίο. Ως έφοροι εκλογών
και αναπληρωτές αυτών διορίζονται οι υπάλληλοι του διπλωµατικού κλάδου µε πρεσβευτικό βαθµό. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν, διορίζονται, οι πάρεδροι του Συµβουλίου της Επικρατείας, οι πάρεδροι του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, οι εφέτες των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων, οι αντεισαγγελείς εφετών και οι
πάρεδροι του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Σε περίπτωση έλλειψης αυτών, διορίζονται και Πρόεδροι Πρωτοδικών και Εισαγγελείς Πρωτοδικών. Ο διορισµός τους
γίνεται από το αρµόδιο Τµήµα του Αρείου Πάγου, ύστερα από κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών, µε την οποία
δύναται να καθορίζεται αριθµός εφόρων πέραν του ενός
κατά Διπλωµατική Αρχή ή έφορος σε έµµισθη Προξενική
Αρχή κατόπιν σχετικής εγγράφου εισηγήσεως του Προϊσταµένου των οικείων Διπλωµατικών ή Προξενικών Αρχών, η οποία υποβάλλεται µέσω του Υπουργείου Εξωτερικών. Ως γραµµατέας του εφόρου διορίζεται υπάλληλος της Διπλωµατικής ή της έµµισθης Προξενικής Αρχής. Σε περίπτωση ολιγάριθµων εκλογέων µπορεί, ύστερα από απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών, να διοριστεί ένας

έφορος εκλογών για περισσότερες από µία Διπλωµατικές ή έµµισθες Προξενικές Αρχές.
2. Ο διορισµός των εφόρων εκλογών και των γραµµατέων τους γίνεται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως του προεδρικού διατάγµατος προκήρυξης των Εθνικών Εκλογών.
Οι έφοροι εκλογών και οι γραµµατείς τους είναι υποχρεωµένοι να βρίσκονται στην έδρα της Διπλωµατικής ή έµµισθης Προξενικής Αρχής που διορίσθηκαν τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ορισµένη για την ψηφοφορία ηµέρα. Για την άφιξη και την ανάληψη των καθηκόντων τους οφείλουν να ενηµερώσουν, χωρίς καµία καθυστέρηση µέσω της οικείας Διπλωµατικής ή έµµισθης
Προξενικής Αρχής, τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
και τα Υπουργεία Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών.
3. Έργο των εφόρων εκλογών είναι να επισκέπτονται
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 υπηρεσίες των Διπλωµατικών
και έµµισθων Προξενικών Αρχών οφείλουν να παρέχουν
στους εφόρους εκλογών κάθε δυνατή συνδροµή για τη
διευκόλυνση του έργου τους και να θέτουν στη διάθεσή
τους ιδιόκτητο ή µισθωµένο µεταφορικό µέσο της Διπλωµατικής ή έµµισθης Προξενικής Αρχής για την κίνησή τους, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Οι έφοροι εκλογών υποβάλλουν στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στα Υπουργεία Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών, έκθεση για την ψηφοφορία στην περιφέρεια της αρµοδιότητάς τους.
4. Οι έφοροι εκλογών και οι γραµµατείς τους ψηφίζουν σε ένα από τα εκλογικά τµήµατα της περιφέρειας
αρµοδιότητας της Διπλωµατικής ή έµµισθης Προξενικής
Αρχής, εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου. Οι ψηφοφόροι
αυτής της παραγράφου για την άσκηση του εκλογικού
τους δικαιώµατος υποβάλλουν δήλωση προς την Εφορευτική Επιτροπή ότι δεν άσκησαν και δεν θα ασκήσουν
το εκλογικό τους δικαίωµα σε άλλο εκλογικό τµήµα της
Διπλωµατικής ή έµµισθης Προξενικής Αρχής και γίνεται
ειδική µνεία στο βιβλίο πρακτικών της εφορευτικής επιτροπής και στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας.
Άρθρο 7
Ψηφοδέλτια, εκλογικοί φάκελοι και εκλογικό υλικό
1. Για τη µορφή και τον εφοδιασµό των Διπλωµατικών
ή έµµισθων Προξενικών Αρχών µε τον αριθµό έντυπων
ψηφοδελτίων ισχύουν αναλόγως τα οριζόµενα στη νοµοθεσία για την εκλογή βουλευτών.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών ρυθµίζονται
τα ζητήµατα προµήθειας των εκλογικών φακέλων, των
λευκών ψηφοδελτίων και του λοιπού εκλογικού υλικού
και του εφοδιασµού των εκλογικών τµηµάτων µε αυτά.
Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται ζητήµατα αποστολής
των ψηφοδελτίων των Κοµµάτων και των συνασπισµών
Κοµµάτων στις Διπλωµατικές ή έµµισθες Προξενικές Αρχές, καθώς και του εφοδιασµού των εκλογικών τµηµάτων µε αυτά.
3. Οι απαιτούµενες πιστώσεις για την αντιµετώπιση
των δαπανών των προεκτεθεισών προµηθειών, µεταφορών και λοιπών εργασιών εγγράφονται στον προϋπολο-

5
γισµό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών και Εξωτερικών ρυθµίζονται ο τρόπος, η διαδικασία πληρωµής των δαπανών στην αλλοδαπή και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.

γείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την αναχώρηση
των εφόρων και των αντιπροσώπων της δικαστικής Αρχής.

Άρθρο 8
Διεξαγωγή ψηφοφορίας

1. Η οριστική διαλογή των ψηφοδελτίων µε βάση το
σύνολο των στοιχείων, που εµπεριέχονται στον εκλογικό σάκο (ψηφοδέλτια, πρακτικά εφορευτικής επιτροπής
κ.λπ.) γίνεται υπό την εποπτεία της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής που εδρεύει στο Εφετείο Αθηνών, αποτελείται από έναν πρόεδρο εφετών (ως πρόεδρο) και τέσσερις εφέτες ή αντεισαγγελείς εφετών του αυτού Εφετείου, ως µέλη, µαζί µε τους αντίστοιχους αναπληρωτές
τους και συγκροτείται µε απόφαση του προϊσταµένου
του Εφετείου.
2. Έργο της Κεντρικής Εφορευτικής είναι:
α. Η παράδοση στις ειδικές εφορευτικές επιτροπές
των σακών των εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών
τµηµάτων της αλλοδαπής.
β) Ο προσδιορισµός της ηµέρας και της ώρας έναρξης
της αποσφράγισης των σακών και 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 η
έκδοση του ολικού αποτελέσµατος της ψηφοφορίας των
εκλογέων που ψήφισαν στην αλλοδαπή.
3. Η διαλογή των ψηφοδελτίων ενεργείται, ενώπιον ειδικών εφορευτικών επιτροπών, που εδρεύουν στο Εφετείο Αθηνών και συγκροτούνται µε απόφαση του Προϊσταµένου του Εφετείου. Κάθε ειδική εφορευτική επιτροπή αποτελείται από δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό
του Εφετείου ή του Πρωτοδικείου Αθηνών, ως πρόεδρο
και δύο δικαστικούς υπαλλήλους των ίδιων δικαστηρίων,
ως µέλη. Για τη διαλογή των ψηφοδελτίων των εκλογέων περιφέρειας αρµοδιότητας κάθε Διπλωµατικής Αρχής
ορίζεται ξεχωριστή ειδική εφορευτική επιτροπή, εκτός
αν λόγω του αριθµού των εκλογέων των περιφερειών
αρµοδιότητας Διπλωµατικών Αρχών, πρέπει κατά την
κρίση του Προϊσταµένου του Εφετείου να ορισθεί µία επιτροπή για περισσότερες Διπλωµατικές Αρχές.
4. Μετά τη διαλογή των ψηφοδελτίων, σύµφωνα µε τις
προβλέψεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών,
τα αποτελέσµατα ανακοινώνονται στα Υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Παραλλήλως,
ο πρόεδρος κάθε ειδικής εφορευτικής επιτροπής παραδίδει στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή όλα τα στοιχεία
της ψηφοφορίας και της διαλογής, καθώς και τους πίνακες διαλογής υπέρ των συνδυασµών Κοµµάτων ή των
συνασπισµών Κοµµάτων. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή εκδίδει το συνολικό αποτέλεσµα των εκλογέων
που ψήφισαν στο εξωτερικό. Για το σκοπό αυτόν συντάσσει τον ανάλογο ειδικό πίνακα και την πράξη στο βιβλίο πρακτικών της. Κυρωµένο αντίγραφο του παραπάνω ειδικού πίνακα και της σχετικής πράξης της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής αποστέλλονται, χωρίς καµία
καθυστέρηση, στην Ανωτάτη Εφορευτική Επιτροπή καθώς και στα Υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε φροντίδα του προέδρου της.

1. Όπου στον παρόντα νόµο δεν ορίζεται διαφορετικά,
η ισχύουσα εκλογική νοµοθεσία εφαρµόζεται σχετικά µε
τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, το άνοιγµα της κάλπης
και την αρίθµηση των φακέλων, τη διαλογή των ψηφοδελτίων, τη διακοπή της διαλογής και το πέρας της εκλογής.
2. Τα Κόµµατα και οι συνδυασµοί Κοµµάτων είναι δυνατόν να ορίσουν έναν αντιπρόσωπο και τον αναπληρωτή του ανά εκλογικό τµήµα, ο οποίος έχει όλα τα δικαιώµατα που προβλέπει η νοµοθεσία για την εκλογή βουλευτών.
3. Για τους εκλογείς των άρθρων 1 παρ. 4 και άρθρο 2
του παρόντος γίνεται ειδική µνεία στο βιβλίο πρακτικών
της εφορευτικής επιτροπής και στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας.
4. Το αποτέλεσµα της διαλογής των ψηφοδελτίων Επικρατείας ανακοινώνεται, µε κάθε πρόσφορο µέσο στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
µέσω της οικείας Διπλωµατικής ή έµµισθης Προξενικής
Αρχής και µε ευθύνη των αρχών αυτών, όχι νωρίτερα από τη λήξη της ψηφοφορίας στην Ελλάδα.
5. Με φροντίδα της εφορευτικής επιτροπής, κλείνονται καλά, µέσα σε ειδικό σάκο, όλα τα στοιχεία της ψηφοφορίας και σφραγίζεται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη νοµοθεσία για την εκλογή βουλευτών. Ο αντιπρόσωπος της δικαστικής Αρχής ενηµερώνει αµέσως
τον αρµόδιο έφορο εκλογών, καθώς και την οικεία Διπλωµατική ή έµµισθη Προξενική Αρχή, για το πέρας της
ψηφοφορίας, στην οποία παραδίδει και αντίγραφο του
τηλεγραφήµατος µε τα αποτελέσµατα διαλογής των ψήφων υπέρ των συνδυασµών Κοµµάτων ή συνασπισµών
Κοµµάτων. Ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής, παραδίδει το σάκο στον αρµόδιο έφορο εκλογών, ο οποίος
του χορηγεί σχετική απόδειξη. Ο έφορος εκλογών, αφού
συγκεντρώσει όλους τους σάκους περιφέρειας αρµοδιότητάς του, τους αποστέλλει, αµέσως, αεροπορικώς µε έκτακτο διπλωµατικό ταχυδροµείο στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα και το οποίο οφείλει να τους παραδώσει άµεσα µε απόδειξη στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 9. Στην περίπτωση
κατά την οποία έχει διορισθεί έφορος εκλογών, σύµφωνα µε τη διάταξη του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 6 του παρόντος νόµου, αφού συγκεντρώσει
όλους τους σάκους περιφέρειας αρµοδιότητάς του, οφείλει µε ευθύνη του, να τους µεταφέρει αµέσως στην
Αθήνα και να τους παραδώσει άµεσα µε απόδειξη στην
Κεντρική Επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 9. Οι
ανωτέρω εκλογικοί σάκοι θεωρούνται διπλωµατικοί, οι
δε υπόχρεοι για τη µεταφορά τους έφοροι εκλογών λογίζονται διπλωµατικοί ταχυδρόµοι. Οι Διπλωµατικές και
οι έµµισθες Προξενικές Αρχές µεριµνούν για την έκδοση
των σχετικών εγγράφων και ενηµερώνουν το Υπουργείο
Εξωτερικών, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουρ-

Άρθρο 9
Οριστική Διαλογή Ψηφοδελτίων
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5. Κατά τη διαλογή είναι δυνατόν να παρίστανται οι υποψήφιοι, καθώς και αντιπρόσωποι των Κοµµάτων, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη νοµοθεσία για την εκλογή των βουλευτών.
6. Τα στοιχεία της ψηφοφορίας των εκλογέων του εξωτερικού, οι οικείοι πίνακες και τα πρακτικά της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής παραµένουν στο Εφετείο Αθηνών.
Άρθρο 10
Ενσωµάτωση στα Γενικά Αποτελέσµατα
της ψηφοφορίας της Χώρας
1. Η Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή προσθέτει στο τέλος των οικείων πινάκων των πρωτοδικείων, που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για την εκλογή βουλευτών
και τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας του εξωτερικού,
έτσι ώστε αυτά να ενσωµατωθούν, τελικώς, στο γενικό
οριστικό πίνακα αποτελεσµάτων των εκλογών.
2. Με βάση τον παραπάνω γενικό οριστικό πίνακα των
αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας η Ανώτατη Εφορευτική
Επιτροπή κατανέµει και παραχωρεί τις βουλευτικές έδρες, σύµφωνα µε τις ειδικότερες ρυθµίσεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.
Άρθρο 11
Αποζηµιώσεις και έξοδα κίνησης
Με κοινές αποφάσεις των αρµόδιων Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
κατά παρέκκλιση γενικών ή ειδικών διατάξεων, ρυθµίζεται η καταβολή ειδικής αποζηµίωσης στον Προϊστάµενο
του Εφετείου Αθηνών και στα µέλη της Κεντρικής και
των Ειδικών Εφορευτικών Επιτροπών του Εφετείου Αθηνών, που θα απασχοληθούν µε την εξαγωγή των εκλογικών αποτελεσµάτων της αλλοδαπής. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, στους εφόρους εκλογών και
τους τυχόν αναπληρωτές τους, καθώς και στους γραµµατείς τους, όταν αυτοί δεν είναι διπλωµατικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι της Διπλωµατικής ή έµµισθης Προξενικής Αρχής ή µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι άλλης Ελληνικής Αρχής ή αποσπασµένοι σε υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε αναγνωρισµένο Διεθνή Οργανισµό, οι
οποίοι υπηρετούν στην περιφέρεια αρµοδιότητας της Διπλωµατικής ή έµµισθης Προξενικής Αρχής, καταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα µετάβασης στην αλλοδαπή και
επιστροφής τους στην Ελλάδα και ηµερήσια αποζηµίωση, για τον απαιτούµενο, εκτός έδρας αριθµό ηµερών,
που καθορίζονται από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών, κατά παρέκκλιση των υφιστάµενων διατάξεων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η αποζηµίωση των κατά τα ανωτέρω
γραµµατέων της εφορευτικής επιτροπής. Με όµοια απόφαση ορίζονται τα οδοιπορικά έξοδα και έξοδα διανυκτέρευσης κάθε άλλου κρατικού λειτουργού και υπαλλήλου, που, ύστερα από κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών, µεταβαίνουν στην αλλοδαπή ή µετακινούνται από
περιοχή της αλλοδαπής σε άλλη περιοχή της αλλοδαπής, για την προπαρασκευή και διενέργεια της ψηφοφορίας. Οι απαιτούµενες πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.

Άρθρο 12
Πειθαρχικές και Ποινικές Ευθύνες
1. Οι εκλογείς που θα ψηφίσουν σε µια από τις χώρες
του εξωτερικού απαγορεύεται να ψηφίσουν σε οποιοδήποτε εκλογικό τµήµα της ίδιας ή άλλης χώρας, καθώς και
στην Ελληνική Επικράτεια και αντιστρόφως. Οι παραβάτες υπόκεινται στις ποινικές και λοιπές κυρώσεις που
προβλέπονται στη νοµοθεσία για την εκλογή βουλευτών
και την πολλαπλή ψήφο, ανεξάρτητα αν η πράξη αυτή είναι αξιόποινη κατά τους νόµους της χώρας όπου διαπράχθηκε.
2. Απαγορεύεται η δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων των εκλογικών τµηµάτων του εξωτερικού, πριν από
την επίσηµη λήξη της ψηφοφορίας στην Ελλάδα. Η παράβαση της διάταξης αυτής τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηµατική ποινή.
3. Ποινικές, δικονοµικές διατάξεις και διατάξεις πειθαρχικού δικαίου της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών εφαρµόζονται αναλόγως.
Άρθρο 13
Τελικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών µπορεί να
καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την οµαλή
διεξαγωγή των εκλογών στο εξωτερικό.
2. Οι δηλώσεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος
υποβάλλονται νοµίµως αµέσως µετά τη δηµοσίευση της
κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 1, η
οποία θα εκδοθεί το αργότερο µέχρι 31.12.2017.
3. Για κάθε θέµα, για το οποίο δεν υφίσταται ειδική
πρόβλεψη, περιλαµβανοµένων και των δηµοσκοπήσεων,
εφαρµόζονται οι διατάξεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.
Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά η άσκηση του
εκλογικού δικαιώµατος είναι δυνατή από τις βουλευτικές
εκλογές, που θα διενεργηθούν µετά την 1η Ιανουαρίου
2018.
Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2017
Κυριάκος Μητσοτάκης
Κωνσταντίνος Αλ. Καραµανλής
Αντώνιος Σαµαράς
Κωνσταντίνος Τσιάρας
Χαράλαµπος Αθανασίου
Σάββας Αναστασιάδης
Ιωάννης Ανδριανός
Ιωάννης Αντωνιάδης
Μαρία Αντωνίου
Φωτεινή Αραµπατζή
Άννα-Μισέλ Ασηµακοπούλου
Ελευθέριος Αυγενάκης
Γεώργιος Βαγιωνάς
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης
Απόστολος Βεσυρόπουλος
Κωνσταντίνος Βλάσης
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Γεώργιος Βλάχος
Μαυρουδής (Μάκης) Βορίδης
Σοφία Βούλτεψη
Ιωάννης Βρούτσης
Γεώργιος Γεωργαντάς
Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης
Γεράσιµος Γιακουµάτος
Στέργιος Γιαννάκης
Βασίλειος Γιόγιακας
Κωνσταντίνος Γκιουλέκας
Αθανάσιος Δαβάκης
Νικόλαος – Γεώργιος Δένδιας
Χρίστος Δήµας
Αναστάσιος (Τάσος) Δηµοσχάκης
Αθανάσιος Καββαδάς
Νικήτας Κακλαµάνης
Σταύρος Καλαφάτης
Κωνσταντίνος Καραγκούνης
Άννα Καραµανλή
Κωνσταντίνος Αχ. Καραµανλής
Θεόδωρος Καράογλου
Γεώργιος Καρασµάνης
Γεώργιος Κασαπίδης
Ανδρέας Κατσανιώτης
Κωνσταντίνος Κατσαφάδος
Συµεών (Σίµος) Κεδίκογλου
Χρήστος Κέλλας
Νίκη Κεραµέως
Όλγα Κεφαλογιάννη
Ιωάννης Κεφαλογιάννης
Βασίλειος Κικίλιας
Εµµανουήλ (Μάνος) Κόνσολας
Κωνσταντίνος Κοντογεώργος
Κωνσταντίνος Κουκοδήµος
Γεώργιος Κουµουτσάκος
Ανδρέας Κουτσούµπας
Δηµήτριος Κυριαζίδης
Γεωργία Μαρτίνου
Ευάγγελος – Βασίλειος Μεϊµαράκης
Παναγιώτης (Νότης) Μηταράκης
Θεοδώρα (Ντόρα) Μπακογιάννη
Χρήστος Μπουκώρος
Αθανάσιος Μπούρας
Βασίλειος Οικονόµου
Νικόλαος Παναγιωτόπουλος
Αικατερίνη Παπακώστα -Σιδηροπούλου
Ιωάννης Πλακιωτάκης
Ελένη Ράπτη
Μάριος Σαλµάς
Κωνσταντίνος Σκρέκας
Χρήστος Σταϊκούρας
Δηµήτριος Σταµάτης
Γεώργιος Στύλιος
Κωνσταντίνος Τασούλας
Κωνσταντίνος Τζαβάρας
Ιωάννης Τραγάκης
Θεόδωρος Φορτσάκης
Ιάσων Φωτήλας
Μάξιµος Χαρακόπουλος
Κωνσταντίνος (Κωστής) Χατζηδάκης

