
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚοΕΣΗ

Σ*ην πρόταση νόμο» «χαΔιερωση της χπ/.ής αναλογιχής-), 
jtVsnucT»e?«trj των σχετιχων έιαταξεων της ισχυο.σας 
νομοΔεβίας γ:α την εχχογη ίημοτιχων χα: χοινοτιχών συμ- 
όου»/.ιων».

Προς τη Βουλή των Ε/άήνων
Σε λίγους μήνες Δα ίιεξχχΔουν στη χωρά μας εχλογες 

για την ανάδειξη Δημοτιχων χα: Εοινοτιχων Αρχω,. αχ: 
ϊ.ω η ι οπι/.η Αυιοουοιχηση εινα: αιυτον&μο χεντρο Λϋ-Ι'/.ης »■ 
ξουσιας χα: χυτταρο της Δημοκρατίας, εχει επιον-ηνε: γ:α 
την εχ/,ογη των Δημοτιχών χα: Ινοινοτιχων Αρχών το π:ο 
α ν τ:: ημον. ρ α τ :χό εχΛΟγιχό σύστημα.. Σύμφωνα μ» το Λομο 
1270/!.1ϋ82 ο συνόυιασμος το» εν-Λεγομενου Δήμαρχου παίρ
νε: τα 3/5 των εδρών, ανεξάρτητα απο το πτσοστο των ε- 
γν.ύρων Ρητών που συγχ,εντρωσε στις εν./.ογες, ενω ολο: ο: 
ά/Ψ,ο: συνδυασμοί μοιραψοντα: τα υπο/.ο:πα ~/ο. Αυτό όμως 
σημαίνει ότ: ενώ οι ίημοτιν.οί σύμόουχο: τον ουνουασμου τον 
Δήμαρχου εαλεγοντα; με ενα ποσοστο 2% των εγχύρων ψηφο- 
οελτίων, ο; δημοτικοί σύμόου/,ο: των άλλων -Λουασμών ε- 
χλεγοντα: με 6%, 7% ή χα: 10% των εγχΔρων ψηφοδελτίων. 
Δη/.αίή το εκλογα/.ο σύστημα του Ν. 1270/82 είναι πολύ 
χε:ρότερο από την «,ενισχυμένη αναλογική» των δου/.ευτιχών 
εκλογών. ·-

Στ:ς χώρες της Δυτα/.ης Ευρώπης, Σουηδία, Δανία, Νορ- 
6ηγ:α. Αυστρία, Δ. Γερμανία I, εκτός ατό τη Βαυαρία), Ιτα
λία, Λουξεμβούργο, ΕΑδετία, Ισπανία, Πορτογα/.εα :σχύε: 
γενικά με μερικές ατοχλίιε:ς η απ/.ή αναλογική ν.α: η έμ
μεση εκλογή του εν.τελεστ'.ν,ου οργάνου (Δήμαρχου χ.λτο.). 
Κα: όέόαια χάνεις δεν υποστηρίζει ότ: η Αυτοί:ο:χητη στη 
Δυτική Εύρωστη ε’.να: αναστοτελεσματιχή. Πρόσφατα η Γαλ
λική σοσιαλιστική κυό-έρνηση χχτέΔεσε νομοσχέδιο απλής α- 
ναλογ'.χής γ:α τ:ς προσεχείς περιφερειακές εκλογές του ‘8G 
ν.α: ο Π ρ-ωΔυπσυργός της Γαλ,λίας έήλωσε: <cMe αυτήν τη 
σημαντική μετχρρύ-Δμιση, η Κυίέρνηση τ:μά τις δεσμεύσεις 
της χα: ταυτόχρονα οίνε: ώΔηση στη Δημσχρατία χα: τη/ 
Αποκέντρωση» (Περ!οί:χό «COMMUXES ΕΤ REGIONS:: 
Τ.235/85 του Σοσιαλιστικού Κόμματος).

Η απλή χνχύ.ογιχή ο ιαττΗαζει τη/ πολυφωνία, τη συ
νένωση των τοπιχών πρωτοβουλιών, τ:ς διαδικασίες της λαΐ- 
χής συμμετοχής, τη/ εΔελοντική συμπόρευση χα: συνχντι- 
ληψη, τη σύνΔεση των δραστηριοτήτων των δημοτών γ:α τους 
χο:νοτ:χούς σκοπούς, στη όαση των κοινών προό/,ημάτων της 
κοινωνίας, τη, ανάδειξη των χο:νων:χών δυνάμεων στο συνο-
7.ό τους σε υπεύθυνους φορείς άσχησης της τοπικής εξου- 
-ί=τ. Αντί-υετα ο: τεχνητές π7»ε:οψηφίες χατα/,ήγουν σε ίε- 
σποτίχή συγκεντροποίηση της τεπ:ν.ής εξουσίας, την οπο- 
ταστόν, στη/ κεντρική εάυ.τα ν.α: τα κόμματα. με ανχιφεση 
της αυτονομίας τους που εσ/α: προϋπόθεση χα: της αποτε- 
7-εσματικότητάς τους.

Σίμοωνα με τ:ς προσοατες οηλώσε:ς του Τπουρηού των 
Είσωτερ:χών -Sa χατατεόε: στη Βουλή ν&μοσχέ::ο γ·:α το σεό- 
τερο όαόμό της Αυτοί'.οόχησης, στο οποίο προίλεπετ2: ότ: 
τα νομαρχ:αχά συμίοό7.:α -λα εχλέγοντσ: με σύστηνα απλής 
σναλογοχής. Δεν είνα: όμως ουνατό στους οΰο όα-ϋμούς της 
Αυτοΐ'.οίν.ησης να '.σχΰουν σύο ο:ασορετ:χά εχ7.σγ:χά συστή
ματα. Με το προτε:νόμενο σχέί:ο νόμου όεσπίζετα: η απ/.ή 
ανα7,ογ:χή χα: στο-/ πρώτο όαόμό της Τοπ-.χής Αυτοο:οίχη- 
σης, ::ατη·ρε:τα: όμως η άμεση εχ/.σγή Δημάρχου, επε-.σή. ύ
παρχε: μ:α παράδοση.

Μετά την εοαρμογή της απ/.ής ανα/.ογεχής γ:α τη/ εχλο- 
γή των ίηχοτσ/.ών συμίούλων. Δα ο:αμορρωΔούν νέες συν-Sή
χε ς. ο: οποΔς ύστερα από λίγα χρά-/:α Δα οσηγήσουν ασρα-
7.ώς στη Δόσπ:ση της έμμεσης εχ/.σγής Δημάρχου.

Με το άρ-Δρο ί αντ:χ.αώ:στατα: το άρΔρο 81 του X.
1063/80. όπως α-/τ:χαταστάΔη/.ε με το άρΔρο 8 του X. 
12.70/82 χα: γίνετα: ο:αχωρ:σμός στην εχλογή του Δημάρ
χου από τη/ εχλογή του 5ημοτ:χού συμόουλίου. Ο Δήμαρχος 
εχλεγετα: με την απόλυτη πλειοώηρία των εγχύρων όηφο-

οε/.τ:ων χα: a-/ οεν την συγχεντρώσε: επαχολουΔεί επανάλη
ψη της εχλογης μεταξύ των ίυο πρώτων χατά σειρά επιτυ
χίας, ενώ ο: σημοτ-χοί σύμόουλο: εχλεγοντα: με σύστημα α- 
π/.ης α/α/.οιγ-.χης.

Με το αρόρο 2 αντεχαΔίστασα: το άρΔρο 62 του Ν. 1065/ 
1980. όπως ανταχαταστάΔηΧί με το αρΔρο 9 του X. 1270/ 
1982 χα: ορίζεται το εχλογιχό μέτρο χα: ο τρόπος .χατχνο-
JL7“ ς τ (ι>ν £.£ ρα>ν.

Με το άρΔρο 3 αντ-.χαΔίστατα: το άρΔρο 63 του X. 1065/ 
1980. όπως ανταχα-ταστάΔηχε με το άρΔρο 10 του X. 1270/ 
1982 χα: ορ:ζετα: ότ: ο: επελαχάντες υποόήρ·»: Δήμαρχο: 
χα: Π-ροεορο: Κοινοτήτων Δεωρούντα: πρώτο: επ:τυχόντες
οημοτ:χο·: ή χοενοτιχοί συμσαυΰαϊ: του σα/ίυασμού τους, ενώ 
η ε.τ:τυχ:α τω/ /εοσπων οημοτιχών χα: χυο:νοτ:χών συμίού/,ων 
χα·υορι”ετα: από τον αριΔμό των σταυρών που έλατο ο χα- 
Δένας απ' αυτούς.

ΑΔήνα, 14 Μαρτίου 1986 
Ο: προτείνοντες όουύ,ευτέ;

I. Ζίγίης. Γ. Μαύρος, Χαρ. Πρωτοπαπάς, Δ. Ν:άνιας, X. 
'Γαρουσάν.ης, Λέων. Κύρχος, Δ. Λνόανός, Γιάννης Μπού- 
τος. X., Καλούοης, Κ. Κάππος, ΣτάΔης ΓΙ αναγού/.ης 
Μανό/.ης Δρεττάχης,

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΤ
Γ:α την τροποποίηση τι·>ν άρΔρων 61—63 του Ν. 1270/82.

ΆρΔρο 1.
Το άρΔρο 61 του X. 1065/80, όπως αντιχαταστάΔηχε 

χπ; το άρΔρο 8 του X, 1270/1982. χντιχαΔίστατχι ως 
εξής:

« ΆρΔρο 61.
Εχ7.ογη Δημάρχων χα: Π στείρων Κοινοτήτων.

1. Δήμαρχος εχ/.έγετα: ο υπαψήσχς που συγχεντρώνε: τη/ 
από/.υτη πυ.ε:οψηρ:α των εγχύρων ψτοοό’ελτίων. Αν χανένας 
απο τους υπσψήσιους ίε συγχ,Γ/τρώνε: την παοαπάνω πλε:ο- 
ψηοία η εχϋ.ογή επχναϋ.χμόάνετα: σ/άμεσα στους υποψήφιους 
των ίυο συνίυασμών που έλαόχ/ τους πεοισσότερους ψήφους. 
Επιτυχών Δ&ωρείτα: ο υποψήφιος που συγχέντρωσε στις/ επα- 
νχληπτ:χή ψηφοφορία την απόλυτη πλειτψηφία των έγχυρων 
ψηφοίε/.τιων. Αν στνν επανα/.ηπτιχή εχλογή οι ϊύο αυτοί 
υτ.ο/ΰήφ:ο: ισοόηφίσουν. το Πρωτοόιχείτ ενεργεί χλήρωση για 
την ανάεεεφη του Δημάρχου.

2. Στις Κ::·/ότητες που έχουν π/.η-Δυσμό σ/ω των 5.000 
χατοίχων. η ε-/.λοτ“τ, του Προέδρου γίνετα: χατά τις διατά
ξεις της παραγράφου 1 του πασέντος. Στις Κοινότητες που 
έχουν πλη-Δυσμό μέχρι 5.000 χατο-ίχους. Πρόεδρος εχ/νέγετα: 
ο υπολήφιος του συνίυααμσύ που ίλαόε τη. σχετιχή πΰ.ειοψη- 
•φία των έγχυρων ψηφοίεν.τίων. Σε περίπτωση ισο-ψηφίας γί
νεται χϋ.ήροαη από το αρμόδιο Ε:ρηνοίιχαίο»).

ΆρΔρο 2.

Το άρ-Δσο 62 του -/όμσυ 106ό-^19S0. όπως αντιχαταστά- 
-Δη/.ε από το άρΔρο 9 του X. 1270/1982 πντ:χαΔίστοτα: ω; 
εςής:

«ΆρΔρο 62.
Κατσ/ομή των εδρών των δηχοτιχών χα: χοινοτιχών

συχίούλων.

1. Οι έδρες των ί.ημοτιχών χα: χοινοτιχών συμίούλων χα- 
τσ/έμονται σε όλσυσ τους συνδυασμούς χατά την χ/αλογία 
των έγχυρων Δήφων που έ/.α-έε ο χαΔένας απ’ αυτούς, με 

μόν-Λ προϋπό-Δεση ότ: ο: ’ψήφο: αυτοί δεν etvost λιγότερο: από 
το εχλογιχό τέτρο.

2- Γ:α την εφεύρεση του εν.λνμν.ού μέτρου διαιρείται το 
σύνολο του αριΔμού των εγχύρων ψηφοδελτίων με τον χρ’.Δμό 
των εδρών αυξανόμενο χ-ατ.ά μισ μονάδα. Ο αριΔμός των


