
Στην πρόταση Νόμου «γιά τροποποίηση καί συμπλήρωση 
τοϋ ύπ’ άριθ. 650/1974 Προεδρικού Διατάγματος «περί 
κωδικοποιήσεων των ΐσχυουσών διατάξεων τη; νομο
θεσίας «περί έκλ,ογής βουλευτών».

Πρός τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

’Αποτελεί πάγια πια παράδοση στην πολιτική ζωή τής 
χώρας, κάθε φορά πού πρόκειται να διεξαχθοϋν εκλογές -νά 
ψηφίζεται άπό την κυβέρνηση νέο έκλογικό σύστημα. Στις 
ίΐ μεταπολεμικές εκλογές έχουμε 10 διάφορους εκλογικούς 
νόμους, 10 διαφορετικά εκλογικά συστήματα.

Μόνιμη δικαιολογία γιά τις άλλαγές αυτές είναι ή ύπαρξη 
συγκεκριμένων καί ιδιόμορφων πολιτικών συνθηκών πού 
επιβάλλουν κάθε φορά άνάλογα την προτίμηση τοϋ ένός ή 
τοϋ άλλου εκλογικού συστήματος. ’Αλλά εάν οί ιδιαίτερες 
πολιτικές συνθήκες πού αναμφίβολα υπάρχουν σέ κάθε εκλο
γική περίοδο μπορεί νά δικαιολογούν ορισμένες βελτιώσεις 
καί προσαρμογές στον έκλογικό νόμο, δέν μπορούν όμως νά 
μεταβάλλουν τό βασικό προορισμό καί σκοπό τοϋ εκλογικού 
νόμου πού είναι νά εξασφαλίσει μέ την πληρέστερη πιστό
τητα την έκφραση της θέλησης τοϋ ελληνικού λαού. “Αλλωστε 
πολιτικές εξελίξεις υπάρχουν καί στις άλλες χώρες καί κάθε 
φορά πού διεξάγονται εκλογές οί πολιτικές συνθήκες παρου
σιάζονται διαφορετικές. Τό φαινόμενο όμως τής κάθε φορά 
αλλαγής τού εκλογικού συστήματος είναι σχεδέν άποκλει- 
στικά ελληνικό.

Ή εξήγηση τούτου τού φαινόμενου είναι απλή. Προκύπτει 
άπό άπλή επισκόπηση τών άποτελεσμάτων τών μεταπολε
μικών εκλογών, πού φέρνουν σχεδόν μόνιμα τούς κάθε φορά 
κομματικούς σχηματισμούς τής δεξιάς πλειοψηφία στη 
Βουλή, παρόλο πού είναι συνήθως μειοψηφία στο έκλογικό 
σώμα. ’Αρκετά χαρακτηριστική είναι ή περίπτωση τού 
έκλογικοϋ νόμου τού 1956 πού τό δεύτερο σέ ψήφους κόμμα 
κέρδισε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Πέρα άπό τά εκλογικά άποτελέσματα τό ίδιο αποκαλυ
πτικά είναι καί.τά πρακτικά τών συζητήσεων τοϋ 'Υπουργι
κού Συμβουλίου γιά τον έκλογικό νόμο τοϋ 1974. Φαίνεται 
καθαρά έκεϊ ότι τό αντικείμενο τής συζήτησης δέν ήταν τό 
πώς θά βρεθεί τρόπος γιά νά έκφραστεϊ άκριβοδίκαια τό- 
φρόνημα τοϋ Ελληνικού Λαού, αλλά τό πώς θά άντιμετω- 
πισθοϋν οί προοδευτικές δυνάμεις, πώς θά οΐκειοποιηθοϋν 
οί ψήφοι τών δυνάμεων αύτών καί πώς θά μοιραστούν αύτοί 
οί ψήφοι. '

Οί έκλογικοί νόμοι τοϋ 1974 καί τοϋ 1977 αύτόν άκριβώς 
το στόχο έξυπηρέτησαν. Την οίκειοποίηση τών ψήφων τών 
προοδευτικών δυνάμεων άπό τό κυβερνητικό κόμμα.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - στη Βουλή. Καί γιά νά άντιμετωπίσουν τήν διάσταση αύτή 
καταφεύγουν σέ μέσα βίας καί καταναγκασμού.

Όσο άφορα τήν σταθερότητα τής κυβέρνησης πού επι
διώκεται, αύτή δέν μπορεί νά στηριχθεϊ στον έκλογικό νόμο, 
όση πλειοψηφία καί αν τής δώσει. Καί ή πολιτική ιστορία 
τής χώρας έχει νά παρουσιάσει χαρακτηριστικά παραδείγμα
τα κυβερνήσεων πού άν καί είχαν τήν έξασφαλισμένη μεγάλη 
κοινοβουλευτική πλειοψηφία χάρη στο έκλογικό σύστημα δέν 
μπόρεσαν ούτε στο.θ:ρότητα, εϋτε δύναμη νά άποκτήσουν. 
Γιατί ή σταθερότητα μιας κυβέρνησης έξαρτιέται άπό τήν 
πολ.ιτική της καί κατά πόσο άνταποκρίνεται στούς πόθους 
τοϋ λαού. Καί μόνον τά κόμματα πού άκολ.ουθοϋν πολιτική 
πού υπηρετεί όχι τό λαό, άλλά τά συμφέροντα ορισμένων 
κοινωνικών μερίδων τής πλουτοκρατίας καί τών μονοπω
λίων, έχουν άνάγκη άπό παρόμοια «σταθερότητα».

Βέβαια σημειώθηκε μιά περιορισμένη βελτίωση στον 
έκλογικό νόμο τοϋ 1977. ’Έγινε μιά μικρή αύξηση τών έδρών 
πού κατανέμονιαι στην πρώτη κατανομή, περιορίστηκε λίγο 
ή λεία τών μεγάλων κομμάτων. ’Αλλά τό πρόβλημα τής 
έξασφάλισης τής άνόθευτης έκφρασης τής λαϊκής θέλησης δέν 
λύθηκε. Γιατί τό ζήτημα δέν είναι σέ τι βαθμό θά νοθεύεται 
το λαϊκό φρόνημα καί τό έκλ.ογικό άποτέλεσμα. Τό ζήτημα 
είναι νά διασφαλιστεί ή ισοδυναμία τής ψήφου τών έκλο- 
γέων, ή έλεύθερη έκφραση τής θέλησης τοϋ λαού.

To Κ.Κ.Ε. υποστηρίζει τή θέση ένός παγίου έκλ,ογικοΰ 
συστήματος πού θά έχει αρχή τή γ/ήσια έκφραση τής λαϊκής 
ψήφου καί θά δίνει τή δυνατότητα έκπροσώπησης στή Βουλή 
όλων τών πολ,ιτικών τάσεων καί τών δυνάμεων τής χώρας 
μας. Τέτοιο έκλογικό σύστημα είναι ή άπλή άναλογική. 
Μόνο ή άπλή άναλ,ογική μπορεί νά άναδείχνει Βουλή πού 
δέν θά βρίσκεται σέ διάσταση μέ τό λ,αϊκό φρόνημα/ ’

Οί άντίπαλοι τής άπλής άναλ,ογικής καί ύποστηρ χτές τής 
ένισχυμένης ισχυρίζονται ότι τό έκλ.ογικό αύτό σύστημα δέν 
έξασφαλίζει εύκολ,α κυβερνητική πλειοψηφία.

Είναι γεγονός ότι ή άπλή άναλογική δέν έξασφαλίζει 
πλαστές πλ.ειοψηφίες στή βουλή, σέ κόμματα πού είναι μειο
ψηφία στο λ.αό. ’Αντίθετα καταγράφει πιστά τή λαϊκή ψήφο. 
Καί άναδείχνει κυβερνήσεις μονοκομματικές πού είναι 
πράγματι πλειοψηφία στο λαό ή κυβερνήσεις περισσότερων 
κομμάτων πάνω σ’ ένα κοινό πρόγραμμα συνεργασίας πού 
συγκεντρώνουν τήν ύποστήριξη τής πλειοψηφίας. ’Εκφράζει 
δηλ,αδή ή άπλή άναλ,ογική ούσιαστικά τήν άρχή τής λ,αϊκής 
κυριαρχίας καί έδώ βρίσκεται ή υπεροχή της άπέναντι στά 
άλλα εκλογικά συστήματα.

Τό Κ.Κ.Ε. μέ τούτη τήν πρόταση νόμου ζήτα νά καθιερωθεί 
σάν πάγιο έκλ.ογικό σύστημα ή άπλή άναλογική, έκφράζοντας 
έτσι θετικά τήν άρνητική ψήφο πού είχε δώσει στον έκλ.ογικό 
νόμο τοϋ 1977. ,

'Η Ν.Δ. μέ τό 54,37% τών ψήφων έξασφάλισε τό 73,33% 
τών έδρών στις εκλογές τοϋ 1974 καί μέ τό 41,85% τών 
ψήφων στις εκλογές τοϋ 1977 έξασφάλισε τό 57,66% τών 
έδρών. “Ετσι στις έκλογές τοϋ 1974 γιά κάθε βουλευτή τοϋ 
κυβερνητικού κόμματος αντιστοιχούσαν 12.132 ψήφοι, ένώ 
γιά κάθε βουλευτή τής ΕΑ 58.098 ψήφοι καί τοϋ ΠΑΣΟΚ 
55.534 ψήφοι. Στις έκλογές τοϋ 1977 γιά κάθε βουλ.ευτή 
τής Ν.Δ. άντιστοιχοϋσαν 12.408 ψήφοι, ένώ γιά κάθε βου
λευτή τοϋ ΚΚΕ 43.653 καί τής Συμμαχίας 69S81. ’Αντί 
λ.οιπόν ό ισχύων έκλ,ογικός νόμος νά υλοποιεί τή συνταγμα
τική άρχή γιά έλ.εύθερη καί άνόθευτη έκφραση τής λαϊκής 
θέλησης πάραμορφώνει τό λαϊκό φρόνημα, νοθεύει τό έκλ,ο- 
γικό άποτέλεσμα καί χαλκεύει πλαστές κοινοβουλευτικές 
πλ.ειοψηφίες.
^ Καί αύτά γίνονται στο όνομα τής έξασφάλ.ισης αύτο- 
ουναμης, σταθερής καί ισχυρής κυβέρνησης. Γιά νά είναι 
°μως αύτοδύναμη μιά κυβέρνηση πρέπει νά κερδίσει τήν 
πλειοψηφία τοϋ λαού. Κυβερνήσεις πού στηρίζουν τήν αύτο- 
δυναμία τους στά έκλογικά τεχνάσματα ούτε αύτοδύναμες 
είναι, ούτε ισχυρές. Αυτές οί κυβερνήσεις, είτε τό θέλουν 
ζ”ε όχι, θά σέρνουν μαζί τους μιά διάσταση. Τή διάσταση 
*ναμεσα στήν έπιρροή τους στο λαό καί στή δύναμή τους

Τό κρίσιμο στάδιο τής εκλογικής διαδικασίας, στο όποιο 
ή άναλ,ογική ή διατηρεί πραγματικά τό χαρακτήρα της ή 
όχι άπλ.ώς τον χάνει, άλλά γίνεται μεθοδολ,ογία λαφυραγώ
γησης τών ψήφων τών άντιπάλων κομμάτων, είναι τό στά
διο τής κατανομής τών έδρών. Αύτό άκριβώς τό στάδιο 
έχει όργανώσει ή ίσχύουσα νομοθεσία μέ τέτοιο τρόπο, 
ώστε νά πραγματοποιούνται τά άπαράδεκτα άποτελ,έσματα, 
πού έπισημάνθηκαν παραπάνω.

Τό άντίθετο άκριβώς πραγματοποιεί ή πρόταση Νόμου, 
πού τίθεται στήν κρίση τής Βουλής" καί γι’ αύτό στηρίζεται 
στήν αντίθετη άκριβώς μεθοδολογία. Μεθοδολογία έξ άλά.ου 
δοκιμασμένη άπό τήν πολλαπλή έφαρμογή τής άναλογικής 
σ’ ένα πλήθος χωρών.

Τά στοιχεία τής μεθοδολογίας αύτής προκύπτουν μέ σα
φήνεια καί άπό μόνο τό κείμενο' έν τούτοις γιά νά αιτιολο
γηθούν τά επισημαίνουμε.

1. Διατηρούνται οί τρεις κατανομές έδρών καί αρμόδια 
γιά τήν ένέργεια καί τών τριών ξαναγίνονται τά καί ιστο
ρικά καθιερωμένα όργανα τής Δικαστικής Λειτουργίας.

2. Στή δεύτερη καί τρίτη κατανομή έδρών μετέχουν όλα 
τά Κόμματα ή Συνασπισμοί Κομμάτων. Άποκλ,εισμός οποί-



ουδήποτε, με όποιοδήποτε ποσοτικέ κριτήριο (αριθμέ υπο
ψηφίων, άριθμέ εκλογικών περιφερειών πού καλύπτουν ολικά 
ή μερικά σέ κάποιο ποσοστό, άριθμέ ψήφων πού.θά πάρουν, 
άριθμέ εδρών πού θά πετύχουν στην πρώτη κατανομή) 
αποτελεί μεθοδολογία πριμοδότησης τών άλλων Κομμάτων, 
νόθευση τών δημοκρατικών άρχών.

'Όσο γιά τίς ουσιαστικά άσήμαντες πολιτικές κινήσεις, 
πού δεν αποκλείεται να παρεμβληθούν στην εκλογική δια
δικασία, αυτές εκκαθαρίζονται άπέ τήν ψήφο τών εκλογέων. 
Οί ψήφοι όμως αυτοί, δέν επιτρέπεται νά χρησιμοποιηθούν 
γιά τή διόγκωση τής πραγματικής έκλογικής δύναμης ένος 
άλλου Κόμματος. - - - .

Ή περίπτωση έξ άλλου τών μεμονωμένων υποψηφίων 
καί τών ανεξάρτητων συνδυασμών είναι διαφορετική. Καί 
οί δύο άπευθύνονται σέ ορισμένη ή έστω καί μερικές ορι
σμένες έκλογικές περιφέρειες. Ή παρουσία τους στή μεγα
λύτερη ή τήν ’Επικράτεια άποκρούεται άπέ την ίδια τη 
φύση τών πολιτικών τους φιλοδοξιών. Ή ίδια όμως παρα
πάνω αρχή έπιβάλλει τή μή μεταφορά τών ύπολοίπων τους 
στή δεύτερη καί τρίτη κατανομή.

3. ’Αποφασιστικέ στοιχείο γιά τήν πραγματική λειτουρ
γία τής άναλογικής είναι ή διαμόρφωση τοϋ έκλογικοϋ 
μέτρου καί στις τρεις κατανομές. "Οσο ψηλότερο είναι τέ 
έκλογικέ μέτρο, τόσο περισσότερες έδρες μετατίθενται στή 
δεύτερη ή καί τήν τρίτη κατανομή, τόσο άντιαναλογική. 
είναι ή λειτουργία τής άναλογικής. Αύτέ άλλωστε είναι 
έκείνο πού στήριξε τά διάφορα παραλλακτικά τής άναλο
γικής συστήματα («αυτόματη άναλογική», «αναλογική τοϋ 
ισχυρότερου μέσου όρου», «άναλογική τών μονών άριθμών»), 
πού όμως πρακτικά άποδείχτηκαν συστήματα πριμοδοτικά 
καί γί αύτέ έχουν υιοθετηθεί, αν καί έκλεκτικά καί μόνο 
σέ δευτερεύοντα ζητήματα, άπέ τήν ΐσχύουσα νομοθεσία.

Μοναδικές συνεπώς τρόπος πραγματικής λειτουργίας τής 
άναλογικής είναι ή διαμόρφωση τοϋ έκλογικοϋ μέτρου καί 
στις τρεις κατανομές σέ χαμηλέ έπίπεδο. .

Είναι πλάνη πλατειά διαδεδομένη, ότι αύτέ πραγματο
ποιείται μέ τέ «σύν ένα». Τέ «σύν ένα» συντελεί βέβαια 
σέ κάποιο, απόλυτα άνεπαρκή βαθμέ στή διαμόρφωση τοϋ 
έκλογικοϋ μέτρου, έστω καί μόνο στήν πρώτη κατανομή. 
’Αλλά συγχρόνως άποτελεΐ στήν πραγματικότητα μιά ιδιαί
τερη μέθοδο πριμοδότησις τών μικρών περιφερειών σέ βάρος 
τών μεγάλων, συνεπώς έμμεσα, στις ιδιόμορφες συνθήκες 
τής χώρας μας, έκείνων τών πολιτικών δυνάμεων, πού γιά 
τούς γνωστούς λόγους (μακρόχρονη συνεχής άσκηση τής 
έξουσίας καί καλλιέργεια τοϋ συστήματος τής έκλογικής 
πελατείας) είναι προνομιούχες στήν έκδήλωση έπιρροής 
στις μικρές περιφέρειες.

’Εξ άλλου είναι αύτονόητο οτι ή χρησιμοποίηση κλασμα
τικού συντελεστοΰ (πχ. σύν ή έπί τέ μισέ ή τέ τρίτο) είναι 
αδύνατη γιά τίς μονοεδρικές περιφέρειες καί τίς πολυεδρι
κές μέ ορισμένους άριθμούς έδρών (πχ. 3 : 1/2 ή 5 : ί/3). Θά 
ήταν όμως ύπερβολή ή υιοθέτηση τής θεωρητικής ορθής λύσης 
τής διαμόρφωσης τοϋ έκλογικοϋ μέτρου μέ βάση ακέραιο 
πολλαπλάσιο (πχ. το διπλέ ή τέ τριπλέ) τοϋ άριθμοϋ τών 
έδρών. Στις ιδιόμορφες συνθήκες, μαζί καί τίς γεωγραφικές, 
τής χώρας μας, οί μικρές περιφέρειες είναι συνήθως καθυ
στερημένες καί συχνά άπομονωμένες. Μιά λογική εύνοια 
γιά χάρη τους, ή δυνατότητα μιας έντονότερης παρουσίας 
στέ δημόσιο βίο τής χώρας, είναι λογική.

Γιά τούς λόγους αύτούς υιοθετείται το ένδιάμεσο σύστημα 
διαμόρφωσης τοϋ έκλογικοϋ μέτρου μέ βάση τον άριθμέ 
τών έδρών, αύξημένο κατά άνιοΰσα άριθμητική κλίμακα 
-μια ώς πέντε μονάδες-, ανάλογα μέ τέν άριθμέ τών άπέ 
μέχρι πέντε ώς περισσότερες τών είκοσι.

4. Τέ πρόβλημα τών μικρών περιφερειών, ιδιαίτερα δέ 
τών μονοεδρικών, αντιμετωπίζεται μέ τά ίδια κριτήρια καί 
άπέ διπλή άποψη.

Πρώτα, άπέ τήν άποψη τής ούσιαστικής μετάπτωσης 
τής άναλογικής σέ πλειοψηφικό, μέ τήν αρχή ότι ακόμα

καί στή μονοεδρική περιφέρεια ή κατάληψη έδρας προΰπ< 
θέτει έπιτυχία τοϋ εκλογικού μέτρου. Άλλοιώς ή εδ; 
καί οί ψήφοι όλων τών Κομμάτων ή Συνασπισμών Κομμάτι 
μεταφέρονται στή δεύτερη κατανομή.

Έπειτα, άπέ τήν άποψη τής δημιουργικής μορφής συ 
μετοχής τής μικρής περιφέρειας στέ δημόσιο βίο τής χώρε 
μέ τήν άρχή ότι οί έδρες τής τρίτης κατανομής διατίθεντ 
προνομιακά στις έκλογικές περιφέρειες στις οποίες τέ Κόμ: 
ή ό Συνασπισμές Κομμάτων πού τίς δικαιούται δέν πή 
καμμιά έδρα. "Ετσι έξασφαλίζεται γιά τίς μικρές περιφ 
ρειες, τούλάχιστο τίς δυεδρικές καί πάνω, ή δυνατότη- 
ή συμμετοχή τους στέ δημόσιο βίο τής χώρας νά μήν εΐν 
μονοδιάστατη μέ τήν άντιπροσώπευσή τους άπο ένα Κόμ;. 
άλλά πολυδιάστατη.

5. Στή δεύτερη καί τρίτη κατανομή τέ «σύν ένα» λε 
τουργεΐ, όπως είναι γνωστό, διαφορετικά άπ’ ότι στήν πρώτ 
καί τούτο γιατί στις έπόμενες κατανομές ό άριθμές τ< 
έδρών πού πρέπει νά κατανεμηθεί είναι μικρές γιά κά< 
έκλογική περιφέρεια.

’Αποτελεί όμως προϋπόθεση γιά νά είναι δυνατή ή πρα- 
ματική άναλογική κατανομή αύτών τών έδρών.

Γι’ αύτέ καί είσάγεται.
6. Καί οί τρεις κατανομές στηρίζονται άπόλυτα καί χωρ 

καμμιά εξαίρεση στή λειτουργία τής μαθηματικής άναλογία 
Κι’ αύτέ μέχρι τήν έσχατη κατανομή έδρών, πού προσκυρο 
νονται στά Κόμματα ή τούς Συνασπισμούς Κομμάτων πο 
παρουσιάζουν τά μεγαλύτερα τελικά υπόλοιπα.

Καταργεΐται δηλαδή κάθε, έστω καί τάχα δευτερεύουσ 
ή δήθεν άσήμαντη, προτίμηση καί πριμοδότηση πρές τ 
ισχυρότερα Κόμματα ή Συνασπισμούς Κομμάτων.

7. Αύτή δέ ή άρχή τοϋ άποκλεισμοϋ κάθε προτίμησης κι 
πριμοδότησης, άκολουθεΐται καί γιά τήν αντιμετώπιση τώ 
αναπόφευκτων πού μπορεί νά παρουσιάσει ή λειτουργία τή 
μαθηματικής άναλογίας, όπως είναι : ή έξάντληση τώ 
έδρών μιας έκλογικής περιφέρειας άπέ τήν πρώτη κατανομή 
ή έμφάνιση (έξ αιτίας τής παράλειψης τών κλασμάτων) τώ 
ίδιων αριθμητικών δεδομένων γιά δύο ή περισσότερα Κόμ 
ματα ή Συνασπισμούς Κομμάτων χωρίς νά είναι δυνατέ ν: 
ικανοποιηθούν όλα καί ή μή ταυτότητα (έξ αιτίας τής άνι 
σότητας τοϋ άριθμοϋ τών ψηφοφόρων τών έκλογικών περί 
φερειών, πού περιλαμβάνονται στή μεγαλύτερη) τών άρι 
θμών τών έδρών πού πρέπει καί τών έδρών πού μπορεί ν: 
καταλάβει ένα Κόμμα ή Συνασπισμός Κομμάτων στή μεγα 
λύτερη περιφέρεια.

Σ’ όλες αύτές τίς περιπτώσεις οί έδρες πού δέν μποροϋ' 
νά κατανεμηθοϋν μέ βάση τή μαθηματική άναλογία καί τ: 
ύπολοαια πού δέν μπορούν νά χρησιμοποιηθούν μεταφέροντα 
στήν επόμενη κατανομή.

Άπέ τά μερικότερα ζητήματα πού άντιμετωπίζει ή πρό
ταση Νόμου, ή κατάργηση τοϋ θεσμού τών Βουλευτών τή: 
’Επικράτειας καί ή παροχή ψήφου στούς νέους τών 18 κα 
19 χρόνων στηρίζονται στις δημοκρατικές άπόψεις πού έχε 
έπανειλημμένα άναπτύξει τέ Κόμμα μας. Θέλουμε όμως νό 
σταθούμε στέ θέμα τής ψήφου τών έκλογέων τοϋ έξωτερικοί 
(ιδιαίτερα Μεταναστών έργατών, Ναυτεργατών, Σπουδα
στών).

Νά μπορέσουν έπιτέλους όλοι αύτοί νά ασκήσουν τι 
έκλογικό τους δικαίωμα είναι στοιχειώδης δημοκρατική 
άπαίτηση, παγκόσμια αναγνωρισμένη- είναι έπιτέλους συν
ταγματική έπιταγή, πού πρέπει κάποτε νά ύλοποιηθεί. 
Ή ύπερνίκηση τών τεχνικών δυσκολιών δέν είναι άνυπέρ- 
βλητη.

Μέ τέ ζήτημα όμως αύτέ συνέχεται ή διαβίωση στέ έξω- 
τερικέ ένές μεγάλου άριθμοϋ ομοεθνών, πού ένώ έξακολουθοΰν 
νά έχουν νομικέ δεσμέ μέ τέ Ελληνικέ Κράτος, διατηρόνταί 
τήν ύπηκοότητά τους, ούσιαστικά όμως έχουν άποκοπεί 
άπέ τήν Ελληνική πατρίδα’καί τούτο μέ τή θέλησή τους : 
άποκτόντας τήν ύπηκοότητά καί άλλου Κράτους. Καί έπι



— 3 —
—λέον έχουν άποξενωθεϊ άπό το Δημόσιο βίο τής χώρας, 
έξ αιτίας τής μακρόχρονης καί άδιάλειπτης μόνιμης εγκα
τάστασής των έξω απ’ αυτή. ΓΓ αυτούς τούς λόγους 
αέ σχετική διάταξη δεν τούς αναγνωρίζεται τό δικαίωμα τοϋ 
έκλέγειν.

Τά άλλα ζητήματα πού «αντιμετωπίζει ή πρόταση Νόμου 
ή άνάγονται σέ στοιχειώδεις εγγυήσεις για τό άδιάβλητο 
τής εκλογής ή είναι καθαρά τεχνικά.

’Αθήνα, 14 Ίούνη 1978 
, Οΐ προτείνοντες Βουλευτές

X. Φλωράκης, Γ. Φαράκος, Μ. Γιάννου, Κ. Λουλές, 
Ν. Καλούδης, Δ. Γόντικας, Κ. Κάππος, Κ. Βασάλος, 
Μ. Δαμανάκη, Τ. Μαυροδόγλου, Λ. Καλλέργης.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΌΜΟΥ

Για τροποποίηση καί συμπλήρωση τοϋ ύπ’ άριθ. 650/1974
Προεδρικού Διατάγματος «περί κωδικοποιήσεως των
ΐσχυουσών διατάξεων τής Νομοθεσίας «περί εκλογής Βου
λευτών».

Άρθρο 1.
’Αριθμός Βουλευτών — Βουλευτικές Έδρες.

Ή παράγραφος 1 τοϋ άρθρου 2 τοϋ Π.Δ.650/74 αντικα
θίσταται έτσι :

«1. Ό αριθμός τών βουλευτών σ’ όλη την ’Επικράτεια 
ορίζεται σέ τριακόσιους (300) πού εκλέγονται στις έκλο- 
γικές περιφέρειες κατά τούς ορισμούς τών παραγράφων 2 
έως 5 τοϋ παρόντος άρθρου».

Άρθρο 2.
Κατάργηση τοϋ ψηφοδελτίου ’Επικράτειας.'

Τό άρθρο 3 τοϋ Π.Δ.650/74 καταργεΐται καί τά άρθρα 
4,5 καί 6 άριθμοϋνται 3,4 καί 5.

Άρθρο 3.
Δικαίωμα τοϋ έκλέγειν.

Ή παράγραφος 1 τοϋ άρθρου 4 τοϋ Π.Δ.650/74 αντι
καθίσταται έτσι:

«1. Τό δικαίωμα τοϋ έκλέγειν έχουν οί πολίτες Έλληνες 
καί Έλληνίδες πού έχουν συμπληρώσει τό 18ο έτος τής 
ηλικίας τους, έφόσον δεν έχουν συγχρόνως υπηκοότητα άλλου 
Κράτους καί δέν είναι μόνιμα έγκατεστημένοι στό έξωτερικό 
επί πέ/τε χρόνια συνεχώς».

Άρθρο 4.
Ψηφοφορία τών έκτός ’Επικράτειας έκλογέων.

Προστίθεται άρθρο 6 στό Π.Δ.650/74 στή θέση τοϋ άνα- 
ριθμηθέ/τος.πού έχει έτσι :

«1. Μέ Προεδρικό Διάταγμα πού έκδίδεται μέ πρόταση 
ποϋ 'Υπουργού ’Εσωτερικών καθορίζονται οί διαδικασίες 
για την έλεύθερη άσκηση τοϋ έκλογικοϋ δικαιώματος όλων 
«»ν εκλογέων πού τη μέρα τής ψηφοφορίας βρίσκονται έξω 
απο τά όρια τής ’Επικράτειας. Τό Προεδρικό Διάταγμα 
πρεπει νά έκδοθεΐ καί νάζ δημοσιευθεί υποχρεωτικά μέσα 
°® εζη μήνες τό άργότερο”άπό τη δημοσίευση τοϋ Νόμου 
εούτου στην ’Εφημερίδα τής Κυβέρνηση'».

Άρθρο 5.
Τό έδάφιο β' τής παραγράφου 4 τοϋ άρθρου 20 τοϋ ίδιου 

Π.Δ. άντικαθίσταται έτσι :
«Τά κατά τον κανονισμό τής Βουλής άναγνωρισμένα κόμ- . 

ί'-Χτα καθώς καί κείνα πού συμμετέχουν στις έκλογές μέ 
συνδυασμούς πού καλύπτουν τά 2/3 τούλάχιστον τών έδρών 
^3? τής ’Επικράτειας, δικαιούνται μιας πλήρους σειράς

τών έκλογικών καταλόγων τοϋ Κράτους, άνευ καταβολής 
οίουδήποτε αντιτίμου».

Άρθρο 6.
Ειδικοί έκλογικοί κατάλογοι πολιτικών δημοσίων υπαλ

λήλων καί στρατιωτικών.

1. Ή παράγραφος 10 τοϋ άρθρου 27 τοϋ Π.Δ. 650/74 
αντικαθίσταται έτσι :

«10. Τά έκλογικά βιβλιάρια έπιστρέφονται στις οικείες 
ύπηρεσίες ή μονάδες μετά τη διεξαγωγή τής ψηφοφορίας 
πού συνεχίζουν μετά τήν ένέργεια τών βουλευτικών έκλογών 
καί σύμφωνα μέ τις διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου τήν 
τήρηση τών καταστάσεων.

2. Στό άρθρο 28 τοϋ Π.Δ.650/74 προστίθεται παράγρα
φος πού. έχει έτσι : ...

«2. Κυρωμένο αντίγραφο τών ειδικών καταλόγων παρέ
χεται άπό τό νομάρχη δωρεάν καί στά πολιτικά κόμματα 
που μετέχουν στις έκλογές καί έχουν καταρτίσει στήν περι
φέρεια συνδυασμό πού καλύπτει τά 2/3 τών έδρών της».

Άρθρο 7.
1. 'Η πρώτη φράση τοϋ.εδάφιου α' τής παραγράφου 4 

τοϋ άρθρου 88 τοϋ ίδιου Π.Δ. αντικαθίσταται έτσι :
«Γιά τό σκοπό αύτό διαιρείται τό σύνολο τών έγκυρων 

ψηφοδελτίων τής έκλογικής περιφέρειας μέ τον άριθμό τών 
έδρών της, αύξημένο : α) κατά ένα, αν πρόκειται γιά εκλο
γική περιφέρεια πού εκλέγει μέχρι πέ. ε βουλευτές, β) 
κατά δύο, άν πρόκειται γιά έκλογική περις έρεια πού έκλέγει 
άπό έξη ώς δέκα βουλευτές, γ) κατά τρία, άν πρόκειται γιά 
έκλογική περιφέρεια πού έκλέγει άπό έντεκα ώς δέκα πέ/τε 
βουλευτές, δ) κατά τέσσερα, άν πρόκειται γιά έκλογική 
περιφέρεια πού έκλέγει άπό δέκα έξη ώς είκοσι βουλευτές, 
ε) κατά πέντε, άν πρόκειται γιά έκλογική περιφέρεια πού 
έκλέγει περισσότερους άπό είκοσι βουλευτές».

2. Τό έδάφιο β' τής παραγράφου 4 τοϋ ίδιου άρθρου, 
άντικαθίσταται έτσι:

«Σέ έκλογική περιφέρεια πού έκλέγει ένα μόνο βουλευτή, 
ή έδρα παραχωρεΐται στό κόμμα πού συγκέ/τρωσε τό έκλο- 
γικό μέτρο, άλλως οί ψήφοι όλων τών κομμάτων μεταφέ- 
ρονται στή δεύτερη κατανομή».

3. Τά ύπεδάφια (στ) καί (ζ) τοϋ έδάφιου α' τής παρ. 7 
τοϋ ίδιου άρθρου άντικαθίστανται έτσι :

«στ) Τό έκλογικό μέτρο, ζ)-τό στ-, η)-τό ζ - καί 
θ) τά ύπόλοιπα πού δέν χρησιμοποιήθηκαν γιά τήν κατάληψη 
έδρας γιά κάθε κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων».

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

πρέπει νά καταρτιστεί στό συντομότερο δυνατό χρόνο, 
στέλνεται άμέσως στδν Πρόεδρο τοϋ Πρωτοδικείου, στον 
Πρόεδρο τοϋ Έφετείου, τοϋ αρμόδιου γιά τή δεύτερη κατα
νομή σύμφωνα μέ τό επόμενο άρθρο 89, στον Πρόεδρο τής 
Βουλής καί στό 'Υπουργείο τών.’Εσωτερικών».

Άρθρο 8.
Δεύτερη κατανομή έδρών.

Οί παρ. 3 ώς καί 13 τοϋ άρθρου 89 τοϋ ίδιου Π.Δ. άντι- 
καθίστανται μέ τις παρακάτω : *

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

— 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 τή Ε' Περιφέρεια,
— Τής Θεσσαλονίκης γιά τή ΣΤ' Περιφέρεια,
— Τής Θράκης γιά τή Ζ' Περιφέρεια,

----Τής Σύρας γιά τή Η' Περιφέρεια, .
— Τής Κρήτης γιά τή Θ' Περιφέρεια. . . ' . ~. .'


