
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στήν ποόταση Κόμου γιά τροποποίηση καί ισυμπλήρωσή των 

διατάξεων της Εκλογικής Νομοθεσίας.

77οός τ>/>· Βουλήν τών Έλ./.ήνων

I. Οί στόχοι τοϋ εκλογικού Νόμου γενικά.
Στό αντιπροσωπευτικό κοινοβουλευτικό σύστημα λει

τουργίας τοϋ πολιτεύματος μας, όπως διαμορφώνεται με 
τό Σύνταγμα, ή εκλογική νομοθεσία αποτελεί εκτελεστικό 
νόμο τοϋ Συντάγματος, άπό τούς πιο ουσιώδεις.

ΛΙέ τις διατάξεις τοϋ εκλογικού νόμου κινείται ή διαδι
κασία νιά τή λειτουργία θεμελιωδών θεσμών τού πολιτεύ
ματος, όπως είναι ή αρχή της Λαϊκής κυριαρχίας καί ή 
άσκηση άπό τό Λαό θεσπισμένων άπό τό Σύνταγμα έξου- 
σιών του, μεταξύ τών όποιων προέχουσα σημασία έχει ή 
άνάδειξη τών άντιπροσώπων του γιά τή Βουλή, πού στο 
όνομά του διαχειρίζεται τις κοινές υποθέσεις.

Τό Σύνταγμα με σκοπό να διασφαλίσει τήν πραγματική» 
σύμφωνα μέ τή θέλησή τους, άντιπροσωπευση των εκλο
γέων, θεσπίζει ορισμένους βασικούς κανόνες, στα πλαίσια 
τών όποιων- οφείλει να κινηθεί ή όλη διαδικασία άναδεί- 
ξεως τών άντιπροσώπων τού Λαού.

Έτσι στό άρθρο 52 τό Σύνταγμα διακηρύσσει τήν ύπο- 
χρέωση όλων τών λειτουργών της Πολιτείας ·νά έγγυώνται 
καί νά διασφαλίζουν τήν ελεύθερη καί άνόθευτη εκδήλωση 
τής λαϊκής θέλησης, σαν έκφρασης τής λαϊκής κυριαρχίας. 
Με τή διάταξη τής παρ. 3 τοϋ άρθρου 51 τό Σύνταγμα ορίζει 
ειδικώτερα, ότι ή έκφραση τής λαϊκής θέλησης γιά τήν 
άνάδειξη Βουλευτών, πρέπει νά γίνεται μέ άμεση, καθολική 
καί. μυστική ψηφοφορία καί μέ τή διάταξη τοϋ άρθρου 4 
θεσπίζει ίσα δικαιώματα (καί υποχρεώσεις) γιά όλους τούς 
Έλληνες. Τέλος τό Σύνταγμα, αναγνωρίζοντας έμμεσα τήν 
πολυεδρική δομή μιας Αστικής Δημοκρατικής Κοινωνίας 
σέ ό,τι άφορά στά κοινωνικά στρώματα, τάξεις καί ομάδες, 
στά μερικώτερα συμφέροντα τους, στις ιδεολογικές τους 
πεποιθήσεις κ,λ.π. θεσπίζει μέ τό άρθρο 29, σαν δικαίωμα 
τών Ελλήνων πολιτών, τήν ελεύθερη ίδρυση πολιτικών κομ- 

’ μάτων καί συμμετοχή τους σ’ αυτά.
; Πέρα άπ’ τή γενική διακήρυξη τοϋ άρθρου 51 παρί 2, 
ότι οί Βουλευτές άντιπροσωπεύουν τό Έθνος, επιβεβαιώνει 
έτσι τό Σύνταγμα ότι οί βουλευτές εκφράζουν καί τά μερι
κώτερα συλλογικά συμφέροντα, ταξικά, ομαδικά, περιφε
ρειακά κ.λ.π., καί τις πολιτικές επιλογές καί ιδεολογίες τών 
εκλογέων, πού συνθέτουν τελικά, εξισορροπούμενα καί προ- 
σαρμοζόμενα, τό γενικώτερο συμφέρον τοϋ Έθνους, καί 
αποτελούν τό ήθικό πολιτικό έρεισμα τών ’Λστικών Δημο
κρατιών. * '

Μέ βάση αύτό τό δημοκρατικό πλαίσιο, πού διαγράφει 
τό Σύνταγμα, άλλά καί τήν πρακτική πείρα άπό τά βιώματα 
άλλ.ων κρατών άπό τήν έ.φαρμογή άντίστοιχων κοινοβου
λευτικών συστημάτων (ιδιαίτερα τών χωρών τής Δύσης), 
προσδιορίζονται οί στόχοι καί ό ρόλος τής εκλογικής νομο
θεσίας μας καί τοϋ εκλογικού συστήματος.

’Οφείλει ό εκλογικός νόμος νά διασφαλίζει τήν έλεύθερη 
καί άνόθευτη έκφραση τής θέλησης τών εκλογέων καί τήν 
ισοδυναμία τής ψήφου στήν άνάδειξη τών άντιπροσώπων 
τοϋ Λαού, καί νά καταμετράει καί άξιοποιεΐ μέ άπόλυτη 
ακρίβεια τά άποτελ.έσματα τής ψηφοφορίας.

Είναι κατά συνέπεια άντίθετη πρός τό Σύνταγμα καί τις 
Δημοκρατικές άρχές ή πρόδηλα υστερόβουλη προσπάθεια 
ν’ άποδοθοϋν στόν εκλογικό Νόμο καί στά έκλ.ογικά συστή
ματα στόχοι καί ρόλ.ος ξένα πρός τις παραπάνω άρχές. 
‘Τποστηρίχθηκε στό παρελθόν καί υποστηρίζεται καί τώρα 
καί άπό τις έκάστοτε Κυβερνήσεις καί άπό μερικά κόμματα 
τής ’Αντιπολίτευσης ότι ό κύριος ρόλος τοϋ έκλ.ογικοϋ συστή
ματος καί τοϋ εκλογικού Νόμου, είναι τάχα νά συμβάλουν, 
ώστε νά εκλεγεί Βουλή, ικανή νά δώσει μέ τή σύνθεσή της 
ισχυρή,'μονοκομματική π/,ειοψηφία καί σχετικά ίσχυρή 
μονοκομματική κυβέρνηση καί σχετικά Ισχυρή άξιωματική

αντιπολίτευση. Έφτασε, άκομά καί-τελουτάϊά, νά διακηρύσ
σεται ότι τά μικρότερα κόμματα,_πού δέν έχουν ελπίδες νά 
κυβερνήσουν, είναι άπλ.ώς «ομάδες διαμαρτυρίας ή πίεσης» 
καί δέν είναι απαραίτητο νά εκπροσωπούνται στη Βουλή.

Καί ενώ μέ τις εκλογές επιβάλλεται, σύμφωνα μέ τό 
Σύνταγμα καί τις Δημοκρατικές άρχές, νά εκλέγωνται οί 
Βουλ.ευτές άπόλυτα .σύμφωνα μέ τή θέληση τοϋ Λαού, υπο
στηρίζεται άντίθετα ότι ή διασπορά τών Βουλευτικών εδρών 
σέ πολλά κόμματα δυσκολεύει τό σχηματισμό ισχυρών πλειο- 
ψηφιών καί σταθερών μονοκομματικών κυβερνήσεων. Καί 
μέ τή λογική αυτή καί τά εφαρμοζόμενα εκλογικά συστήματα, 
εκατοντάδες χιλ.ιάδες λ.αοϋ δέν αντιπροσωπεύονται στη 
Βουλή άνάλογα μέ τή θέλησή τους, άγνοεΐται ή Λαϊκή θέλη
ση, όπως εκφράζεται μέ τήν ψηφοφορία, πλαστογραφοϋνται 
τά άποτελ.εσματά της. Δημιουργοϋνται έτσι, μέ τόν εκλογικό 
νόμο, πλ.αστές πλ.ειοψηφίες καί στηρίζονται Κυβερνήσεις 
πού δέν έχουν, συνήθως τήν έγκριση τής πλειοψηφίας τοϋ 
Λαού. Αγνοείται άκόμα ή πείρα τών μεταπολεμικών του
λάχιστον κυβερνήσεων, πού: φανερώνει ότι οί μονοκομματι
κές πλειοψηφίες δέν άνάδειξαν πάντα ούτε ισχυρές, ούτε 
σταθερές κυβερνήσεις.

Τέλος μέ κριτήοια δημοκρατικά είναι άδιανόητο νά επι
διώκεται ό σχηματισμός μέ τόν εκλογικό νόμο κομματικών 
πλ,ειοψηφιών καί δήθεν ισχυρών μονοκομματικών κυβερ
νήσεων, άντίθετα πρός τήν έκφρασμένη στις εκλογές λ.αϊκή 
θέληση, όταν αύτή εκδηλώνει τήν εμπιστοσύνη της σέ~περισ
σότερα κόμματα καί υποδείχνει έτσι έμμεσα τό χρέος 
σχηματισμού κυβέρνησης άπό περισσότερα τοϋ ένός κόμ
ματα. "

Γίνεται μέ τις εκλογικές αυτές μεθοδεύσεις, άνέφικτη 
ή συνεργασία σέ κυβερνητικό επίπεδο, περισσοτέρων .κομ
μάτων, έπιβαλλ.όμενη πολλ,ές φορές μπροστά σέ μεγάλα 
προβλήματα εθνικά, οικονομικά, κοινωνικά, όπως συμβαίνει 
σήμερα στήν Ελλάδα. Καί παραγνωρίζεται ή πολιτική 
πρακτική ολ.ων σχεδόν τών Δημοκρατιών της Ευρώπης στό 
κεφάλαιο αύτό τών συνεργασιών.

Μέ τήν έπιχειρούμενη προσπάθεια νόθευσης της Λαϊκής 
θέλησης μέ τόν έκλογικό νόμο συνδέεται στενά ή άμετάβλητα 
σταθερή τακτική άπό τό έτος 1952 νά άλλάζει τό έκλογικό 
σύστημα στις παραμονές κάθε εκλογής. "Ή στέρηση έτσι 
τής πολιτικής μας ζωής ένός πάγιου εκλογικού συστήματος, 
δυσχεραίνει τήν κομματική διαμόρφωση καί οργάνωση τών 
πολιτικών δυνάμεων τής χώρας καί επηρεάζει τελ.ικά τό 
Λαό, μέ τούς προβαλλόμενους μέ τόν έκλ.ογικό νόμο ίδιο- 
τελ.εϊς κομματικά στόχους, στήν κρίση του γιά τήν ψήφο 
του.

Σέ καμμιά δημοκρατία τής Δύσης δέν παρουσιάζεται αύτό 
τό φαινόμενο τής άλλαγής τοϋ έκλογικοϋ συστήματος σέ 
κάθε εκλογή.

Συνάγεται άπ’ όλα τά παραπάνω ότι ό εκλ.ογικός νόμος, 
ένα μόνο όφείλει νά έχει στόχο καί ένα ρόλο. Νά διευκολύνει 
τήν άνεπηρέαστη έφραση τής λαϊκής θέλησης, νά κατοχυ
ρώνει, χωρίς καμμιά νόθευση,τά άποτελ.έσματα τής ψηφο
φορίας, νά διασφαλίζει τό ισοδύναμο τής ψήφου.

Γι’ αύτό μέ βάση τις συνταγματικές καί δημοκρατικές 
έπιταγές, άποβλ-έπουμε μέ τις προτεινόμενες τροποποιήσεις 
στή διαμόρφωση έκλογικής νομοθεσίας σύμφωνης μέ 'τις

• > % t ;αρχές αυτές. ·

II. Καθολική ψηφοφορία.
Τήν καθολικότητά τής ψηφοφορίας προβλέπει τό Σύντα

γμα μέ τό άρθρο 51 παράγρ. 3 καί όρίζει έν συνεχεία ότι 
ό νόμος πού άναγνωρίζει συγκεκριμένα τό έκλ.ογικό δικαίωμα, 
δέν έπιτρέπεται νά περιορίσει τό δικαίωμα αύτό παρά μόνο ' 
άπό εκείνους πού δέν έχουν συμπληρώσει τό κατώτατο 
όριο ήλικίας, (πού δέν τό ορίζει τό Σύνταγμα), άπό εκείνους 
πού στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας ή τέλος άπό 
έκείνους πού έχουν σέ βάρος τους ποινική καταδίκη για 
ορισμένα άδικήματα μέ άμετάκλητες άποφάσεις. γνί'-ϊ.
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Γιά τήν εφαρμογή αύτής τής συνταγματικής επιταγής 

προτείνουμε τίς άκόλουθες τροποποιήσεις στον εκλογικό 
νόμο (Πρ. Δ. 650/1974) : α) Την άναγνώριση δικαιώματος 
ψήφου στους νέους άπό ηλικίας 18 ετών. Είναι γενικά 
παραδεκτό, ότι μέ την ευρύτητα των μέσων ενημέρωσης 
καί πληροφόρησης, με την καθολική σχεδόν απόκτηση άπό 
τούς νέους των αγαθών τής παιδείας, μέ τη συμμετοχή των 
νέων στην κοινωνική, τήν πολιτική καί οικονομική δραστη
ριότητα καί ιδιαίτερα τήν πλούσια εμπειρία καί δράση των 
νέων κατά τήν περίοδο της δικτατορίας, οί νέοι της Ελλάδας 
άπό ήλικίας 18 έτών έχουν άποκτήσει ίδιάζουσα ωριμό
τητα. Είναι υπεύθυνοι άνθρωποι καί πολίτες, μετέχουν 
ενεργά σέ όλες τις εκδηλώσεις της εθνικής μας ζωής καί 
συμβάλλουν στην .πολύπλευρη άνάπτυξή της, ικανοί να 
σκέπτωνται, νά κρίνουν καί νά άποφαίνωνται γιά τά προ
βλήματα τής Χώρας. - ·

Έξ άλλου κατά τή γενική νομοθεσία —’Αστικός Κώδικας, 
Ποινικός Κώδικας,. Εργατική νομοθεσία κ.λ,.π.—δεν άπο- 
κλ,είονται δικαιοπρακτικες ικανότητες καί καταλογισμός 
γιά τίς πράξεις εκείνων πού συμπλήρωσαν τό 18ο έτος της 
ήλικίας τους.

Τέλος, σέ πολλές Κοινοβουλευτικές Δημοκρατίες τής 
Εύρώπης, έχει άναγνωρισθεϊ τό δικαίωμα τοΰ έκλ.έγειν 
στους κάτω των 21 ετών νέους.

Τή σχετική 'τροποποίηση προτείνουμε ~κόί-μέ πρόταση 
νόμου χωριστή, ώστε νά γίνει δυνατή ή έγκαιρη έγγραφή _ 
των νέων στους εκλογικούς καταλόγους καί μέ τό άρθρο 5 
τής παρούσας πρότασής μας.

' ' β) Οΐ έκτος Επικράτειας "Ελληνες.
: Τό Σύνταγμά μας, γιά πρώτη φορά μιλάει ρητά στό άρθρο 

51 παρ. 4 γιά τό δικαίωμα συμμετοχής στήν ψηφοφορία 
των Ελλήνων έκλ.ογέων, πού βρίσκονται τήν ημέρα τής 
ψηφοφορίας στό έξωτερικό, δικαίωμα, πού άνταποκρίνεται 
καί στή γενικώτερη συνταγματική αρχή τής καθολ.ικότητας 
τής ψήφου (Άρθρ. 51 παρ. 3 τοϋ Συντάγματος).

Σέ έκτέλεση των συνταγματικών διατάξεων προτείνουμε 
(σχετική προσθήκη μέ τό άρθρ. 5 παρ. 2 τής πρότασης νόμου. 
Καθώς όμως γιά τήν έφαρμογή αύτής τής διάταξης είναι 
αναγκαία σοβαρή προεργασία καί μελέτη όλ.ων τών στοι
χείων, πού μόνο ή Κυβέρνηση διαθέτει, ώστε νά διασφαλ,ι- 
σθοϋν όλες οί προϋποθέσεις έλεύθερης, ανόθευτης καί ίσης 
ψηφοφορίας, προβλέπεται στήν πρότασή μας, έξουσιοδότηση 
τοϋ 'Τπουργοϋ ’Εσωτερικών νά συστήσει μέ άπόφασή του 
Ειδική ’Επιτροπή άπό έκπροσώπους τών Κομμάτων καί 
κοινοβουλευτικών, ομάδων, καί μετά σύμφωνη γνώμη τής 
’Επιτροπής αύτής νά ρυθμίσει μέ Π.Δ. τή διαδικασία τής 
συμμετοχής τών έκλ.ογέων τοϋ Εξωτερικού στήν ψηφοφο
ρία.

γ) Στερήσεις εκλογικού δικαιώματος.
"Οπως άναφέρεται παραπάνω δέν έπιτρέπεται ή άποστέ- 

ρηση τοϋ εκλογικού δικαιώματος παρά μετά άπό άμετά- 
κλητη ποινική καταδίκη. Γι’ αυτό προτείνουμε μέ τό άρθρο 
6 τήν κατάργηση τών περιπτώσεων β' καί 8' τοϋ άρθρου 5 
τοΰ Π.Δ. 650/1974, πού άντιστρατεύονται αυτή τή συντα
γματική διάταξη.
III. ’Ελ.εύθερη καί άνόθευτη έκδήλ,ωση τής Ααϊκής θέλησης.

Ή Ελληνική εκλογική έμπειρία έχει έμφανίσει συχνά 
καί σέ ποικίλ,ους βαθμούς προσπάθεια έπηρεασμοΰ τής 
λαϊκής ψήφου μέ τήν άσκηση θετικά ή άρνητικά ψυχολ.ο- 
γικοϋ έπηρεασμοΰ, άλλά καί σωματικής κάποτε βίας. Τα 
φαινόμενα αυτά έκτός .τής προσβολής τής άνθρώπινης 
προσωπικότητας, παραβιάζουν καί τούς δημοκρατικούς 
θεσμούς. Ποικίλες μορφές μπορεί νά προσλ.άβει ή στέρηση 
άπό τόν έκλ.ογέα τής δυνατότητας νά άποφασίζει έλ,εύθερα 
καί ανεπηρέαστα γιά τήν ψήφο του.

"Αφθονα οικονομικά μέσα, έξάρτηση κάθε μορφής, πιέ
σεις, άπειλ.ές γιά άντίποινα, ύποσχέσεις κ.λ,.π., στερούν τόν 
εκλ.ογεα τής πλήρους έλευθερίας νά άποφασίζει καί νοθεύουν 
έτσι τήν έκδήλωση τής θέλησής του.

Είδικώτερα όμως άναφερόμαστε έδώ σέ 3 μορφές έπηρεα- 
σμοϋ τής Λαϊκής θέλησης, πέρα φυσικά άπό τήν κλ.ασική 
περίπτωση άσκησης σωματικής βίας.

α) Τά^ μέσα ένημέρωσις - Προπαγάνδα.
Τά σημερινά άφθονα μέσα ένημέρωσης (τύπος, ραδιό

φωνο, τηλεόραση κ.λ,.π. ) καί ή προβολή τοΰ κυβερνητικού 
έργου (χωρίς άντίλογο) είναι τόσο πρόσφορα στήν Κυβέρ
νηση (καί στό Κυβερνητικό κόμμα), όσο περιωρισμένη καί 
γιά μερικά άνύπάρκτη είναι ή χρήση τους άπό τά κόμματα 
τής ’Αντιπολίτευσης. Αυτό είναι φυσικό νά δημιουργεί 
έπηρεασμούς ευνοϊκούς γιά τό κυβερνητικό κόμμα, ιδιαί
τερα στήν περίοδο τών έκλ.ογών. Γιά νά αμβλύνουμε αυτήν 
τήν ανισότητα μεταξύ τών κομμάτων, προτείνουμε τή διά
ταξη τοϋ άρθρου 15 σχετικά μέ τή λειτουργία τής τηλεό
ρασης καί τοϋ Ραδιοφώνου.

*
β) Ή σκόπιμη καί υστερόβουλη καλλ.ιέργεια κλάματος 

ανησυχίας στό λ.αό, γιά ένδεχόμενες, ιδίως άνώμαλ.ες εξε
λίξεις στήν πολιτική ζωή, αν στις έκλ.ογές νικήσει τό Α' 
ή Β' κόμμα άν άποτύχει ή Κυβέρνηση κ.λ,.π. Ή τεχνητή 
προβολή τέτοιων κινδύνων καί ή έκμετάλλευση τής δημιουρ- 
γούμενης ψυχολ.ογίας τοϋ λ.αοϋ υπήρξε δυστυχώς συνηθισμένο 
φαινόμενο στήν πολ,ιτική ζωή τής Χούρας μας, έχει όμως 
ένταθεϊ στήν τελευταία μεταχουντική περίοδο μέ τό φάσμα 
νέας έκτροπης.--- — -—'------------ -------- - —υ ----- - ———-—

Δέν είναι βέβαιά δυνατό ν’ άντιμετωπισθεϊ τό θέμα αυτό 
μέ νομικές διατάξεις. Είναι όμως στοιχειώδες χρέος γιά τή 
διαφύλ.αξη τής Δημοκρατίας καί τήν προστασία τών έθνικών 
συμφερόντων, νά άναληφθεΐ προσπάθεια άπ’δλ.α τά κόμ
ματα καί νά προσκληθεί νά μετάσχει σ’ αυτή καί τό κυβερ
νητικό κόμμα καί ή Κυβέρνηση, γιά μιά έθνική εκστρατεία 
μέ συστηματικές καθολ.ικές διακηρύξεις, ότι όλες οί πολι
τικές δυνάμεις τής χώρας, είναι άντίθετες καί θ’ άν,τιτα- 
χθοϋν όλες μαζύ. μέ τό λαό, ένάντια σέ κάθε κίνδυνο ανωμα
λίας. 'Ετσι θ’ άπαλλαγεΐ ό Λαός άπ’ αυτό τόν ψυχολογικό 
βραχνά τοΰ «πού θά πάμε», καί θά έξουδετερωθούν όλοι 
όσοι έπιδιώκουν τήν ανωμαλία.

Άναφέρεται ό έπηρεασμός αύτής τής μορφής στήν εισή
γηση τής πρότασής μας τόν έκλογικό νόμο, γιατί αυτή 
συνδυάζεται καί τροφοδοτείται άπό μιά τρίτη μορφή έπη- 
ρεασμοϋ τής Λαϊκής θέλησης, άλλά καί τήν ένισχύει, πού 
είναι :

• ι _ _ _
γ) Ή νόθευση τής Λαϊκής θέλησης καί τών άποτε- 

λεσμάτων της μέ τό νόμο.
Πραγματικά οί διατάξεις τοϋ έκλ,ογικοϋ νόμου, πού 

άναφέρονται ιδίως στό ισοδύναμο τής ψήφου, όπως άναλ.ύον- 
ται πιο κάτω, έκφράζουν αύτή τήν επιδίωξη τής μονιμοποίη
σης κομματικών καθεστώτων στήν εξουσία, τοϋ άποκλ,ει- 
σμοϋ έναλλ,ακτικών λ.ύσεων γιά τήν Κυβέρνηση, τοϋ περιο
ρισμού ή τής έξαφάνισης τών μικροτέρων κομμάτων. Είναι 
όμως βέβαιο, άντίστοιχα, ότι ή παραίτηση άπό αύτήν τήν 
έπιδίωξη, ή άποκατάσταση είλ.ικρινοϋς σεβασμού πρός τίς 
Δημοκρατικές καί Συνταγματικές άρχές. ή θέσπιση εκλο
γικών διατάξεων, πού θά άποδίδουν ισότητα στή δύναμη 
τής ψήφου κάθε έκλ.ογέα, χωρίς άλλους ύποπτους ύπολ.ο- 
γισμούς, θά ένθαρρύνουν τό Λαό καί θά άποτελέσουν μιαν 
έντονη διακήρυξη πρός κάθε κατεύθυνση, ότι ή θέληση τοϋ 
Λαού, όποια κι άν είναι, θά γίνει άπ’ όλ.ους σεβαστή καί θά 
προστατευθεϊ.
IV. Ισοδυναμία τής ψήφου.

Ή συνταγματική άρχή τής ισότητας τών Ελλήνων άπέ- 
ναντι στό νόμο, πρέπει νά εκφράζεται στόν έκλ.οζικό νόμο 
μέ τήν ισοδυναμία τής ψήφου τών έκλ.ογέων. "Ισος άριθμός 
έκλ.ογέων πρέπει νά εκλέγει τόν άντιπρόσωπό του βουλευτή σέ 
όποιαδήποτε έκλ.ογική περιφέρεια, γιά όποιοδήποτε κόμμα. Τό 
άντίθετο άναιρεΐ τή συνταγματική έπιταγή τής ισότητας 
καί καταλύει, τελικά, τήν άρχή τής Λαϊκής κυριαρχίας.

Άτυχώς στή χώρα μας παραβιάσθηκε δεινά αυτή ή άρχη 
στό όνομα δήθεν κάποιας, προφανώς υστερόβουλης σκοπι-
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μότητας, μέ θέσπιση περιστατικών διατάξεων τοϋ έκλ.ογι- 
κοϋ νόμου από τήν Κυβέρνηση καί συχνά μέ τη συγκατάθε
ση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

’Από του έτους 1932 είχε καθιερωθεί τό σύστημα της 
’Αναλογικής εκλογής, τού εφαρμόσθηκε έκτοτε τό 1936, 
τό 1946. τό 1950. Είχε έκτιμηθεϊ σωστά, ότι ή δομή της 
κοινωνίας καί' τό πολιτειακό σύστημα της Κοινοβουλευτι
κής Δημοκρατίας επιβάλλουν την εκπροσώπηση όλων των 
πολιτικών τάσεων καί τών άντιτιθέμενων συμφερόντων στη 
Βουλή, πού μόνο τό ’Αναλογικό σύστημα πετυχαίνει. ’Αντί
θετα, άπό τό 1951 κυριάρχησε ή τακτική τής επιδίωξης 
νά δημιουργοϋνται μέ τα εκλογικά συστήματα κοινοβουλευ
τικές πλειοψηφίες, άσχετες μέ τις εκλογικές προτιμήσεις 
τών εκλογέων. Καί εφαρμόσθηκαν στις παραμονές κάθε 
εκλογής, διαφορετικά κάθε φορά, εκλογικά συστήματα 
καί-ποικίλες ; κάθε φορά μεθοδεύσεις, προσαρμοσμένα στά 
συμφέροντα τοϋ κόμματος, πού σαν κυβέρνηση τά επέβαλε.

“Ετσι τό 1952 εφαρμόσθηκε ιδιότυπο σύστημα πλειο* 
ψηφικό, τό 1956 τό περίφημο «τριφασικό» σύστημα, τό 
1958 «ύπερενισχυμένη» άναλογική μέ άπαγορευτικά ποσο
στά συμμετοχής στη β' κατανομή, τό 1961 «ένισχυμένη 
άναλογική» μέ διαφορετικές ρυθμίσεις στά επί μέρους θέ
ματα, τό 1963-1964 άλλης μορφής «ένισχυμένη» καί τέλος 
τό 1974 «ένισχυμένη» άναλογική μέ μεγάλα ποσοστά γιά 
τή συμμετοχή στη Β' ’κατανομή. ·.,

Τά άποτελέσματα άπό τήν εφαρμογή αυτών τών συστη
μάτων, δείχνουν καθαρά τή δεινή καταστρατήγηση τής’αρχής 
της ισότητας τής ψήφου. *Η άναλογία μεταξύ ψήφουν καί 
βουλευτών κάθε κόμματος βρίσκεται σέ πλήρη διάσπαση.

Ό Πίνακας 1 δείχνει παραστατικά αυτήν τήν παραβίαση 
τών συνταγματικών άρχών. * -

'Η άλλαγή τοϋ συστήματος σέ κάθε εκλογή επηρέαζε 
σημαντικά τήν τελική άπόφαση τών εκλογέων, γιατί τό 
εκλογικό σύστημα, μαζί μέ ’ τούς, άλλους έπηρέασμούς, 
προκαθόριζε στην άντίληψή τους τά άποτελέσματα της ψη
φοφορίας καί δημιουργούσε τήν αίσθηση «της θαμένης 
ψ/ήφου».

Μεταξύ τών μεθοδεύσεων αυτών, πού νόθευαν τήν έκ
φραση τής λαϊκής θέλησης, εκτός άπό άλλες περιπτώσεις 
κραυγαλέας νοθείας, προέχουν κυρίως τό θέμα τής διαίρε
σης τών εκλογικών περιφερειών καί οί μέθοδοι τής κατα
νομής τών βουλευτικών έδρών- στά κόμματα, 

α) ’Εκλογικές περιφέρειες :
"Ενα άπό τά τεχνάσματα άνατροπής τής ισοδυναμίας 

τής ψήφου ύπήρξεν ό κατατεμαχισμός τών εκλογικών περι
φερειών πού σημειώθηκε πρώτη φορά στά 1956 καί συνε
χίζεται μέχρι σήμερα. Στό 1958 αυξήθηκαν οί εκλογικές 
περιφερειες άπό 39 πού ήταν μέχρι τότε, σέ 56. Μ’ αύτή 
τη διαίρεση έχουν προκόψει 29 εκλογικές περιφέρειες μέ 
μία έως τέσσαρες έδρες. Αύτό, μέ σύστημα άναλογικό, 
οπού μετέχουν στις εκλογές 4 καί πλέον κόαματα, άποκλείει

το
«V
ται ά..’ αύτήν μέ τις προϋποθέσεις συγκέντρωσης ύψηλών 
ποσοστών, οί έδρες αυτές τών μικρών περιφερειών, πού

λογικών περιφερειών μέ 1-4 έδρες στις εκλογές τοϋ 1974 
λΤ Δ’εα Δημοκρατία μέ ποσοστό ψήφων 57,8 % κέρδισε 
73 έδρες, δηλαδή ποσοστό 90 %, ένώ στό ποσοστό τών 
ψήφων άναλογοϋν 46 έδρες. Τά άποτελέσματα θά ήταν ρι
ζικά διαφορετικά, εάν οί περιφέρειες είχαν συμπτυχθεΐ σέ 
μεγαλύτερες ενότητες μέ ίσο κατά προσέγγιση πληθυσμό 
μεταξύ τους. Πρέπει νά σημειώσουμε ότι στις Δυτικές 
Δημοκρατίες τό θέμα τής ισομέρειας σέ πληθυσμό τών 
εκΛογικων περιφερειών θεωρείται βασικό στοιχείο άναλο- 
γικής εκλογής. Στην Αυστρία, στις εκλογές 1975, περιόρι

σαν τις εκλογικές περιφέρειες άπό 25 σέ 9. Στό Βέλγιο, 
μέ πληθυσμό 9.650.000, οί εκλογικές περιφέρειες είναι 30. 
Στή Δυτ. Γερμανία είναι 248 εκλογικές περιφέρειες, άλλά 
καθώς άποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στις συνέπειες άπό τόν 
τεμαχισμό τών εκλογικών περιφερειών, πού κάνουν άνισες- 
τίς δυνατότητες επιτυχίας, έπελήφθη τό Συνταγματικό 
Δικαστήριο, πού έκρινε (1961) άντισυνταγματική τή διαί
ρεση τών εκλογικών περιφερειών, γιατί παραβίαζε τήν 
άρχή τής ισότητας τών δυνατοτήτων καί διέταξε «ά ν α- 
δ α σ μ ό».

Μέ νόμο συστάθηκε ειδική ’Επιτροπή γιά τόν έλεγχο της 
ισότητας τών περιφερειών καί τήν ύπόδειξη άναδιαίρεσής 
τους. Τό 1976 έθίγησαν μέ άναδιαίρεση 144 περιφέρειες. 
Τό ’Ιρλανδικό Σύνταγμα κηρύσσει άκυρο τό νόμο πού θά 
ποοσδιώριζε εκλογικές περιφέρειες μέ λιγώτερες άπό 3 
έδρες. Τό ’Ιταλικό Σύνταγμα ορίζει ότι καμία εκλογική 
περιφέρεια δέν μπορεί νά έχει λιγώτερες άπό 7 έδρες γε
ρουσιαστών κλπ.

Είναι γιά όλους αύτούς τούς λόγους, θεμελιώδης όρος 
ίσότητος τής ψήφου τών πολιτών, ή ριζική άλλαγή στό 
χωρισμό τών εκλογικών περιφερειών. Προτείνουμε νά κα
θιερωθεί γιά τήν πρώτη κατανομή ή Έφετειακή περιφέ- 
ρειάψ μέ διατήρηση χωριστά τών μεγάλων περιφερειών της 
’Αθήνας καί τής Θεσσαλονίκης. (Πίνακας 3).

β) Κατανομή των έδρών.
Σοβαρότατη επίσης σημασία γιά τή διασφάλιση, σύμφωνα 

μέ τή συνταγματική έπιταγή, τής ισοδυναμίας τής ψήφου 
καί τοϋ άνόθευτου τών άποτελεσμάτων τής εκλογής, έχει 
ό τρόπος τής κατανομής τών έδρών στά κόμματα, άνάλογα 
μέ τόν άριθμό τών ψήφων τους.

ν Είναι φανερό, ότι θά άποτελοϋσε, κατά τή μεγαλύτερη 
δυνατή ποσέγγιση, σωστή εφαρμογή τών συνταγματικών 
διατάξεων καί εκδήλωση σεβασμού πρός τήν άρχή τής Λαϊ
κής κυριαρχίας, έάν τό ποσοστό τών ψήφων κάθε κόμματος 
άπέδιδε άντίστοιχο ποσοστό βουλευτικών έδρών. Καί σ’ 
αύτό τό άποτέλεσμα προσέγγισε καί ή Χώρα μας, όσες 
φορές άπό τή διαδικασία τής κατανομής τών έδρών, έλει
παν οί μεθοδεύσεις καί τά τεχνάσματα τών εκλογικών 
διατάξεων, όπως φαίνεται καθαοά άπό τούς Πίνακες 1 καί 
2. ·

Έτσι στις εκλογές 1974, ένώ ή Ν.Δ. γιά τήν έκλ.ογή κάθε 
βουλευτή χρειάσθηκε 12.100 ψήφους, τό ΠΑΣΟΚ χρειά- 
σθηκε 55.500 ψήφους (450 % έπί πλ.έον) καί ή Ενωμένη 
’Αριστερά 58.125 ψήφους, δηλαδή 500 % έπί πλέον.

Μιά σύγκριση μέ άποτελέσματα έκλογών στις χώρες 
τής Δυτικής Ευρώπης (μέ σύστημα ’Αναλογικής) έπιβε- 
βαιώνει τό μέγεθος τοϋ σφετερισμοϋ πού γίνεται στή χώρα 
μας σέ βάρος τών μικροτέρων κομμάτων.

Στήν ’Ιταλία (έκλ.ογές 1976) τό πρώτο κόμμα (σύνολο 
38,7 %) χρειάσθηκε γιά κάθε έδρα 54.200 ψήφους, ένώ. 
τό μικρότερο κόμμα (1,3 % σύνολο ψήφων) χρειάσθηκε 
93.000 ψήφους, δηλαδή διαφορά 70 %, ένώ στά μεσαία 
κόμματα οί διαφορές ήσαν έλάχιστες. .

Στήν Αύστρία : 'Η διαφορά ψήφων γιά κάθε έδρα μεταξύ 
τοϋ πρώτου κόμματος (51 % σύνολ.ο ψήφων) καί τοϋ τελευ
ταίου (5 % σύνολο ψήφων) είναι ανύπαρκτη (25.013 ψή
φοι πρός 24.944 ).

Στή Γερμανία : Ή διαφορά μεταξύ τοϋ πρώτου (37.9 % 
σύνολ.ο ψήφων) καί τοϋ τέταρτου κατά σειράν (7.6 % 
σύνολ.ο ψήφων) είναι 18.712 πρός 27.889 ψήφους γιά κάθε 
έδρα (64 % διαφορά) κ.λ.π.

'Η άπαράδεκτη άνισότητα, πού έμφανίζεται στις δικές μας 
έκλογές, άνισότητα πού μεταβάλλει σέ ύποκρισία τις δια
κηρύξεις γιά τις συνταγματικές άρχές τής Λαϊκής κυριαρχίας 
καί τής ισότητας τών πολιτών, οφείλεται βασικά στό ότι 
1) άφίνεται μέ τό σύστημα πού έφαρμόζεται μεγάλος άρι- 
θμός έδρών (πάνω άπό 1/3) γιά τή δεύτερη κατανομή, 2) 
άποκλείονται άπό τή δεύτερη κατανομή τά περισσότερα



κόμματα, 3 ) ή δεύτερη κατανομή γίνεταιjj-έ βάση το σύνολο 
των ψήφων κάθε κόμματος, πού μετέχει στη δεύτερη κατα
νομή, υπολογίζονται δηλαδή μιά δεύτερη φορά οί ψήφοι πού 
αναλώθηκαν στήν πρώτη κατανομή, άντί να γίνεται ή δεύ
τερη κατανομή μέ βάση τά μή χρησιμοποιηθέντα στήν 
πρώτη κλάσματα. - - '■''-+·· > *

Για τήν άρση αυτής τής κατάφορα αντισυνταγματικής 
ανωμαλίας προτείνουμε (άρθρα 12 καί 13 τής πρότασης) 
τροποποιήσεις των διατάξεων κατανομής των έδρών, ώστε 
να μειώνεται σημαντικά ό αριθμός των άδιαθέτων άπό τήν 
πρώτη κατανομή έδρών, μέ εξεύρεση τοΰ εκλογικού μέτρου 
μέ τή διαίρεση των ψήφων διά χοϋ άριθμοϋ των έδρών 
αυξημένου κατά ένα. , Στή δεύτερη κατανομή μετέχουν 
όλοι οΐ συνδυασμοί καί γίνεται μέ βάση τά μή χρησιμοποιη- 
θέντα άπό τήν πρώτη κατανομή κλάσματα ψήφων (υπό-' 
λοιπά). ' : · -··- >■"·■.*.■··· ;· ;_· . ·- .·-· .

ϊ) ψηφοδέλτιά. ,· * . " '
Μέ τό άρθρο 7 τής πρότασης προβλέπεται ότι οί 

υποψήφιοι τών συνδυασμών θά ύποδεικνύωνται άπό 
τη Λαϊκή οργάνωση βάσης κάθε κόμματος. Τό μέτρο 
ανταποκρινεται στήν πολιτική ανάγκη νά οργανωθούν καί 
να λειτουργήσουν δημοκρατικά τά κόμματα, ώστε νά υλο
ποιηθεί ή συνταγματική γιά πρώτη φορά άναγνώριση τών 
κομμάτων σαν θεσμοΰ απαραίτητου στήν κοινοβουλευτική 
μορφή τοΰ πολιτεύματος. Αύτό θά δώσει περιεχόμενο στήν

ενεργότερη συμμετοχή τοΰ λαοΰ στή δημόσια ζωή καί θά 
οδηγήσει παράλληλα στόν τερματισμό τών προσωπικών 
καί άρχηγικών κομμάτων.

Έξ άλλου πρίοτείνεται ή καθιέρωση τών ψήφων προτίμη
σης χωρίς περιορισμό τοΰ άριθμοϋ τών σταυρών. Γιατί έτσι 
δίνεται ή δυνατότητα στόν εκλογέα νά έκδηλ.ώσει τήν προ
τίμησή του‘γιά δλ.ους τούς Πιθανούς νά εκλεγούν υποψηφίους 
κάθε συνδυασμού.

Τέλος προτείνεται ή ρύθμιση τοϋ θέματος τής χρήσιμο-.· 
ποίησης άπό ολ,α τά κόμματα τών κρατικών μέσων ενημέ
ρωσης καί τής έπικοινωνίας μέ τούς έκλ.ογεϊς πού υπηρε
τούν στις ένοπλες δυνάμεις. . ·;;ε'!

*Η ύποβολή αύτής τής πρότασης νόμου άποβλέπει στήν . 
καθιέρωση ένός πάγιου εκλογικού συστήματος άπλής άνα- 
λ.ογικής, άπαλλαγμένου άπό ίδιοτελ.εΐς κομματικούς ύπο-; 
λογισμούς καί εύθυγραμμίσμένου πλήρως στις συνταγματικές 
διατάξεις καί τις δημοκρατικές άρχές. Θεωρούμε, πώς είναι 
άναγκαϊο νά πάψουν κάποτε νά άποτελ.οΰν οί διακηρύξεις 
γιά Δημοκρατικές συνθήκες, δημοκρατικό σύνταγμα καί 
λαϊκή κυριαρχία, συνθήματα άπλ.ώς υποκριτικά, καί νά 
γίνουν πολ.ιτική πραγματικότητα. Νά άποδοθοϋν πράγματι 
οί εξουσίες στο Λαό, καί νά άποτελεϊ ή Βουλή τή γνήσια 
καί ανόθευτη άντιπροσώπευση τοϋ Λαοΰ. Καί σ’ αύτό 
αποβλέπει^νώ συμβάλ.ει ή-πρόταση-Νόμου ■_ ---- - --Λ+-

Αθήνα, 4 Ιουνίου 1977

Συγκριτικός Πίνακας άριθ. 1.
Τών αποτελεσμάτων τών ’Εκλογών άπό 1946 - 19~4.

Κόμματα ·■" .-;·+' . · Ποσοστό · 
. Ψήφων Έδρι

,— ΛV*

1. Έτος 1946 ',' -π.Λ·+·-·'·.,, ■ν. _ . . *·

’Αναλογική - , *···.■·■ . 7 V ·· · · · .
• Έθνικοορόνων ' = '·: . 55.15% • 204

Ε.Π.Ε. ' 19% 65
Φιλελευθέρων 14% 48

2. “Ετος 1950 *. ’

Άναλ.ογική ’
Λαϊκό . 18.80 % 62
Φιλελευθέρων . 17.24 % 56
Ε.Π.Ε.Κ. 16.44 % 45
Γ. Παπανδρέου 10.67 % • 35

Δημοκρατική Παράταξη 9.70 % 18

4. 1958-
κ.λ,.π. Σύστημα «τριπλό»

'Τπερενισχυμένη
Ε.Ρ.Ε. 41.16% .171
Ε.Δ.Α. 24.42 % 79
Φιλελευθέρων 20.67 % 36
Π.Α.Δ.Ε. 10.62 % •10

5. 1961
Ένισχυμένη Άναλ.ογική
Ε.Ρ.Ε. 50.80 % 176
Ε.Κ. 33.65 % 100
Ε.Δ.Α. 14.62 % 24

6. 1964
’Ενισχυμένη Άναλ.ογική 
Ε.Κ. ' 52.72 % 171
Ε.Ρ.Ε. 35.26 % 107
Ε.Δ.Α. 11-80% 22

8. 1974
<( Ψ περενισχυμένη» Άναλ.ογική 
Νέα Δημοκρατία 54.37 % 220
Ε.Κ.- Ν.ΔΤΝ. 20.42 % 60
Π.Α.Σ.Ο.Κ. 13.58 % 12
Ενωμένη Αριστερά 9.47 % 8

Ποσοστό' Διαφορά
έδρών Ψήφων
.... Λ. . =. «ρός έδρες

57.50 %+.· 2,35%
18 %- 1 %
13 % - 1 %

25 % + 6.20%
22.40 % + 5-16 %
18 % + 1.56%
14 % + 3.33%
7 %- . 2.70%

57% + 15.84 %
26.30 % + - 1.88 %
12 %- 7.33 %
3.33 % - 

> ■
7.29 %

58.66 % + 7.86 %
33.33 % — 0.22 %
s%- 6.62 %

57 % _1_ 4.2S ο.' 
, 0

35.65 Ο/ ι
/ ο Τ 0.39 ο/ 

/ο

7.30 ο/ _
/ο 4.50 Ο /

/ο

73.33 ο / » 
/ο 'T- 18.96 °/

/ο

20 %- 0.42 ο / 
/ο

4% 9.58 ο /
/ο

2.66 ΟΖ ____
/ο 6.S1 ο,

/ο

Μέσος όρος ψή
φων γιά κάθε 
έδρα

3.000
3.290
3.310

9.260
11.900
22.000
40.900

13.340
15.550
28.165

14.200
15.100
24.700

12.100
16.700
55.500
5S.125
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2. Πίνακας άποτελεσμάτων 1974
σέ περιφέρειες με 1 - 3 εδρες.

Περιφέρεια Σύνολον Ψήφοι Σύνολον Έδρες Εκλογικό Κόστος σέ ψή-
ψήφων /X. Αημ. εδρών /X. Αημ. μέτρο φους για κάθε 

έδρα

1. 1. Φωκίδος 33.000 21.000 2 2 16.500 10.500
2. 2. Άργολίδοε 51.000 33.000 3 3 17.000 11.000
3. Ευρυτανίας 25.400 16.000 2 2 12.700 8.000
4. Ζακύνθου 19.300 10.000 1 ,1 19.300 10.000
5. Κεφαλληνίας 24.000 13.400 2 2 12.000 6.700
6. Άρτης 48.300 31.300 3 2 16.100 , 15.650
7. Θεσπρωτίας 22.600 13.800 2 2 11.300 6.900
8. Κερκύρας 58.000 27.000 3 3 19.000 9.000
9. Λευκάδος 16.700 7.700 1 1 7.700

10. Πρεβέζης 33.700 ‘19.000 2 2 16.800 9.500
11. Γρεβενών ζ 26.300 15.400 2 2 137150 7.700
12. Καστοριάς 25.600 16.000 1 - 1 16.000
13. Κιλκίς 59.600 33.000 3 - 3 19.500 11.000
14. Πιερίας 56.000 34.S00 3- 3 18.700 11.600
15. Φλωρίνης 31.700 22.000 2 - 2 1 15.900 11.000
16. Χαλκιδικής 54.400 1 36.100 3 3 18.100 12.000
17. Δράμας 62.800 36.800 3 3 20.900

16.000
12.250
12.600 -- -----18. εεανθης 4t>.000 "■ 2ο.200 ' 3 2

19. Σάμου
20. Χίου

2S.400 14.000 2 2 14.200 7.000
32.700 17.000 2 , 2 16.350- ■ 8.500

757.500 442.500 45 - 43
* ·5 .

·· Ποσοστο ψήφων 58 % — Ποσοστό εδρών 95 %.

Α' ΠΙΝΑΚΑΣ
’Αποτελεσμάτων ’Εκλογών “Ετους. 1974

Κόμματα Α' Κατανο- Β' Κατανο- Γ' Κατανο- ’ Σύνολο Ποσοστό Ποσοστό Διαφορά ’Αναλογία Διαφορά
\σε. .·'■ · / μή-“Εδρες μή-“Εδρες μή-Έδρες Έδρες Έδρών Ψήφων ποσοστού Εδρών στό

■·. -ψ Έδρών πρός ποσοστό Εδρες
f • : ' Ψήφων Ψήφων . · ·

Ν.Δ. -· 135 ‘ 69 . .7 211 73.22 % , 54.37 % + 18.85 % 159 + 52
Ε.Κ.Ν.Δ. 31-24 2 57 19.80 % 20.42 % - 0.62 % 58 - 1
Π.ΑΣΟΚ 12 - - ■ 12 4.16 % 13.58% - 9.42% 40 - 28
ΕΝ.ΑΡ. 8 8 2.78% 9.47 % - 6.69 % ; 28 — 20 .

Σύνολον 186 93 9 • -

Σε Β' Κα- Σέ Γ' · · . • .
τανομή) 102 Κατ. 9 . ' 1 _

Σύνολο
Εδρών) 288 102 9 • 288 99.96 % . •

γ?; ·', β' Π ίνακας_κατανομής έδρών μέ βάσ/j τον εκλογικό νόμο 1964 μέ τά ίδια άποτ;ιλέσματα ,
σέ ψήφους τών εκλογών 1974 (μέ βάση τ£> + 1 γιά, τό έκλ.ογικό μέτρο )

Κόμματα ' , Α' Κατανο- Β' Κατανο- Γ“ Κατανο- Σύνολο ' Διαοοοά Αναλογία Διαφορά Π αρατηρήσεις
μή·-"Εδρες μή-“Εδρες μή-Έδρες Έδρες Έδρες Έδρών εις σέ Έδρες

"νν'ν'· * 7τοσοστον Ί• ··· -, Ψήφων
Ν.Δ. 7.?'7' 158 29 9 196 - 15 159 -f 37
Ε.Κ.Ν.Δ. 41 9 3 53 - 4 58 - 5
ΠΑΣΟΚ 19 2 1 22 · -f ίο 40 - 18
τ-, a ‘VrJ *s·Ε.Α. \*>\. 15 ι 1 17 + 9 28 - 11

Ίγ* '%Λ ς

Σύνολο ‘ Α- -ν', «·ν.-
Σέ Β' Κατα- , 
νομή yf 1~ 
Σέ Γ κατα- . 
νομή ν

233

55

41

14

Σύνολο έδρών 288 55 14
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γ' Πίνακας κατανομής έδρών με βάση τον εκλογικό νόμο 1964 ( +1 )-άλλά μέ δεύτερη 
κατανομή βάσει των άχρησιμοποιήτων υπολοίπων.

’Αποτελέσματα 1974

Κόμματα Α' Κατανο- 
μή-"Εδρες

Β' Κατανο- 
μή-'Έδρες

Γ' Κατανο- 
μή-Έδρες

Σύνολον
Έδρών

Διαφορά , - Παρατηρήσεις 
άπό Πίνακα α'

Ν.Δ.: 158 14 9 181 - 30
Ε.Κ.Ν.Δ. 41 14 3 58 ~Γ 1
ΠΑΣΟΚ 19 *·. 10 1- 30 + 18
Ε.Α. 15 - · 3 1 . 19 , + 11 '

233 . 41 14 - 288 ,- Ν
Είς Β' κατα- ‘
νομή' · 00 . ( * 'ή *·.V
Είς Γ' κατα
νομήν · ■ 14

2S8 55

_ II. Προτεινόμενες τροποποιήσεις.
' -■* ·

ΠΡΟΤΑΣΙΣ "ΝΌΜΟΥ
Περί τροποποιήσεως καί' συμπληρώσεως τοϋ ύπ’ άριθμ.

650/1974 Προεδρικού Διατάγματος «Περί κωδικοποιή
σεις των ίσχυουσών διατάξεων της Νομοθεσίας «περί 

- Εκλογής Πουλητών».

Εις έκπλήρωσιν των επιταγών τοϋ Συντάγματος προς. 
καταξίωσιν της αρχής τής Λαϊκής κυριαρχίας, ή οποία άπο- 
τελεϊ θεμέλιον τοϋ Πολιτεύματος (άρθρ. 1 τοϋ Συντά
γματος) καί τής ύποχρεώσεως ημών ώς λειτουργών τής Πο
λιτείας, όπως μεριμνώ μεν διά τήν διασφάλισή τής έλευθέρας, 
καθολικής, μυστικής, ισοδυνάμου καί άνοθεύτου έκδηλώ- 
σεως τής'Λαϊκής θελήσεως, ώς έκφράσεως τής Λαϊκής 
κυριαρχίας (άρθρον 51 καί 52 τοϋ Συντάγματος) προτεί- 
νομεν τάς κατωτέρω τροποποιήσεις τοϋ ώς άνω Προεδρι- 
κοϋ Διατάγματος ύπ’ άριθμ. 650/1974 :

ν "Αρθρον 1.

Έκλογίκαί Περιφέρειαι.

Τό άρθρον 1 τοϋ ώς άνω Π.Δ. αντικαθίσταται, τροπο- 
ποιούμενον ώς ακολούθως : '

«1. Περιφέρεια προς εκλογήν βουλευτών ορίζεται ή Έφε- 
τειακή περιφέρεια, περιλαμβάνουσα τούς νομούς, οί όποιοι 
υπάγονται είς έκαστον τών Έφετείων τοϋ Κράτους, εξαι
ρούμενων τών δύο Α' καί Β' Εκλογικών Περιφερειών 
’Αθηνών, αί όποΐαι άποτελοϋν μίαν ίδιαν εκλογικήν περι
φέρειαν καί τών δύο A καί Β εκλογικών περιφερειών Θεσ
σαλονίκης, αί όποΐαι άποτελοϋν μίαν ιδίαν επίσης περιφέ
ρειαν».

Ούτως αί Έκλογίκαί Περιφέρειαι ορίζονται ώς άκο- 
λούθως : /

Α' ’Εκλογική Περιφέρεια τοϋ πρώην Δήμου ’Αθηναίων 
απαρτιζόμενη έκ τοϋ Δήμου ’Αθηναίων καί έκ τών λοιπών 
Δήμων καί Κοινοτήτων τής Περιφέρειας τοϋ πρώην Δήμου 
’Αθηναίων.

Β' ’Εκλογική Περιφέρεια περιλαμβάνουσα τον Νομόν 
Πειραιώς, τό υπόλοιπον τοϋ Νομοϋ Αττικής καί τάς Νή
σους Σπέτσας, Αίγιναν, Κύθηρα, "Υδραν καί Σαλαμίνα 
καί τήν επαρχίαν Τροιζηνίας.

Γ' ’Εκλογική Περιφέρεια περιλαμβάνουσα τούς Νομούς 
Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθώτιδος καί Φωκίδος.

Δ' Εκλογική Περιφέρεια Έφετείου Ναυπλίου, περι- 
λαμβάνουσα τούς Νομούς Άργολίδος. ’Αρκαδίας, Κορινθίας, 
Λακωνίας, Μεσσηνίας.

Ε' Εκλογική Περιφέρεια Έφετείου Πατρών, περι- 
λαμβάνουσα τούς Νομούς Αιτωλίας καί ’Ακαρνανίας,· 
Άχαίας, Εύρυτανίας, Ζακύνθου, ’Ηλείας, Κεφαλληνίας. '

ΣΤ' Εκλογική Περιφέρεια Έφετείου Ίωαννίνων, περί-· 
λαμβάνουσα τούς Νομούς Άρτης, Θεσπρωτίας, Ίωαννί
νων, Κερκύρας, Λευκάδος καί Πρεβέζης.

Ζ' Εκλογική" Περιφέρεια Έφετείου Λαρίσης, περι- 
λαμβάνουσα τούς Νομούς Γρεβενών, Καρδίτσης, Κοζάνης, 
Λαρίσης, Μαγνησίας καί Τρικάλων.

Η' Εκλογική Περιφέρεια Νομοϋ Θεσσαλονίκης - Έφε
τείου Θεσσαλονίκης.

Θ’. ’Εκλογική Περιφέρεια υπολοίπου Έφετείου Θεσ
σαλονίκης, περιλαμβάνουσα τούς Νομούς Ημαθίας, Κα
στοριάς, Κιλκίς, Πέλλης, Πιερίας, Σερρών, Φλωρίνης καί 
Χαλκιδικής.

Γ Εκλογική Περιφέρεια Έφετεϊον Ροδόπης, περιλαμ- 
βάνουσα τούς Νομούς Δράμας, "Εβρου, Καβάλας, Ξάνθης 
καί Ροδόπης.

ΙΑ' Εκλογική Περιφέρεια Κυκλάδων, περιλαμβάνουσα 
τούς Νομούς Δωδεκάνησου, Κυκλάδων, Λέσβου, Σάμου 
καί Χίου.

ΙΒ' Εκλογική Περιφέρεια Έφετείου Κρήτης, περι- 
λαμβάνουσα τούς Νομούς 'Ηρακλείου, ΛασηΟίου, Ρεθύμνης 
καί Χανίων.

2. Αί έκλογίκαί περιφέρειαι νοούνται ύπό τα ύφιστάμενα 
Διοικητικά όρια τών Νομών, τών Δήμων καί Κοινοτήτων, 
τών περιλαμβανομένων είς αύτάς κατά τά ανωτέρω, ώς 
τά όρια ταΰτα ύφίστανται κατά τήν ήμέραν τής δημοσιεύ- 
σεως τοϋ ύπό τοϋ άρθρου 31 παρ. 1 καί 2 τοϋ παρόντος 
προβλεπομένου Προεδρικοϋ Διατάγματος «Περί προκηρύ- 
ξεως τών Βουλευτικών εκλογών».

"Αρθρον 2.
’Αριθμός Βουλευτών - Βουλευτικά·, έδρα·..

Ή παράγραφος 1 τοϋ άρθρου 2 τοϋ ώς άνω Πρ. Δ τος 
άντικαθίσταται ώς άκολούθως :

«1. Ό αριθμός τών βουλευτών καθ’άπασαν τήν Επι
κράτειαν ορίζεται είς τριακοσίους (300), οί όποιοι εκλέ
γονται είς τάς εκλογικός .περιφέρειας κατ’ αναλογίαν τής 
κατά τάς παραγράφους 2 έως 5 τοϋ παρόντος άρθρου προ- 
βλεπομένης κατανομής· αυτών».

"Αρθρον 3.
Ί'ηφοδέλτιον ’Επικράτειας.

Το άρθρο 3 τοϋ Π.Δ. 650.1974, κ α τ αρ γ ζ ΐ τ α ·..



Κεφάλαιον Λ'.. 
Δικαίωμα τοΰ εκλέγειν. 

Αρθρον 4.

«1. Οί ύποψήφιοι πρός εκλογήν βουλευταί διακρίνονται: 
α) είς τούς μέλλοντας νά — εριληφθώσιν εις τούς συνδυασμούς 
των μετεχόντων είς τάς έκλογάς κομμάτων καί 3 ) εις 
ανεξαρτήτους.

Κτήσις δικαιώματος.
1. Ή -αεάγεαοος 1 "οΰ άρθρου 4 τοΰ Π.Λ. αντικαθί

σταται τροποποιούμενη ως ακολούθως :
«1. Τό δικαίωμα τοΰ έκλέγειν έχουν οί υπήκοοι "Ελληνες 

καί Έλληνίδεε. οί συμπληρώσαντες τό IS'ov έτος τής ηλι
κίας των.

2. Εις το τέλος τοΰ άρθρου 4 τοΰ Π.Λ. 650/1974 προστί- 
θεται —α*άνεατοε έ/ουσα ώς άκολούθως :

3. Δικαίωμα τοΰ έκλέγειν έχουν καί οί έ-^εγραμμένοι 
εις εκλογικούς καταλόγους "Ελληνες υπήκοοι. οί ευρισκό
μενοι κατά τήν ημέραν τής ψηφοφορίας έκτος τής ’Επι
κράτειας.

Εξουσιοδοτείται ό 'Υπουργός των ’Εσωτερικών όπως 
κατόπιν συμφώνου γνώμης ’Επιτροπής συγκροτουμένης δι’ 
άποφάσεωε αΰτοΰ έξ αντιπροσώπων όλων των έν τή Βουλή 
κομμάτων καί ομάδων, ΰποδει κνυομένων παρ αυτών, 
ρυθμίση διά II.Λ. σάς διαδικασίας διά την άσκησιν τοΰ 
έκλογικοΰ δικαιώματος τών εκλογέων τής κατηγορίας -αυ
τής, διασφαλιζομένων όλων τών εγγυήσεων διά την έλευ- 
θέραν, άνοθεΰτον καί ισοδύναμον έκδήλωσιν —ής θελησεώς 
των».

"Αεθοον 5.< εμγ-- ^ · ·-.
Αί διατάξεις τών εδαφίων β' καί δ' τοΰ άρθρου 5 τοΰ

Π.Δ. 650/1974 καταργοΰντα’.
■1 .
*v?V "ΑρΟρον 6. -
υίΕιδικοί Εκλογικοί κατάλογοι.

Ι.-Τό δεύτερον έδάφιον τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 
27 τοΰ Π.Δ. 650/1974 αντικαθίστανται τροποποιούμενον ώς 
άκολούθως:

«Ή άληθής έννοια τοϋ προηγουμένου εδαφίου είναι ότι 
οί εκλογείς τής κατηγορίας τής παρούσης παραγράφου πο
λιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι καί στρατιωτικοί, έφ- όσον 
κατά την ημέραν τής προκηρύξεως τών εκλογών, ή κατά 
τήν ημέραν τών εκλογών υπηρετούν ή εύρίσκονται εις τον 
Δήμον ή τήν Κοινότητα είς τούς εκλογικούς καταλόγους 
τών οποίων είναι εγγεγραμμένοι, άσκοΰν τό δικαίωμα τοΰ 
έκλέγειν αποκλειστικούς καί μόνον είς τό εκλογικόν τμήμα 
εις τό όποιον ούτοι είναι εγγεγραμμένοι, άπαγορευομένης 
τής εγγραφής των είς τούς ειδικούς καταλόγους τής παρού
σης παραγράφου καί. τής άσκήσεως τοΰ εκλογικού δικαιώ
ματος, βάσει τών ειδικών καταλόγων.

3. Εις τό τέλος τής παραγρ. 6 τοϋ άρθρου 27 τοϋ Π.Δ. 
προστίθεται έδάφιον έχον ώς ακολούθως :

Οί. έκ τών εκλογέων τής παρούσης παραγράφου εχοντες 
τυχόν έγγραφή είς ειδικόν τινα κατάλογον, άλλ’ ευρισκό
μενοι κατά τήν ημέραν τών εκλογών είς τόν τόπον, είς τούς 
εκλογικούς καταλόγους τοϋ όποιου είναι εγγεγραμμένοι, 
δικαιούνται νά ψηφίσουν άποκλειστικώς καί μόνον βάσει τοϋ 
εκλογικού των βιβλιαρίου, ούχί δε βάσει τών ειδικών κατα
λόγων τοΰ παρόντος άρθρου.

4. Ή παράγραφος 12 τοΰ άρθρου 27 τοΰ Π.Δ. καταρ- 
γεϊταί».

5. Είς τό τέλος τοΰ’άρθρου 28 τοϋ Π.Δ. προστίθεται 
έδάφιον έχον ώς άκολούθως :

«Είς έκαστον τών πολιτικών Κομμάτων χορηγείται άντί- 
γραφον τών ειδικών καταλόγων τοϋ παρόντος άρθρου μετά 
τήν κύρωσιν των ύπό τοΰ Δικαστηρίου».

"Αρθρον 7.
-ΛΥ-.■ * ν t fΙττονηφςοι.

1. Ή παράγραφος 1 τοϋ άρθρου 32 τοΰ Π.Δ. 650/1974
αντικαθίσταται τροποποιούμενον ώς άκολούθως :

Οί υποψήφιοι τών κομματικών συνδυασμών έκάστης 
έκλογικής περιφέρειας προτείνονται ύπό τοΰ ’Αρχηγού τοΰ 
Κόμματος ή τής διευθυνούσης αύτό ’Επιτροπής, ή είς περί- 
πτωσιν συνασπισμού κομμάτων, ύπό τών ηγεσιών τών 
συμπραττόντων κομμάτων, ή τοΰ ύπ’ αυτών όρισθέντος 
άντιπροσώπου έκ τών ύποδεικνυομένων πρός τήν κομματικήν 
ηγεσίαν ώς υποψηφίων ύπό τών κατά Νομούς οικείων κομ
ματικών οργανώσεων, συμφώνως πρός τούς έφαρμοζομένους 
ύπό έκάστου κόμματος οργανωτικούς κανόνας. Οί ανεξάρ
τητοι υποψήφιοι προτείνονται είτε ύπό 12 τούλάχιστον εκλο
γέων έκάστης έκλογικής περιφέρειας γινόμενης τής προτά- 
σεως άποδεκτής ύπό τών προτεινομένων, είτε ύπό τών ιδίων 
τών υποψηφίων.

Ή πρότασις υποψηφίων είναι έγγραφος, ύπογραφομένη 
κατά τα άνω, συν τή δηλώσει, μή ύποκειμένη πάντως είς 
διοικητικόν ή δικαστικόν έλεγχον, ότι οί προτεινόμενοι ώς 
υποψήφιοι ύπεδείχθησαν ύπό τών οικείων κομματικών ορ
γανώσεων, είτε, προκειμένου περί άνεξαρτήτων, ύπό τών 
προτεινόντων αύτούς εκλογέων, ή ύπό τών ιδίων τών υπο
ψηφίων, είτε 6πό των κατά τήν παράγραφον 4 τοϋ παρόντος 
άρθρου πληρεξουσίων. s

2. Ή παράγραφος 5 τοΰ άρθρου 32 τοΰ Π.Δ. καταργεί - 
ται.

3. Ή παράγραφος 7 τοΰ άρθρου 32 τοΰ Π.Δ. άντικαΟί- 
σταται ώς άκολούθως :

7. Ή έλλειψις τής ύπογραφής τών έκπροσώπωνγώς άνω, 
μετά τής δηλώσεως ότι οί προτεινόμενοι ύπεδείχθησαν ύπό 

.τών οικείων κομματικών οργανώσεων ή τής ύπογραφής τών 
12 έκλογέων καί τής άποδοχής τής προτάσεως ύπό τοΰ προ- 
τεινομένου ή τής ύπογραφής τοϋ προτείναντος εαυτόν ή 
•πληρεξουσίου αύτών, καθιστά τήν πρότασιν άπαράδεκτον».

"Αρθρον 8.
Ή παράγραφος 2 τοΰ άρθρου 34 τοΰ Π.Δ. 650 1974 

άντικαθίσταται ώς άκολούθως :
«2. Οί συνδυασμοί δύνανται νά είναι είτε συνδυασμοί ενός 

μόνον κόμματος, είτε συνδυασμοί συνασπισμού πλειόνών 
συνεργαζομένων κομμάτων, καταρτιζόμενοι ύπό προτα- 
θέντων κατά τό άρθρον 32, ώς τροποποιείται διά τοΰ άρθροι 
7 τοϋ παρόντος, υποψηφίων, είτε συνδυασμοί άνεξαρτήτων».

' ΆρΟρον 9. *
Εις τήν παράγραφον 3 τοΰ άρθρου 61 τοΰ Π.Δ. καί μετδ 

τό έδάφιον ε' προστίθεται διάταξις ώς έδάφιον στ', ώς άκο- 
λούθως :

. «στ) Οί δικηγόροι οί διωρισμένοι παρά πάσι τοϊς Δικαστή- 
ρίοις τοϋ Κράτους, ώς καί οί άσκούμενοι δικηγόροι.

Τούς καταλόγους τούτων άποστέλλουν πρός τόν Εισαγ
γελέα τοϋ Άρ. Πάγου έντός τής ύπό τής παραγρ. 4 τοϊ 
παρόντος άρθρου όριζομένης προθεσμίας οί Πρόεδροι τώ· 
Δικηγορικών Συλλόγων τής Χώρας».

ΆρΟρον 10.
Ψηφοδέλτια.

1. Ή παράγραφος 7 τοΰ άρθρου 65 τοΰ Π.Δ. 650/7' 
άντικαθίσταται ώς εξής :

«7. Ό έκλογεύς δύναται είς ψηφοδέλτιονσυν δυασμοΰ ν; 
έκφράση τήν προτίμησίν του υπέρ όσωνδήποτε ύποψηφιω 
τοϋ συνδυασμού,' σημειών σταυρόν προτιμήσεως παραπλευ 
ρως τοϋ όνόματος τών προτιμωμένων. · - .

2. Ή παράγραφος 9 τοΰ άρθρου 65 ώς άνω Π.Δ. καταρ 
γεΐται».
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"Αρθρον 11.

’Ανακήρυξες Βουλευτών.
"Οπου εις τάς διατάξεις των άρθρων 82 καί έπ. τοϋ Π .Δ. 

650/74 άναφέρονται αρμοδιότητες Πρωτοδικείου διά την 
κατανομήν των έδρών καί την άνακήρυξιν Βουλευτών, ή 
άρμοδιότης διά τούς εις την περιφέρειαν έκάστου Έφετείου

ταραλαμβανοντ
γών, διχβιβάζουσι τούτους αμελλητί εις το αρμόδιον Έφε- 
τεϊον.

: 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'.
"Αρθρον 12.

, Κατανομή έδρών. .
Πριότη Κατανομή.

1. 'Η πρώτη περίοδος τοϋ πρώτου εδαφίου τής παραγρ. 
4 τοϋ άρθρου 88 τοϋ Π.Δ. αντικαθίσταται ώς άκολούθως :

«4. Προς τοϋτο διαιρείται το σύνολον τών εγκύρων ψηφο
δελτίων έκάστης εκλογικής περιφέρειας διά τοϋ άριθμοϋ τών 
άναλογουσών αυτή έδρών, ηύξημένον κατά 1.

2. Τό δεύτερον έδάφιον τής παραγράφου 4 τοϋ άρθρου 88 
τοϋ II.Δ. καταργεΤταΐ»Γ

"Αρθρον 13. ·
\

Δευτέρα Κατανομή.
Τό άρθρον 89 τοϋ ΓΙ. Δ. άντικαθίσταται τροποποιούμε- 

νον, ώς άκολούθως :
. «1. Έάνμετάτήν κατά τάς διατάξεις τοϋ προηγουμένου
άρθρου ένεργηθεϊσχν Α'κατανομήν έδρών έν έκάστη εκλογική 
περιφερεία παρέμειναν άδιάθετοι έδραι(είς ας περιλαμβάνονται 
καΓαί μή διατεθεϊσαι κατά τήν περίπτωσιν τής παρ. 6 τοϋ 
προηγουμένου άρθρου) ένεργεϊται κατανομή τών άδιαθέτων 
έδρών εις τό σύνολον τής Επικράτειας, λογιζομένης ώς 
ενιαίας μείζονος έκλογικής περιφέρειας κατά τά έν τοϊς 
έπομένοις οριζόμενα.

2. Αί κατά τήν παράγραφον 1 άδιάθετοι εδραι έν τήΈπι- 
κρατεία κατανέμονται μεταξύ τών συνδυασμών κομμάτων 
ή συνασπισμών κομμάτων, κατ’ άναλογίαν τοϋ συνόλου τών 
υπολοίπων έκάστου συνδυασμού, τά όποια παρέμειναν, μετά 
τήν πρώτην κατανομήν, άχρησιμοποίητα εις όλας τάς έκλο- 
γικάς περιφέρειας.

Πρός τοϋτο άθροίζονται τά άπομένοντα άχρησιμοποίητα 
κλάσματα όλων τών συνδυασμών κομμάτων καί συνασπι
σμών κομμάτων εις τό σύνολον τών εκλογικών περιφερειών, 
τό άθροισμα δέ τούτων διαιρείται διά τοϋ άριθμοϋ τών άδια
θέτων έδρών εις όλην -τήν Επικράτειαν, ηύξημένου κατά 
εν. Τό έκ τής δαιρέσεως ταύτης πηλίκον, παραλειπόμενου τοϋ 
κλάσματος, άποτελεϊ τό έκλογικόν μέτρον διά τοϋ οποίου 
διαιρείται τό σύνολον τών μή χρησιμοποιηθέντων κ>,ασμά
των έκάστου συνδυασμού εις όλας τάς έκλογκας περιφέρειας. 
Τό πηλίκον τής διαιρέσεως ταύτης, παραλειπομένων τών 
υπολοίπων, άποτελεϊ τόν άριθμόν τών έδρών, τάς. όποιας 
λαμβάνει έκαστος συνδυασμός έκ τής δευτέρας ταύτης 
κατανομής.

3. Αί κατά τήν προηγουμένην παράγραφον προσκυρω- 
θεϊσαι εδραι εις έκαστον συνδυασμόν κομμάτων ή συνασπι
σμών κατανέμονται κατά έκλογικάς περιφέρειας μεταξύ 
τών συνδυασμών ώς άκολούθως : Έν έκάστη έκλογική περι
φέρεια άθροίζονται τά μή χρησιμοποιηθέντα υπόλοιπα όλων 
τών συνδυασμών, τό δέ άθροισμα διαιρείται διά τοϋ άρι
θμοϋ τών άδιαθέτων έν τή έκλογική ταύτη περιφερεία 
έδρών. Τό πηλίκον, παραλειπομένου τοϋ κλάσματος, άπο- 
τελεΐ τό έκλογικόν μέτρον, διά τοϋ όποιου διαιρείται τό μή 
χρησιμοποιηθέν κατά τήν πρώτην κατανομήν έν τή περιφέ
ρεια υπόλοιπον ψήφων έκάστου συνδυασμού κεχωρισμένως, 
λαμβάνει δ’ έκαστος συνδυασμός τόσας έδρας, όσας φοράς 
τό έκλογικόν μέτρον περιέχεται εις τό μή χρησιμοποιηθέν

υπόλοιπον ψήφων συνδυασμού. Αί παραμένουσαι τυχόν μετά 
τούτο άδιάθετοι εδραι εις τήν εκλογικήν περιφέρειαν πκρα- 
χωροϋνται άνά μία εις τούς συνδυασμούς τούς έχοντας τό 
μεγαλύτερον κατά σειράν, μετά τήν κατά τήν παρούσαν 
παράγραφον γενομένην πχραχώρησιν έδρών υπόλοιπον.

4. Έάν διά τής άνωτέρω κατά συνδυασμούς κατανομής 
περιέρχωνται εϊς τινα τών συνδυασμών περισσότεραι τών 
κατά τήν παράγρ. 2 τοϋ παρόντος άρθρου προσκυρωθεισών 
εις αύτά έδρών, αί οϋτω πλεονάζουσαι εδραι άφαιροϋνται 
άνά μία κατά σειράν έκ τοϋ συνδυασμού τής έκλογικής περι
φέρειας, ή οποία παρουσιάζει τό μικρότερου πηλίκον έκ

, τής διαιρέσεως τών έγκύρων ψηφοδελτίων έκάστου συνδυα
σμού διά τοϋ άριθμοϋ τών έκ τής πρώτης καί δευτέρας 
κατανομής προσκυρωθεισών εις τόν συνδυασμόν έδρών.

Έκάστη άφαιρουμένη έδρα περιέρχεται εις τόν έν τή: 
αύτή έκλογική περιφερεία συνδυασμόν, έξ ού έλλείπει έδρα 
έν τή αύτή περιφερεία. · ' -

Έάν οι συνδυασμοί έξ ών έλλείπει ή πλεονάζει έδρα έν τινι 
έκλογική περιφερεία είναι περισσότεροι τοϋ ένός, έκάστη 
άφαιρουμένη κατά τά άνωτέρω έδρα περιέρχεται είς έκεΐνον 
έν τή έκλογική περιφερεία συνδυασμόν τόν δικαιούμενου 
έδρας, ή έκλογική δύναμις τοϋ όποιου διαιρούμενη διά, τοϋ 
άριθμοϋ τών έκ τών, έκ τής α' καί β' κατανομής περιελθουσών 
εις αυτόν έδρών παρουσιάζει τό μεγαλύτερον πηλίκον μεταξύ 
τών πλειόνων έξ ών έλλείπει έδρα, συνδυασμών. . 1

V* : I ‘
5. Αί παραχωρούμεναι κατά τάς άνωτέρω παραγράφους 

είς έκαστον συνδυασμόν έδραι καταλαμβάνονται ύπό ύπο-· 
ψηφίων του συμφώνως πρός τό άρθρον 88 παρ. 5 τοϋ Π.Δ. 
650/1974.

6. Αί παράγραφοι 9, 10, 11 καί 12 τοϋ άντικαθιστωμένου 
ώς άνω άρθρου 80 τοϋ Π.Δ. διατηρούνται έν ίσχύι, ώς 
έχουν».

"Αρθρον 14.
"Οπου είς τάς διατάξεις τοϋ Π.Δ. 650/1974 γίνεται ή 

παραπομπή έίς τροποποιουμέ'/ας διά τοϋ παρόντος διατά
ξεις, αύτη λογίζεται γινομένη είς τάς άντιστοίχους διατάξεις 
τοϋ παρόντος.

"Αρθρον 15.
Διαφημίσεις.

1. Ή παράγραφος 1 τοϋ άρθρου 97 τοϋ Π.Δ. καταργεϊ- 
ται, τών επομένων παραγράφων 2, 3 καί 4 άριθμουμένων 
«ώς 1, 2 καί 3 άντιστοίχως».

2. Είς σό τέλος τοϋ άρθρου 97 τοϋ Π.Δ. προστίθενται 
παράγραφοι 4 καί 5 έχουσαι ώς εξής :

«4. Άπό τής ημέρας τής προκηρύξεως εκλογών, τά κρα
τικά μέσα ένημερώσεως (τηλεόρασις, ραδιόφωνον κ.λπ. ) 
διαθέτουν ώρισμένας ώρας τοϋ προγράμματος έκπομπών 
καθ’ ημέραν διά τήν μετάδοσιν άνακοινώσεων, ειδήσεων 
καί ομιλιών σχετικώς πρός τήν έκλογικήν δραστηριότητα 
τών έκλογικών συνδυασμών. Ή κατανομή τοϋ διατιθεμένου 
χρόνου γίνεται κατ’ ϊσην άναλογίαν μεταξύ τών συνδυασμών, 
τά δέ προγράμματα τών έκλογικών μεταδόσεων καταρτί
ζονται καί ή έφαρμογή των έλέγχεται ΥΠΟ ΔΙΑΚΟΜΜΑ
ΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ έξ ενός άντιπροσώπου έκάστου 
συνδυασμού καί έκπροσώπου τής Διευθύνσεως Τύπου τοϋ 
'Υπουργείου Προεδρίας τής Κυβερνήσεως. ’

5. 'Υπό τής αυτής ώς άνω Επιτροπής ρυθμίζεται ή επι
κοινωνία τών υποψηφίων τών συνδυασμών μέ τούς εκλογείς 
τούς ύπηρετοϋντας είς τάς Ενόπλους Δυνάμεις».

Έν Άθήναις τή 4 ’Ιουνίου 1977

• Οί Προτείνοντες Βουλευταί

Ή?.. Ήλιοϋ, Λ. Κύρκος, Γ.Α. Μαγκάκης, X. Πρωτοπαπας, 
Δ. Τσάτσος, X. Δρακόπουλος


