Προεδρικό Διάταγμα υπ'Αριθμ. 130
Τροποποίηση του Π.Δ./τος 133/1997 «Άσκηση του δικαιώματος του
εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές
από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα
και δεν είναι Έλληνες πολίτες, σε συμμόρφωση προς την 94/80/ΕΚ
Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης». (Α΄ 121).

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα
αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής
Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥRΑΤΟΜ» (Α΄ 70), και τροποποιήθηκε
με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101), το
άρθρο 31 του Ν. 2076/1992 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες
συναφείς διατάξεις» (Α΄ 130), το άρθρο 19 του Ν. 2367/1995 «Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 261) και το άρθρο 22 του Ν.2789/2000 «Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς την οδηγία
αριθ.98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.5.1998 σχετικά με το αμετάκλητο
του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών
μέσων και άλλες διατάξεις (Α ΄21).» β) Της παραγράφου 2 του άρθρου δευτέρου του Ν. 2077/1992 «Κύρωση
της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που
περιλαμβάνονται στην τελική Πράξη» (Α΄ 136). γ) Της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 81/2002
«Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και
Οικονομικών» (Α΄ 57). δ) Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137),
που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κ.λπ.» (Α΄ 154)
και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
3. Την αριθ. 165/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,

Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1.

Η περίπτωση β της παρ.6 του άρθρου 3 του Π.Δ. 133/1997 (Α΄ 121), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5
του άρθρου μόνου του Π.Δ. 320/1999 (Α ΄305), αντικαθίσταται ως εξής: Να δηλώσει στη σχετική αίτηση
εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος του δικαιώματος του εκλέγειν

2.

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγματος.
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