. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Γ:α την πρόταση νόμου για την «ΚαΨιέοωστ τη; απλή; χ/αλογικήο και αντικατάσταση των σχετικών 5:·στάφ;ων τη;
ττχύουσσ; ναμοΨεσίας για τη·/ εκλογή ίο-υλευτών».
ΙΙυος τη Βον/.ϊ] χων Et.Ai)riov
Στη·/ πολιτική μας πράξη φαίνεται γενικά αχοοεκτή η α
ντίληψη ότι ο νομχύύέτη; :·:ν υπέχει άλλη οέσμιευση ατά το
Σύνταγμα ότχ/ οιαρρυ-ύμίζε: το νόμο πεο: εκλογή; οοο/.ε-α
τών. ατό την τήρηση των όρων τη; άμετη;, καψ&λικη; κα:
■μυστική; ψηοοφορ: α; 7.α: την παροχή μια; κα: μόνη; ψήφου
σε 7.>ό; τολίτη. άνετα ή γυνχίν.α. Εφότον τηρεί του; όρου;
χυτού; πιστεύεται τω; ο νόμο; εινα: οσπόλυτο; κύριο; τη;
■/.ζτσσν.ευής του εκλογικού συστήαατο;. ατό τη στενή y.ai
χν:-/.ή έννοια τη; έκφρασης. οηλσ:ή του τράτου με τον οτοίο
να χατχ/ειμηύουν ο: ίοαλευτιζέ; έορε; μεταξύ των Stars όρων
συνουασμών (ή -/.a: των μεμονωμένων τυχόν υποψηφίων). λχμ:χ/ομενών υπόψη των ψήφων του ν.αύε τυνουασμό; ή υποψή
φιο; έλχόε ν.ατα πεφ-ιφέρεια. y.a: ν.άύε Κόμμα τε πε/ρισσότερες περιφέρειες, ή ατο σύνολο τη; Επικράτειας,
Η χ/τίληψη αυτή είνα: σφαλερή.
I. Αν υποτε-όε: ότ: αποοίοετα: στο άρύρο (σήμερα) 54 ταρ. 1
του Συντάγματος του ορίζει: «.Το εκλογικόν σύστημα κα: χι
εν.λογικα; περιφέρεια: ορίζοντα: ota νόμου». το νόημα ότ: πα
ρέχει στο νομούέτη ατό-λυτη εξουσία να ορίσε: οποιοίήποτε
συστηχα χττσσχοτοίηση; των ψήφων γ:α το σχηχατ:σμό τη;
συν-άεση; τη; Βουλή;, τέτοια ερμηνεία είνα: γραμματυ/.α,
λογικά .ν.α: ιστορικά χίάσιμη.
Γιρχμματινά καταρρίττετα: ατό τη/ αμέσως ετομένη πα
ράγραφο του άρ'ύ.ρου 54, του υποχρεώνει σο νομούέτη να νυατχ/έμει τον χριψμό των πληρωτέων εορών κάψε περ ιφέρε ια;
ετ: τη βάσει: του νομίμου πληΨυσμού τη; όπως προκύπτει από
τη/ τελευταία ατογραφή. 7.x/όνα; του μαρτυρεί ότι οεν είνα:
οιυλου -κύριο; του κ,α-όορισμου των εκλογικών περιφερειών, εφοσον περιφέρεια σηχαίνε: -κατά το Σύνταγμα χοιψμό; πολ:τών.
Ιατορ:κά όμω; κα; λογικά η ατοόιοομενη στο άρψρο αυτό
εν/ο:α ανατρετετα: ατό τ; γεγονός ότ: ο λόγο; τη; εισαγω
γή: τη; (ατό το Σύνταγμα του 1S52) ήταν κα: παραμένει,
να ατοκλείσε: την εξουχιοοότηση τρο; τη Λ:οίκηση του Ψα
ε:χχ περιεχόμενό τον κζΨορισμό εκλογικού συστήματος ή τον
καψορισμό των εκλογικών περιφερειών. Τούτο επ-.ΨεΨαιώνετα:
ατο το άρ-Spo 72 ταρ. 1. του ν.αΨ ιστέ Ψέμα ατοκλετττική;
αρμοοιοτηνσ; τη; Βουλή; τα νκχοσχέο-.α κα: τις προτάσεις
■-οκών τερ: εκλογή; σο-μλευτών (Σ.λ. σχετικά κα: το άρψρο
43 ταρ. 5).
Ετσ: στη οιάταξτ τη; ταρ. ί του άρψρου 34 οεν μτορε: να ατοοο-ύε: καμιά έννοια κατοχυρωτική απόλυτη; κχ: ασύοοτη; ελευψερίασ τη; εκχστοτε πλειοΨηφία; τη; Βουλή;
να κατασκευάζει οτοιοϊήτοτε εαλογικό σύστημα. Η εξουσία
τη; στο κρίσιμο χυτό Ψέμα, το κρισιμότερο ενό; Π ολττεύματο; του έχει Ψεμέ/,:: τη «λαϊκή κυριαρχία» και χαρακτηρίζετα: ω; «7.οι·. οβουλευτική οημοκσατία: ί’άρψρο 1). τεριορίζετ2: ατό την ουσιώοη αταίτητη του εμπεριέχεται ο' χυτέ;
τι; χρχέ;. Αυτή οεν ε~ίάλ/.ε: μόνο σε κχ/ένχ/ τολίτη οεν
μτορε: να αναγνωοιαψε: περισσότερη ατό μια Ψήφο;, αλλά
ν.α: ότι κάψε Ψήφο; έχε: την ίοια c-άνομη χ/άοειξης χ/τιπροσωτων στη Βουλή, ϊηλσοή την ίσια αξία για τη/ εξασφάλι
ση τη; λειτουργία; τη; χκτιτροσοιτευτική; οημοκρχτίας.
Η όέσμευση αυτή ενυτάρχε: εμφανώ; στο τνεύχα τη; νέα;
οιάταξη; του Συντάγματο; του ορίζει το άρ-ύρο 52: «Η ε/.ελ έρα και r/όόευτο; εκοή.λωσι; τη; λαϊκή; -λελήσεω;. ω;
εκφρχσι; τη; λαϊκής κυριαρχία;, τελεί υτό τη/ εγγύησιν
τά/των των λειτουργών τη; Πολιτείας, οίτινες υτοχρεούντα: να ί ιατοα/,ιζου-/ ταύτην ει; ζάζτι τερίττιοσιν. . .»
Πρώτο; κα: ύπατο; λειτουργό; τη; Πολιτεία; είνα: Ψέέτ.α ο νομούέτη;.

Ττόψη του νομο-ύετη τρετε: περαιτέρω να τελεί πάντα και
τ οιαταξη τευ άρψρου 3 του Προσ-ύέτου Π ρωτοκόλλου στην
Ευρωταϊ.ν.ή Σύχόατη· των Ασκαιωματοσ; του Ανύοώτου. του
ισχύει στο εσωτερικό μχ; οίκαιο ω; χ/ατοσταστο μέρος του
κα: με ούναμη υτερισχύτυσα ετ: των εσωτερικών νόμων: «Τα
1 Ψη.·νθ Σ. -Ισ,.λόμενα Μέρη υτοχρεούνται να οργχ/ωνουν.
-/.ατά εύλογα οιασ-σήματα. ε/.ευύερε;
ε-κυ,ιτγέ; με 7.α-5ολ:κ.ή
Ψηφοφορία, του εαασφαύ.ιζϊ: τη/ ελευ-Ψερη γνώμη του Λαού
ω; τρο; τη/ επιλογή (CHOIX, CHOICE) του εκλογικού
Σώματος».
II. Η ευρύτερη και κλασικότερη οιάκριση του γίνεται μετα
ξύ εκλογικών συστημάτων, η οιάκριση μεταξύ τλειοψττρικού
ν.α: χνχ/Λγικεύ σ.στη.χατο;. στηρίζεται -/.ατά έάύο; στην αρχή τη; ισοουνχχία; των ψήφων.
Γιατί τλειοψηφικό είναι το σύστημα του -ετιηρέτει σε ένα
Κόμμα να κεροίσει ό/μ; τι; έξρε; τη; τεριφέρεια;. ή ότχ/
η τεριφέρεια είναι μονοεοσική, τη μοναχική έόρα, ετί'τρέτο■·τα; έτσι στ; Κόμμα ί„ στα Κόμματα του την έχασαν να τάρουν
τη/ έορα ν.άτο:a; άλλη; τεριφέρεια;. ακριέώ; γιατί όλε; οι
Ψήφο: σε όλε; τι; τεριφερειε; είναι ισοούναμιε; μεταξύ του;
ν.α: σε ό/.ε; τι; περιφέρειες. Ενώ το αναλογικό σύστημα, πη
γαίνοντας ακόμα πιο όαύειά στη/ -ετιοΐωξη τη; εκλογική; ισο-υομίας, νυατχ/έχε: τ: σύνο·/.ο των ευρών, όχι τυχαία οττό
,τεριφερεια σε περιφέρεια, α/.λά αναλογικά χ/άμεσα στα όιάφορα Κόμματα, σύμφωνα με τη συνολική ούναμη του καύ-ενός.
Ετινοή-Ψη/.α·/ οιάφΰρο: τρόπο: για την τρχγματοτοιηση χυ
τού σου τ/.οπού τη; χ/α/κγίας. οηλαιοή τη; επιτυχία; μια;
αντιτρο-ώτευση; στο αιρ-ετό Κο'.νοόούλιο του εξασφαλίζει την
πσρτ.-σία όσο το ου-/ατό τε:ρ-.στο-.'έρ·ων πολιτικών τάσεων στο
Κοινοβούλιο, την κατάρτιση των νόμων κχι τον έλεγχο τη;
Κυσέσνηση; ατσό όσο το συνατό περισσότερε; όιαφορετικε;
γνώμες. Όλο: αυ-.ο: οι τρόποι, -/.α: ιίιαιτερα ο επικρατέστε
ρος. με όλες τι; όιαφσρέ; του οιχ/.ρίνσυν τα συοπήμοττχ κα
τατείνουν στη μσψτματική εξασφάλιση ιαιυτή; τη; κοινή; αντιπροσώπε.ιτης. όλλαοτ, στη/ έμτρακ-.η ισοσυ-νχμα των Ψή
φων και τη; ισοτυμια; των κομμάτων. Γι' απτό και η ονομα
σία τη; «απλή; χ/κλογικής». η οιάκριση ε'.ό; συστήματος α
ναλογική; εκλογή; ατό μία άλλη, του οεν είναι «απλή» αλ
λά κάτι άλλο, είνα: άγ/ωστη έξω από τη/ Ελλάοχ Ττάρχε:
μια αναλογική, όπω; υπάρχει ένα π/ειοψηφινά κα: το μόνο
του οιαφέρει ·εί.α: το σύστημα με το οποίο το αποτέλεσμα τη;
χ/α λογική; εκλ:γή; επιτυγχάνεοα; καλύτερα, ϊηλαοή χωρίς
απώλειες ή συνυπολογισμεύ; ψήφων του ϊε ίόύηκαν από
του; εκυ,ογ-εί; σε ένα κόμμα, ενώ οε συμόαινε: το ίοιιο για άλ
λα κόμματα.
Φυσικά ο νσμούίτη; μπορεί να κινηύεί μέσα σσα συστήμα
τα αυτά κα: να πχρεμίάλλε: τι; οικ.ς του επί μέσου; ;π./-ογες. Λιαύέτε: μια οιχκρστική εξουσία σί.-ac·:/μνικητη. ποο
μτορεί να ασκήσει, αναζητώντας τον ευστοχότερο τρόπο ή την
πρακτικότερη ϊιασιχοσια για να λειτουργήσει ένα σύστημα
αναλογική; κατα τη £άση κα: το σκοπό εκλογής.
Εκείνο του οεν μπορεί να χάνε: χωρίς να υτερόεί σα όρια
του Ευντάγματο;. είναι εκείνο του ετιχειρείτα: από το 1951
και έγινε το σταύερότερο στην ιστορία μα; εκλογ:χό σύστη
μα. Είναι εκείνο του οποίου την κραυγαλέα αντίύεση προς
ν.άύ: αρχή ισοτολιτεία; και ϊημοκρστικότητας σκέπασε ο
τα: απλχ/ητικέ; και συσσυχώ; απσοοεκτό; ατό ό/υ»; σχεόόν
πρακτικού; κα: Ψεωρητοκούς, χαρακτηρισμό; της «ενισχυμένη; αναλογικής».
Είναι το σύσττμα κατά το οτοίο η χ/αλογικότητ; τη; κατχ/ομή; των είρών 5ε λειτουργεί για ορισμένα κόμματα, ε
κείνα του οεν έλα οχ/ 17/έ των ψήφων στο σύνολο τη; Επιν.ράτεια; ή 25/έ χ/ τρόκειτα: περί συνασπισμών (ταλαάτερει
νόμοι συνέόη να ορίσου/ κα: ανώτερα ακόμη ποσοστά)' τ:ρσ
από μια πρώτη κατανομή. Π ράγμα του σημαίνει ότ: τα αχρησιμοσσοίητα υπόλοιπα Ψήφων γι’ αυτά τα κόμματα απορρί
πτονται στα άχρηστα, ενώ τι; ατομενουσες οτκατακύρωτες έ2ρε; οιανέμουν μεταξύ του; σε ϊεύτερη. τρίτη και ενίσχνμένως τέταρτη κατανομή μόνα του; τα μεγάλα κόμματα σε
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ιίιαιτερο συμπόσιο. Στα προνόμια αυτά τω- μεγάλων αδα
μάτων rpοσαρτατα: α.α: η τρ ιμοϊότηστ της κατανομής των
έοι/λευτών των /.εγομενων ιώατια.ρατείας».

ένα

Ί'ην τερατώδη και όμως μοιρο/.ατρΛ.α α-οοεχτή εχλογ χή
α-οκοεικια της «.ενιςχυμ.νη; αναΛογια-ης» —τ.ου ί:να: σραγματια-a η τεζ-αστογροκ/ια της— οει/νουν ο: συγκριτικοί oqp-.i*μοί των ασετε/.εσματων των τελευταίων εκ/.ογωι.
α) Στις εκλογες του 1974 η Νέα Δημοα.ρατία χρειάατηα.ε για χα-αε εου/-ευτη της J.2.1AIU ψησους. η « ΐυ-ωση ϋ,εντρου— Νεες Δυνάμεις» Ib.lAMJ, τε iliiJv 53.UUU χα:
η «£υνωμένη Αριστερά» 58.125.
ό) Στις εχΛογες του 1977 η Νέα Δημοκρατία χρειάστηκε
12.400 όης>ους για καίε Βουλευτή της. τε liiAE'UK 14.100,
η ΕΔΗλ. 46.800, το ΚΚΕ 45.600 χα: η κΣυμμαχία»
70.000.
γ) Στις εκλογές της 18.10.1981 τε ΠΑΣϋΚ χρειά
στηκε για α.άίε όουλευτή τού 15.640 ίήοους. η Νεα Δημο
κρατία 17.640, το ΚΚΕ 56.400, ενώ το ΚΚΕ εσωτερχού
με 74.401) χα: το ΚΟΔΗΣΟ με 40.000 ψήσου; έεν πήραν
α.αμ.ίs έίρα.
{) Στ:ς εχλογες του 1985 το ΠΑΣΟΚ χρε:άετηχε γ:α
α.άίχ ίου/.ευ:τ, τ:ο 18.004 ψήςσυς, η Νέα Δημοκρατία 20.799,
το ΚΚΕ 52.459 χαι το ΚΚΕ εσωτερεχεό 117.000.
Π :ο ανάγλυφη ε’.χόνα ιεράρχισης. οηλαοή αντ:οημοκρ2τικής ί ιαίάίμισης της αξίας των ψήφων με όαση το χέμμα
ττρος το οποίο παρέχοντα: ϊεν μπορεί να ίοίεί.
Κα: πιο έεώηλη παραϊίαση των αργών που αναγορεύουν
τη Λαϊκή κυριαρχία αε ίεμέλιο του π&λιτκόαατος. άρα χα:
σε σώμα αό: αιρετό κατά το σ.ρώτο από τα πολιτια-ά ε υκα. ώματα ο·ε γίνεται.
ΓΠ. Er/.τός όμως ατό τη συνταγματική επιταγή, υπάρχουν
χα: άλλο: λόγο: για τους οποίους είνα: αναγχαια η θέσπιση
της «πλής αναλογικής ως πάγιου εχ/.ογτχού συστήματος.
α) Τα περισσότερα εεινά, ο: αερισσότερες εθνικές μας
-/.ατζατρηρές. έχουν πρόελθε: ατό το ίιχασμό. Ετομένως εί
ναι επιζήμιο χάίε εχλσγιχό σύστημα, είτε πλειοψηφικό είτε
ενισχυμένη σ/αλογικ.ή, του χωρίζει το Λαό μας σε εύο αντ:μαχόμενες ποια στάξεις. Και όταν η ειαμάχτ σε στ όνε: σε
αοοααία όρια, είνα: πάντως τότε έντσ/η ώστε η παράταξη που
χυόερνά ϊεν μτορεί να εφαρμόσει χανένα πρόγραμμ,α ή να 'χύ
σε: τσότρα πρ·ε·σ/.ήμπτα, οπωσίήποτε σε όταν η άλλη ταρά
ταξη έρχεται στην εξουσία ανάτρεπε: ό/υα όσα εχε: χάνε: η
τροηγούμενη.
6) Τα τροόλήματα της χώρας μας ήταν τάντοτε χα: εί
πα: χα: σήσερα πολύ σοόαρά χα: ούτε στο παρελθόν ήταν Ευνατό να λυθούν ατό ένα χόμμα. ούτε ατμερα. Ισχυρότατες με>νσχομματιχές α.υόερνήσεις απέτυχαν ν: αντιμετωπίσουν τα χ,ο:νωνια.ά α.α: τα οια.ο.τμιχά προέϋ ήπ.ατα. Αντίθετα τ, οιχ,τυμενιχή χυόέρνηση του 1926 — 1928 χατώρ-ίωτι ν' ατεχαταατήσε: τσεσωρινά 1.500.000 τρόσευγες χα: ν' α/τιμετωτίσε·
τη τεόαρ-στεεη ο:χονσχ:χή τρίτη. Λν ΐεν είχε ατεχλειστεί ατό
τι ο χατοτινέσ εξελίξεις αυτή η με ο στ, οιαχυόέσνηιτης. -λα
είχα-- ξετεραττε: ο: συ-/ετειες του ειχασμού 7.α: όα είχαν ατοσευχ-όι! τα αύώατάλληλα χ,ινήματα χα: η ε:χτατορία της
4ης Αυγούττευ χα: ο: άλ/υες ανωςοαύ.ίες,
γ) 'Τστερα ατ' ό/.ες αυτές τις χαταστροσές χα: τερ:τέτειες. η χώρα μα; έχει ατέλυτη ανάγ7.η για ουα’λό τολιτιχό

—

Δ®ν ανέχστα: τλέσν τους όότσβαυς
Εώνογτχοός νόμους του
στραγ-γαλιζουν ή όιάζου·/ την ίέλησή του. Θ£7υει να ειχρραστε: ε/Λ0ί«ρα χα: να ττέ/.νει: στη Βουλή εχί,τνους του ιήης·!ζε: 7.·α: όχι αντί γ: αυτούς να εχλέγοντα: άλλο: του παίρ
νουν τη ίέτη τους στη Βουλή όχι με τους ώήρους των ο>
λογέων, αλλά με χ.αϋ.το’/οίευττουούς νόμους. Δεν ανέχεται να
εχλέγοντα: ο: έουυευτε: του ενός αόμματος με 15.000 ίήρους xar. ο: όου/υευτές ενός άλλου αόμματος με 60.000 ίτρευς, οη/α£ή να εχε. ε ψήσος των οταεών ενός αόμματε ς
τετσατ./.άσ:c ευ.αμτ αεό τεν ψήρν των ετ-αόών ενός ά/Αου
αόμματες. Ούτε 5.000 εχλεγεί; μιας εχλογιχ-ής τεριρέρειας
να εα./όγε·υν ένα έουλευτή ενώ τε μια άλλη εχ/υογια.ή τερ:ρέρεια να χρειαύοντα: για την εχλογή ενός &ου7-ευτή 20.000
ώήρει.
Αν ϊεν ια.ανετσιηίεί τε α:τηεσ αυτό του Λαού ία οσηγηίούμε σε ατιέξεσε χα: σε εα.α.ρηχτιχές χαταστάσεις. Η ίέστιση της ατλής αναλογιχής είναι αναγχαια για την ομαλή
εημοχρατιχή τορεία.
ΙΛ . Το όασιχό γνώρισμα ενός ανόίευτευ εχλογιχού συστή
ματος. ότως η α«7.ή αναλτγιχή είναι η α.αίιέρωση ενιαίου
εχλεγια.εύ μέτρου γΐ2 ε/.τ τη χώρα, του ιερεσσιορίζετα: αετε
το σύνολο των εγχύρων ήήρων α.α: το συνο/.τ/.ό αριίμό των
•όουλευτών. Με τε ενιαίο εχλογ'α.ό μέτρο τροσέιτρίξετα: ο
αρ.ιίμό; των όευλευτών του αναλογεί σε α-άίε χόμμα.
Γισ την χατανομή των όευλευεια.ών εεσών χατά γεωγρα•ριχές σεριρέρειες η χώρα ειαιρειτα: σε ϊέχα ϊιαμερίσματα.
Διαιρώντας το σύνσ/Λ των εγαόρων ώτιραε ε/.τ ίων με τον αριί
μό των ευρών του αναλογεί ατον χαίένα ατό τα ϊέα.ε ϊιαμε·
ρίσματα. τροτϊιοριίετα: το ϊιαιχερισματιαό εα./.ογια.ό μέτρο.
Ι\α: με τη ϊιαιρεση του αριθμού των εγαόρεον ώηροοελτίων
του τήρε α-άίε χόμμα με τε ϊισμετ:σχατ:α.έ εχλογινό μέτρο,
σρστϊιορίζετα: ο αριθμός των εί.ρών του αναλογεί σε α-άίε
χόμμα στο σσγαεα.ρψένο ςισμέρισμα. Κατά τον ίόεο τσέτο
τσοσε:νρί“εσα: τε νομαρχιακό εα-λαγιχό μέτρο χα: ο αριίμός
των εσρών του αναλογούν στα αόμματα σε α.άίε νο·χό.
Λ . Η α.ατανομή ετομένως των Βουλευτικών είρών σ:α
κόμματα γίνεται σε τρεις ράσεις. οηλαϊή ςτο σύνολο τη;
χώρα;, στα σέν.α γεωγ:ας:α.ά ϊια/εεσίσαατα α.α: στις νΡααρχιαα.έ; εχμΛγτ/.ές τεριρερειες. Αν σε μια ατό τις οάσεις
αυτές ταρ αχεί νουν αυιάθετες έόρ;; ταρ ανωσούντσ: στα α.έυυατα τίυ έχουν τα μ.εγα/.υτερα αχσησιμοτοιητα υτόλοιτα
εγκύρων ψηοοίε/.τίων
Λ I. Μετά την κατάργηση του σταυςυύ τροτίμησης τα
γύμνασα έ-,γυν τη ϊυνατέτητα να συυ,τεειλαχσάνουν στα ψησσϊέλτιά τευτ-α.αι σε εν.λόγιυ,η σειρά τους υτε-ψήςιους του;
οτοιευς συστεσ :ε/-άμ c αν αν μέχρι τώσα στο ίησοϊέλτ-ο ετιχσασε·α:, Για το 7.έγο αυτό το ιΐτισοίέ/.τιο εσσσ/.ρσττ ία; α.α ■
ταστείτα·..
ΛΤΊ. Με το άρίσο 1 του σνεσίου νόαου οσίζετα: ο ασιίιεός
των έουλευτιααόν εσρών σε ολόχ'/.τσση την ετεικράτε-α ό3007
χα: ο τρέτσσ με τον οτσοόο σεεσσιοριίετα: ο αριίιυός των
ςτρών σε α-άίε νουστ,·:αχή εκλογική τσεσιςέσεισ.
Με σ: άσίσε 2 γ/ττασγείται τ- άρίρο 3 του σ.ϊ. 164/
1984. του ανασέρετα: στου; ϊου/.ευτές ετια-σατεία;.
Με τε άρίσο 3 τςοστίίεται έκτη τασάγεασο; στο άρίρο
87 του τ.ε. 164/84. σύυρωνα με την οτοία τα Π ρωτςβιν.εια οιαειοάζουν τα εα.λςγια,ά ατοτελέσμ,ατα της τεριςέρειάς
του; στο Ττουργείο Εσωτερικών.
Με τε άρίρο 4 χ'τ:α.αίίστσσεαι το άαΰοο 88 ταυ τ.ε.
164/84 α.α: οσίζετα: ο τρότος του τρσσοιορισκγύ του τανε/.λέν-ςυ εχλσ-ιν.εύ μέτρου α.α: τη; α.στη/ιαχής των 300 είρών
στα αόμματα του συμμετέχουν στις εα.λογες.

ίίο. Κα· ευα/.ό; σο/.-ττ/.ό; &ί·ο; σε ία
ότο αε τα
α.αλτονείευτια.ά συστήματα εχίιάζετα: ο Ατςς 7.2:· τ vOrCCOτειτα: η πόλωση.
ί; 0 ττλιτ·νόσ μας εό ; γιεειάζετα: ώΓ/2Γν£4ΒΤΤ.. 0 C'TUXJ.ματ-ταος εν.τοείΐε: την εξέλιξη. τ:ς νέες ιτέες, τον εχσνγχςσνισμο· της τολιτια.ής ζωής. Χωρίς την ανανέωση χα: τεν
εχβττγχρσνισμό. ία αείνευμε ττο τέ/μεα στο στοιο ός'στ,έααστε.
ία ε’ματτε συνεχώς τ.αίυστεση-εένο: το/.·τ:.χά. χ,ο’νωνιν.ά. οι*
7-θνομιζ.ά. ν.:α υτοατ.-άςττυχ,τη τεριοχή της Βυρώτης.

Με το άις-ίρο 5 ανοια.αίίστατα: το άρίσο 89 του τ.ο
164/84 α.α: ορίζοντα: τα εχλογια.ά ίια/.εσίσαατα. c τρότες
•τευ τροσΐισρισιιού του ριαιυεσισμστια.ού εκλογικού μέτρου α.α:
της κατανομής των όου/.ευτιχών είοών των ριαμερισιεατω'1
ν.αι των νοιιαςχιαχών εχλογιν-ών σεριςερειων.

ε': Ο Λαός μας σιίά γτ·α τ.τόοόο χα: για Διχαιοσύνη. Διχαιβσν/η σε το/.λεύς τομείς, α/ώυά χτα: εχλσγιχή ειχαιοσύνη.

?\Ιε το άείσ: G α.αταςχείτα: το ασ-θρο 90 του τ.ο. 164/
1984.

— 3
Και με τ: άοδρο 7 αντικ.αδιτ τ α τ α ι τ ταρ. 2 του άρδρου
9] του τ.δ. 164/1984 του χιαφέρετα: στο έργο της Ανώ
τατης Εύφοσευτικ-ήσ Επιτροπής.
Αδήνα. 14 Μαρτίου 1986
• θ'. Π ροτείνοντες Βουλευτές
Ιωάννης Ζίγδης. Γεώργιος Μαύρες. Χαοάλαμπος Πρωτοπα—άς'. Δημήτριος Νιάνιάς. Διονύσιος Λιβ-ανός. Νικόλαος
ψαρουδάκης. Λεωνίδας Κόρφος. Ιωάννης Μτούτος. Ευστ σ
όι ος Π χ/ζγούλης. Ευ/ματνουήλ Αρεττάν.ης. Νικόλαος Κα
λού ο τ.ς. Κων/νος Καττος.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΤ
«Για τη-/ ταοτοτοιηση του τ.δ. 162/1985».
Άρδρο 1.
Το ααδαο 2 του τ.δ. 152/28.3.1985 «Κωδικοποίηση
α' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοδεσίας για τη-/ εκλο
γή βουλευτών» αντικαδίσταται ως εξής:
1. Ο αριδμός των βουλευτών σ’ ολόκληρη την ετικράτε:α ορίζεται σε τριακόσιους (300) .
2. Ο αριδμός των βουλευτικών ουρών της κάδε εκλογι
κής Περιφέρειας ορίζεται κάδε φορά του γίνονται 6ου>ευτικές εκλογές ανάλογα με το νόμιμο τληδυσμό της.
ότως
προκύπτει αετέ τ’ ατοτελέσματα της τελευταίας πτοηρασής
του δημοσιεύτηκαν στην Ερημε pica της Κυβερνήσεως
3. Μέτρο για τον υτολογισμό του αριδμοό των βουλευτι
κών εδρών κάδε εκλογικής τεριφέοειας είναι το τηλίκο της
διαιρέσεως του συνολικού αοιδμού των δημοτών της Ετικράτειας, του προκύπτει ατό την τελευταία στογραφη με
το συνολικό αριδμό των βουλευτικών εδρών. Οι εκλογικές
περιφέρειες νοούνται με τα διοικητικά ofta του ισχυσαν τςν
1η Ιανουάριου 1985.
4. Το τηλίκο της διαιρέσεως του κατά την ταράγραφο 2
ταυ πατέντες αριδο,ού οημοτών αε το εκλογικό μέτρο της
τροηγθυμένης παραγράφου, αποτελεί τον αριδμό των 0ουλευτικών εδρών της κάδε εκλογικής τεριφέρειας.
5. Αν μείνουν αδιάδετες έδρες, δα τροστεδούν ανά μία
στις εκλογικές περιφέρειες του παρουσιάζουν το μεγαλύτερο
υπόλοιπο, ώστου να συμτληρωδεί ο κατά την ταράγρ .-τε 1
συνολικός αριδμός εδρών.
Άρδρο
Το άρδ
αρ-Ορο ο του ίδιου διατάγματος κατ

ματα του έχουν τα μεγαλύτερα
ψήφων.

αχρησιμοτοίητα υπόλοιπα

3.
Αν και μετά τη δεύτερη αυτή κατανομή μείνει αδιάδετη μια έδρα δίδεται στο κόμμα του συγκέντρωσε το μεγαλύ
τερο αριδμό ψήφων κατ αιν μείνουν δύο αδιάδετες έδρες κατανέμονται <ηά μια στα δύο μεγαλύτερα κόμματα.
Άρδρο 5.
Το άρδρο 89 αντικαθίσταται ως εξής:
1. Για την κατανομή των βουλευτικών εδρών κατά περιφέρειες, η χώρα διαιρείται στα παρακάτω δέκα .διαμερίσμα
τα:
Α. Το τρώτο διαμέρισμα τεριλαμβάνει τις εκλογικές πε
ριφέρειες: a) Α' Αδηνών, S) Β' Αδηνών, γ) Α' Πειραιώς,
δ) Β' Πειραιώς.
Β*. Το δεύτερο διαμέρισμα τεριλαμβάνει τις εκλογικές
τεριφέρειες: α) υτόλοιτου Αττικής, 6) του νομού Βοιωτίας,
γ) του νομού Φδιώτιδος, δ) του νομού Φωκίίος και ε) του
νομού Εύβοιας.
Γ. Το τρίτο διαμέρισμα τεριλαμβάνει τις εκλογικές περιφέρειες των νομών α) Αργ/ιλίδος, 6) Αρκαδίας, γ) Κορινδίας, δ) Λακωνίας και ε) Μεσσηνίας.
Δ. Το τέταρτο διομέρισμα τεριλαμβάνει τις εκλογικές
τεριφέρειες των νομών α) Αιτωλίας και Ακαρνανίας, β) Αχαίας, γ) Ευρυτανίας, ί) Ζακύνδου, ε) Ηλείας και στ) Κε
φαλληνίας.
Ε. Το τέμττο διαμέρισμα τεριλαμβάνει τι; εκλογικές πε
ριφέρειες των νομών α) Άρτας, δ) Θεσπρωτίας, γ) Ιωαννίνων, δ) Κέρκυρας, ε) Λευκάδας και στ) Πρέβεζας
ΣΤ. Το έκτο διαμέρισμα τεριλαμβάνει τις εκλογικές περιφέρειες των νομών α) Γρεβενών, 6) Καρδίτσας, γ) Κοζάνης, δ) Λάρισας, ε) Μαγνησίας και στ) Τρικάλων.
Ζ. Το έβδομο
διαμέρισμα τεριλαμβάνει τις εκλογικές
τεριφέρειες α) Λ' Θεσσαλονίκης, δ) Β' Θεσσαλονίκης και
των νομών α) Ημαδιας, β) Καστοριάς, γ) Κιλκίς, δ) Πέλ
λας, ε) Πιερίας, στ) Σερρών, ζ) Φλώρινας και η) Χαλ
κιδικής.
Η. Το όγδοο διαμέρισμα περιλαμβάνει τις εκλογικές πε
ριφέρειες των νομών α) Δράμας, 6) Έβρου, γ) Καβάλας,
δ) Ζάνδης και ε) Ροδότης.
θ. Το ένατο διαμέρισμα τεριλαμβάνει τις εκλογικές τεριφέρειες των νομών α) Δωδεκανήσου, β) Κυκλάδων,
γ;
Λέσβου, δ) Σάμου και ε) Χίου.
1. Το δέκατο διαμέρισμα τεριλαμβάνει τις εκλογικές τεριφέρειες των νομών α) Ηρακλείου, β) Λ-ασηδίευ. γ) Ρε-S ύ
μνο., και ϊ) Χανίων.

2. Το σύνολο των εγκύρων ψήφων του τήραν όλα τ_ κόμ
ματα και οι ανεξάρτητοι υτοψήφιοι σε κάδε διαμέρισμα, διαι
ρείται με το σύνολο του αοιδμού των βουλευτικών εδοών του
Στο άρδρο 87 προστίθεται η ταρακάτω έκτη ταράγρσαναλογούν σε αυτό. Το τηλίκο της διαιρέσεως ατοτελε-, το
φος.
6.
Τα Πρωτοδικεία της Χώρας αθροίζουν τ’ ατοτελέ διαμερισματικό μέτρο.
σματα της τεριφερείας τους και τα διαβιβάζουν με το ταχύ
3. Το σύνολο των εγκύρων ψήφων του τήρε κάδε κόμμα
τερο μέσο στο Ττοοργεί: των Εσωτερικών, ότου συγκεντρώ
στο κάδε -διαμέρισμα διαιρείται με το δοακερ'.σματικέ μέτρο.
νονται τ’ ατοτελέσματα όλης της Χώρας.
Στο τηλίκο της διαιρέσεως αυτής αντιστοιχεί ο αοιδμός των
βουλευτικών εδρών του αναλογούν στο κάδε κάρμα στο συγκεΆρδρο 4.
μένο διαμέρισμα.
Το άρδρο 88 αντικαδίσταται ως εξής:
4. Αν μείνουν αδιάδετες έδρες κατανέμοντσ. στα κόμμα
τα. παίρνοντας υτόψη α) τις έδρος του δικαιούται κά-δε κάχ1. Για την κατανομή των βουλευτικών είρών στα κόμμα
μα στο σύνολο της χώρας, β) τις έδρες του πήρε κάδε κόμμα
τα του έλαβαν μέρος στις εκλογές, διαιρείται το σύνολο των
στο καδένα ατό τα δέκα διαμερίσματα. Η κατανομή αρχί
εγκύρων ψηφοδελτίων όλης της Χωράς με το συνολικό αρι
ζει ατό το μικρότερο κόμμα, το οποίο δα πάρει τις υπόλοιπες
θμό των βουλευτικών εδρών (300).
έδρες ταυ δικαιούται στα διαμερίσματα εκείνα στα οτοία Δ
Το τηλίκο της διαιρόσεως είναι το τανελλήνιο εκλογικό
χει τα μεγαλύτερα αχρητομοτοίητα υπόλοιπα. .Ακολουθεί κα
μέτρο. Με το μότο ο αυτό διαιρείται το σύνολο των εγκύρων
τά τον ίδιο τρότο ο προσδιορισμός των εδρών του αμέσως με
ύηφοδελτ’ων του τήεε κάδε κόμαα και το τηλίκο της δκπγαλύτερου κόμματος, εκτός εάν σε κάτοιο Δ:σμέρεσμα έχουν
ρεσεως δίδει τον αριδμό των βουλευτικών εδρών του ανα
διατεθεί όλες ο; έδεες και επομένως δα ληφδούν υπόψη τα
λογεί σε καδένα ατ’ αυτά.
υπόλοιπα των αχοησιαοποίητων ψήςων του πήρε στα υπόλοι
πα δταοεερίσματα. Αν απομείνει αδιάθετη, ata έδρα δίδεται
2. Αν μετά τις ταρατάνω διαιρέσεις μείνουν αδιάθετες οστο τρώτο κόμμα.
ρισμενες βουλευτικές έδρες, κατα/εμονται ·ανά μία στα κόμ
Άρδρο 3.

