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Περί ρυθμίσεως λεπτομερειών έν σχέιει προς την εφαρμο

γή-,· της εκλογικής νομοθεσίας κατά την διεξαγωγήν του 

δημοψηφίσματος τής 8ης Δεκεμβρίου 1974. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

'Έχοντες ύπ' όψει: 

1. Τάς διατάξεις του άρθρου 35. παρ. 1 τοϋ Συντάγμα
τος τής 1ης Ιανουαρίου 1952, έν συνδυασμώ προς τάς των 
Λρ-jpbìv ! και 2 τής Καταστατικής Σ υ ν τ α κ τ ι κ ή Πράξεως 
τής 1/1 Αυγούστου 1974, «περί αποκαταστάσεως τής δη
μοκρατικής νομιμοτητος και ρυθμίσεως δεμάτων τοΰ δημοσίου 
βίου μέχρι τοϋ οριστικού καθορισμοϋ τοϋ πολιτεύματος και 
τής καταρτίσεως νέου Συντάγματος τής Χώρας». 

2. Τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 1 τής Συντακτικής Πρά-
ξ'εως^τής 3/4 '0*t«êp: :g 1974. »περί π pea ς; ;ής εις την λαϊ
κή ν ετυμηγοριαν προς όλοκλήρωσιν τής δημοκρατικής νομι-
μότητος». 

3·_ Τήν^ύπ"_ αριθ. 726/25.11.1974. γνωμοδότησιν τοΰ Συμ
βουλίου ^τής "Επικρατείας, προτάσει των 'Ημετέρων έπί τής 
Δικαιοσύνης και "Εσωτερικών Υπουργών, άποφασίζομεν : 

"Αρθρον 1. 

1. Tè δια τοϋ H.A. 804 ά-0 22/22 Ν -,οεμβρίου 1974 προ-
κηρυχθεν δημοψήφισμα θέλει διενεργηθή δια καθολικής, άμε
σου και μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας, υπό των κατά 
την_ κειμένην έκλογικήν νομούεσίαν εχόντων δικαίωμα τοϋ 
ε>κλεγειν Ελλήνων πολιτών. 

την ψηφοφορίαν είναι 2. Η συμμετοχή των εκλογέων εις 
υποχρεωτική. 

3. Η άπόφασις τοϋ Λαοϋ περί τής μορφής τοϋ δημοκρατι
κού πολιτεύματος τής Χώρας, λαμβάνεται δια πλειοψηφίας 
του ημισεος πλέον ένας τοϋ συνόλου των εγκύρως ψηφοοοοη-
σ'αντων ίίκλΦγέων, ' ' ' 

"Αρθρν 2. 

Ε Τοδικαίωμα ψήφου άσκοϋν κατά το δημοψήφισμα οί εγ
γεγραμμένος εις τους εκλογικούς καταλόγους τών δήμων κάϊ 
κοινοτήτων έκαστης εκλογικής περιφερείας. 

& TÒ δημοψήφισμα έν έκάστω δήμω ή κοινότητι ένεργίί-

ται un τη &ασει των καταλόγων εκλογικών βιβλιαρίων και 

των παραρτημάτων αυτών τών καταρτισθέντων καί'ίσνυσάν-

6ρ1όυ°Ϊ974 ς ^ " ^ 6 ° υ λ ε ϋ τ ! κ ά ς i x W « τής 17ης Νοεμ-

υ - ά λ > ? 1 3 ί κ α σ τ ' Ζ 0 ί , X m 0 ^ 0 t ' < 0 ί ΐ γ ^ ! 0 ! έ " ϊ^ε« πολιτικό! 
«ΗΛληλο« και υπηρεται, το προσωπικον τής "Αστυνομίας Πό-

λέων και τοϋ Πυροσβεστικού Σώματος και οι στρατιωτικοί 
οί ύφ οιανδήποτε ιδιότητα ύπηρετοϋντες εις τάς 'Ενόπλους 
Δυνάμεις ή εις την Χωροφυλακήν ή εις το Λιμενικον Σώμα 
οί εγγραφέντες, κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 27 τοϋ Π .Α. 
650/1974. εις τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους τους 
ισχόσαντας και χρησιμοποιηθέντος κατά τάς γενικάς βουλευ-
τικάς έκλογάς τής 17ης Νοεμβρίου 1974. άσκοϋν το έκλο
γικόν δικαίωμα αυτών Ιν ω δήμω ή κοινότητι ΰπηρετοϋν έπι 
τή βάσει τών ώς άνω ειδικών καταλόγων, ο'ιτινες ισχύουν ώς 
έχουν και δια τήν ψηφοφορίαν κατά το δημοψήφισμα. 

4. ΟΊ εκλογείς τής προηγουμένης παραγράφου δεν κωλύ
ονται αντί να ασκήσουν το έκλογικόν των δικαίωμα έπί τή 
βάσει τών ώς άνω ειδικών εκλογικών καταλόγων, να ψηφίσω-
οιν εις τό έκλογικόν τμήμα εις το οποίον ούτοι είναι εγγεγραμ
μένοι. 

5. Οί κατά τήν παράγραφον 3 εκλογείς, έφ' όσον μετεκι-
νήθησαν εξ οιουδήποτε λόγου μετά τήν 7ην 'Οκτωβρίου 1974. 
άσκοϋν το έκλογικόν των δικαίωμα εις τον δήμον ή τήν κοι
νότητα εις τους εκλογικούς καταλόγους τών οποίων είναι εγ
γεγραμμένοι. 

6. ^Μεριμνη τών Νομαρχών αποστέλλονται εγκαίρως εις 
τα οικεΐα εκλογικά τμήματα άνά έν άντίτυπον τών κοινών 
εκλογικών καταλόγων, ώς και άνά εν άντίτυπον ή κεκυρωμέ-
νον υπ' αυτών άντίγραφον τών κατά τά ανωτέρω ειδικών εκ
λογικών καταλόγων, ώς οί κατάλογοι ούτοι ίσχυσαν κατά τάς 
γενικάς βουλευτικάς εκλογάς τής 17ης Νοεμβρίου 1974. ," 

"Αρθρον 3. 

Ε Ί Ι ψηφοφαία ένεργηθήσεται κατά τάς έκλογικάς περί-' 
ç-cîiaç και εντός τών όριων αυτών, ώς ταϋτα 'ίσχυσαν κατά 
τας γενικάς βουλευτίνας έκλογάς τής 17ης Νοεμβρίου 1974. 

2. Ή ψηφοφορία ένεργηθήσεται εις τά εκλογικά τμήματα 
και καταστήματα ψηφοφορίας, τά ορισθέντα δια τάς γεν.κάς 
βουλευτικάς έκλογάς τής 17ης Νοεμβρίου 1974. Εις εξαι
ρετικά?: περιπτώσεις δύνανται να όρίζωνται διάφορα εκλογικά 
καταστήματα δι ^ αποφάσεως τοΰ Νομάρχου, εκδιδομένης προ 
οκτώ ήμερων προ τής ημέρας διεξαγωγής τοϋ δημοψηφίσμα
τος. 

ν'ί)
 ]\ κ'*™ ~'° *?Sj?m 48 ζχρά^ρτ,ςος 3 τοϋ Π.Α. 650/ 

Ε | 7 κ δεκαήμερος προθεσμία προς έκδοσιν αποφάσεως τοϋ 
Ιπουργου Εσωτερικών, περί τροποποιήσεως τών αποφάσεων 

των Νομαρχών^ περά ορισμού τών καταστημάτων ψηφοφορίας 
ορι,εται εις πέντε τουλάχιστον ημέρας. 

t 4. Ή ψηφοφορία ενεργείται ενώπιον τών προβλεπομένων 
υ..-> του Π.Α. 650/1974 εφορευτικών επιτροπών, τών' περί 
μελών, γραμματέων έρμηνέων και σφραγίδος αυτών διατά
ξεων του ως ανω Π . Διατάγματος, εφαρμοζομένων και έν 
προκειμένω. 
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δ. Ο! αντιπρόσωπο* της δικαστι-κής αρχής μετά των άνα>-
κληρωτών των και ci έφοροι των αντιπροσώπων της δικα
στικής αρχής, διορίζοντα: υπό του Α' Τμήματος του Αρείου 
Πάγου, βάβτβ! των ήδη άποσταλέντων προς αυτό δια τάς έκ-
λογάς τής 17ης Νοεμβρίου 1974 πινάκων και καταλόγων. 
Οι ανωτέρω πίνακες και κατάλογοι δύνανται να τροποποιούν
ται ή συμπληροϋνται δια νεωτέρων. 

6. Έ ν περιπτώσει αδυναμίας πληρώσεως δέσεων δικαστι
κών αντιπροσώπων εν ώρισμένη περιφέρεια δύνανται να χρη-
ΐΐμοποιώνται αντιπρόσωποι ή άναπληρωταί τούτων εξ έτερων 
περιφερειών, κατόπιν αποφάσεως των οικείων εφόρων. 

"Ap-Spov 4. 

Ai δημοτικά! -/.α! κοινοτικαί άρχαί εκδίδουν και δημοσιεύουν 
κα·9" άπασαν την περιφέρειάν των τρεις τουλάχιστον ψ.ερχς 
προς τής ορισθείσης δια την ψηφοφορίαν πρόγραμμα αναφερόν 
την ήμέραν τής ψηφοφορίας, την ώραν ενάρξεως καί λήξεως 
αυτής, τον τόπον και το κατάστημα τής ψηφοφορίας και τον 
σκοπόν τής ψηφοφορίας, όστις συνίσταται εις την ύπο του XXO'J 
έκδήλωσιν τής βουλήσεως του περί τής μορφής του δημοκρατι
κού πολιτεύματος τής Χώρας, κατά τα εις το ΓΙ .Δ. 804/ 
1974 «περί προκηρύξεως δηφοψηφίσματος δια τον καίορισμόν 
τής μορφής του δημοκρατικού πολιτεύματος τής Χωράς». 

' οριζόμενα. 

"Αρθρον 5. 

1. 'Εκλογείς εγγεγραμμένοι εις καταλόγους εκλογικών 
βιβλιαρίων των δήμων και κοινοτήτων ψηφίζουν εις έκλογικον 
τμήμα του δήμου ή τής κοινότητος, εις τον έκλογικον κατά-
λογον των όποιων είναι εγγεγραμμένοι. 

2. Ο! εκλογείς τής παραγράφου 3 τοϋ ά'ρ*5ρου 2 ψηφίζουν 
¿μου μετά των εκλογέων τής προηγουμένης παραγράφου και 
&ίς τα αυτά ιέκλογκά τμήματα. 

3. Οι έικλογείς της παραγράφου 3 του άρθρου 2 ευρισκό
μενοι εις την περιοχήν τοϋ 'Αγίου "Ορους, ψηφίζουν εις τα 
πλησιέστερα εκλογικά τμήματα τοϋ Νομοϋ Χαλκιδικής, τα 
ορισθέντα υπο του Νομάρχου, δια τάς έκλογάς τής 17ης 
Νοεμβρίου 1974. 

4. Δια την ψηφοφορίαν των ανδρών τής tfpo-jpâ^ εκάστου 
εκλογικού τμήματος, τών εκλογέων οι'τινες κατά διαφόρους 
έποχάς του έτους μεταβάλλουν όμαδικώς διαμονήν εντός του 
ίδιου ή ετέρου νομού, ως και τών άποκαταστα#έντων εις τα 
πολιτικά των δικαιώματα εκλογέων τού άρθρου 141 τοϋ 
ΓΙ, Δ. 650/1974. εφαρμόζονται αϊ σχετικά; διατάξεις τοϋ 
Προεδρικού τούτου Διατάγματος. 

ο. Οι αντιπρόσωπο!! της δι,/,-,-τικής αργής, ύ éfupo··. καί ύ 
μη άσκήσαντες καθήκοντα αντιπρόσωποι τής δικαστικής άρ-
χής. ως και τα μέλη τών εφορευτικών επιτροπών, ψηφίζουν 
συ,μφώνως προς τάς διατάξεις τοϋ Π . Δ. 650/1974.' 

"Ap-Spov 6. 

1. Ο! κεκηρυγμένοι υπέρ τής βασιλευομένης ή τής άβασι
λευτου δημοκρατίας δικαιούνται να συγκροτούν επιτροπήν ή 
πλείονας τοιαύτας, αιτινες αναλαμβάνουν την ό,ργάνωσιν καί 
διεξαγωγήν τοϋ αγώνος προς καθιέρωσιν τής μιας ή τής 
ετέρας τών μορφών τοϋ πολιτεύματος. 

2. Προς σύστασιν τώ'ν ώς άνω επιτροπών απαιτείται 
ιδρυτική πράξις καταρτιζόμενη υπό εκατόν τουλάχιστον Ε λ 
λήνων πολιτών εχόντων τα δικαίωμα τοϋ εκλέγειν,"δια συμβο-
λαι:γρ; ιδικής πράξεως £«•:·! ζλλ:μένης εις τον ΕΡ.σαίγγ^λεα 
του^ Αρείου Π,ίγου πέντε τουλάχιστον ημέρας -pò τής ψη,φο-
'φορια,ς^έ,τί ποινή αποκλεισμού τούτων τών έκ τοϋ παρόντος 
απορρεόντων δικαιωμάτων των και περιλαμβανούση.ς: 

α) Τα ονοματεπώνυμα τών ιδρυτικών μελών. 
{5) ^ Τα ονοματεπώνυμα και την έπαγγελματικήν ιδιότττα 

τών έκ των ιδρυτικών μελών .αποτελούντων τή> επιτροπήν 
οργανώσεως καί διεξαγωγής τοϋ αγώνος, ά'τινα δεν δύναται 
να είναι πλείονα τών τριάκοντα. 

ι γ) Τό προεδρείον τής επιτροπής άποτελούμενον έκ πέντε 
το πολύ μελών. 

δ) Την έ'δραν τής επιτροπής. 

ε) Τον σκοπόν. ήτοι την μορφήν τοϋ πολιτεύματος ύπερ τοΰ 
όποιου τάσσονται τα ιδρυτικά τής επιτροπής μέλη καί 

στ) Όρισμόν αντικλήτου, -ρος δν ενεργούνται άπασαι αϊ 
κατά την εκλογικήν νομο-^εσίαν κοινοποιήσεις ή επιδόσεις. 

3. Τό κατά την προηγουιμένην παράγραφον όριζόμενον προ-
εδρείον εκπροσωπεί δικαστικώς καί εξωδίκως την επιτροπήν 
όργανώσειος καί διεξαγωγής τοϋ αγώνος καί διορίζει άνα ένα 
άντιπρόσωπον εις εκαστον έκλογικον τμήμα, όστις παρίστα
ται κατά την δ:εξ>αγωγήν τής ψηφοφορίας, U'i ούτω ¡διορι
ζόμενοι αντιπρόσωποι έ'χουν και ασκούν πάντα τα δικαιώματα 
τα προβλεπόμενα ύπό τοϋ apûpm 8! τοϋ Π . Δ. 650/1974. 

4- Πλην τών ώς άνω αντιπροσώπων το προεδρείον έκα
στης επιτροπής οργανώσεως καί διεξαγωγής τοϋ αγώνος δύ
ναται να διορίση καί ένα πληρεξούσιον εις έκάστην έκλογικην 
περιφέρειαν. έχοντα ά'παντα τα δικαιώματα τοϋ πληρεξουσίου 
τοϋ άρθρου 40 παρ. 5 τοϋ Π . Δ. 650/1974. 

"Αρθρον 7. 

1. Εις έ'καστον έκλογικον τμήμα παρίστανται κατά την 
διεξαγωγήν τοϋ δημοψηφίσματος âvà εις αντιπρόσωπος διο
ριζόμενος ύπο τών κεκηρυγμένων υπέρ τής βασιλευομενης δη
μοκρατίας καί τών κεκηρυγμένων υπέρ τής άβασιλευτου δη
μοκρατίας. Ό αντιπρόσωπος ούτος διορίζεται δι' έγγραφου 
δηλώσεως τοϋ προεδρείου τής επιτροπής οργανώσεως καί διε
ξαγωγής τοϋ αγώνος ή τοϋ κατά την πα,οάγραφον 4 τοϋ προ
ηγουμένου άρθρου πληρεξουσίου, κατατιθέμενης κατά τήν 
έ'ναρξιν τής ψηφοφορίας εις τήν έφορευτικήν επιτροπήν τοϋ 
εις ó διορίζεται ό αντιπρόσωπος εκλογικού τμήματος. 

2. Έ ν περιπτώσει διορισμού περισσοτέρων αντιπροσώπων 
ύπο τυχόν συστα·5ησομένων πλειόνων τής μιας υπέρ τής αυτής 
μορφής τοϋ πολιτεύματος επιτροπών, ενεργείται κλήρωσις. 
ύπο τής εφ:ρευτι/ής ¡επιτροπής, πρό τής ενάρξεως τής ψη
φοφορίας. Ή κλήρωσις ενεργείται κεχωρισμένως. μεταξύ τών 
αντιπροσώπων τών επιτροπών τών κεκηρυγμένων ύπές τής 
βασιλευου,ένης δημοκρατίας καί τών αντιπροσώπων των κεκη
ρυγμένων υπέρ τής άβασιλευτου δημοκρατίας. Εις τό έκλογι
κον \iriy. ,-?:: μένουν cl! αντιπρόσωποι, ων εκληρώί*η:αν τα 
ονόματα. Ή περί κληρώσεως τών αντιπροσώπων ώς άνω δια
δικασία καταχωρίζεται εις τό βιβλίον πρακτικών τής εφο
ρευτικής επιτροπής τοϋ εκλογικού τμήματος. 

"Αρύρον 8. 

Ι. Τα ψηφοδέλτια δι' ων ένεργη·5ήσεται ή ψηφοφορία κατα
σκευάζονται μερίμνη τοϋ Υπουργείου 'Εσωτερικών έκ χάρ-ον 
λευκής άποχρώσεως. αϊ δε διαστάσεις αυτών είναι Ο1.! 4 Χ 
0,20 μ. Μερίμν-fl τοϋ ιδίου Υπουργείου κατασκευάζονται v.aV 
οι φάκελλοι, οίτινες είναι όμοιο; προς τους χρησιμοποιη·$έν-
τας κατά τάς γενικάς βουλευτικάς έκλογάς τής 17ης Νοεμ
βρίου J 974. 'Εκ τών ψηφοδελτίων τα 'μεν 'δηλωτικά τής βου
λήσεως τού ψηφοφόρου υπέρ τής βασιλευο·μένης δημοκρατίας 
αναγράφουν έντύπως δια κεφαλαίων γραμαάτων καοέ άποχοώ-
σεως τάς λέξεις « Β Α Σ Ι Λ Ε Ϊ Ό Μ Ε Ν Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)» 
τήν μίαν κάτωθι τής ετέρας., τα δέ τοιαύτα τής βουλήσεως 
υπέρ τής άβασιλευτου δημοκρατίας ivy.^paífo^ έντύπως διά 
κεφαλαίων γραμμάτων πράσινης άποχοώσεως τάς λέξεις 
«ΑΒΑΣΙΛΕΥΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,," κατά τήν αυτήν τά-
ς ιν. 

2. Ό Νομάρχης οφείλει νά έφοδιάση εγκαίρως έκάστην 
έφορευτικήν επιτροπήν τών εις τον νοαόν υπαγομένων εκλογι
κών τμημάτων διά τοϋ 'απαραιτήτου άρι-3μοϋ αμφοτέρων τών 
κατηγοριών ψηφοδελτίων καί φακέλλων. 

"Αρθρον 9. 

Ώ ς προς τήν παραλαβήν ύπο τής εφορευτικής επιτροπής 
τοϋ καταστήματος ψηφοφορίας καί τών εκλογικών ειδών, τήν 
σφράγισιν τής κάλπης, το πρακτικόν παραλαβής, τήν έ'ναρ
ξιν τής ψηφοφορίας, τήν τήρησιν βιβλίου πρακτικών, πρωτο
κόλλου ψηφοφορίας καί τάς ενστάσεις κατά τήν διάρκειαν 
ταύτης. εφαρμόζονται αϊ διατάξεις τών αρ$ρων 54 καί 71 
έ'ως 78 τοϋ Π.Δ, 650/1974 «περί κωδικοποιήσεως τών 
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ΕσχυΌοσών διατάξεων τής 'Εκλογικής Νομοθεσίας», ώς καί 
τού áp-Spou μόνου του Π .Δ. 70'δ/1974 χπερι αριθμήσεως, 
μονογραφήσεως. σφραγίσεως /.α; θεοιρήσεως βιβλίων κλπ.». 

"Αρθρον 10. 

1. "Ακορον είναι το ψηφοδέλτιον όταν: 

α) "Έχΐ! T J W a ή διαστάσεις εμφανώς διαφέρουσας των 
έν άρθρω 8 ?.αρ. 1 οριζομένων. 

β) Ψερη διακριτικόν τι σημείον, ώστε να παραβιαζηται 
προφανώς το απόρρητον της ψηφοφορίας. 

γ) Είναι οιονδήποτε άλλου χρώματος ή αναγραφή άλλας 
λέξεις πλην τών έν παραγράφω 1 του άρθρου 8 αναφερομένων 
ενδείξεων. 

δ] Είναι λευκόν η χειρόγραφον. 

2. 'Βαν εις τον φάκελλον ευρεθούν πλείονα του ενός ψηφο
δέλτια αντιθέτου περιεχομένου θεωρούνται άπαντα ώς άκυρα, 
Ταύτα λαμβάνονται ώς έγκυρα εάν είναι τού αΰτοΰ περιεχο
μένου, λογιζόμενα όμως ώς μία ψήφος. 

"Αρθρον 11. 

Περί τής ψηφοφορίας τηρείται υπό της εφορευτικής επι
τροπής πρωτόκολλον ήριθμημένον και μονογραφημένων ¿τ.ζ 
τής διοικητικής αρχής έν ώ εγγράφονται άπαντες οι ψηφ^φο 
ρούντες εκλογείς του άρθρου 2 του παρόντος και ο αριθμός 
του εκλογικού καταλόγου, υφ' όν είναι εγγεγραμμένος έκαστος 
έκλογευς εις τον άντίστοιχον έκλογικόν κατάλογον και οτ.ερ 
μετά το πέρας τής ψηφοφορίας κλειετα: καί υπογράφεται υπό 
του Προέδρου και τών μελών τής εφορευτικής επιτροπής, 
ώς και τών αντιπροσώπων τών παρατάξεων. 

"Αρθρον 12. 

1. Oí (εκλογείς προσέρχονται εις το κατάστημα ψηφοφορίας 
ανά πέντε και παρουσιάζονται εις την έφορευτικήν ¿πιτροπήν, 
ήτις επαληθεύει την έν τώ έκλογικώ καταλογω έγγραφήν 
ίων και αναγνωρίζει την ταυτότητα αυτών -/. . ^ προσαγο-
μένου εκλογικού των βιβλιαρίου και της αυτονομικής των 
ταυτότητος νέου ή παλαιοί τόπου, έν ελλείψει δε αστυνομικής 
ταυτότητος επί τή βάσει παντός έτερου προυφάρου, κατά την 
κρίσιν τής εφορευτικής επιτροπής, αποδεικτικού τής ταυτό
τητος έγγραφου. 

2. ο ι εκλογείς τής παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόν
τος προσέρχονται ατομικώς και ούχι συντεταγμένοι ή ί>φ οιαν
δήποτε συνοόείαν εις το έκλογικόν τμήμα και ψηφίζουν βάσει 
τής έγγραφης των εις τον είδικον έκλογικόν κατάλογον. επί 
τή επιδείξει του αστυνομικού δελτίου ταυτότητος ή έτερου 
αποδεικτικού τής ταυτότητος έγγραφου, προκειμένου ΐέ περί 
στρατιωτικών, του ατομικού των βιβλιαρίου ή ελλείψει τούτου 
τής στρατιωτικής των ταυτότητος. 

3. Ό Πρόεδρος τής εφορευτικής επιτροπής προβαίνει εις 
την διάτρησιν ιδι' αιχμηρού οργάνου ^καρφίδος) τών μεν αστυ
νομικών ταυτοτήτων νέου τύπου εις το άνωθεν τής φωτογρα
φίας ΰπ' αριθ. 3 τετραγωνίδιον. τών δέ εντός ζελατίνης στρα
τιωτικών ή έτερων υπηρεσιακών ταυτοτήτων, εάν δεν έχουν 
ήριθμημένα τετριαγωνίδιια. προβαίνει ¡εις την διάτρησιν έπι 
τού γράμματος Η ή η τής τρίτης -συλλαβής 'τής λέξεως 
(ίΤαυ-τό-ιτης» ή «Ταυ-τό-τη-τος». Προκειμένου περί ταυτο
τήτων παλαιού 'τύπου ή έτερων έγγραφων δηλωτιικών τής 
ταυτότητος του έκλογέως. σφραγίζει και βέβαιοι ενυπογράφως 
έπ αυτών ότι ó έκλογευς έψήφισεν. Έν περιπτώσει μή προσοι 

"Αρθρον 13. . 

Ώ ς προς την τήρησιν τής τάξεως κατά την ψηφοφοριών. 

•ην απαγορευσιν παρουσίας ένοπλοι; δυνάμεως χωρώ 
της ψηφοφορίας κιαι περις τούτου, την παραστασιν των αντι
προσώπων τών κατά το άρθρον 6 του παρόντος παρατάξεων, 
την περάτωσιν τής ψηφοφορίας, το άνοιγμα τής κάλπης, την 
άρίθμησιν τών φακέλλων καί την διατ/.οπήν τής διαλογής 
εφαρμόζονται αί διατάξεις τών άρθρων 79. 80. 8 1 , 82. 8 3 
και 85 τού II .Δ. 650/1974 «περί κωδικοποιήσεως των ισχυου
σών .διατάξεων τής 'Εκλογικής Νομοθεσίας». 

"Αρθρον 14. 

Ο Πρόεδρος τής εφορευτικής επιτροπής ορίζει τα ¡καθή
κοντα έκαστου τών μελών αυτής κΐαί άρχεται ή διαλογή τών 
ψηφοδελτίων, έπι παρουσία ικαι τών ¡κατά τό άρθρον Ο του 
παρόντος ορισθέντων αντιπροσώπων τών παρατάξεων, συντε
λούμενη ώς (ακολούθως: 

α) Ό Πρόεδρος τής επιτροπής λαμβάνει έκ τής κάλπης 
άνά έ'να φάκελλον. αποσφραγίζει αυτόν και άφο'υ εξακρίβωση 
το εγικορον του ψηφοδελτίου', επιδεικνύει τούτο εις τα μέλη τής 
επιτροπής και τους αντιπροσώπους τών παρατάξεων. 

β) "Εκαστον if/jjpv) ψηφοδέλτιον αριθμείται κατά την σει
ράν εξαγωγής του έκ της κάλπης και μονογραυείται ύπο του 
Προέδρου της εφορευτικής επιτροπής ή w j ''ιευθύνοντος τα 
έ'ργα αυτής, σημειοϋται δέ ó αριθμός αύτσύ εις τον προς τοΰτο 
τηρούμενον πίνακα διαλογής. 

γ) Τα ψηφοδέλτια κατατάσσονται ακολούθως κιεχωρισμενως 
κατά κατηγορίαν του περιεχομένου των, 

"Αρθρον JB. 

1. Μετά το πέρας τής διαλογής κλείονται οι κατά το προ>-
ηγοόμενον άρθρον συνταχθέντες πίνακες διαλογής δια πρά
ξεως έπ' αυτών γραφομένης και υπογραφομένης ύπο το] αντι
προσώπου τής δικαστικής άιρχής. τών μελών τής εφορευτικής 
ϊτ. τροπής και τών αντιπροσώπων τών κατά το άρθρον 6 πα
ρατάξεων, εν η αναφέρεται το σύνολον τών ψήφων υπέρ τής 
((Βασιλευομένης Δημοκρατίας» και το σύνολον τών ψήφων ίιπέρ 
τής «Άβασιλεύτου Δημοκρατίας»-. 

2. Ευθύς αμέσως συντάσσεται ύπο· τής εφορευτικής επιτρο
πής ίτίζχ πράξις. καταχωριζομέντι εις το βιβλίου πρακτικών 
καί υπογραφομένη ύπο' πάντων τών έν τή προηγουμένη παρα-

: i τον Π .Δ. 
ας καταστά-

γράφφ αναφερομένων, έν ή αναφέρεται: α) ή ί:μέοα και ωρα 
TO» -ίζχι^ς τής διαλογής, β) ó αριθμός τών εγγεγραμμένων 
εις το τμήμα εκλογέων, ό αριθμός τών εγγεγραμμένων εις 
τους :ίδικ:ϋς εκλογικούς καταλόγους τοιύ άρθρου 
650/1974. ό αριθμός τών εγγεγραμμένων εις 
σεις τής φρουράς τοϋ εκλογικοί τμήματος καί το σύνολον τών 
εγγεγραμμένων των τριών κατηγοριών, γ) ό ολικός αριθμός 
τών ψηφισάντων έκ τών ανωτέρω εκλογέων, ώς και τών ψη
φισάντων βάσει του άρθρου 141 τοϋ Π Δ . 650/1974. δ) ό 
αριθμός τών έγκυρων καί άκυρων ψηφοδελτίων (έγκυρα—άκυ
ρα — σύνολον) καί e) ό αριθμός τών εγκύρων ψηφο
δελτίων τών δηλωτικών τής β: /\ή::ως τών εκλογέων υπέρ 
τής «Βασιλευομένης Δημοκρατίας», ώς καί ό αριθμός τών 
εγκύρων ψηφοδελτίων τών δηλωτικών υπέρ τής «Άβασιλευ-
του Δηνοκοατίας» έπί τοΰ συνόλου τών ψηφισάντων. 

3. Τα κατά την προηγουμενην παράγραφον αποτελέσματα ο 
Ποόιδοοτ της εφορευτικής επιτροπής τηλεγρα?εί ή δι' cíeJ-

π' αυτών ο'τι ό έκλογευς ιέψήφισεν. 'Εν περιπτώσει μή προσο> δήποτε άλλου πρόσφορου μέσου άνακοινοί εγγράφως και αμε 
ωγής αστυνομικής ταυτότητος ή ετέρου έγγραφου δηλωτ κοϋ σως εις τον Νομάρχην. εις δν υπάγεται το έκλογικόν τμήμα 
ύτής κατά τήν κρίσιν τής εφορευτικής επιτροπής, ό εκλογευς ή άνακο-ίνωσις δέ αυτή δέον να περιλαμβάνη άπαντα τά άνω 

γω 

είναι παραδεκτός προς άσκ,ησιν του εκλογικού τ'.υ δικαίωμα^ 
τος, μό"νον έάν δηλώση ύπευθύνως κια'ι εγγράφως προς τον 

οοπη: οτι οεν 'διευθύνοντα τά έ'ργα τής εφορευτικής 
»απέχει άστυνομ/ικήν ταυτότητα. Αι ανωτέρω δηλώσεις τοπο
θετούνται μερίμνη καιί ευθύνη τού (αντιπροσώπου τής δικαστι
κής 'αρχής εντός τοΰ εις τό Πρωτοδικείον παραδ:δ'·υένου 
σάκκου μετά τών λοιπών εκλογικών στοιχείων καί εντός ειδι
κού φακέλλου. 

νακ.Οιίνωσις δέ αΰτη δέον να περιλαμβάνη άπαντα τα ανω-
&ρω έν έδαφίοις β' μέχρι καί ε ' τής ποοηγουμένης παραγοά-

ρου στοιχεία. 

"Αρθρον 16. 

1. Ό αντιπρόσωπος τής δικαστικής αρχής και τα μέλη της 
εφορευτικής έιίιτροπ?ς. ύποχοεούντα: ευθύς μετά :ò -έρας της 
διαλογής να περικλείσουν καλώς τά πρωτόκολλα Ί/ηφοφορίας.-
τά ποακτικά. τους πίνακας διαλογής, τους εκλογικούς κατά-
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λόγους και τα τυχόν έτερα έγγραφα, ως έπισης τα δέματα των 
ψηφοδελτίων κατά κατηγορίαν μετά των φαιχ,ελλων των εντός 
σάίκκοο τφραγιζομέν«* ύπ' αυτών. 'Ehrt τού σάκχο·.>_δύνανται 
να επιδέσουν τάς σφραγίδας των ει αντιπρόσωπο: των έν^αρ-
•5·;ω 6 παοατάΞεων. Τον σάκκον παραλαμβάνει ó άντ«ρρ<σω-
χος της ::καστ:κής αρχής και μεταφέρε: 6 ίδιος καί παρα
δίδει εις τον πρόεδρον τ;·] αρμοδίου Π^τοδικειοα Υ, εφ όσον 
ήμετάβασις εις την εδραν τοό Πρωτοδικείου είναι δι̂ χ«*?<η·ς ή 
δαπανηρά, εις τον -pbiìpvt τον πλησιέστερου πρωτοδικείου. 
όφείλοντα ν' άποστείλη τον σάκκον δια τού ασφαλέστερου μέσον 
εις τον .τρέεδρον τού αρμοδίου πρωτοδικείου. 

2. Άρμόδιον πρωτοδικείον είναι τ ; έδρεύον έν τη πρωτευού-
íY¡ ¿χάττω νονού'. Το -ρωτοδικείον 'Αθηνών καθίσταται άρ-
μυάδιον δια τάς έχλογικάς περιφερείας Α' και Β ' 'Αθηνών καί 
¿πολοίπο-υ τη Νομού Άττ.κής, το πρωτοδικε'ον Πειραιώς 
δια τάς έκλογικάς περιφερείας Α' και Β ' Πειραιώς y.aWò 
πρωτοδικείον θεσσαλονίκης δι« τάς έκλογικάς περιφερείας 
Α' κα: Β ' θεσσαλονίκη; και τού Νομοί Κιλκίς. Άρμόδιον 
Πρωτοδικείον δια τήν έκλογικήν περί φέρει αν του Νομού Λα-
crt&Hu είναι το έν Νεαπόλε: το5 Ναμοο τούτου όδσεύον προ:>το-
δικείον. 

"Αρθρον J 7. 

1. 'ATO της επομένης της ψηφοφορίας άρχεται ύφ' έκαστου 
πρωτοδικείου ή ovpUvrpwic τών αποτελεσμάτων τ η ; ψηφο-
φ.'ρ.'ας έν έκαστη εκλογική περιφέρεια. 

2. Tè πρωτοδικείον αθροίζει τα είς τους πίνακας τών έφο-
ρευτι-κών επιτροπών αναγραφόμενα αποτελέσματα και κατάρ
τιζε! πίνακα τών αποτελεσμάτων της έν τή εκλογική περι
φέρεια ψηφοφορίας. 

3. Ό πίναξ ούτος δέον να περιέχη τα έν παραγράφω 2 
έδαφίοις β' μέχρι και ε' τού áp-Spou 15 στοιχεία ο:' ολόκλτ}-
ρον τον Νομόν. 

"Αρθρον 18. 

1. Το πρωτοδικείου αποστέλλει αμελλητί κεκυρωμενον 
άντίγραφον του κατά το προηγοιμενον ά'ράρο; καταρτισθέντος 
πινακος προς τον Νομάρχην καί προς τον Ύποοργον τών Έ -
ϊωτερικών. 

2. Η παρά τώ Ι'πο^ργίίω Εσωτερικών έιδρβύουσα "Ανω
τάτη Εφορευτική "Επιτροπή του άρθρου 91 του Π . Δ . 650/ 
1974, έ'πί τή βάτε; τών κατά το προηγούμενων άρθρον πινά
κων τών οικείων 11 :ω;ο:;κείων. κατάρτιζε; πίνακα άποτελε-
λεσμάτων κατ' έκλογικήν περιφέρειαν. βεβαιούσα δια πρα
κτικού αυτής το συνολικον αποτέλεσμα τής ψηφοφορίας κ α ί ' 
άπασαν την Έπικράτειαν. 

3. Άντίγραφον του κατά τήν προηγουμένην παράγραφο ι 
πίνακος τής 'Ανωτάτης "'Εφορευτικής "Επιτροπής μετά τού 
ώς άνω πρακτικού, δημοσιεύεται μ.ερίμνη τού επί τών Εσω
τερικών Υπουργού, δια τής 'Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως. 

"Αρ-ίλρον 19. 

1. "Ενστασιν αατά τού v.ùpo'jç τού δημοψηφίσματος δικαι
ούται να άσκηση 'πας έκλογεύς εγγεγραμμένος εις τους εκλο
γικούς καταλόγους οιασδήποτε εκλογικής περιφερείας, ώς και 
αί κατά το άρίρον (i τοΰ παρόντος Έπιτροπαί. νοιμίμως εκπρο
σωπούμενα!. 

2. Ή κατά το ap&pm I2l0 Π.Δ. 650/1974 προθεσμία 
π,ρος ασκησιν ενστάσεως προκειμένου περί τοϋ οημοψηφίσμα-
τος. ¿'ρχε-.αι από τής ημέρας ίημοσιεύσεως εις τήν Έφηιμε-
•ρόδα τής Κ.ο6ερνησ«ως του αποτελέσματος αυτού, σ-'μφώνως 
προς το προηγο'όμενον αρύ-ρον. 

3. Ή έ'νστασις ασκείται δ; επιδόσεως ταύτης ύ'πο τού 
ένισταμένου δια δικαστικού επιμελητού εις τον Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών έκαστης περιφερείας; εις τήν οποίαν ή ένστα-

σις αναφέρεται. 'Εάν οι δια τής ενστάσεως προβαλλόμενοι λό
γοι δεν άναφέρωνται εις λά&η αριθμήσεως ή παραβάσεις λα-
βούσας χώραν εις ώρισμένην ή ώρισμένας έκλογικάς περιφε
ρείας, αυτή ασκείται δι' επιδόσεως ταύτης εις τον Εισαγ
γελέα Πρ'ωτοΙδικών ΆΦηνών. 

4. Αι κατά το άρ&ρον 6 Έπιτροπαί, ασκηθείσης ενστά
σεως, συμφώνως προς τήν παράγραφον 1 τού παρόντος αρ-
·ί*ροο. δικαιούνται εις τήν ΰποδολήν αντιρρήσεων εφαρμοζομέ
νων αναλόγως τών διατάξεων τής παραγράφου 7 τού à'p-1/ρου 
123 τού Π . Δ . 650/1974. 

"Αρθρον 20. 

Ώ ς διάδικοι ενώπιον τού, κατά το άρΰρον 73 τού Συντά
γματος ε'τους 1952. Ειδικού Δικαστηρίου, νομιμοποιούνται 
ενεργητικώς μέν αί. κατά το προηγούμενον άρθρον ένιστάμε-
ναι έπιτροπαί. νομίμως έκπροσίοποίμεναι καί οί ένιστάμενοι 
εκλογείς, παίητικώς δε αί προβάλλουσα; αντιρρήσεις κατ" 
άσκη^εισών ενστάσεων, σομφώνως προς τήν π«ρ, 4 τού' 
προηγουμένου ά'ρύρου και τασσόμενα! υπέρ τού κύρους τού δη
μοψηφίσματος. ' Επιτροπαί. 

'Άρ-Spov 2 1 . 

Λόγα ενστάσεως είναι: α) Παράβασις τού νόμου κατά 
.,-,, .ιενεργειαν τού δημοψηφίσματος κιΛ. 6) λάί*ος περί τήν 
¿ρίνμησιν τών ψήφων. 

"Αρθρον 22. 

Ι. "Αμα τή -χζόζο) άπρακτου τής προθεσμίας ίύποβολής 
ενστάσεων, ο! Ε!·3·αγγ»λεΐς τών Πρωτοδικεών εκάστης εκλο
γικής r.ip'.yipv.zç, όπο-χρεούντα: όπως αποστείλουν αμελ
λητί βεβαιωσιν περί τής μή υποβολής ενστάσεων εις τον Πρό-
îlpoy τού Έκλογοδικείου. 

2. Ή μή υποβολή ενστάσεως κατά τού κόοους τού δημο
ψηφίσματος εντός τής κατά τήν προηγουμένην παράγραφον 
xpQ'Jîv-j.ixç. καύ' άπασαν τήν Έπ'.κράτε'.αν. βεβαιονται δια 
πράξεως τού Προέδρου τού. κατά το άρύ·ρον 73 τού Συντά
γματος, Ειδικού λ'.-ΑΖΊ-τ,ρίω. εκδιδομένης μετά τήν περι-
ελευσιν είς αύτο άπασών τών κατά τήν προηγουμένην παρά
γραφον βεβαιώσεων καί κο'.νοποιο.μένη, επιμέλεια τής γραμ
ματείας τού ϊ'.καστηρίου τούτου προς τους Υπουργούς 'Εσω
τερικών και Δικαιοσύνης. Ό Ί'πουργος τών 'Εσωτερικών 
Ί.ζρ-y.j δια τήν. δια παντός μέσου ενημερώσεως, άνακοίνω-
σιν τής πράξεως ταύτης. 

'Άρθρον 23. 

Περί ων δεμάτων δεν προβλέπεται ειδικώς το παρόν εφαρ
μόζονται αναλόγως αι διατάξεις τού Π.Δ. «περί κωδικο
ποιήσεως τών ισχυοοσώ^ διατάξεων τής εκλογικής νομοθε
σίας». 

Εις τους Ημετέρους επί τών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης 
Υπουργούς. άνατίύεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τού 
::7ρόντ:ς. 

'E.V Αθήναις τή 16 Νοεμβρίου 1974 
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