ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου: «Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
1. Κάθε σύγχρονη δηµοκρατία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική, άµεση και συµµετοχική. Πρόκειται για τα
τρία βάθρα στα οποία εδράζεται και λειτουργεί. Το πρώτο από αυτά κατοχυρώνεται, κατά τρόπο ικανοποιητικό
και επαρκή, στο ισχύον Σύνταγµα, αφού οι διατάξεις του
επιφυλάσσουν ιδιαίτερη αντιµετώπιση στους αντιπροσωπευτικούς θεσµούς.
Ειδικότερα, µέσω των γενικών βουλευτικών εκλογών,
ο λαός, υπό τη στενή έννοια του όρου, ως εκλογικό σώµα, αναδεικνύει περιοδικά τους εκπροσώπους του στη
Βουλή. Η λαϊκή ετυµηγορία καταγράφεται, βέβαια, την
ηµέρα των εκλογών, αλλά το αποτέλεσµά της παρέχει
στην κυβέρνηση πολιτική νοµιµοποίηση στις επιλογές
της.
Αν και η λαϊκή κυριαρχία εκφράζεται στιγµιαία, οι επενέργειές της είναι ευρύτερες και καλύπτουν, κατά κανόνα, το σύνολο της περιόδου διακυβέρνησης. Ωστόσο, έχει ιδιαίτερη σηµασία οι πολίτες να µπορούν να εκφράζουν τη γνώµη τους µεταξύ δύο εκλογικών αναµετρήσεων για σπουδαία θέµατα της δηµόσιας ζωής. Τούτο επιτυγχάνεται µε την προσφυγή σε θεσµούς άµεσης και, εν
πολλοίς, συµµετοχικής δηµοκρατίας, όπως είναι το δηµοψήφισµα.
2. Με το δηµοψήφισµα το εκλογικό σώµα καλείται να
διατυπώσει την προτίµησή του σε συγκεκριµένο ζήτηµα
που απασχολεί την κοινωνία, διαµορφώνοντας δεσµευτικά ή επηρεάζοντας τις επιλογές της κυβέρνησης. Πρόκειται για θεσµό, η ενεργοποίησή του οποίου ενισχύει
την πολιτική συµµετοχή, τονώνει την αντιπροσώπευση
και διευρύνει τη δηµοκρατία. Με δύο λόγια, εµβαθύνει τη
λαϊκή κυριαρχία, προσδίδοντάς της ουσιαστικότερο περιεχόµενο.
Στην εποχή µας η αντιπροσωπευτική δηµοκρατία βρίσκεται σε κρίση και διαρκή αµφισβήτηση. Η ενεργοποίηση θεσµών άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας, οι οποίοι λειτουργούν συµπληρωµατικά και παράλληλα προς
αυτούς της αντιπροσώπευσης, θα µπορούσαν πράγµατι
να εγγυηθούν την υπέρβαση της κρίσης και να αποτελέσουν πειστική απάντηση στην αµφισβήτηση του πολιτικού συστήµατος. Κρίσιµη προς αυτήν την κατεύθυνση,
δηλαδή την προσφυγή σε δηµοψήφισµα, αποδεικνύεται
η ανάθεση της σχετικής πρωτοβουλίας όχι µόνο σε όργανα του κράτους, την κυβέρνηση ή τη Βουλή, αλλά και
στους πολίτες.
Το δηµοψήφισµα προσφέρει τη δυνατότητα στο εκλογικό σώµα να εκφράζει, συµβουλευτικά ή αποφασιστικά,
τη βούλησή του, καθορίζοντας έτσι µε νωπή εντολή τις
επιλογές της κυβέρνησης. Προκειµένου όµως η ετυµηγορία του να έχει δεσµευτικό περιεχόµενο, επιβάλλεται
η διατύπωσή της να είναι καρπός συµµετοχής ενός ελάχιστου αριθµού ψηφοφόρων, σε ποσοστό που δεν θα επιτρέπει να αµφισβητηθεί η σαφής προτίµησή του. Διαφορετικά, το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας δεν µπορεί
να παράξει στην πράξη «έννοµες συνέπειες».
3. Στη χώρα µας η διενέργεια δηµοψηφίσµατος έχει
συνδεθεί ιστορικά µε αποφάσεις για τη µορφή του πολιτεύµατος και, γενικότερα, την τύχη της βασιλείας. Πρό-

κειται για τύπο (δηµοψηφίσµατος) µε έντονο το «προσωπικό» στοιχείο. Στοιχείο που του στερεί το διακριτό
θεµατικό χαρακτήρα, ο οποίος παραδοσιακά έχει καθορίσει το θεσµό. Για τελευταία φορά «προσωπικό» δηµοψήφισµα διεξήχθη στη χώρα µας τον Δεκέµβριο του 1974,
οπότε το εκλογικό σώµα αποφάνθηκε, µε µεγάλη πλειοψηφία, υπέρ της αβασίλευτης δηµοκρατίας.
Στο Σύνταγµά µας, όπως διαµορφώθηκε µετά την αναθεώρηση του 1985/1986, προβλέπονται δύο τύποι δηµοψηφίσµατος. Το πρώτο αφορά κρίσιµο εθνικό θέµα, δηλαδή ιδίως ζήτηµα της εξωτερικής πολιτικής και της εθνικής άµυνας, αλλά και κάθε άλλο κρίσιµο και µείζονος
σηµασίας πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό θέµα που
εισέρχεται στο επίκεντρο του δηµόσιου βίου και, ως εκ
τούτου, επηρεάζει το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής. Για τη διεξαγωγή του απαιτείται πρόταση της κυβέρνησης και απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των
βουλευτών. Αυτός ο τύπος δηµοψηφίσµατος ήταν γνωστός ήδη από το 1975, οπότε ο θεσµός κατοχυρώθηκε
στον Καταστατικό µας Χάρτη, µε µοναδική διαφοροποίηση ότι την προκήρυξή του αποφάσιζε, ελεύθερα, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, συγκεκριµενοποιώντας έτσι µία
από τις λεγόµενες αντικοινοβουλευτικές υπερεξουσίες
του.
Ο άλλος τύπος δηµοψηφίσµατος κατοχυρώθηκε στην
αναθεώρηση του Συντάγµατος της Γ΄ Ελληνικής Δηµοκρατίας το 1985/1986. Αφορά ψηφισµένο νοµοσχέδιο
που ρυθµίζει σοβαρό κοινωνικό ζήτηµα, δηλαδή κάθε ζήτηµα η ρύθµιση του οποίου επηρεάζει την, εν γένει, κοινωνική ζωή. Για την προκήρυξή του απαιτείται πρόταση
των 2/5 και αποδοχή της από τα 3/5 του συνόλου του
βουλευτών. Συνεπώς, απαιτείται συµφωνία και της µέρους της αντιπολίτευσης. Από την προσφυγή σε δηµοψήφισµα αυτού του τύπου εξαιρούνται τα νοµοσχέδια
που ρυθµίζουν δηµοσιονοµικά ζητήµατα, όπως είναι η επιβολή φόρων, δασµών και, εν γένει, οικονοµικών βαρών
ή η πραγµατοποίηση δηµοσίων δαπανών.
Αν και ο συντακτικός δεν παρέχει ρητά εξουσιοδότηση
στον κοινό νοµοθέτη να οργανώσει και τους δύο τύπους
δηµοψηφίσµατος, η ψήφιση εκτελεστικού νόµου, ο οποίος να εξειδικεύει τους σχετικούς συνταγµατικούς ορισµούς, είναι απαραίτητη για την ενεργοποίησή του. Γι’
αυτό ακριβώς, το 1976, δηλαδή σε χρονικό σηµείο κατά
το οποίο προβλέπονταν δηµοψήφισµα µόνο για κρίσιµα
εθνικά θέµατα, θεσπίστηκε ο ν. 350. Έκτοτε και παρά τη
συµπλήρωση της παρ. 2 του άρθρου 44 Συντ. µε έναν ακόµη τύπο δηµοψηφίσµατος, δεν προωθήθηκε η αναγκαία νοµοθετική ρύθµιση. Συνέπεια αυτού, η προσφυγή
στη σχετική διαδικασία να συναντά σοβαρά και µάλλον
ανυπέρβλητα εµπόδια, καθιστώντας στην πράξη ιδιαίτερα δυσχερή την έκφραση της λαϊκής θέλησης.
4. Με το παρόν σχέδιο νόµου θεσπίζονται οι βασικές
ρυθµίσεις για τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος στο πλαίσιο του ισχύοντος Συντάγµατος. Για προφανείς λόγους,
σε αυτές δεν περιλαµβάνονται όσες προβλέπονται στα
άρθρα 115 και 116 του Κανονισµού της Βουλής, εξειδικεύοντας τους σχετικούς συνταγµατικούς ορισµούς. Έτσι, µε τη συµπλήρωση είκοσι πέντε χρόνων µετά τη
δεύτερη αναθεώρηση του Καταστατικού Χάρτη της χώρας το νοµοθετικό µας οπλοστάσιο εκσυγχρονίζεται και
οργανώνεται το πλαίσιο για την προσφυγή στον πιο σηµαντικό από τους θεσµούς άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας.
Οι επιµέρους διατάξεις του νοµοσχεδίου καταστρώνονται σε οκτώ κεφάλαια. Στο πρώτο ρυθµίζονται γενικά
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ζητήµατα. Καθορίζεται, εν πρώτοις, το αντικείµενο του
νοµοσχεδίου (άρθρο 1). Το δηµοψήφισµα προκηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, µε διάταγµά του,
το οποίο προσυπογράφει, ανάλογα µε το τύπο (δηµοψηφίσµατος), το Υπουργικό Συµβούλιο και, αντίστοιχα, ο
Πρόεδρος της Βουλής (άρθρο 2). Το εκλογικό σώµα εκφράζει την προτίµησή του, απαντώντας σε ένα ή περισσότερα ερωτήµατα, όπως καθορίζονται από την εθνική
αντιπροσωπεία (άρθρο 3). Ψηφίζουν όλοι όσοι διαθέτουν
το δικαίωµα του εκλέγειν, δηλαδή οι έλληνες πολίτες,
και βρίσκονται την ηµέρα της ψηφοφορίας εντός των ορίων της επικράτειας, προσερχόµενοι αυτοπροσώπως
στο εκλογικό τους τµήµα (άρθρο 4). Τέλος, στη διενέργεια του δηµοψηφίσµατος συµµετέχουν, παίρνοντας θέση στο δηµόσιο διάλογο για το ερώτηµα ή τα ερωτήµατα, πολιτικά κόµµατα, ενώσεις προσώπων, επιστηµονικές, επαγγελµατικές ή συνδικαλιστικές οργανώσεις και
κάθε άλλη οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, εφόσον έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόµιµα (άρθρο 5).
Στο δεύτερο κεφάλαιο ρυθµίζονται τα ζητήµατα της
οικονοµικής διαχείρισης. Για τη συµµετοχή στο δηµοψήφισµα δεν διατίθεται κρατική χρηµατοδότηση και θεσπίζονται απαγορεύσεις ή όριο στην ιδιωτική χρηµατοδότηση (άρθρο 6), καθορίζεται δε όριο δαπανών και κυρώσεις
για όσους το παραβιάζουν (άρθρο 7). Τα οικονοµικά του
δηµοψηφίσµατος ελέγχονται από την αρµόδια Επιτροπή
της Βουλής, η σχετική οικονοµική διαχείριση αποτυπώνεται σε ειδική έκθεση, ενώ για τα πολιτικά κόµµατα που
λαµβάνουν κρατική, τακτική ή εκλογική χρηµατοδότηση,
αποτελεί διακριτή εγγραφή στον ετήσιο ισολογισµό
τους (άρθρο 8). Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται ειδικά,
εφαρµόζονται οι σχετικοί ορισµοί του ν. 3023/2002, όπως ισχύει.
Στο τρίτο κεφάλαιο οργανώνεται η δηµόσια προβολή.
Διατίθεται δωρεάν χρόνος στα µέσα µαζικής επικοινωνίας για τη µετάδοση µηνυµάτων και την παρουσίαση
της δραστηριότητας όσων συµµετέχουν σε δηµοψήφισµα (άρθρο 9). Οι τελευταίοι εντάσσονται σε «Επιτροπές
Υποστήριξης», οι οποίες αντιστοιχούν στις απαντήσεις
κάθε ερωτήµατος, και ο χρόνος που τους διατίθεται κατανέµεται µε απόφαση των µελών κάθε Επιτροπής (άρθρο 10). Τέλος, προβλέπονται απαγορεύσεις για την
προβολή κατά την περίοδο που προηγείται της διεξαγωγής της ψηφοφορίας (άρθρο 11).
Στο τέταρτο κεφάλαιο οργανώνεται η ψηφοφορία.
Διεξάγεται εντός τριάντα ηµερών από την προκήρυξη
του δηµοψηφίσµατος, πάντοτε Κυριακή (άρθρο 12). Ο
ψηφοφόρος εκφράζει την προτίµησή του (άρθρο 13), σε
έντυπο ή λευκό ψηφοδέλτιο, το οποίο τοποθετεί σε φάκελο (άρθρο 14). Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται το ερώτηµα ή τα ερωτήµατα, όπως έγιναν δεκτά από την εθνική
αντιπροσωπεία, στην περίπτωση δε που το ψηφοδέλτιο
δεν περιέχει προτίµηση σε ερώτηµα, τότε στην καταµέτρηση θεωρείται λευκό (άρθρο 15). Σε κάθε ερώτηµα επικρατεί η άποψη που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψηφοδελτίων, στα οποία δεν προσµετρώνται τα λευκά, ενώ για να αποκτήσει η ετυµηγορία του εκλογικού σώµατος δεσµευτικό περιεχόµενο
πρέπει να πάρει µέρος στην ψηφοφορία ένα ελάχιστο,
κατά περίπτωση, ποσοστό όσων είναι γραµµένοι στους
εκλογικούς καταλόγους (άρθρο 16).
Στο πέµπτο κεφάλαιο ρυθµίζεται η διαλογή των ψηφοδελτίων (άρθρα 17-18), στο έκτο η εξαγωγή του αποτελέσµατος (άρθρο 19) και στο έβδοµο ο έλεγχός του, κα-

θώς επίσης του κύρους της διαδικασίας από το Ανώτατο
Ειδικό Δικαστήριο (άρθρο 20). Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο περιλαµβάνονται οι τελικές (άρθρα 21-23) και οι καταργούµενες διατάξεις (άρθρο 24).
Αθήνα, 19 Σεπτεµβρίου 2011
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Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΕΡΩΤΗΜΑ-ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

οργανώσεις και κάθε άλλη οργάνωση της κοινωνίας των
πολιτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Άρθρο 6

1. Ο ψηφοφόρος καλείται να εκφράσει την προτίµησή
του στο ερώτηµα ή στα ερωτήµατα, που καθορίζονται
στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, µε την οποία γίνεται δεκτή η πρόταση για τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος.
2. Το ερώτηµα ή τα ερωτήµατα και οι απαντήσεις τους
διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή και σύντοµο.
3. Το ερώτηµα ή τα ερωτήµατα και οι απαντήσεις τους
αναφέρονται ειδικά στο προεδρικό διάταγµα προκήρυξης του δηµοψηφίσµατος.

1. Τα έσοδα και οι δαπάνες κατά τη διάρκεια της περιόδου από την απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής,
µε την οποία γίνεται δεκτή η πρόταση για τη διενέργεια
δηµοψηφίσµατος, έως τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας
θεωρούνται εκλογικές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
ν. 3023/2002 (Α΄ 146).
2. Σε όσους συµµετέχουν στη διενέργεια δηµοψηφίσµατος δεν διατίθεται κρατική χρηµατοδότηση.
3. Απαγορεύεται η χρηµατοδότηση και κάθε άλλου είδους παροχές ή διευκολύνσεις σε όσους συµµετέχουν
στη διενέργεια δηµοψηφίσµατος από:
α) φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή που είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ηµερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή
που είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών, εν
γένει, σταθµών,
β) νοµικά πρόσωπα δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, και
γ) Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης του πρώτου
και του δεύτερου βαθµού.
4. Η χρηµατοδότηση από το ίδιο φυσικό πρόσωπο δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ.
5. α) Όποιος από τους συµµετέχοντες στη διενέργεια
δηµοψηφίσµατος λαµβάνει χρηµατοδότηση κατά παράβαση της παραγράφου 3, τιµωρείται µε πρόστιµο έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
Όποιος χρηµατοδοτεί συµµετέχοντες στη διενέργεια
δηµοψηφίσµατος κατά παράβαση της παραγράφου 3, τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο έτη και πρόστιµο τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
β) Όποιος από τους συµµετέχοντες στη διενέργεια δηµοψηφίσµατος λαµβάνει χρηµατοδότηση κατά παράβαση της παραγράφου 4, τιµωρείται µε πρόστιµο στο εκατονταπλάσιο της υπέρβασης.
Όποιος χρηµατοδοτεί συµµετέχοντες στη διενέργεια
δηµοψηφίσµατος κατά παράβαση της παραγράφου 4, τιµωρείται µε φυλάκιση έως ένα έτος και πρόστιµο τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

Άρθρο 4

Άρθρο 7

1. Το δηµοψήφισµα διενεργείται µε άµεση, καθολική
και µυστική ψηφοφορία.
2. Στο δηµοψήφισµα ψηφίζουν οι έλληνες και οι ελληνίδες που είναι γραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους και την ηµέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας βρίσκονται εντός των ορίων της Επικράτειας.

1. Για τη συµµετοχή στη διενέργεια δηµοψηφίσµατος
επιβάλλεται όριο δαπανών.
2. Οι δαπάνες των πολιτικών κοµµάτων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) της χρηµατοδότησης που διατέθηκε στις τελευταίες γενικές
βουλευτικές εκλογές.
3. Οι δαπάνες ενώσεων προσώπων, επιστηµονικών, επαγγελµατικών ή συνδικαλιστικών οργανώσεων και κάθε άλλης οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%)
του ποσού που αποτελεί όριο δαπανών για τα πολιτικά
κόµµατα, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.
4. Η υπέρβαση του ορίου δαπανών τιµωρείται µε πρόστιµο που ανέρχεται στο πενταπλάσιο του ποσού της υπέρβασης.

Άρθρο 1
Αντικείµενο του παρόντος νόµου είναι η οργάνωση
της διαδικασίας προσφυγής σε δηµοψήφισµα για κρίσιµο
εθνικό θέµα ή για ψηφισµένο νοµοσχέδιο που ρυθµίζει
σοβαρό κοινωνικό ζήτηµα µε εξαίρεση τα δηµοσιονοµικά, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 44 του Συντάγµατος.
Άρθρο 2
1. Το δηµοψήφισµα προκηρύσσεται µε προεδρικό διάταγµα.
2. Το προεδρικό διάταγµα προκήρυξης δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συµβούλιο και για ψηφισµένο νοµοσχέδιο, που
ρυθµίζει σοβαρό κοινωνικό ζήτηµα, από τον Πρόεδρο
της Βουλής.
3. Το προεδρικό διάταγµα εκδίδεται, εντός της προθεσµίας που ορίζεται στην απόφαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, µε την οποία γίνεται δεκτή η πρόταση για τη
διενέργεια δηµοψηφίσµατος και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 3

Άρθρο 5
Στο δηµόσιο διάλογο, επί του ερωτήµατος ή των ερωτηµάτων που τίθενται στην ψηφοφορία, και, εν γένει,
στη διενέργεια του δηµοψηφίσµατος συµµετέχουν πολιτικά κόµµατα, ανεξαρτήτως της εκπροσώπησής τους στη
Βουλή ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώσεις προσώπων, επιστηµονικές, επαγγελµατικές ή συνδικαλιστικές
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Άρθρο 8

Άρθρο 10

1. Η οικονοµική διαχείριση κατά τη διάρκεια της περιόδου από την απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, µε
την οποία γίνεται δεκτή η πρόταση για τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος, έως τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ελέγχεται από την Επιτροπή του άρθρου 21 του ν.
3023/2002.
2. Τα πολιτικά κόµµατα, ανεξαρτήτως της ιδιότητάς
τους ως δικαιούχων κρατικής χρηµατοδότησης, καθώς επίσης οι ενώσεις προσώπων, οι επιστηµονικές, οι επαγγελµατικές ή οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και κάθε
άλλη οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών που συµµετέχουν στη διενέργεια δηµοψηφίσµατος υποχρεούνται
στη σύνταξη και τη δηµοσίευση ειδικής έκθεσης εσόδων
και δαπανών.
3. Η οικονοµική διαχείριση για τη συµµετοχή στη διενέργεια δηµοψηφίσµατος πολιτικών κοµµάτων που λαµβάνουν κρατική χρηµατοδότηση αποτελεί διακριτή εγγραφή και στον ισολογισµό εσόδων και δαπανών του επόµενου έτους.
4. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται τα άρθρα 18 και 19
του ν. 3023/2002.
5. Όποιος από τους συµµετέχοντες στη διενέργεια δηµοψηφίσµατος δεν συµµορφώνεται στις υποχρεώσεις
δηµοσιότητας της οικονοµικής του διαχείρισης, τιµωρείται µε πρόστιµο έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
6. Οι κυρώσεις των άρθρων 6, 7 και 8 επιβάλλονται στα
πολιτικά κόµµατα µε απόφαση του Προέδρου της Βουλής και στους λοιπούς συµµετέχοντες στη διενέργεια
δηµοψηφίσµατος µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών.

1. Με κριτήριο τη θέση τους στο ερώτηµα ή στα ερωτήµατα που τίθενται στην κρίση των ψηφοφόρων, τα πολιτικά κόµµατα, οι ενώσεις προσώπων, οι επιστηµονικές,
οι επαγγελµατικές ή οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και
κάθε άλλη οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών συµµετέχουν στην αντίστοιχη «Επιτροπή Υποστήριξης».
2. Για την απόφασή τους ενηµερώνεται µε την υποβολή σχετικής δήλωσης ο Υπουργός Εσωτερικών εντός
τριών ηµερών από τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος, µε το οποίο προκηρύσσεται η διενέργεια δηµοψηφίσµατος.
3. Ο χρόνος που διατίθεται µε τις παραγράφους 2 και 3
του άρθρου 9 για την προβολή µηνυµάτων και την παρουσίαση της δραστηριότητας κατανέµεται µεταξύ όσων
συµµετέχουν στην αντίστοιχη «Επιτροπής Υποστήριξης» µε απόφασή τους.
4. Κάθε «Επιτροπή Υποστήριξης» έχει δικαίωµα να ορίζει έναν εκπρόσωπό της και τον αναπληρωτή του σε
κάθε εκλογικό τµήµα.
5. Τα ζητήµατα που αφορούν τη δηµιουργία και τη συµµετοχή σε «Επιτροπή Υποστήριξης», καθώς επίσης κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ
Άρθρο 9
1. Κατά τη διάρκεια της περιόδου από τη δηµοσίευση
του προεδρικού διατάγµατος, µε το οποίο προκηρύσσεται η διενέργεια δηµοψηφίσµατος, έως και την Παρασκευή πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας οι δηµόσιοι και οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθµοί, οι τηλεοπτικοί
σταθµοί ελεύθερης λήψης, καθώς επίσης οι φορείς παροχής συνδροµητικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε
µορφής υποχρεούται να µεταδίδουν µηνύµατα όσων
συµµετέχουν στο δηµοψήφισµα.
2. Η διάρκεια του χρόνου για τη µετάδοση µηνυµάτων
καθορίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού που είναι αρµόδιος για την εποπτεία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, µετά από γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.
Ο χρόνος που διατίθεται κατανέµεται ισοµερώς µεταξύ εκείνων που τάσσονται υπέρ καθεµιάς από τις προσφερόµενες απαντήσεις στο ερώτηµα ή στα ερωτήµατα.
3. Με όµοια απόφαση και υπό τους ίδιους όρους καθορίζεται ο χρόνος που διατίθεται στα δελτία ειδήσεων
των κρατικών και ιδιωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών για την παρουσίαση της δραστηριότητάς
τους.
4. Η µετάδοση των µηνυµάτων και η παρουσίαση της
δραστηριότητας διενεργείται δωρεάν και απαλλάσσεται
από κάθε τέλος.

Άρθρο 11
1. Δικαιούχοι των χώρων υπαίθριας προβολής πολιτικών µηνυµάτων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 44 του
π.δ. 96/2007 (Α΄ 116), είναι και οι ενώσεις προσώπων, οι
επιστηµονικές, οι επαγγελµατικές ή οι συνδικαλιστικές
οργανώσεις, καθώς επίσης κάθε άλλη οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών που συµµετέχουν στη διενέργεια
δηµοψηφίσµατος.
2. Κατά τη διάρκεια της περιόδου από τη δηµοσίευση
του προεδρικού διατάγµατος, µε το οποίο προκηρύσσεται η διενέργεια δηµοψηφίσµατος, έως και την ηµέρα
διεξαγωγής της ψηφοφορίας, απαγορεύεται σε όσους
συµµετέχουν σε αυτό:
α) η ανάρτηση ή η επικόλληση σε εξωτερικούς δηµόσιους ή ιδιωτικούς χώρους και σε αυτοκινούµενα µέσα αεροπανώ, πανώ, αφισών, γιγαντοαφισών και κάθε άλλου
είδους υλικού προβολής, εκτός των χώρων της προηγούµενης παραγράφου, καθώς επίσης η αναγραφή συνθηµάτων, και
β) η µετάδοση µηνυµάτων από δηµόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθµούς, τηλεοπτικούς σταθµούς
ελεύθερης λήψης καθώς επίσης από φορείς παροχής
συνδροµητικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 9 του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Άρθρο 12
1. Η ψηφοφορία διεξάγεται εντός τριάντα ηµερών από
τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος, µε το οποίο προκηρύσσεται το δηµοψήφισµα, κατά εκλογικές
περιφέρειες, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά στις
διατάξεις του νόµου για την εκλογή βουλευτών.
2. Ηµέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας ορίζεται η Κυριακή.
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3. Η ψηφοφορία αρχίζει στις 7.00 και ολοκληρώνεται
στις 19.00 της ίδιας ηµέρας.
Άρθρο 13
1. Το εκλογικό σώµα εκφράζει την προτίµησή του σε έντυπο ψηφοδέλτιο µε τη χρήση των όρων ΝΑΙ και ΟΧΙ ή
µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο καθορίζει η Ολοµέλεια της
Βουλής στην απόφασή της για τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος.
2. Στους ψηφοφόρους µαζί µε το έντυπο χορηγείται
και ένα λευκό ψηφοδέλτιο.
Άρθρο 14
1. Τα ψηφοδέλτια έχουν ορθογώνιο σχήµα και κατασκευάζονται, οµοιόµορφα για όλη τη χώρα, από λευκό
χαρτί µε φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
Οι διαστάσεις του ψηφοδελτίου καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται την
τρίτη ηµέρα µετά τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος προκήρυξης του δηµοψηφίσµατος.
2. Οι φάκελοι, µέσα στους οποίους κλείνονται τα ψηφοδέλτια, είναι οµοιόµορφοι για όλη τη χώρα και κατασκευάζονται µε φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών
από αδιαφανές χαρτί.
Κατά τα λοιπά, εφαρµόζεται ανάλογα το άρθρο 75 του
π.δ. 96/2007.
3. Τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι αποστέλλονται στον
οικείο Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας
της έδρας κάθε νοµού και για την Περιφέρεια Αττικής
στον Περιφερειάρχη της το αργότερο πέντε ηµέρες πριν
από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και σε αριθµό µεγαλύτερο τουλάχιστον κατά είκοσι τοις εκατό (20%) του αριθµού των εγγεγραµµένων ψηφοφόρων σε κάθε εκλογικό τµήµα.
Άρθρο 15
1. Σε κάθε έντυπο ψηφοδέλτιο αναγράφεται µε κεφαλαία γράµµατα µελανής απόχρωσης το ερώτηµα ή τα ερωτήµατα.
2. Παραπλεύρως κάθε ερωτήµατος αναγράφονται, µε
κεφαλαία γράµµατα µαύρης απόχρωσης, οι απαντήσεις
που έχει στη διάθεσή του ο ψηφοφόρος.
3. Το ερώτηµα και οι απαντήσεις χωρίζονται µεταξύ
τους µε κάθετη γραµµή της ίδιας απόχρωσης.
4. Στην περίπτωση που τα ερωτήµατα είναι περισσότερα, αυτά και οι απαντήσεις χωρίζονται µεταξύ τους µε οριζόντια γραµµή.
5. Ο ψηφοφόρος εκφράζει την προτίµησή του σε κάθε
ερώτηµα, θέτοντας, παραπλεύρως της απάντησης που
προκρίνει, σταυρό ή άλλη, καθορισµένη στο προεδρικό
διάταγµα προκήρυξης του δηµοψηφίσµατος, ένδειξη, µε
µελάνι µαύρης ή γαλάζιας απόχρωσης.
6. Όταν δεν τίθεται σταυρός ή άλλη προβλεπόµενη ένδειξη σε έντυπο ψηφοδέλτιο, αυτό για κάθε ερώτηµα
χωρίς απάντηση θεωρείται λευκό.
Άρθρο 16
1. Από τις προτιµήσεις των ψηφοφόρων σε κάθε ερώτηµα επικρατεί εκείνη, η οποία συγκεντρώνει την απόλυ-

τη πλειοψηφία των εγκύρων ψηφοδελτίων.
2. Στο έγκυρα ψηφοδέλτια δεν προσµετρώνται τα λευκά.
3. Το αποτέλεσµα δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό
θέµα είναι δεσµευτικό, όταν στην ψηφοφορία λάβει µέρος τουλάχιστον το 40 τοις εκατό (40%) όσων έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους.
4. Το αποτέλεσµα δηµοψηφίσµατος για ψηφισµένο νοµοσχέδιο που ρυθµίζει σοβαρό κοινωνικό ζήτηµα είναι
δεσµευτικό, όταν στην ψηφοφορία λάβει µέρος τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) όσων έχουν εγγραφεί
στους εκλογικούς καταλόγους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΑΛΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ
Άρθρο 17
1. Μετά το άνοιγµα της κάλπης και την αρίθµηση των
φακέλων η εφορευτική επιτροπή προβαίνει στη διαλογή
των ψηφοδελτίων ως εξής:
α) ο πρόεδρός της ή όποιος διευθύνει τις εργασίες της
παίρνει από την κάλπη ένα-ένα φάκελο, τον αποσφραγίζει και, αφού διακριβώσει ότι το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο, το επιδεικνύει, σε όποιον από τους παρισταµένους
το ζητήσει, και διαβάζει το περιεχόµενό του, έτσι ώστε
να τον ακούνε όλοι,
β) κάθε έγκυρο ψηφοδέλτιο αριθµείται κατά τη σειρά
εξαγωγής του από την κάλπη και µονογραφείται από τον
πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής ή εκείνον που διευθύνει τις εργασίες της, ο οποίος θέτει τη µονογραφή του
δίπλα από το σταυρό ή την οποιαδήποτε άλλη καθορισµένη ένδειξη, και
γ) στη συνέχεια συµπληρώνεται ο αριθµός του ψηφοδελτίου στον ειδικό πίνακα και στην αντίστοιχη στήλη
του ερωτήµατος του δηµοψηφίσµατος.
2. Αµέσως µόλις ολοκληρωθεί η διαλογή, ο πρόεδρος
της εφορευτικής επιτροπής ή εκείνος που διευθύνει τις
εργασίες της, τηλεγραφεί ή ανακοινώνει, εγγράφως ή
µε οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο µέσο και χωρίς καµία
καθυστέρηση στον αρµόδιο Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας κάθε νοµού που υπάγεται το εκλογικό τµήµα και για την Περιφέρεια Αττικής
στον Περιφερειάρχη της, το αποτέλεσµα της διαλογής
των ψηφοδελτίων.
Στην ανακοίνωση περιλαµβάνονται:
α) ο συνολικός αριθµός των ψηφοφόρων που είναι
γραµµένοι στο εκλογικό τµήµα,
β) ο συνολικός αριθµός των ψηφοφόρων που ψήφισαν,
γ) ο αριθµός των ψηφοδελτίων που αναγνωρίστηκαν
ως έγκυρα,
δ) ο αριθµός των άκυρων ψηφοδελτίων,
ε) ο αριθµός των λευκών ψηφοδελτίων, και
στ) ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν οι απαντήσεις σε κάθε ερώτηµα.
3. Για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της προηγούµενης παραγράφου, τίθενται στη διάθεση του προέδρου
της εφορευτικής επιτροπής ή όποιου διευθύνει τις εργασίες της, όλα τα όργανα της Ελληνικής Αστυνοµίας που
υπηρετούν στην περιφέρεια του εκλογικού τµήµατος και
στην ανάγκη και πολίτες, οι οποίοι είναι υποχρεωµένοι
να εκτελέσουν αµέσως την εντολή που τους δόθηκε.
Οποιαδήποτε παράλειψη του προέδρου ή εκείνου που
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διευθύνει τις εργασίες της εφορευτικής επιτροπής ή των
δηµοσίων οργάνων ή των πολιτών τιµωρείται σύµφωνα
µε την ισχύουσα εκλογική νοµοθεσία.
Άρθρο 18
1. Μετά το πέρας της διαλογής κλείνεται ο πίνακας
διαλογής του προηγούµενου άρθρου µε πράξη που γράφεται σε αυτόν και υπογράφεται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής ή εκείνον που διευθύνει τις εργασίες της και τα µέλη της.
2. Αµέσως µετά συντάσσεται άλλη πράξη, που υπογράφουν όλοι οι προηγούµενοι, στην οποία αναφέρονται:
α) η ηµέρα και η ώρα του πέρατος της διαλογής,
β) ο συνολικός αριθµός των ψηφοφόρων που είναι
γραµµένοι στο εκλογικό τµήµα,
γ) ο συνολικός αριθµός των ψηφοφόρων που ψήφισαν,
δ) ο συνολικός αριθµός των φακέλων που βρέθηκαν
στην κάλπη,
ε) ο αριθµός των ψηφοδελτίων που αναγνωρίστηκαν
ως έγκυρα,
στ) ο αριθµός των άκυρων ψηφοδελτίων,
ζ) ο αριθµός των λευκών ψηφοδελτίων,
η) ο αριθµός των ψηφοδελτίων που προσβλήθηκαν ως
άκυρα, αλλά κηρύχθηκαν έγκυρα, και
θ) ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων, περιλαµβανοµένων όσων προσβλήθηκαν αλλά κηρύχθηκαν έγκυρα,
που συγκέντρωσαν οι απαντήσεις σε κάθε ερώτηµα.
Η πράξη διαβάζεται δηµόσια και αντίγραφό της διαβιβάζεται στον αρµόδιο Αντιπεριφερειάρχη ή στον Περιφερειάρχη Αττικής και στο δήµαρχο του Δήµου, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται το εκλογικό τµήµα.
3. Μετά το πέρας της διαλογής η εφορευτική επιτροπή
παραδίδει στο δήµαρχο την κάλπη, αφού κλείσει µέσα
σε αυτήν όσα τυχόν εκλογικά είδη περίσσεψαν, τα οποία
είναι υποχρεωµένος να φυλάξει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Άρθρο 19
1. Την επόµενη της ψηφοφορίας αρχίζει από το αρµόδιο Πρωτοδικείο κάθε εκλογικής περιφέρειας η συγκέντρωση και η κατάταξη των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας.
2. Μόλις συγκεντρωθούν τα αποτελέσµατα όλων των
εφορευτικών επιτροπών της εκλογικής περιφέρειας, το
οικείο Πρωτοδικείο προβαίνει στη σύνταξη του πίνακα
των αποτελεσµάτων της επόµενης παραγράφου.
3. Στον πίνακα αποτελεσµάτων περιλαµβάνονται:
α) ο αριθµός των εγγεγραµµένων ψηφοφόρων,
β) ο αριθµός των ψηφοφόρων που ψήφισαν,
γ) ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων,
δ) ο αριθµός των λευκών ψηφοδελτίων,
ε) ο αριθµός των άκυρων ψηφοδελτίων, και
στ) ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν οι απαντήσεις σε κάθε ερώτηµα.
4. Ο πίνακας υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου.
5. Επικυρωµένο αντίγραφό του αποστέλλεται αµέσως
στον Υπουργό Εσωτερικών.

6. Με βάση τους πίνακες η Ανωτάτη Εφορευτική Επιτροπή εκδίδει το γενικό οριστικό πίνακα αποτελεσµάτων.
7. Ο γενικός οριστικός πίνακας αποτελεσµάτων, στον
οποίο περιλαµβάνονται και οι αντίστοιχοι πίνακες από τα
αρµόδια Πρωτοδικεία κάθε εκλογικής περιφέρειας, δηµοσιεύεται µε φροντίδα του Υπουργού Εσωτερικών στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Άρθρο 20
1. Ο έλεγχος του κύρους του δηµοψηφίσµατος και του
αποτελέσµατος της ψηφοφορίας ανήκει στην αρµοδιότητα του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 100
του Συντάγµατος.
Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων
35-38 του ν. 345/1976 (Α΄ 141).
2. Οι ενστάσεις κατά του κύρους του δηµοψηφίσµατος
και του αποτελέσµατος της ψηφοφορίας συζητούνται
κατά προτίµηση και πάντως εντός µηνός από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.
3. Στην περίπτωση δηµοψηφίσµατος για ψηφισµένο
νοµοσχέδιο που ρυθµίζει σοβαρό κοινωνικό ζήτηµα, η απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε ηµερών από
τη διεξαγωγή της συζήτησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 21
1. Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται ειδικά στον παρόντα νόµο, εφαρµόζονται ανάλογα το π.δ. 96/2007, ιδίως
τα άρθρα 4-5, 8, 15, 27-28, 48, 73, 76, 92, 107, 128, και ο
ν. 3023/2002.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του,
κατά περίπτωση, συναρµοδίου Υπουργού καθορίζονται
κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος
νόµου.
Άρθρο 22
Το άρθρο 132 του π.δ. 96/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Περιφερειάρχης Αττικής είναι αρµόδιος για την
προπαρασκευή και τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών και κάθε άλλης εκδήλωσης της λαϊκής θέλησης σε όλους τους δήµους του νοµού Αττικής».
Άρθρο 23
1. Όπου στις διατάξεις του π.δ. 96/2007 αναφέρεται
«ο Νοµάρχης» νοείται «ο Αντιπεριφερειάρχης της περιφερειακής ενότητας της έδρας κάθε νοµού, ο οποίος είναι αρµόδιος για την προετοιµασία και τη διενέργεια των
γενικών βουλευτικών εκλογών, καθώς επίσης κάθε άλλης εκδήλωσης της λαϊκής θέλησης σε όλους τους δήµους του οικείου νοµού».
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2. Όπου στις διατάξεις του π.δ. 96/2007 αναφέρεται
«ο Υπουργός Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», νοείται «ο Υπουργός Εσωτερικών».
Άρθρο 24
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται ο
ν. 350/1976 (Α΄150).
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Σεπτεµβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Χ. Καστανίδης

Ευάγ. Βενιζέλος

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Μ. Παπαϊωάννου

Χ. Παπουτσής

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ηλ. Μόσιαλος

Αριθµ. 155/11 /2011

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών «Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε
τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος».
Α. Με τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόµου ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία διενέργειας δηµοψηφίσµατος. Ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα:
1.α. Ορίζεται ως αντικείµενο του υπό ψήφιση νόµου, η
οργάνωση της διαδικασίας προσφυγής σε δηµοψήφισµα,
για κρίσιµο εθνικό θέµα ή για ψηφισµένο νοµοσχέδιο
που ρυθµίζει σοβαρό κοινωνικό ζήτηµα, µε τις οριζόµενες εξαιρέσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Συντάγµατος (άρθρο 44, παρ.2).
β. Προβλέπεται ότι, η προκήρυξη του δηµοψηφίσµατος
διενεργείται µε π. δ/γµα, το οποίο προσυπογράφεται για
κρίσιµο εθνικό θέµα από το Υπουργικό Συµβούλιο, ενώ
για ψηφισµένο νοµοσχέδιο που ρυθµίζει σοβαρό κοινωνικό ζήτηµα από τον Πρόεδρο της Βουλής και εκδίδεται

εντός της οριζόµενης µε απόφαση της Ολοµέλειας της
Βουλής προθεσµίας.
(άρθρα 1 και 2)
2. Καθορίζεται ο τρόπος συµµετοχής των πολιτών στη
διενέργεια δηµοψηφίσµατος και ειδικότερα, ορίζεται ότι:
α. Ο ψηφοφόρος εκφράζει την προτίµησή του σε ένα ή
περισσότερα ερωτήµατα, τα οποία έχουν καθορισθεί
στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και αναφέρονται ειδικά στο π.δ/γµα προκήρυξης του δηµοψηφίσµατος.
β. Το δηµοψήφισµα διενεργείται µε άµεση, καθολική
και µυστική ψηφοφορία, στο οποίο ψηφίζουν οι Έλληνες
οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους και κατά την ηµέρα της ψηφοφορίας βρίσκονται εντός των ορίων της Επικράτειας.
γ. Στο δηµόσιο διάλογο για το ερώτηµα ή τα ερωτήµατα του δηµοψηφίσµατος συµµετέχουν πολιτικά κόµµατα,
ενώσεις προσώπων, επιστηµονικές, επαγγελµατικές και
λοιπές οργανώσεις.
(άρθρα 3 - 5)
3. Ρυθµίζονται θέµατα οικονοµικής διαχείρισης σχετικά µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος και ορίζονται τα εξής:
α. Τα έσοδα και οι δαπάνες, κατά τη διάρκεια της περιόδου από την απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
για τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος έως τη διεξαγωγή
της ψηφοφορίας, θεωρούνται εκλογικές.
β. Θεσπίζονται απαγορεύσεις όσον αφορά στη χρηµατοδότηση, και σε κάθε άλλου είδους παροχές ή διευκολύνσεις, από τα οριζόµενα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
για τους συµµετέχοντες στη διενέργεια του δηµοψηφίσµατος, στους οποίους δεν διατίθεται κρατική χρηµατοδότηση.
δ. Παράλληλα, θεσπίζονται ποινικές κυρώσεις [φυλάκιση µέχρι ένα έτος και χρηµατική ποινή τουλάχιστον δέκα χιλιάδες (10.000) Ευρώ], σε περίπτωση χρηµατοδότησης από το ίδιο πρόσωπο µε ποσό µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ.
γ. Περαιτέρω, επιβάλλεται, στους συµµετέχοντες στη
διενέργεια του δηµοψηφίσµατος, όριο δαπανών, κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα, η υπέρβαση του οποίου τιµωρείται
µε πρόστιµο που ανέρχεται στο πενταπλάσιο του ποσού
της υπέρβασης.
(άρθρα 6 και 7)
4.α. Ορίζεται ότι, η οικονοµική διαχείριση, κατά τη
διάρκεια της περιόδου από την απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, µε την οποία γίνεται δεκτή η πρόταση
για τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος, έως τη διεξαγωγή
της ψηφοφορίας, ελέγχεται από την Επιτροπή, που ορίζεται για τον έλεγχο των οικονοµικών των πολιτικών
κοµµάτων και των βουλευτών, κατά το άρθρο 21 του
ν. 3023/2002, όπως ισχύει.
β. Τα πολιτικά κόµµατα, οι ενώσεις προσώπων, οι επιστηµονικές, επαγγελµατικές και λοιπές οργανώσεις,
που συµµετέχουν στη διενέργεια του δηµοψηφίσµατος,
υποχρεούνται στη σύνταξη και τη δηµοσίευση ειδικής
έκθεσης εσόδων και δαπανών.
γ. Κατά τα λοιπά, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι σχετικές περί χρηµατοδότησης των πολιτικών κοµµάτων ρυθµίσεις (άρθρα 18 και 19, ν.3023/2002, όπως ισχύει).
(άρθρο 8)
5. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη δηµόσια προβολή
των συµµετεχόντων στη διενέργεια δηµοψηφίσµατος
και ειδικότερα:
α. Θεσπίζεται η υποχρέωση των δηµοσίων και ιδιωτικών Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) για τη µετάδο-
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ση µηνυµάτων και παρουσίαση των δραστηριοτήτων όσων συµµετέχουν στο δηµοψήφισµα.
β. Ο προαναφερόµενος χρόνος, η διάρκεια του οποίου
καθορίζεται µε κ.υ.α., κατά τα ειδικότερα οριζόµενα, κατανέµεται ισοµερώς µεταξύ εκείνων που τάσσονται υπέρ καθεµιάς από τις προσφερόµενες απαντήσεις στο ερώτηµα/τα, διατίθεται δωρεάν και απαλλάσσεται από κάθε τέλος.
(άρθρο 9)
6.α. Ορίζεται ότι, οι φορείς που µετέχουν στο δηµοψήφισµα, ανάλογα µε τη θέση τους στο ερώτηµα/τα του δηµοψηφίσµατος, συµµετέχουν στην αντίστοιχη «Επιτροπή Υποστήριξης».
β. Με υπουργική απόφαση, καθορίζονται ζητήµατα που
αφορούν στη συγκρότηση της εν λόγω Επιτροπής, ενώ ο
διατιθέµενος χρόνος µετάδοσης των µηνυµάτων και παρουσίασης της δραστηριότητας κατανέµεται, µεταξύ
των συµµετεχόντων σε αυτή, µε απόφαση των µελών
της.
(άρθρο 10)
7. Ορίζονται οι δικαιούχοι των χώρων υπαίθριας προβολής πολιτικών µηνυµάτων και προσδιορίζονται οι απαγορεύσεις για τους συµµετέχοντες στη διενέργεια του
δηµοψηφίσµατος, κατά τη διάρκεια της περιόδου από τη
δηµοσίευση του π. δ/τος προκήρυξης του δηµοψηφίσµατος έως την ηµέρα διεξαγωγής αυτού.
(άρθρο 11)
8. Ρυθµίζονται εκ νέου τα θέµατα σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας και ειδικότερα, µεταξύ
άλλων, προβλέπονται τα εξής:
α. Η ψηφοφορία διεξάγεται εντός τριάντα (30) ηµερών
από τη δηµοσίευση του π.δ/τος µε το οποίο προκηρύσσεται το δηµοψήφισµα, κατά εκλογικές περιφέρειες, όπως
αυτές καθορίζονται κάθε φορά για την εκλογή των βουλευτών.
β. Το εκλογικό σώµα εκφράζει την προτίµησή του σε έντυπο ή λευκό ψηφοδέλτιο, µε τη χρήση των όρων ΝΑΙ ή
ΟΧΙ ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο καθορίζει η Ολοµέλεια της Βουλής στην απόφασή της για τη διενέργεια
δηµοψηφίσµατος.
γ. Προσδιορίζεται το σχήµα των ψηφοδελτίων, οι διαστάσεις των οποίων καθορίζονται µε υπουργική απόφαση, καθορίζεται ο τρόπος αποστολής του εκλογικού υλικού, διατύπωσης του ερωτήµατος, έκφρασης της προτίµησης των ψηφοφόρων κ.λπ.
(άρθρα 12 – 15)
9.α. Καθορίζεται ο τρόπος ανάδειξης του αποτελέσµατος του δηµοψηφίσµατος, για το οποίο επικρατεί η προτίµηση των ψηφοφόρων στο ερώτηµα, που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψηφοδελτίων.
β. Περαιτέρω, τίθεται ελάχιστο όριο συµµετοχής του
εκλεκτορικού σώµατος, προκειµένου να είναι δεσµευτικό το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος.
(άρθρο 16)
10.α. Επανακαθορίζονται τα θέµατα σχετικά µε τη διαλογή των ψηφοδελτίων, τις υποχρεώσεις της εφορευτικής επιτροπής και την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων
της διαλογής προς τον αρµόδιο Αντιπεριφερειάρχη της
Περιφερειακής ενότητας της έδρας κάθε νοµού που υπάγεται το εκλογικό τµήµα, ενώ για την Περιφέρεια Αττικής προς τον Περιφερειάρχη αυτής.
β. Τίθενται στη διάθεση του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής όλα τα όργανα της Ελληνικής Αστυνοµίας που υπηρετούν στην Περιφέρεια του εκλογικού
τµήµατος και στην ανάγκη πολίτες, για την εκτέλεση
των προβλεπόµενων υποχρεώσεων αυτού.
γ. Οποιαδήποτε παράλειψη των προαναφερόµενων

προσώπων τιµωρείται σύµφωνα µε την ισχύουσα εκλογική νοµοθεσία.
δ. Προσδιορίζονται οι σχετικές ενέργειες της εφορευτικής επιτροπής µετά το πέρας της διαλογής των ψηφοδελτίων.
(άρθρα 17 και 18)
11. Καθορίζεται ο τρόπος εξαγωγής του αποτελέσµατος της ψηφοφορίας από το αρµόδιο Πρωτοδικείο κάθε
εκλογικής περιφέρειας, που συντάσσει τον πίνακα των
αποτελεσµάτων, επικυρωµένο αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται αµέσως στον Υπουργό Εσωτερικών και
στην Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή, προκειµένου να εκδώσει το γενικό οριστικό πίνακα αποτελεσµάτων.
(άρθρο 19)
12.α. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον έλεγχο, από
το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, του κύρους του δηµοψηφίσµατος και του αποτελέσµατος της ψηφοφορίας, κατ’
εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του ν. 345/1976.
β. Οι σχετικές ενστάσεις συζητούνται κατά προτίµηση
και εντός της οριζόµενης προθεσµίας.
γ. Στην περίπτωση δηµοψηφίσµατος για ψηφισµένο
νοµοσχέδιο που ρυθµίζει σοβαρό κοινωνικό ζήτηµα, η απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου εκδίδεται εντός της τιθέµενης αποκλειστικής προθεσµίας, από τη
διεξαγωγή της συζήτησης.
(άρθρο 20)
13.α. Περιλαµβάνονται τελικές ρυθµίσεις, οι οποίες
παραπέµπουν στην εφαρµογή των σχετικών, περί εκλογής των βουλευτών (π.δ.96/2007) και χρηµατοδότησης
των κοµµάτων (ν.3023/2002) διατάξεων, για τη ρύθµιση
λοιπών συναφών θεµάτων.
β. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισµό, µε
υπουργική απόφαση, των λεπτοµερειών εφαρµογής του
υπό ψήφιση νόµου.
γ. Τροποποιούνται σχετικές ρυθµίσεις του π.δ/τος
96/2007, µε την προσαρµογή τους στις διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου.
δ. Παρατίθενται οι καταργούµενες σχετικές διατάξεις
(ν. 350/1976).
(άρθρα 21 – 24)
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις, προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Δαπάνη, κατά το έτος διεξαγωγής δηµοψηφίσµατος, από την αντιµετώπιση του κόστους των σχετικών
δαπανών ψηφοφορίας [εκτύπωση εκλογικού υλικού, αποζηµιώσεις δικαστικών αντιπροσώπων και υπαλλήλων
συναρµοδίων υπηρεσιών (ΥΠ.ΕΣ., ο.τ.α., ΕΛ.ΑΣ., κ.λπ.)]
(άρθρο 6, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 1, 2, 14 παρ.1 και 2
και 17). Η εν λόγω δαπάνη, η οποία εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα και από την έκδοση σχετικού π. δ/τος,
εκτιµάται ότι, θα ανέρχεται, κάθε φορά, στο ποσό των
110.000.000 ευρώ, περίπου.
2. Απώλεια εσόδων, από τη διάθεση δωρεάν και ατελώς χρόνου µετάδοσης µηνυµάτων των συµµετεχόντων
στο δηµοψήφισµα από τα µέσα µαζικής επικοινωνίας.
(άρθρο 9 παρ.4)
3. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων, από την είσπραξη τυχόν επιβαλλόµενων προστίµων, στις περιπτώσεις που υπάρξουν υπερβάσεις του προβλεπόµενου ορίου δαπανών από τους συµµετέχοντες στο δηµοψήφισµα.
(άρθρο 7 παρ.4)
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ΙΙ. Επί του προϋπολογισµού των οικείων ο.τ.α. α΄ βαθµού
Απώλεια εσόδων, από τη µη είσπραξη τέλους διαφήµισης (άρθρο 9 παρ.2 ν.3023/2002), από τους δικαιούχους
χώρων υπαίθριας προβολής πολιτικών µηνυµάτων, κατά
τη διάρκεια της περιόδου από τη δηµοσίευση του π.
δ/τος προκήρυξης του δηµοψηφίσµατος έως την ηµέρα
διεξαγωγής αυτού.
(άρθρο 11 παρ.1)

ΙΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού του ΤΑΧΔΙΚ και των λοιπών φορέων της παρ.2,
του άρθρου 4, του ν.663/1977 (Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα
Απασχολουµένων, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ κ.λπ.)
Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων, από: α. τη µετατροπή σε
χρηµατική των επιβαλλόµενων ποινικών κυρώσεων [φυλάκισης µέχρι ένα (1) έτος] και την είσπραξη της χρηµατικής ποινής [τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ],
που τυχόν επιβάλλονται, σε περίπτωση χρηµατοδότησης
από το ίδιο πρόσωπο των συµµετεχόντων στο δηµοψήφισµα, καθ’ υπέρβαση του προβλεπόµενου ορίου (άρθρο
6 παρ.5),
β. τυχόν επιβολή ποινών στις οριζόµενες περιπτώσεις,
σύµφωνα µε την εκλογική νοµοθεσία.
(άρθρα 17 παρ.3 και 21 παρ.1)

Αθήνα, 12 Σεπτεµβρίου 2011

Ο Γενικός Διευθυντής

Βασίλειος Κατριβέσης

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Διεύρυνση της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος».
Από τις διατάξεις του προαναφερόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

I. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού.
1. Δαπάνη, κατά το έτος διεξαγωγής δηµοψηφίσµατος, από την αντιµετώπιση του κόστους των σχετικών
δαπανών ψηφοφορίας [εκτύπωση εκλογικού υλικού, αποζηµιώσεις δικαστικών αντιπροσώπων και υπαλλήλων
συναρµοδίων υπηρεσιών (ΥΠ.ΕΣ., ο.τ.α., ΕΛ.ΑΣ., κ.λπ.)]
(άρθρο 6, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 1, 2, 14 παρ.1 και 2
και 17). Η εν λόγω δαπάνη, η οποία εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα και από την έκδοση σχετικού π. δ/τος,
εκτιµάται ότι, θα ανέρχεται, κάθε φορά, στο ποσό των
110.000.000 ευρώ, περίπου.
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπιστεί από πιστώσεις
του Κρατικού Προϋπολογισµού.
2. Απώλεια εσόδων, από τη διάθεση δωρεάν και ατε-

λώς χρόνου µετάδοσης µηνυµάτων των συµµετεχόντων
στο δηµοψήφισµα από τα µέσα µαζικής επικοινωνίας.
(άρθρο 9 παρ.4)
Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού.

ΙΙ. Επί του προϋπολογισµού των οικείων ο.τ.α. α΄ βαθµού
Απώλεια εσόδων, από τη µη είσπραξη τέλους διαφήµισης (άρθρο 9 παρ.2 ν.3023/2002), από τους δικαιούχους
χώρων υπαίθριας προβολής πολιτικών µηνυµάτων, κατά
τη διάρκεια της περιόδου από τη δηµοσίευση του π.
δ/τος προκήρυξης του δηµοψηφίσµατος έως την ηµέρα
διεξαγωγής αυτού.
(άρθρο 11 παρ.1)
Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από
άλλες πηγές εσόδων των προϋπολογισµών των οικείων
ο.τ.α. α΄ βαθµού.
Αθήνα, 19 Σεπτεµβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ευάγ. Βενιζέλος

Χ. Καστανίδης
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