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στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
1

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

Χ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

1

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.

2

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

3

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

4

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.

5

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

6

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

3

Α. Αιτιολογική έκθεση
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Τη διευκόλυνση των εκλογέων που βρίσκονται εκτός Επικρατείας για την άσκηση του
εκλογικού τους δικαιώματος στις βουλευτικές εκλογές, στις εκλογές για την ανάδειξη
εκπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κατά τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Με τον ν. 4648/2019 (Α΄ 205) ρυθμίσθηκε η διαδικασία συμμετοχής στις βουλευτικές
εκλογές, σε εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
σε δημοψήφισμα, εκλογέων που είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους της
Επικράτειας, αλλά κατά την ημέρα της εκλογής βρίσκονται στο εξωτερικό. Ωστόσο, με
τη διαδικασία αυτή, θεσπίσθηκαν επιπλέον προϋποθέσεις και υποχρεώσεις των
εκλογέων για υποβολή δικαιολογητικών, προκειμένου να μπορούν να ασκήσουν το
εκλογικό τους δικαίωμα στο εξωτερικό. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυσχερής η
συμμετοχή στις εκλογές για το μεγαλύτερο μέρος των εκλογέων. Άλλωστε, οι εκλογείς
αυτοί είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της Επικράτειας και,
εφόσον μπορούν να βρίσκονται την ημέρα των εκλογών στο εκλογικό τμήμα της
ημεδαπής όπου είναι εγγεγραμμένοι, ασκούν χωρίς άλλη προϋπόθεση ή περιορισμό
το εκλογικό τους δικαίωμα.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση, λαμβάνεται μέριμνα, σύμφωνα και με τα σχόλια
που διατυπώθηκαν κατά τη διαβούλευση για τον ν. 4648/2019, για την ίση
αντιμετώπιση τόσο των εκλογέων που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, όσο και
των εκλογέων που τυγχάνει να ευρίσκονται στο εξωτερικό κατά την ημέρα των
εκλογών.

3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Όλους τους Έλληνες πολίτες που έχουν δικαίωμα εκλέγειν και είναι εγγεγραμμένοι σε
εκλογικούς καταλόγους της ημεδαπής, αλλά κατά την ημέρα διενέργειας
βουλευτικών εκλογών, εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ή δημοψηφίσματος βρίσκονται εκτός της Επικράτειας.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ Χ
ΟΧΙ 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
ν. 4648/2019 (Α΄ 205)
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5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας
i) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόφασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;
ii) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;
iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Απαιτούνται παρεμβάσεις με ψήφιση τυπικού νόμου,
ώστε να αντικατασταθούν υφιστάμενοι τυπικοί νόμοι.

Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη
ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με αλλαγή
διοικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της
δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της
υφιστάμενης νομοθεσίας.

Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου εκτιμάται ως
προσφορότερο μέσο για την επίτευξη του
επιδιωκόμενου σκοπού, τηρουμένων των αρχών της
αποδοτικότητας, αναλογικότητας και χρηστής διοίκησης.

Συναφείς πρακτικές

Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;

ΝΑΙ



ΟΧΙ

Χ

6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:
i) σε άλλη/ες χώρα/ες
της Ε.Ε. ή του
ΟΟΣΑ:
ii) σε όργανα της Ε.Ε.:
iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:

5

8.

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:

ii) μακροπρόθεσμοι:

Άμεση διευκόλυνση εκλογέων που βρίσκονται
στο εξωτερικό κατά την ημέρα εκλογών ή
δημοψηφίσματος για την απρόσκοπτη άσκηση
του εκλογικού δικαιώματός τους.
Άμεση διευκόλυνση εκλογέων που βρίσκονται
στο εξωτερικό κατά την ημέρα εκλογών ή
δημοψηφίσματος για την απρόσκοπτη άσκηση
του εκλογικού δικαιώματός τους.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7
¾ Δημόσια Διοίκηση – Δημόσια τάξη – Δικαιοσύνη:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων
Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ και γ) μετακλητών
υπαλλήλων
Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση

7

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων
(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/).

του

ΟΟΣΑ
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Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο INTERNET
Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (intranet)
Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας
Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων/ σύνολο
δημοσίων υπηρεσιών και φορέων
Αριθμός κέντρων πληροφόρησης πολιτών, σε κεντρικό,
περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο καθώς και σε
επίπεδο νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ
Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται από τις δημόσιες
υπηρεσίες ανά έτος και ανά υπηρεσία
Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισθοδοσίας και πρόσθετες
δαπάνες ως ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο)
Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού: δαπάνες μονάδων
προσωπικού ως ποσοστό της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες αδικημάτων και αναλογία
ανά 100.000 κατοίκους
Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά κατηγορίες και κατά
γεωγραφική περιοχή
Διαπραχθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι ως δράστες αυτών
κατά εθνικότητα, φύλο και τάξεις ηλικιών
Ετήσια στατιστική απεικόνιση των αδικημάτων και αξιόποινων
συμπεριφορών που προκαλούν το κοινό αίσθημα
(ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές – διαρρήξεις)
Αδικήματα που αφορούν στην παράνομη είσοδο και παραμονή
στη χώρα
Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος
Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων που εξιχνιάστηκαν στο
σύνολο των εγκλημάτων
Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια
Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά αστυνομικό τμήμα και
ανά περιοχή αστυνόμευσης
Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκους – αναλογία
κατοίκων ανά αστυνομικό τμήμα και περιοχή αστυνόμευσης
Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές υπηρεσίες
Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της παραβατικής
συμπεριφοράς ανά τομείς (π.χ. εγκλήματα βίας, οικονομικά
εγκλήματα, ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές, τρομοκρατία)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Αριθμός εισερχόμενων αστικών, εργατικών και εμπορικών
διαφορών
Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών περιπτώσεων
Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την επίλυση αστικών,
εμπορικών, εργατικών, διοικητικών και άλλων υποθέσεων
Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων (Ειρηνοδικεία,
Πρωτοδικεία, Εφετεία, Άρειος Πάγος/Συμβούλιο Επικρατείας)
Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή (ποινικά, πολιτικά και
διοικητικά δικαστήρια)
Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που ακυρώνονται μετά από
έφεση ή αναίρεση
Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με το σύστημα του
εξωδικαστικού συμβιβασμού
Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, πχ.
διαμεσολάβηση
Στήριξη των ατόμων που χρήζουν προστασίας αλλά δεν διαθέτουν
πόρους (νομική προστασία)
Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη
Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφων
Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’ έτος υποθέσεων έναντι εκκρεμών
(σε ετήσια και συνολική βάση εκκρεμοτήτων)
Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια βάση, για τις οποίες
επιβλήθηκαν ποινές μετατρέψιμες σε χρήμα
Μέσο κόστος σωφρονιστικού συστήματος ανά κρατούμενο
Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων) ανά κρατούμενο

Ψηφιακή διακυβέρνηση
10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ  ή/και ΕΜΜΕΣΗ 
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i) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:
ii) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

11.

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Εξηγήστε:

12.

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με
άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Αναφέρατε ποια είναι αυτά
τα συστήματα:

13.

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρο
1

2

Στόχος
Με την προτεινόμενη ρύθμιση καταργούνται οι υποχρεώσεις
και διαδικασίες που περιορίζουν την άσκηση εκλογικού
δικαιώματος σε εκλογείς ήδη εγγεγραμμένους σε εκλογικούς
καταλόγους της Επικράτειας εκ μόνου του λόγου ότι οι εκλογείς
αυτοί βρίσκονται, κατά την ημέρα διενέργειας εκλογών ή
δημοψηφίσματος, εκτός της Επικράτειας.
Ορίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος από τη δημοσίευση του
νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον τηρηθούν οι
προβλεπόμενες από την παρ. 4 του άρθρου 51 του Συντάγματος
προϋποθέσεις υπερψηφίσεώς του από τα δύο τρίτα του όλου
αριθμού των βουλευτών.
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Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ

Άλλο
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

ΕΜΜΕΣΑ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Χ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών

Χ

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Με τη ρύθμιση αυτή επιτυγχάνεται η δίκαιη και ίση μεταχείριση μεταξύ εκλογέων που έχουν δικαίωμα ψήφου,
ωστόσο οι μεν βρίσκονται στη ημεδαπή κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, οι δε στο εξωτερικό. Με τον
τρόπο αυτό, το Κράτος αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να διασφαλίσει αποτελεσματικά την άσκηση, από τους
πολίτες του, θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, ενισχύοντας τη διαφάνεια στην λειτουργία του δημοκρατικού
πολιτεύματος.

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης
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ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία
Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων
Άλλο
Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ &
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων
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Άλλο

Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική
επισύναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.
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Ε. Έκθεση διαβούλευσης

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την
22.

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους
συναρμόδιους Υπουργούς





Συνεργασία με άλλα
υπουργεία / υπηρεσίες

Συνεργασία με
κοινωνικούς φορείς /
Ανεξάρτητες Αρχές


Διεθνής διαβούλευση

23.

Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
www.opengov.gr (ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης)

Αριθμός συμμετασχόντων
Επί των γενικών
αρχών («επί της
αρχής») της
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αξιολογούμενης
ρύθμισης

Σχόλια που υιοθετήθηκαν

Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)

Αριθμός συμμετασχόντων

Σχόλια που υιοθετήθηκαν
Επί των άρθρων
της
αξιολογούμενης
ρύθμισης
Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)
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Στ. Έκθεση νομιμότητας

24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρο 51 παρ. 4 Συντάγματος.

25.

Ενωσιακό δίκαιο








26.

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)
Κανονισμός

Οδηγία

Απόφαση

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών


Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου



Διεθνείς συμβάσεις
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Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

27.

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης



Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναφέρατε)



Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)

28.

Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης







Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.
Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα
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Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29.

Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης
Άρθρο 1 παρ. 1
«3. Οι εκλογείς που επιθυμούν να
διευκολυνθούν να ασκήσουν το
εκλογικό τους δικαίωμα σύμφωνα με
τις
διατάξεις
του
παρόντος,
εγγράφονται με δική τους μέριμνα
στους
ειδικούς
εκλογικούς
καταλόγους εξωτερικού. Η εγγραφή
στους
ειδικούς
εκλογικούς
καταλόγους εξωτερικού γίνεται
οποτεδήποτε με
αίτηση του
ενδιαφερομένου σύμφωνα με τη
διαδικασία
του
άρθρου
4.
Αντιστοίχως, η τροποποίηση όσον
αφορά τη διεύθυνση κατοικίας και η
αναστολή ή η ακύρωση της αίτησης
εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους εξωτερικού γίνονται με
τη διαδικασία του άρθρου 4. Η
αποδοχή ή η απόρριψη της αίτησης
γίνονται με απόφαση της Διεύθυνσης
Εκλογών
του
Υπουργείου
Εσωτερικών.».
Άρθρο 1 παρ. 2

«4. Κατά την αίτησή του, ο εκλογέας
συμπληρώνει τα στοιχεία του και
προσδιορίζει την εκτός Επικρατείας
περιφέρεια
δικαιοδοσίας
διπλωματικής ή προξενικής αρχής,
στην οποία επιθυμεί να ασκήσει το
εκλογικό του δικαίωμα.».

Υφιστάμενες διατάξεις
Άρθρο 2 παρ. 3 ν. 4648/2019
Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι εξωτερικού

3. Η διαπίστωση των κριτηρίων της
ανωτέρω παραγράφου συντελείται άπαξ
κατά την εγγραφή. Εκλογέας που
ενεγράφη στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους εξωτερικού εγγράφεται για
χρονικό διάστημα οκτώ (8) ετών από την
ημερομηνία αποδοχής της αίτησης. Η
διαπίστωση των κριτηρίων και η
αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης
γίνονται από τη Διεύθυνση Εκλογών του
Υπουργείου Εσωτερικών.

Άρθρο 4 παρ. 4 ν. 4648/2019
Ειδική εφαρμογή εγγραφής Ελλήνων
εκλογέων εκτός Επικράτειας
4. Κατά την αίτησή του, ο εκλογέας
συμπληρώνει τα στοιχεία του και
υποβάλλει
ηλεκτρονικά
όσα
δικαιολογητικά απαιτούνται για τη
διαπίστωση της συνδρομής των
προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του
άρθρου 2 του παρόντος. Η διαπίστωση
της συνδρομής γίνεται με δημόσια
έγγραφα,
αποκλειόμενων
των
λογαριασμών ΔΕΚΟ και, ιδίως, με:
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Άρθρο 1 παρ. 3
«8.
Η
αίτηση
εγγραφής
οριστικοποιείται με απόφαση της
Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου
Εσωτερικών σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 2. Η αίτηση μεταβολής
και αναστολής ή διαγραφής γίνεται
αμέσως οριστική.».
30.

α) Βεβαίωση φοίτησης από σχολείο
πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας, τεχνικής εκπαίδευσης
ή
από
ίδρυμα
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
β) Βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών (ένσημα) της ημεδαπής.
γ)
Βεβαίωση
εκπλήρωσης
της
στρατιωτικής θητείας για όσο διάστημα
διαρκεί αυτή.
Άρθρο 4 παρ. 8
8. Η αίτηση εγγραφής οριστικοποιείται
μόλις γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών
του εκλογέα. Η αίτηση μεταβολής και
αναστολής ή διαγραφής γίνεται αμέσως
οριστική.

Κατάργηση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης
που προβλέπουν κατάργηση
Άρθρο 1 παρ. 4
Οι
παρ.
2
περί
4.
προϋποθέσεων εγγραφής στους
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους
ψηφοφόρων εξωτερικού, 6 περί
συγκρότησης
Διακομματικής
Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων
κατά απορριπτικών αποφάσεων
εγγραφής
στους
ειδικούς
εκλογικούς καταλόγους, 7 περί
διαδικασίας εγγραφής στους
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους
και 10 περί της εφαρμογής των
περιορισμών εγγραφής στους
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους
στις εκλογές για την ανάδειξη
μελών
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, του άρθρου 2 του ν.
4648/2019 καταργούνται.

Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 2 παρ. 2, 6, 7 και 10 ν. 4648/2019
2. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για
την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους ψηφοφόρων εξωτερικού
είναι οι εκλογείς να συγκεντρώνουν
σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:
α) να έχουν διαμείνει συνολικά δύο (2)
έτη εντός της Ελληνικής Επικράτειας
κατά το χρονικό διάστημα των
τελευταίων τριάντα πέντε (35) ετών από
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
εγγραφής,
β) να έχουν υποβάλει φορολογική
δήλωση κατά το τρέχον ή το
προηγούμενο
φορολογικό
έτος.
Εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών
εξαιρούνται του περιορισμού της
περίπτωσης β’ εφόσον:
αα) δεν έχουν συμπληρώσει τα
τριάντα(30) έτη και
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ββ) έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση
συγγενείς α’ βαθμού κατά το τρέχον ή το
προηγούμενο φορολογικό έτος.
Ως «φορολογική δήλωση» νοείται η
υποβολή στην Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος
φυσικών
προσώπων
(Έντυπο Ε1), αναλυτικής δήλωσης
εισοδημάτων από μίσθωση ακινήτων
(Έντυπο Ε2), κατάστασης οικονομικών
στοιχείων
από
επιχειρηματική
δραστηριότητα (Έντυπο Ε3) ή δήλωσης
στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9), όπως
κάθε φορά ισχύουν.
6. Με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα
της
Κυβερνήσεως,
συγκροτείται
Ειδική Διακομματική
Επιτροπή, στην οποία μετέχουν ο
παραπάνω Υπουργός ή ο οριζόμενος από
αυτόν, ως Πρόεδρος, και ένας
εκπρόσωπος
κάθε
κόμματος
ή
συνασπισμού που εκπροσωπείται στη
Βουλή ή εκπροσωπείτο στη Βουλή που
διαλύθηκε. Όλα τα μέλη ορίζονται με
τους αναπληρωτές τους. Εισηγητής
ορίζεται εκπρόσωπος της Ανεξάρτητης
Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη, χωρίς
δικαίωμα ψήφου. Έργο της Επιτροπής, η
οποία έχει αποφασιστική αρμοδιότητα,
είναι η εξέταση ενστάσεων επί
απορριπτικών αποφάσεων εγγραφής
στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους
του παρόντος, για τις οποίες δεν
ακολουθήθηκε η διαδικασία της
παραγράφου
5,
ο
έλεγχος
αιτήσεων
κατόπιν
συγκεκριμένων
αιτήματος μέλους ή μελών της
Επιτροπής,
καθώς
και
ο
δειγματοληπτικός έλεγχος των αιτήσεων
που έγιναν αποδεκτές κατά την
παράγραφο 3. Αν ένα ή περισσότερα
κόμματα ή συνδυασμοί κομμάτων δεν
υποδείξουν εκπρόσωπο εντός δύο (2)
ημερών από τη λήψη του ερωτήματος, η
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Άρθρο 1 παρ. 5
Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν.
5.
4648/2019 περί εξουσιοδότησης του
Υπουργείου Εσωτερικών για την
αυτεπάγγελτη
αναζήτηση
δικαιολογητικών ή την άντληση των
απαιτούμενων πληροφοριών από τις
βάσεις δεδομένων του Ελληνικού
Δημοσίου καταργείται.

Επιτροπή συγκροτείται νομίμως χωρίς τη
συμμετοχή τους.
7. Οι εκλογείς που επιθυμούν να
διευκολυνθούν να ασκήσουν το εκλογικό
τους δικαίωμα εγγράφονται με δική τους
μέριμνα στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους εξωτερικού. Η εγγραφή
στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους
εξωτερικού γίνεται οποτεδήποτε με
αίτηση του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα
με τη διαδικασία που περιγράφεται στο
άρθρο 4 του παρόντος. Αντιστοίχως, η
τροποποίηση όσον αφορά τη διεύθυνση
κατοικίας και η αναστολή ή ακύρωση της
αίτησης εγγραφής στους ειδικούς
εκλογικούς καταλόγους γίνονται με την
ίδια διαδικασία του άρθρου 4.
10. Ειδικά για τη διεξαγωγή εκλογών για
την ανάδειξη μελών στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, οι περιορισμοί της
παραγράφου 2 δεν ισχύουν για εκλογείς
που προτίθενται να ασκήσουν το
εκλογικό τους δικαίωμα σε χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4 παρ. 5
5. Κατά τη διαδικασία υποβολής της
αίτησης, ο εκλογέας δύναται να
εξουσιοδοτήσει
το
Υπουργείο
Εσωτερικών για την αυτεπάγγελτη
αναζήτηση δικαιολογητικών ή την
άντληση
των
απαιτούμενων
πληροφοριών από τις βάσεις δεδομένων
του Ελληνικού Δημοσίου. Οι φορείς του
Ελληνικού Δημοσίου υποχρεούνται να
παρέχουν κάθε δυνατή πρόσβαση στην
εφαρμογή για την άντληση όλων των
σχετικών πληροφοριών, εφόσον είναι
διαθέσιμες. Η εξουσιοδότηση του
εκλογέα έχει την έννοια συναίνεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.
4624/2019 και το άρθρο 9 παράγραφος
2 περίπτωση β' του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (Κανονισμός ΕΕ 679/2016).
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Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης

31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων
Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης
ρύθμισης
Άρθρο 1

32.

Συναρμόδια Υπουργεία –
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς

Αντικείμενο
συναρμοδιότητας

Υπουργεία Εξωτερικών, Εσωτερικών Άρση περιορισμών εκλογέων
και Οικονομικών
Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Εξουσιοδοτική
διάταξη

Είδος πράξης

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή
υπηρεσία

Αντικείμενο

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προθεσμία)

Αθήνα 12 Απριλίου 2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΝΔΙΑΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
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