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•Τροποποίηση - Ανηκατάστοοη · Ιομπλήρνκαη 
Διατόξεσν της νοροάααίος fie την εκλογή Βουλευτών»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Α) ΠΡΟΟΙΜΙΟ
- Me αυτήν την πρότασή μας τροποποιούμε τον ισχύοντα εκλο

γικό νόμο 1647/80, προτεΐνοντας με ένα και μοναδικό άρθρο την 
κατάργηση της ρήτρας του «συν ένα· στην πρώτη κατανομή.

Με την κατάογηση αυτής της διάταξης το ισχύον εκλογικό σύ
στημα -που κατά γενική ομολογία είναι ένα τίμιο και το πιο ανα
λογικό σύστημα που ε/χε ποτέ η χώρα- γίνεται σημαντικά 
αναλογικότερο. Ανταποκρίνετοι επίσης η πρόταση αυτή στην πρό
σφατη λαϊκή ετυμηγορία των εκλογών της Ιθης Ιουνίου 1969.

Η διατήρησή της ρήτρας του «συν ένα» στον ισχύοντα εκλογι
κό νόμο, που ψηφϊσθηκε από την πλειοψηφία της Βουλής τον Μάρ
τιο του 1989, είχε ως επιδίωξη να διασφαλίσει στο εκλογικό σώμα 
και μόνο, την επιλογή του κυβερνητικού σχήματος που θα επιθυ
μούσε. Αν δηλαδή θα πρόκρινε κυβερνητικά σχήματα που θα προ- 
έκυπταν από την πολιτική αυτοδυναμία ενός κόμματος ή 
κυβερνήσεις συνεργασίας δύο ή και περισσότερων πολιτικών 
κομμάτων.

Σχετικά με αυτήν τη δυνατότητα ο ελληνικός λαός απάντησε 
στις εκλογές της 18ης Ιουνίου. Η σημερινή πρόταση του ΠΑ_ΣΟ.Κ_ 
ανταποκρίνετοι με τον πιο συνεπή τρόπο, σ'αυτήν την επιλογή 

του λαού.
Έτσι στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει η αυθεντικότερη δυ

νατή αντιστοιχία των κοινωνικών δυνάμεων με τους πολιτικούς 
σχηματισμούς.

Αθήνα 12 Ιουλίου 1989 

Οι ΠροτεΙνοντες Βουλευτές

Τροποποίηση mm αντικατάσταση διατάξεων 
της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών

'Αρθρο 1

Στο άρθρο 2 του νόμου 1847/1989 προστίθεται παράγραφος (1), 
που έχει ως εξής:

1. Το εδάφιο α' της παρ.4 του άρθρου 88 του Π.Δ. 152/1985 αν
τικαθίσταται ως εξής:

«4. Για τον σκοπό αυτόν διαιρείται το σύνολο των έγκυρων ψη
φοδελτίων της εκλογικής περιφέρειας με τον αριθμό των εδρών 
της.·

Αθήνα, 12 Ιουλίου 1989 
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