
Στήν πρόταση νόμου «Καθιέρωση της άπλής αναλογικής 
άντικατάσταση των σχετικών διατάξεων καί τροποποίηση 
άλλων τής ΐσχυούσας νομοθεσίας διά την εκλογή τών 
βουλευτών».

Προς τη Βουλή ιών 'Ελλήνων

Α. ‘Αποτελεί πάγια πιά παράδοση στήν πολιτική ζωή 
τής χώρ°η κάθε φορά πού πρόκειται να διεξαχθοΰν έκλογές 
ή έκάστοτε κυβέρνηση να επιβάλλει τήν ψήφιση νέου έκλ.ο- 
γικοϋ Νόμου. Στις 12 μεταπολεμικές έκλογές έχουμε έτσι 11 
διάφορους εκλογικούς νόμους, 11 διαφορετικά στον ένα ή στον 
άλλο βαθμό εκλογικά συστήματα.

Μόμινη δικαιολογία γιά τις αλλαγές αύτές είναι ή ύπαρξη 
συγκεκριμένων καί ιδιόμορφων πολιτικών συνθηκών, πού 
τάχα επιβάλλουν κάθε φορά άνάλογα τήν προτίμηση τοϋ 
ενός ή τοϋ άλλου εκλογικού συστήματος. ‘Αλλά καμιά 
«ιδιομορφία» δέν μπορεί νά δικαιολογήσει πρέκκλιση άπό τό 
βασικό προορισμό καί σκοπό τοϋ εκλογικού νόμου, πού είναι 
νά έξασφαλίσει μέ τήν πληρέστερη δυνατή πιστότητα τήν 
έκφραση τών πολιτικών προτιμήσεων τοϋ λαοϋ. Άλλωστε,

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ πολιτικές εξελίξεις συμβαίνουν συνεχώς σέ κάθε χώρα καί 
κάθε φορά πού διεξάγονται έκλογές οί πολιτικές συνθήκες 
παρουσιάζονται διαφορετικές. Τό φαινόμενό όμως της κάθε 
φορά άλλα γης τοϋ εκλογικού συστήματος είναι σχεδόν άπο- 
κλειστικά ελληνικό.

1. Οί πρακτικές συνέπειες αύτοΰ τοϋ φαινόμενου προ
κύπτουν άνάγλυφες άπό άπλη επισκόπηση τών άποτελε- 
σμάτων τών μεταπολεμικών έκλ.ογών, πού άλλοιώνουν κατά 
κανόνα στον ένα ή τόν άλλο βαθμό τη λ,αΐκή έτυμηγορία πρός 
όφελ.ος της Δεξιάς, τής παράταςης πού κατείχε τήν έξουσία 
καί μόνο στόχο είχε τή συντήρησς τής φθίνουσας δύναμης 
της. Άπό τήν ίδια άλλωστε αίτια εςηγεΐται καί τό ότι, άκόμα 
καί στό ίσχϋον Σύνταγμα ή ίδια παράταςη άρνήθηκε νά περι- 
λάβει διάταξη πού νά κατοχυρώνει έστω καί μόνο τις πάγιες 
αρχές τοϋ έκλογικοϋ συστήματος.

'Ο πίνακας πού παραθέτουμε δίνει ανάγλυφα τήν εικόνα 
τής νόθευση τής λαϊκής κυριαρχίας μέ τή μέθοδο τής έπιβολής 
άπό τή Δεξιά κάθε φορά τοϋ έκλογικοϋ συστήματος πού άντα- 
ποκρινόταν στις ψηφοθηρικές της έπιδιώξεις. ’Ιδιαίτερα 
χαρακτηριστική είναι ή περίπτωση τοϋ έκλογικοϋ νόμου 
τοϋ 1956, όταν τό δεύτερο σέ ψήφους κόμμα κέρδισε τήν 
κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

........ Τά κάλπονοθευτικά άποτελέσματα ν;. 7
τών έκλ.ογικών συστημάτοιν στις μεταπολεμικές έκλογές

Ποσοστά % ■ Διαφορά % :
Λ / Λ * tv ~ " T I / ^ » Ν - 1/α) Έκλογές τής 31.12.1946 εδρών : ψήφων '.έδρών ψήφων

1. 'Ηνωμένη Παράταξις Έθνικοφρόνων (Κ. Τσαλ.δάρης, Σ. Στεφανόπουλ.ος, Π. - " ' :■ ·' , ' .Ά
Μαυρομιχάλης, Σ. Γονατάς κ.ά.) ' 58,18 55,12 + ‘ 0,07

' 2. ’Εθνική Πολιτική "Ενωση (Σ. Βενιζέλος, Γ. Παπανδρέου, Π. Κανελλόπου- ·
λος) : - -, :■·.·γ . 'J. : ■: : Ζ ■ ν·;:.'. .·: + , y 19,21 * .19,28 Η · ;-τ. 0,07.

3. Κόμμα Φιλελευθέρων (Θ. Σοφούλης) · ' γ.·\·- ·; ί13,55 14,39 — 0,84
Ç+ 4. ’Εθνικόν Κόμμα Ελλάδος (Ν. Ζέρβας) κ.ά. ' - ■' 5,65 - 5,96 . — 0,31

- β) Έκλογές τής 5.3.1950 ;; -: -, +-·.; ; + ;:+’ ' :ν,Λ - · - , ' - λ ;Γ··: · Ά·/ ·’ ·- ■ ■
Ψ\·: 1. Λαϊκόν Κόμμα (Κ. Τσαλδάρης) /?· Γ ( Χ ; γ ’ 24,8 18,8 · ■'..' + ; 6 +
|& 2. Κόμμα' Φιλελευθέρων* (Σ. Βενιζέλος) <·y %·>■'·>.·.-·.'<·· ·*■·"··> y·"- f · *■ +' 22,4 '"17,24 · ’; +5,16

3. Εθνική Προοδευτική Ένωσις Κέντρου (Ν. Πλάστηρας, Ε. Τσουδερός) 18 16,44 ;· · + 1,56
τ 4. Δημοκρατικόν Σοσιαλιστικόν Κόμμα (Γ. Παπανδρέου) ' - 14 10,67 + 3,33

5. Δημοκρατική Παράταξις (Α. Σβώλος, I. Σοφιανςπουλος, Ν. Σο’φιανόπουλος,' '· '· ~
Ν. Γρηγοριάδης) κ.ά. ' · ' 7^2 9,7' . ' — 2,5

γ) Έκλογές τής 3.9.1951 ·'■» ,- ■ ...
1. Ελληνικός Συναγερμός (Α. Παπάγος) , 44,19 36,53 + 7,66
2. Εθνική Προοδευτική Ένωσις Κέντρου (Ν. Πλειστήρα) 28,69 23,49 * + 5,2
3. Ενιαία Δημοκρατική ’Αριστερά ί 3,87 - 10,57 — 6,7
4. Κόμμα Φιλελευθέρων .. ψ. . · ' .. .. 22,1 19,04 + 3,06

, 5. Λαϊκόν Κόμμα κ.ά. - - - 0,77 6,66 — 5,89
δ) Έκλογές τής 16.11.1952 ■/·'·' . .{ ,· · ' ■ 1 -

1. Ελληνικός Συναγερμός , S2,3 49,22 - +33,08
2. Ένωσις ΕΠΕΚ-ΦΛελευθέρων (Ν. Πλαστηρας - Σ. Βενιζέλος) 17,2 - 34,22 — 17,02
3. Ενιαία Δημοκρατική ’Αριστερά κ.ά . t" ' ' — 9,55 ■ — 9,55

- ε) Έκλογές τής 19.2.1956 ’· ' ’ λ-
1. Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση (Κ. Καραμανλής) +"
2. Δημοκρατική "Ενωσις (Σ. Βενιζέλος, Γ. Παπανδρέου, Γ. Καρτάλης, Σ. Πα-

παπολίτης, Α. Μπαλτατζής, Κ. Τσαλ.δάρης, ΕΔΑ) . .
στ) Έκλογές τής 11.5.1958 ·

1. Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις
2. Ενιαία Δημοκρατική ’Αριστερά
3. Κόμμα Φιλελευθέρων (Σ. Βενιζέλος, Γ. Παπανδρέου)
4. Προοδευτική ’Αγροτική Δημοκρατική Ένωσις (Α. Μπαλτατζής, Σ. Μάρκε - 

ζίνης, Σ. Άλαμανής, Σ. Παπαπολ.ίτης)
5. Ένωσι Λαϊκού Κόμματος (Κ. Τσαλ.δάρης, Π. Κανελλόπουλος, Σ. Στεφανό

πουλ.ος) κ.ά. ··. ·'·■'·
ζ) ’Εκλογές τής 29.10 1961 

·;, ■ 1. Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις - ■ ■ - ··
-ι ■ 2. Ένωσις Κέντρου · ;

3. Πανδημοκρατικό ’Αγροτικό Μέτωπο (ΕΔΑ, ΑΚΕ)

: 55 47,38 · ; 7,62^

44 48,15 4,ιέ'

57 . 41,17 +15,83
26,32 . 24,43 + 1,89
12 20,68 : . — 8,68

3,34 . 10,62 — .7,28
+·./..:« :· ! .·..·, α

. 1,34 / 2,94 + À — >1,6>.·

58,66 50,81 :· - + 7,85
33,34 ' 33,66 — 0,32

8 14,63 — 6,63



η) ’Εκλογές τής 3.11.1963
1. Ένωσις Κέντρου
2. ΈΙνική Ριζοσπχστική Ενωσις
3. 'Evtxtx Δημοκρατική ’Αριστερά
4. Κόμμα Προοδευτικών (Σ. Μχρκεζίνη)

0) Εκλογές τής 16.2.1964
1. "Ενωσις Κέ τρου 

.2. ΕΡΕ - Προοδευτικοί 
3. Ένιχίχ Δημοκρατική ’Αριστερά

ι) ’Εκλογές τής 17.11.1974
1. Νέα Δημοκρατίχ-
2. "Ενωσή Κέντρου-Νέες Δυνάμεις
3. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικέ Κίνημα
4. Ενωμένη .’Αριστερά κ.χ.

ια) Εκλογές τής 20.11.1977
1. Νέα Δημοκρατία 

, 2. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικέ Κίνημα
3. "Ενωση Δημοκρατικού Κέντρου
4. Κομμουνιστικέ Κόμμα Ελλάδα;
5. Εθνική Παράταξις
6. Συμμχχία κ.ά.

ιβ) Εκλογές τής 18.10.1981
1. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικέ Κίνημα
2. Νέα Δημοκρατία
3. Κομμουνιστικέ Κόμμα 'Ελλάδας κ.ά.

2. "Οσον αφορά ειδικότερα τέ εκλογικέ σύστημα τού τέ-' 
θηκε σέ ισχύ μετά τήν πολιτική άλλαγή τοϋ ’Ιούλη 1974, άφοϋ 
έγκρίθηκε ομόφωνα άπέ τήν τέτε λεγάμενη «Κυβέρνηση έθνι- 
κής ένότητας», άποτελεϊ μιά μορφή ύπερενισχυμένης μένο στέ 
όνομα άναλογικής καί ισχύει μέχρι σήμερα, μέ βασικά άναλ- 
λ.οίωτα τά θεμελιακά του χαρακτηριστικά, έ'δωσε δέ τά άπο-ί 
τελέσματα πού σημειώνονται στούς τρεις τελευταίους παρα-, 
πάνω πίνακες. Άπέ τά άποτελέσματα αυτά προκύπτει πώς 
παρά τις διαδοχικές επουσιώδεις τροποποιήσεις του άποδείτ 
χτηκε περισσότερο ληστρικό - στις συγκεκριμένες συνθήκες 
άπέ όλα τά εκλογικά συστήματα των τελευταίων προδικτα- 
τορικών χρόνων.

Συγκεκριμέναj χύτέ προέκυψε άπέ τέ ότι :
1. Τέ εκλογικέ μέτρο δέν ύπολογίστηκε μέ τέ «σύν ένα» 

όπως είχε γίνει στις εκλογές τοϋ 1961, 1963, 1964, άλλα 
καί σέ παλαιότερες (1946, 1950).

2. Αύξήθηκε τέ ποσοστέ των ψήφων γιά τή συμμετοχή 
στή β' κατανομή σέ 17%, έναντι 15% στις εκλογές τοϋ
1961, 1963, 1964.

3. Δέν περιλήφθηκε ή διάταξη τοϋ έκλογικοϋ νόμου πού 
ίσχυσε στις εκλογές τοϋ 1963 καί 1964, ότι στή β' κατανομή 
σέ μιά μείζονα περιφέρεια συμμετέχουν όλα τά αυτοτελή 
κόμματα πού πήραν μιά έδρα ή 10% των ψήφων στή μεί
ζονα" περιφέρεια.

Έτσι ειδικότερα, όπως προκύπτει άπέ τούς παραπάνω 
πίνακες, στις εκλογές τοϋ 1974, «ή Νέα Δημοκρατία» μέ τέ 
54,37% των ψήφοαν πήρε τέ 73% των εδρών, ενώ ή Ενω
μένη ’Αριστερά μέ 9,47% τών ψήφων μόλις εξασφάλισε τέ 
2,66% τών έδρών καί τέ ΠΑΣΟΚ μέ 13,58% τών ψήφων τέ 
5% τών έδρών. Μέ άλλα λόγια, γιά τήν εκλογή ένές βουλευτή 
τής «Ν.Δ.» χρειάστηκαν 12.187 ψήφοι, ενώ χρειάστηκαν 
58.098 ψήφοι γιά κάθε βουλευτή τής ΕΑ καί 44.427 γιά 
κάθε βουλευτή τοϋ ΠΑΣΟΚ.Δηλαδή, ό έκλογικές νόμος 
πριμοδότησε τή «Ν.Δ.» μέ 55 έδρες πού άφαίρεσε άποκλει- 
στικά άπέ τις δυνάμεις τής άλλαγής. Π ρόκειται γιά τέ μεγαλύ
τερο ποσοστέ κχλπονοθευτικής- πριμοδότησης πού πέτυχε ή 
Δεξιά μεταπολεμικά (18,63%) ύστερα άπέ εκείνο τών έκλο-
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γών Υοϋ 1952 (33%) πού διεξήχθησαν μέ πλειοψηφικό 
’Ανάλογα ισχύουν καί γιά τις έκλογές τοϋ 1977 καί τοϋ 1981. 
Ειδικά στις τελευταίες έκλ.ογές, 20 έδρες πού, σύμφωνα μέ τις 
πιέ στοιχειώδεις άοχές τής άναλ.ογικής εκπροσώπησης έπρεπε 
νά περιέλ.θουν στέ ΚΚΕ τις μοιράστηκαν τέ ΠΑΣΟΚ καί ή 
Ν.Δ., άνάλιογα μέ τήν εκλογική τους δύναμη.

3. "Οσο γιά τούς άπώτερους, βαθύτερους καί ουσιαστικούς 
στόχους αυτής τής εκλογικής τεχνικής, πού εφάρμοσε μόνιμα 
ή Δεξιά άπέ τήν έπελ-ευθέρωση τής χώρας κι έπειτα γιά τήν 
τυπική νομιμοποίηση τής άντιλαϊκής πολιτικής της, άποκα- 
λ.υπτικά είναι ιδίως τά πρακτικά τών συζητήσεων τοϋ 
'Τπουργικοϋ Συμβουλ.ίου γιά τέν εκλογικέ νόμο τοϋ 1974. 
Άπέ αυτά προκύπτει καθαρά ότι τέ ζητούμενο δέν ήταν τέ 
πώς θά βρεθεί τρόπος γιά νά εκφραστούν άκριβοδίκαια οί 
έκλογικές προτιμήσεις τοϋ λ.αοϋ, άλλά τέ πώς θά άντιμετω- 
πισθοϋν οί άνερχόμενες προοδευτικές δυνάμεις, πώς θά άπο- 
δυναμωθοϋν οί ψήφοι τών δυνάμεων αυτών καί πώς αυτούς 
τούς ψήφους θά τούς οίκειοποιηθοϋν καί θά τούς μοιραστούν 
οί συντηρητικότερες πολ.ιτικές δυνάμεις, πού μετείχαν στήν 
κυβέρνηση τής ’Εθνικής - όπως αύτοκχλ.οϋνταν - ένότητας.

Ή παραμόρφωση τοϋ λ.αΐκοϋ φρονήματος άπέ τούς έκλ.ο- 
γικούς νόμους πού ΐσχύσανε διαδοχικά στέ χρονικέ διάστημα 
πού άναφέρθηκε έγινε πάντοτε στέ όνομα τής εξασφάλισης 
αυτοδύναμης, σταθερής καί ισχυρής κυβέρνησης.

Γιά τά είναι όμως πραγματικά, ουσιαστικά καί άποτε- 
λ,εσματικά καί όχι μόνο τυπικά αυτοδύναμη μιά κυβέρ
νηση πρέπει νά έχει κερδίσει τήν πλειοψηφία τοϋ λ.αοϋ. 
Κυβερνήσεις πού στηρίζουν τήν αυτοδυναμία τους στήν έκλ.ο- 
γική τεχνική, ούτε αυτοδύναμες είναι ούτε ισχυρές. Αυτές 
οί κυβερνήσεις, είτε τέ θέλ,ουν είτε όχι, σέρνουν μαζί τους 
μιά διάσταση. Τή διάσταση άνάμεσα στήν επιρροή τους στέ 
λ.αέ καί στή δύναμή τους στή Βουλή. Καί γιά νά άντιμετωπί- 
σουν τή διάσταση αυτή καταφεύγουν άναπότρεπτα στή δη
μαγωγία, τέν καταναγκασμό, άκόμα καί τή βία.

Τέ ίδιο καί ή σταθερότητα τής κυβέρνησης δέν μπορεί νά 
στηριχθεΐ στήν έκλ,ογική τεχνική, όση πλειοψηφία καί
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αν της δώσει. Καί ή πολιτική ιστορία της χώρας έχει νά 
παρουσιάσει χαρακτηριστικά παραδείγματα κυβερνήσεων, 
πού άν καί είχαν εξασφαλισμένη μεγάλη κοινοβουλευτική 
πλ.ειοψηφία χάρη στο έκλογικο σύστςμα, δεν μπόρεσαν ούτε 
σταθερότητα, ούτε δύναμη ν’ άποκτήσουν. Γιατί ή σταθερό
τητα μιας κυβέρνησης έξαρτιέται από τήν πολιτική της καί τό 
κατά πόσο άνταποκρίνεται στους πόθους τού λαού. Καί μόνο 
τά κόμματα πού άκολουθοϋν πολιτική πού υπηρετεί όχι τό 
λαό, άλλα τά συμφέροντα της πλουτοκρατίας καί των μονο
πωλίων, έχουν ανάγκη άπό τέτοιου είδους «σταθερότητα».
Βέβαια, χάρη στή λαϊκή πίεση καί τή συνεχή ενδυνάμωση 

των προοδευτικών πολιτικών δυνάμεων σημειώθηκε μια 
περιορισμένη βελτίωση στόν εκλογικό νόμο τοϋ 1977. “Εγινε, 
με τήν καθιέρωση τοϋ «σύν ένα», μιά μικρή αύξηση τών εδρών 
πού κατανέμονται στήν πρώτη κατανομή, περιορίστηκε λίγο 
ή λεία τών μεγάλων κομμάτων. ’Αλλά τό πρόβλημα τής 
εξασφάλισης της άνόθευτης έκφρασης της λαϊκής ετυμηγορίας 
δέ λύθηκε. Γιατί τό ζήτημα δεν είναι σέ τί βαθμό θά νοεύεται 
τό λαϊκό φρόνημα καί τό εκλογικό άποτέλεσμα. Τό ζήτημα 
είναι νά διασφαλιστεί ή ισοδυναμία τής ψήφου τών Ικλογέων> 
η ελεύθερη έκφραση τών πολιτικών προτιμήσεων τοϋ λαοϋ

47 Τό ΚΚΕ υποστηρίζει τήν καθιέρωση ενός πάγιου 
εκλογικοϋ συστήματος, πού θά έχει αρχή την όσο τό δυνατό 
μεγαλύτερη αντιστοιχία τοϋ εκλογικοϋ άποτελέσματος μέ 
τις συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές τοϋ εκλογικοϋ σώματος 
καί θά δίνει τή δυνατότητα εκπροσώπησης στή Βουλή όλων 
τών πολιτικών τάσεων καί δυνάμεων πού πήραν μέρος στις 
εκλογές. Τέτοιο εκλογικό σύστημα είναι ή απλή αναλογική. 
Μόνο ή απλή αναλογική μπορεί νά άναδείχνει Βουλή, πού 
δέ θά βρίσκεται σέ διάσταση μέ τή συγκεκριμένη έκφραση 
τής λαϊκής κυριαρχίας, σαν θεμελιακής νομικής αρχής τοϋ 
ίετχύοντος πολιτεύματος. . . . ...

: Ή θέση αυτή τοϋ ΚΚΕ αποτελεί ώριμο αίτημα τοϋ ελ
ληνικού λαοϋ καί υποστηρίζεται άπό όλε; τις δημοκρατικές' 
πολιτικές δυνάμεις. Στις τελευταίες μάλιστα εκλογές όλο τά 
δημοκρατικά κόμματα - μαζί καί τό ΠΑΣΟΚ - ύποσχέ- 
θηκαν στόν ελληνικό λαό καί περιέλαβαν στά προγράμματά 
τους τήν καθιέρωση τής γνήσιας καί άνόθευτης άπλής άνα- 
λογικής. · ‘ · ·

Ειδικότερα τό ΠΑΣΟΚ στό Κυβερνητικό του πρόγραμμα 
(«Συμβόλαιο μέ τό λαό» - Αύγουστος 1981 ) δεσμεύτηκε 
ότι «θά προωθήσει τήν καθιέρωση συστήματος άπλής άνα- 
λογικής για νά καταγράφεται ή λαϊκή βούληση χωρίς παρα- 
μορφώσε ς».

Καί είναι χαρακτηριστικά τά όσα υπογράμμιζε άπό τό 
βήμα τής Βουλής κατά τή συζήτηση τοϋ Ν. 626/77 γιά τήν 
τροποποίηση τοϋ εκλογικού νόμου ό τότε κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος καί εισηγητής τοϋ ΠΑΣΟΚ..

«Ή άπλή άναλογική δέν έχει καμμία άνάγκη, ούτε τοϋ 
«σύν ένα», ούτε τοϋ «πλήν I α», ούτε άλλης τινός μεταβολής, 
εάν αύτή καθ’ έαυτή λειτουργήσει σέ τρεις κατανομές : 
Τήν πρώτη στήν εύρεία περιφέρεια, τή δεύτερη στήν ευρύ
τερη καί τήν τρίτη σέ ολόκληρη τή Χώρα. Τότε δι’ αύτοϋ τοϋ 
τρόπου, άποδίδεται πλήρως ή άπογραφή τών πολιτικών δυνά
μεων ενός τόπου. Σ’ αυτήν τήν άπλή άναλογική πιστεύει 
τό ΠΑΣΟΚ άπολύτως, γιατί άποτελεί τήν καλλίτερη έκ
φραση τής δημοκρατίας, τή γνησιότερη άπόδοση τή; λαϊκής 
κυριαρχίας, στήν οποία ίδιαίτεοα πιστεύει τό ΠΑΣΟΚ.

ι Γιατί εάν ή λα κή κυριαρχία υποχρεωθεί νά εκφραστεί σέ 
άλλα σχήματα, πού θά επιβάλλει ένα άλλο εκλογικό σύστημα, 
πλήν τής άπλής άναλογικής, τότε είναι βέβαιο, ότι όλαός δέν 
μπορεί νά εκδηλώσει γ/ήσια, ελεύθερα καί άβίαστα, τήν 
πραγματική του βούληση.

VfOV — <νι *· Λ-· f—r νσι

στήν πολιτική ιεραρχία τοϋ τόπου μας. ’Ακριβώς καί μόν' 
γιατί πιστεύει άπόλυτα, ότι ή άθέτηση καί ή παράβαση τώ· 
άρχών του είναι ή μεγαλύτερη, άν θέλετε, προδοσία έναντ 
τοϋ ελληνικού λαοϋ».

’Αλλά καί ό Πρόεδρος τοϋ ΠΑΣΟΚ μιλώ τας στή Βουλή 
μέ τήν ίδια εύκαιρία έπισήμαινε ότι «ή ένισχυμένη άναλογικν 
είναι«πονηρόν τέκνον» τοϋ ελληνικού πολιτικού βίου καί μόν· 
Καί γι’ αύτό δέν υπεισερχόμαστε στή συζήτηση τοϋ 15%. 
τοϋ 17% ή τοϋ 25%, ή τοϋ σύν ή τοϋ πλήν. ’Αποτελεί μεθό- 
δευση γιά \ά επιτευχθεί ή μετατροπή μειοψηφιών στό λαό 
σέ κοινοβουλευτικές πλ.ειοψηφίες». : τ

Έν τούτοις, μετά τις εκλογές τοϋ Όκτώβρη 19S1 καί τήν 
άνοδο τοϋ ΠΑΣΟΚ στήν Κυβέρνηση τής χώρας, άρχισε νά 
διαφαίνεται, τελευταία μάλ.ιστα μέ βεβαιότητα ότι τό κυβερ
νητικό κόμμα εγκαταλείπει τήν προεκλ.ογική δέσμευσή του 
στόν ελληνικό λαό γιά τήν καθιέρωση τής άπλής καί άνόθευτης 
άναλογικής ώστε νά μπορεί ό λαός νά εκφράζει τή θέλησή 
του «χωρίς παραμορφώσεις», καί γίνεται λόγος γιά κάποιο 
σύστημα «άπλής» άναλ.ογικής πού κάθε άλλ.ο παρά θά εξα
σφαλίζει τή γνησιότητα τής λαϊκής ετυμηγορίας καί στήν 
ουσία θά πρόκειται γιά κάποια παραλλαγή τοϋ ισχύοντος 
έκλογικοϋ συστήματος. Είναι χαρακτηριστικό τό γεγονός ότι 
ή Κυβέρνηση έφερε γιά ψήφιση στή βουλή τό νομοσχέδιο 
γιά τήν κατάργηση τοϋ σταυρού προτίμησης άποσπασμένο 
άπό τό πρωταρχικό πρόβλημα τοϋ εκλογικοϋ συστήματος 
καί άρνήθηκε νά έπιβαιώσει - άν καί τής ζητήθηκε έπίμονα - 
τή διακήρυξή της γιά τήν άπλή καί άνόθευτη άναλογική 
πού περιλαβαίνεται στό προεκλογικό Κυβερνητικό Πρόγραμ
μά της. Καί άκόμη πιό σαφείς είναι οί άπόψεις πού έκφρασε 
ό Πρωθυπουργός'τής Χώρας, σέ πρόσφατη συνάντησή του 
μέ τούς πολιτικούς συντάκτες τών άθηιαϊκών εφημερίδων, 
ύπέρ ενός συστήματος πού θά πριμοδοτεί τά δύο μεγάλα 
κόμματα,γιά νά μπορούν νά σχηματίζουν αυτοδύναμη Κυ
βέρνηση». · 1 ■··.,■-· ,·'.'.:·

- Τό ΚΚΕ μπροστά στήν άρνητική τοποθέτηση τής κυ
βέρνησης πάνω στό καίριο αύτό ζήτημα γιά τήν πολιτική 
ζωή τοϋ τόπου καί τήν κατοχύρωση τής λαϊκής κυριαρχίας, 
έπαναλ.αμβάνει καί στήν παρούσα Βουλή τήν πρωτοβουλία 
νά καταθέσει πρόταση νόμου γιά τήν θέσπιση τής άπλής καί 
άνόθευτης άναλογικής σάν εκλογικού συστήματος, πού πρέπει 
νά βρεθεί ό πρόσφορος τρόπος γά νά παγιοποιηθεί καί πι
στεύουμε ότι μέ τούτη τήν πρωτοβουλία διερμηνεύουμε τις 
άνησυχίες καί τή θέληση τής μεγάλης πλειοψηφίας τοϋ έλ.- 
ληνικοΰ λαοϋ. ' ....

Β. Τό κρίσιμο στάδιο τής εκλογικής διαδικασίας, στό 
όποιο ή άναλογική ή διατηρεί πραγματικά τό χαρακτήρα 
της ή γίνεται μεθοδολογία λ.αφυραγώγησης τών ψήφων 
τών άντιπάλ.ων κομμάτων, είναι τό στάδιο τής κατανομής 
τών έδρών. Αύτό άκριβώς τό στάδιο έχει οργανώσει ή ίσχύ- 
ουσα νομοθεσία μέ τέτοιο τρόπο, ώστε νά πραγματοποιούν-^ 
ται τά άπαράδεκτα άποτελέσματα, ;πόύ έπισημάνθηκαν 
παραπάνω. · '.

Τό άντίθετο άκριβώς πραγματοποιεί ή πρόταση νόμου πού 
υποβάλλεται στήν κρίση τής Βουλής. Καί γι’ αύτό στηρί
ζεται στήν άντίθετη άκριβώς μεθοδολογία. Μεθοδολ.ογία 
έξ άλλου δοκιμασμένη άπό τήν πολλαπλή εφαρμογή τής 
άναλ.ογικής σ’ ένα πλήθος χωρών καί τή χώρα μας.

Τά στοιχεία τής μεθοδολ.ογίας αύτής 
σαφήνεια καί άπό μόνο τό κείμενο. Έν τού 
λ.ογηθοϋν τά επισημαίνουμε :

προκύπτουν, με 
τοις γιά νά αίτιο

ί. Διατηρούνται οί τρεις κατανομές έδρών καί άρμόδια 
γιά την ενέργεια καί τών τριών ξαναγίνονται τά καί ιστορικά 
καθιερωμένα όργανα τής Δικαστικής Λειτουργίας. ,

2. Στή δεύτερη καί τρίτη κατανομή έδρών μετέχουν όλ.α 
τά κόμματα ή συνασπισμοί κομμάτων. ’Αποκλεισμός οποιου- 
δήποτε, μέ όποιοδήποτε ποσοστικό κριτήριο (άριθμό υπο
ψηφίων, άριθμό έκλογικών περιφερειών πού καλύπτουν 
ολικά ή μερικά σέ κάποιο ποσοστό, άριθμό ψήφων πού θ_t___ > ft » - · Λ * ·
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άπ ο τελεί μεθοδολογία πριμοδότησης των άλλων κομμάτων, 
νόθευση των δημοκρατικών άρχών.

Όσο για τις ουσιαστικά ασήμαντες πολιτικές κινήσεις, 
πού δέν αποκλείεται να παρεμβληθούν στήν εκλογική διαδι
κασία, αυτές έκκαθαρίζονται άπό την ψήφο τών έκλογέων. 
Οί ψήφοι όμως αυτοί, δέν επιτρέπεται νά χρησιμοποιηθούν 
για τη διόγκωση τής πραγματικής εκλογικής δύναμης ένός 
άλλου κόμματος.

;· ' Ή περίπτωση έζ άλλου τών μεμονωμένων υποψηφίων και 
τών άνεξάρτητων συνδυασμών είναι διαφορετική. Καί οι 
δύο άπευθύνονται σέ ορισμένη ή έστω καί μερικές ορισμένες 
εκλογικές περιφέρειες. Ή παρουσία τους στη μεγαλύτερη ή 
την ’Επικράτεια άποκρούεται άπό την ίδια τη φύση τών 
πολιτικών τους φιλοδοξιών. Ή ίδια όμως, παραπάνω άρχή 
έπώάλλει τη μη μεταφορά τών υπολοίπων τους στη δεύτερη 
καί τρίτη κατανομή.

3. ’Αποφασιστικό στοιχείο γιά την πραγματική λειτουρ
γία τής άναλογικής είναι ή διαμόρφωση τοϋ εκλογικού μέτρου 
καί στις τρεις κατανομές. "Οσο ψηλότερο είναι τό εκλογικό 
μέτρο, τόσο περισσότερες έδρες μεταθέτονται στη δεύτερη ή 
καί στήν τρίτη κατανομή, τόσο «άντιαναλογική» είναι ή 
λειτουργία τής «άναλογικής». Αυτό, άλλωστε, είναι εκείνο 
πού στήριζε τά διάφορα παραλλακτικά τής άναλογικής συ
στήματα («αύτόματη άναλογική», «άναλογική τοϋ ισχυρό
τερου μέσου όρου», «άναλογική τών μονών άριθμών»), πού 
όμως πρακτικά άποδείχθηκαν συστήματα πριμοδοτικά καί 
γι’ αυτό έχουν ' υιοθετηθεί, άν καί έκλεκτικά καί μόνο σέ 
δευτέρούοντα ζητήματα, άπό τήν ίσχύουσα νομοθεσία.

^ Μοναδικός, συνεπώς, τρόπος πραγματικής λειτουργίας 
τής άναλογικής είναι ή διαμόρφωση τοϋ έκλογικοϋ μέτρου 
καί στις τρεις κατανομές σέ χαμηλό επίπεδο. -
1[ Είναι πλάνη πλατεία διαδεδομένη, ότι αυτό πραγματοποι- 
είται μέ τό «σύν ένα». Τό «σύν ένα» συντελεί βέβαια, σέ 
κάποιο, απόλυτα άνεπαρκή βαθμό στη διαμόρφωση τοϋ εκλο
γικού μέτρου, έστω καί μόνο στήν πρώτη κατανομή. ’Αλλά 
συγχρόνως άποτελεΐ. στήν πραγματικότητα μια ιδιαίτερη 
μέθοδο πριμοδότησης τών μικρών περιφερειών σέ βάρος τών 
μεγάλων, συνεπώς έμμεσα, στις ιδιόμορφες συνθήκες τής 
χώρας μας, εκείνων τών πολιτικών δυνάμεων, πού διά τούς 
γνωστούς λόγους (μακρόχρονη συνεχής άσκηση τής εξου
σίας καί καλλιέργεια τοϋ συστήματος τής εκλογικής πελα
τείας, πού δέ θά καταργηθεϊ αύτόματα μέ τήν κατάργηση 
τοϋ σταυροϋ προτίμησης), είναι προνομιοϋχες στήν εκδή
λωση επιρροής στις μικρές περιφέρειες.

’Εξ άλλου είναι αυτονόητο ότι ή χρησιμοποίηση κλασμα- 
τικοϋ συντελεστή (π.χ. σύν ή έπί τό μισό ή τό τρίτο) είναι 
άδύνατη γιά τις μονοεδρικές περιφέρειες καί τις πολυεδρικές 
μέ ορισμένους άριθμούς έδρών (π.χ. 3:1/2 ή 5:1/3). 
Θά ήταν όμως υπερβολή ή υιοθέτηση τής θεωρητικά ορθής 
λύσης τής διαμόρφωσης τοϋ εκλογικού μέτρου μέ βάση τό 
άκέραιο πολλαπλάσιο (π.χ. τό διπλό ή τό τριπλό) τοϋ άριθμοϋ 
τών έδρών. Στις ιδιόμορφες συνθήκες, μαζί καί τις γεωγρα
φικές, τής χώρας μας, οί μικρές περιφέρειες είναι συνήθως 
καθυστερημένες καί συχνά άπομονωμένες. Μιά λογική εύ
νοια γιά χάρη τους, ή δυνατότητα μιας εντονότερης παρου
σίας στό δημόσιο βίο τής χώρας, είναι λογική.

Γιά τούς λόγους αυτούς υιοθετείται τό ενδιάμεσο σύστημα 
διαμόρφωσής τοϋ εκλογικού μέτρου μέ βάση τόν άριθμό 
τών έδρών, αύξημένο κατά άνιοϋσα άριθμητική κλίμακ 
(μιά ώς πέντε μονάδες), άνάλογα μέ τόν άριθμό των, άπό 
μέχρι πέντε ώς περισσότερες τών είκοσι.

4. Τό πρόβλημα τών μικρών περιφερειών, ιδιαίτερα δέ 
τών μονοεδρικών, άντιμετωπίζεται μέ τά ίδια κριτήρια καί 
άπό διπλή άποψη.

Πρώτα, άπό τή άποψη τής ουσιαστικής μετάπτωσης τής 
αναλογικής σέ πλειοψηφικό, μέ τήν άρχή ότι άκόμα καί στη 
μονοεδρική περιφέρεια ή κατάληψη τής έδρας προϋποθέτει 
επιτυχία τοϋ εκλογικού μέτρου. ’Αλλιώς ή έδρα καί οί ψήφοι

-όλων τών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων μεταφέροντα1 
στή δεύτερη κατανομή.

"Επειτα, άπό τήν άποψη τής δημιουργικής μορφής συμ
μετοχής τής μικρής περιφέρειας στό δημόσιο βίο τής χώρας, 
μέ τήν άρχή ότι οί έδρες τής τρίτης κατανομής διατίθενται 
προνομιακά στις έκλογικές περιφέρειες στις όποιες τό κόμμα 
ή ό συνασπισμός κομμάτων πού τις δικαιούνται δέν πήρε 
καμιά έδρα. "Ετσι, εξασφαλίζεται γιά τις μικρές περιφέ
ρειες, τουλάχιστο τις δυεδρικές καί πάνω, ή δυνατότατα 
ή συμμετοχή τους στό δημόσιο βίο τής χώρας νά μήν είναι 
μονοδιάστατη, μέ τήν άντιπροσώπευσή τους άπό ένα κόμμα, 
άλλα πολυδιάστατη.

5. Στή δεύτερη καί τρίτη κατανομή τό «σύν ένα » λειτουρ
γεί, όπως είναι γνωστό, διαφορετικά άπ’ ότι στήν πρώτη 
καί τούτο γιατί στις επόμενες κατανομές ό άριθμός τών έδρών 
πού πρέπει νά κατανεμηθεϊ είναι μικρός γιά κάθε εκλογική 
περιφέρεια. ’Αποτελεί όμως προϋπόθεση γιά νά είναι δυνατή 
ή πραγματική άναλογική κατανομή αυτών τών έδρών . Γι’ 
αυτό καί εΐσάγεται.

6. Καί οί τρεις κατανομές στηρίζονται άπόλυτα καί χωρίς 
καμιά εξαίρεση στή λειτουργία] τής μαθηματικής άναλογίας. 
ΚΓ αυτό μέχρι τήν έσχατη κατανομή έδρών, πού προσκυρώ
νονται στα κόμματα ή τούς συνασπισμούς κομμάτων, πού 
παρουσιάζουν τά μεγαλύτερα τελικά υπόλοιπα.

Καταργεΐται δηλαδή κάθε, έστω καί τάχα δευτερούουσα ή 
δήθεν άσήμαντη προτίμηση καί πριμοδότηση προς τά ισχυρό
τερα κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων.

7: Αυτή δέ ή άρχή, τοϋ άποκλεισμοϋ κάθε προτίμησης καί 
πριμοδότησης, άκολουθεϊται καί γιά τήν άντιμετώπιση τών 
άναπόφευκτων πού μπορεί νά παρουσιάσει ή λειτουργία 
τής μαθηματικής άναλογίας, όπως είναι : ή έξάντληση τών 
έδρών μιας εκλογικής περιφέρειας άπό τήν πρώτη κατανομή, 
ή εμφάνιση (έξ αιτίας τής παράλειψης τών κλασμάτων) τών 
ίδιων άριθμητικών δεδομένων γιά δύο ή περισσότερα κόμ
ματα ή συνασπισμούς κομμάτων χωρίς νά είναι δυνατό νά 
ικανοποιηθούν όλα καί ή μή ταυτότητα (έξ αιτίας τής άνι- 
σότητας τοϋ άριθμοϋ τών ψηφοφόρων τών εκλογικών περι
φερειών, πού περιλαμβάνονται στή μεγαλύτερη) τών άριθμών 
τών έδρών πού πρέπει καί τών έδρών πού μπορεί νά καταλάβει 
ένα κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων στή μεγαλύτερη περι
φέρεια.

Σ’ όλες αυτές τις περιπτώσεις οί έδρες πού δέν μπορούν νά 
κατανεμηθοϋν μέ βάση τή μαθηματική άναλογία καί τά ύπό- 
λοιπα πού δέν μπορούν νά χρησιμοποιηθούν μεταφέρονται 
στήν έπόμενη κατανομή.

Γ. Πέρα άπό τήν καθιέρωση τής απλής άναλογικής, ή 
πρόταση νόμου καλύπτει καί ειδικότερα ζητήματα :

Πρώτα, τήν κατάργηση τού ψηφοδέλτιου ’Επικράτειας 
(άρθρο 2). Ό θεσμός προκάλεσε επιφυλάξεις δίκαιες, άπό 
τήν πρώτη στιγμή πού προτάθηκε μέ τό Κυβερνητικό Σχέδιο 
τού Συντάγματος. ‘Οπωσδήποτε σήμερα, μετά τήν κατάρ
γηση τού σταυρού προτίμησης, έπαψε πιά νά έχει όποιαδή- 
ποτε, έστω καί πρακτική, πολιτική σκοπιμότητα.

"Επειτα, τήν καθιέρωση μιας στοιχειώδους πρόνοιας γιά 
τήν άποτροπή διπλοψηφιών τών ψηφοφόρων πού ψηφίζουν 
μέ τούς ειδικούς εκλογικούς καταλόγους καί γιά τόν πληρέ
στερο έλεγχο τών σχετικών στοιχείων (άρθρο 4, παρ. 1 ).

Επίσης, τήν άποστολή στό Πρωτοδικείο εκτός άπό τά 
ψηφοδέλτια καί τών φακέλλων, άφοϋ καί αύτοί μπορούν 
νά στοιχειοθετήσουν άκυρότητες τοϋ εκλογικού άποτελέ- 
σματος, όπως άλλωστε προβλέφτηκε καί γιά τις δημοτικές 
εκλογές.

Τέλος, περιλαμβάνονται ορισμένες διατάξεις γιά καθαρά 
τεχνικά ζητήματα, πού όμως παρουσιάζουν άξιολογο πρα
κτικό ένδιαφέρον (άρθρο 3,“άρθρο 4 παρ. 2 καί άρθρο 10).
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’Errl πλέον, είναι αναμφισβήτητο πώς ή ίσχύουσχ έκλογική 
νομοθεσία πρεπει νά συμπληρωθεί άμεσα μέ τις αναγκαίες 
διατάξεις πού θά ρυθμίζουν -την ψηφοφορία των μεταναστών, 
των σπουδαστών έξωτερικοϋ καί τών ναυτεργατών. Το θέμα 
αυτό όμως, έξαιτίας της σοβαρότητας του επιβάλλεται νά 
γίνει άντικείμενο μελέτης διακομματικής έπιτροπής, ώστε 
νά δοθεί ή καλύτερη δυνατή καί εύρύτερης παραδοχής λύση 
στα πρακτικά προβλήματα πού παρουσιάζει.

’Αθήνα, 7 ’Ιανουάριου 1982.
Οί προτείνοντες Βουλευτές.

«'Η έφορευτική επιτροπή καί ό άντιπρόσωπος τής δικα
στικής αρχής ύποχρεοΰνται, εύθύς μετά το πέρας τής διαλο
γής νά περικλείσουν κατά το πρωτόκολλο τής ψηφοφορίας, 
τύ βιβλίο πρακτικών τούς -πίνακες τής διαλογής καί τά τυχόν 
άλλα εκλογικά έγγραφα, καθώς καί τά θέματα τών ψηφο
δελτίων τακτοποιημένα κατά συνδυασμούς ή μεμονωμένους 
υποψηφίους καί μέ τή σειρά πού άριθμήθηκαν, έπίσης δέ καί 
τούς φακέλλους, μέσα σε σάκκο πού σφραγίζεται άπ’αύτούς».

Άρθρο 6.
Πρώτη κατανομή εδρών.

X. Φλωράκης, Ν. Καλούδης, Γ. Φαράκος, Α. Άμπατιέλος, 
Κ. Λουλές, Κ. Κάππος, Κ. Βασάλος, Μ. Δαμανάκη, Δ. 
Μαυροδόγλου, Δ. Σαχίνης, Μ. Θεοδωράκης, Αΐμ. 'Υψη- 
λάντη, Κ. Νάσης.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ
Καθιέρωση τής άπλής αναλογικής, άντικατάσταση τών σχε

τικών διατάξεων καί τροποποίηση άλλων τής ίσχυούσας 
νομοθεσίας γιά τήν έκλογή βουλευτών.........

Άρθρο 1.

1. Ή πρώτη φράση τοϋ έδ. α’ τής παρ. 4 τοϋ άρθρου S8 
τοϋ Π.Δ. 895/81 αντικαθίσταται έτσι : Γ-

«Γιά το σκοπό αύτό διαιρείται τό σύνολο τών έγκυρων 
ψηφοδελτίων τής έκλογικής περιφέρειες μέ τόν άριθμό τών 
εδρών της αύζημένο : α) κατά ένα, άν πρόκειται γιά έκλογική 
περιφέρεια πού εκλέγει μέχρι πέντε βουλευτές, β) κατά δύο, 
άν πρόκειται γιά έκλογική περιφέρεια πού εκλέγει άπο έςη 
ώς δέκα βουλευτές, γ) κατά τρία, άν πρόκειται γιά έκλογική 
περιφέρεια πού εκλέγει άπό έντεκα ώς δέκα πέντε βουλευτές, 
δ) κατά τέσσερα, άν πρόκειται γιά έκλ.ογική περιφέρεια που 
εκλέγει άπό δέκα-έξη ώς-είκοσι βουλευτές, ε) κατά πέντε, άν 
πρόκειται γιά έκλογική περιφέρεια πού εκλέγει περισσότερους 
άπό είκοσι βουλευτές».

έτ,-

Άριθμός Βουλευτών - Βουλευτικές "Εδρες.
Ή παρ. 1 τοϋ άρθρου 2 τοϋ Π.Δ. 985/81 άντικαθίσταται

< 1. Ό άριθμός τών Βουλευτών σ’ ολη τήν ’Επικράτεια 
ορίζεται σέ τριακόσιους (300), πού εκλέγονται στις εκλογικές 
περιφέρειες κατά τούς ορισμούς τών παρ. 2 έως 5 τοϋ 
παρόντος άρθρου»." ·''' ·■·;·' -Λ·..·. .. .·

ί <vV.^ ; «λ. £}[ ,· -Άρθρο 2. -v-'-'·---:. ·. ·
Κατάργηση τοϋ ψηφοδελτίου ’Επικράτειας.
Τό άρθρο 3 τοϋ Π.Δ. 895/81 καταργεΐται.

Άρθρο 3. λ .. τ .·
Χορήγηση έκλ.ογικών καταλόγων. ..

;- Τό εδάφιο β' τής παρ. 4 τοϋ άρθρου 20 τοϋ Π.Δ. 895/81 
; άντικαθίσταται έτσι:

«Τά κατά τόν κανονισμό τής Βουλής άναγνωρισμένα κόμ
ματα, καθώς καί εκείνα πού συμμετέχουν στις έκλ.ογές μέ 
συνδυασμούς πού καλύπτουν τά 2/3 τουλάχιστον τών εδρών 
όλης τής ’Επικράτειας, δικαιούνται δωρεάν μιας πλήρους 
σειράς τών εκλογικών καταλόγων τοϋ Κράτους.

2. Τό έδάφιο β’ τής παρ. 4 τοϋ ίδιου άρθρου, άντικαθί-
σταται έτσι : , -, ν . '.···>

«Σέ έκλογική περιφέρεια πού έκλέγει ένα μόνο βουλευτή, ή 
έδρα παραχωρεϊται στό κόμμα πού συγκέντρωσε τό έκλ.ογικό 
μέτρο, άλλως οί ψήφοι όλων τών κομμάτων μεταφερονται 
στή δεύτερη κατανομή». -

3. Τά ύπεδάφια (στ) καί (ζ) τοϋ έδ. α” τής παρί 7τοΰ
ίδιου άρθρου άντικαβίστανται έτσι: ·*· ·":-·*· γί

«στ) τό έκλογικό μέτρο, ζ) r τό στ, η) - τό ζ - καί θ) 
τά ύπόλ.οιπα πού δέν χρησιμοποιήθηκαν γιά τήν κατάληψη 
έδρας γιά κάθε κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων. ν ‘-ή

4. Ή παρ. 9 τοϋ ίδιου άρθρου 88 άντικαθίσταται έτσι : 
, «9. Κεκυρωμένο άντίγραφο τοϋ παραπάνω πίνακα, που

πρέπει νά καταρτιστεί στό συντομότερο δυνατό χρόνο, στέλ.- 
νεται άμέσως στόν Πρόεδρο τοϋ Πρωτοδικείου, στον Πρόεδρό 
τοϋ Έφετείου, τοϋ αρμόδιου γιά τή δεύτερη κατανομή σύμ
φωνα μέ τό επόμενο άρθρο 89, στόν Πρόεδρο τής Βουλής 
καί στό Υπουργείο τών ’Εσωτερικών». . ' . ·

■ ' ·’ Άρθρο 7. ·
' Δεύτερη κατανομή έδρών. · -'·

Άρθρο 4. '
Ειδικοί έκλογικοί κατάλ.ογοι πολιτικών δημοσίων ύπαλ.- 

λ.ήλ.ων καί στρατιωτικών. ·
1. 'Η παρ. 10 τοϋ άρθρου 27 τοϋ Π.Δ. 895/81 άντικαθί- 

σταται έτσι:.; . .·{· ;
«10. Τά έκλογικά βιβλιάρια έπιστρέφονται στις οίκεϊες 

•υπηρεσίες ή μονάδες μετά τήν συμπλήρωση τών προθεσμιών 
πού ορίζονται στήν παρ. 1 τοϋ άρθρου 25, τοϋ Κώδικα γιά τό 
Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (Ν. 345/76). *;

Οί οικείες υπηρεσίες ή μονάδες συνεχίζουν μετά τήν ένέρ- 
γεια τών βουλευτικών εκλογών καί σύμφωνα μέ τις διατάξεις 
τοϋ παρόντος άρθρου τήν τήρηση τών καταστάσεων».
~ 2. Στό άρθρο 28 τοϋ Π.Δ. 895/81 προστίθεται παράγρ. 
πού έχει έτσι : ' · - . . ·. . ·.- :· -.·

«2. Κυρωμένο άντίγραφο τών ειδικών καταλόγων παρέ
χεται άπό τό Νομάρχη δωρεάν καί στα πολιτικά κόμματα πού 
μετέχουν στις έκλ.ογές καί έχουν καταρτίσει στήν περιφέρεια 
συνδυασμό πού καλύπτει τά 2/3 τών έδρών της». --

' Άρθρο 5.
Διαβίβαση έκλογικών υλικών στό Πρωτοδικείο.

Τό πρώτο έδάφιο τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 87 τοϋ Π.Δ. 89.5/ 
1981 τροποποιείται έτσι •

Οί παρ. 3 ώς καί 13 τοϋ άρθρου 89 τοϋ Π.Δ. 895/81 
άντικαθίστανται μέ τις παρακάτω:

«3. Αρμόδια γιά τήν ένέργεια τής δεύτερης κατανομής 
είναι τά Έφετεΐα : . ν·.;·

Τής ’Αθήνας γιά . τήν Α' .Περιφέρεια, * .
. Τοϋ Ναυπλίου γιά τή Β' Περιφέρεια,

Τής Πάτρας γιά τή Γ' Περιφέρεια,-· ".·
Τής Κέρκυρας γιά τή Δ' Περιφέρεια,
Τής Λάρισας γιά τήν Ε' Περιφέρεια,
Τής Θεσσαλονίκης γιά τή ΣΤ' Περιφέρεια,
Τής Θράκης γιά τή Ζ' Περιφέρεια, . .
Τοϋ Αιγαίου γιά τήν Η' Περιφέρεια, .
Τής Κρήτης γιά τή Θ' Περιφέρεια.
4. Γιά τή δεύτερη κατανομή, μέ βάση τούς πίνακες τής 

παρ. 7 τοϋ προηγούμενου άρθρου 88, γιά ολόκληρη τή μεγαλύ
τερη περιφέρεια, τό άθροισμα τών υπολοίπων όλων τών κομ
μάτων καί συνασπισμών κομμάτων , πού στήν πρώτη κατα
νομή δέν χρησιμοποιήθηκαν γιά τήν κατάληψη έδρας, διαι
ρείται μέ τό άθροισμα τών έδρών, πού δέν διατέθηκαν στην 
πρώτη κατανομή, αυξημένο κατά ένα. '

Τό πηλίκον αύτής τής διαίρεσης χωρίς τό τυχόν κλάσμα 
άποτελεϊ τό έκλογικό μέτρο τής δεύτερης κατανομής.' χ


