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ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Κατεπείγουσα ρύθµιση για την οργάνωση της διαδι−
κασίας διεξαγωγής του δηµοψηφίσµατος της 5ης
Ιουλίου 2015.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης να ρυθµισθεί η διαδικασία διε−
ξαγωγής δηµοψηφίσµατος την 5/07/2015, σε ιδιαίτερα
σύντοµες χρονικές προθεσµίες, ώστε να τοποθετηθεί
ο ελληνικός λαός επί του εθνικού θέµατος χωρίς να
παρατείνεται η πολιτική αβεβαιότητα, προς βλάβη της
εθνικής οικονοµίας.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου,
αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Ρυθµίσεις της διαδικασίας δηµοψηφίσµατος
της 5ης Ιουλίου 2015
1. Κατά το δηµοψήφισµα της 5ης Ιουλίου 2015 η διαδι−
κασία πραγµατοποιείται αυτοδικαίως στα ίδια εκλογικά
τµήµατα, µε εξαίρεση τα ειδικά εκλογικά τµήµατα ετε−
ροδηµοτών, και κατά παρέκκλιση της διάταξης του εδα−
φίου τρίτου της παρ. 1 του άρθρου 55 του Π.δ. 26/2012
(Α΄ 57), µε τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές και µε τους
αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και αναπληρω−
τές αυτών, που διεξήχθησαν και οι εθνικές εκλογές
της 25ης Ιανουαρίου 2015. Οι ετεροδηµότες εκλογείς
ψηφίζουν στα κοινά εκλογικά τµήµατα. Για το διορισµό
και την ενηµέρωση των διοριζόµενων στις εφορευτικές
επιτροπές, δεν απαιτείται εκ νέου έκδοση ή επίδοση
απόφασης.
2. Ειδικά για το δηµοψήφισµα αυτό:
α) οι προβλεπόµενες στην κείµενη νοµοθεσία προθε−
σµίες συντέµνονται ως ακολούθως: αα) η προθεσµία
της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 4023/2011
(Α΄ 220) σε µία (1) ηµέρα, ββ) η προθεσµία της παρα−
γράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 4023/2011 σε µία (1)
ηµέρα, γγ) οι προθεσµίες της παραγράφου 5 του άρ−
θρου 27 του Π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) σε µία (1) ηµέρα για
τη διαβίβαση των προβλεπόµενων καταστάσεων στον

Πρόεδρο Πρωτοδικών και σε µία (1) ηµέρα για την έκ−
θεση των καταστάσεων στο κατάστηµα του Πρωτοδι−
κείου και την άσκηση της προβλεπόµενης ένστασης,
δδ) η προθεσµία της παραγράφου 2 του άρθρου 55
του Π.δ. 26/2012 σε τρεις (3) ηµέρες, εε) η προθεσµία
της παραγράφου 4 του άρθρου 55 του Π.δ. 26/2012 σε
δύο (2) ηµέρες, στστ) η προθεσµία του άρθρου 56 του
Π.δ. 26/2012 σε µία (1) ηµέρα και ζζ) οι ανωτέρω προθε−
σµίες και κάθε άλλη προβλεπόµενη στο ν. 4023/2011 ή
στο Π.δ. 26/2012, µπορεί να συντέµνεται µε απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Με όµοια απόφαση ορίζονται οι διαστάσεις του ψηφο−
δελτίου και κάθε άλλη λεπτοµέρεια της διαδικασίας
διεξαγωγής του δηµοψηφίσµατος, κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης διάταξης.
β) αα) Οι δαπάνες της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρό−
τησης, καθώς και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, για προ−
µήθειες και υπηρεσίες που απαιτούνται για την οµαλή
διεξαγωγή του δηµοψηφίσµατος λογίζονται ως εκλο−
γικές και εκτελούνται κατά παρέκκλιση των κείµενων
διατάξεων. ββ) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της
παραγράφου 3 του άρθρου 100 του ν. 4270/2014, επιτρέ−
πεται η έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής,
για την αντιµετώπιση των εξόδων αποζηµίωσης, καθώς
και οδοιπορικών εξόδων των διοριζόµενων εφόρων αντι−
προσώπων της δικαστικής αρχής και των αναπληρωτών
τους, των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των
αναπληρωτών αυτών, στις περιπτώσεις που η αποζηµίω−
ση προκαταβάλλεται, στο όνοµα της Τράπεζας Πειραιώς
Α.Ε., ως α΄ υπολόγου.
γ) αα) Χρηµατοδοτήσεις Οργανισµών Τοπικής Αυτοδι−
οίκησης (Ο.Τ.Α.) για την καταβολή εκλογικής αποζηµίω−
σης σε υπαλλήλους τους δεν συµψηφίζονται µε οφειλές
των φορέων αυτών προς το ∆ηµόσιο και τα ασφαλιστικά
ταµεία και τα νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, από οποιαδήποτε αιτία και είναι ακατάσχετες
εις χείρας τρίτων. ββ) Η ρύθµιση του ανωτέρω εδαφί−
ου ισχύει για χρηµατοδοτήσεις που καταβάλλονται σε
Ο.Τ.Α. από την 14η Απριλίου 2015, ανεξάρτητα από το
χρόνο γένεσης της αξίωσης των υπαλλήλων τους για
καταβολή της προβλεπόµενης εκλογικής αποζηµίωσης.
3. α) Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 10
του ν. 4023/2011 προστίθεται η εξής φράση: «Εκτός από
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τις «Επιτροπές Υποστήριξης» και τα πολιτικά κόµµατα
έχουν δικαίωµα να ορίζουν έναν εκπρόσωπό τους και
τον αναπληρωτή του σε κάθε εκλογικό τµήµα.» β) Ειδικά
για το δηµοψήφισµα της 5ης Ιουλίου 2015 οι Επιτροπές
Υποστήριξης συγκροτούνται την εποµένη της δηµοσίευ−
σης του Π.δ. προκήρυξής του, µετά από σχετική δήλωση
των νόµιµων εκπροσώπων των ενδιαφερόµενων φορέων
του άρθρου 5 ν.4023/2011 στον Υπουργό Εσωτερικών και
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Εάν δεν είναι δυνατή η
συγκρότηση µιας µόνο Επιτροπής Υποστήριξης για το
«ναι» ή το «όχι», λόγω ιδεολογικών ή πολιτικών ή άλλων
διαφωνιών, αυτό ανακοινώνεται εντός της ίδιας ως άνω
προθεσµίας στον Υπουργό Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης από τον εκπρόσωπο του πρώτου σε
κοινοβουλευτική δύναµη κόµµατος µεταξύ αυτών που
υποστηρίζουν κάθε επιλογή. Στην περίπτωση αυτή ο
χρόνος που διατίθεται για τη δηµόσια υποστήριξη του
«ναι» και του «όχι» µε τις παραγράφους 2 και 3 του
άρθρου 9 του ν.4023/2011 για την προβολή µηνυµάτων
και την παρουσίαση της δραστηριότητας, καθώς επίσης
οι χώροι υπαίθριας προβολής της παραγράφου 5 του
άρθρου 9 αυτού κατανέµονται ως εξής: αα) κατά τα δύο
τρίτα µεταξύ των κοµµάτων, ανάλογα µε την κοινοβου−
λευτική τους δύναµη. ββ) κατά το ένα τρίτο, ισοµερώς
για το ναι ή όχι µεταξύ των ενώσεων προσώπων, των
επιστηµονικών, επαγγελµατικών ή συνδικαλιστικών ορ−
γανώσεων και κάθε άλλης οργάνωσης της κοινωνίας
των πολιτών. Ο εσωτερικός καταµερισµός του χρόνου
µεταξύ τους γίνεται µε τρόπο που θα αποφασίσουν οι
ίδιες. γ) Η µη συγκρότηση Επιτροπών Υποστήριξης σε
καµιά περίπτωση δεν επιδρά στο κύρος του δηµοψη−
φίσµατος.
Άρθρο 2
Θέµατα δηµοσκοπήσεων
Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3603/2007 (Α΄ 188)
όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ε΄ και στ΄ ως εξής:
«ε. Μία (1) ηµέρα πριν από τη διενέργεια του δηµοψηφί−
σµατος και έως τη 19η ώρα της ηµέρας της ψηφοφορίας,

απαγορεύεται η δηµοσιοποίηση δηµοσκοπήσεων για
την πρόθεση ψήφου των εκλογέων και η καθ’ οιονδή−
ποτε τρόπο µετάδοση αποτελεσµάτων των δηµοσκο−
πήσεων, καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο µετάδοση
και αναµετάδοσή τους από τα µέσα ενηµέρωσης, µε
οποιονδήποτε τρόπο και αν διανέµονται ή εκπέµπουν.
στ. Με την επιφύλαξη του προηγούµενου εδαφίου,
µία (1) ηµέρα πριν από τη διενέργεια του δηµοψηφίσµα−
τος και µέχρι τη 19η ώρα της ηµέρας της ψηφοφορίας,
απαγορεύεται στους δηµόσιους και ιδιωτικούς ραδιο−
φωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης λήψης,
στους φορείς παροχής συνδροµητικών ραδιοφωνικών
και τηλεοπτικών υπηρεσιών, σε κάθε είδους εφηµερί−
δα και περιοδικό, καθώς και στα πολιτικά κόµµατα και
στους µετέχοντες στις Επιτροπές Υποστήριξης του
ν. 4023/2011 (Α΄ 220), η καθ’ οιονδήποτε τρόπο δηµο−
σιοποίηση ή µετάδοση ή αναµετάδοση οποιασδήποτε
έρευνας γνώµης, µε οποιονδήποτε τρόπο και αν διε−
νεργείται, σχετικά µε τις πολιτικές τάσεις, απόψεις και
προτιµήσεις της κοινής γνώµης, για πολιτικά κόµµατα,
πολιτικές θέσεις και πρόσωπα ή άλλα οικονοµικά και
κοινωνικά ζητήµατα.»
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2015
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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