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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΒΚΘΕΣ1Σ
Έπί τοΰ σχεδίου Νόμου «περί τροποπο ιήσεως καί οτυχ^λ η ρύ
σεως τοΰ ύπ' άριθ. 650/1974 Προείρ. Α·ατάγμ7τος
«■περί κωϊικοποιήσεως των ίσχυουσών διατάξεων τής
Εκλογικής Νομοθεσίας».
Πρός την Βουλήν τϋ·ν Ελλήνων

Από αρκετού όμως χρόνου ή Αντιπολίτευση ζητεί — μέ
υπορβίλλαυσαν μάλιστα σπουίή, ύεόομένου ότι ό βίος τής παΡ’ούσης Βουλής λήγει τον Νοέμβριον 1978 — νά τροποποιτθή
ό Xόχος τοϋ 1974,κι» νά ψηφιισθή άλλος Εκνυαγκός Νόμος.
Βασικά, οί όψιμες έ—«ορίσεις πού οοατυπώθηκαν κατά τοϋ
Νόμου 'ύτοΰ στηρίζονται στό ό,τ: μέ τό έφαρμοσθέν σύστημα
οττΐνειν: , αδιάθετες πολλές έδρες άπό τήν πρώτη κατανομή,
τις οπ::ιες καί έκαρπώθησαν τά δύο πρώτα Κόμματα.

1.
Όπως είναι γυωστό στις κοινοβουλευτικές χώρες τής Οι επικρίσεις όμως αυτές είναι κατ άρχήν άίάσιαες. -πατί
Αύσεως ip αρμόζονται διάφορα εκλογικά συστήματα με ποι
αυτός ακριβώς itvat ό σκοπός τής Ένισχυμένης Αναλογικής,
κίλες παραλλαγές.
ϊηλ. νά ενισχύη τά μεγαλύτερα Κόμνατα ώστε νά μπορή νά
Τότε στη >- 'ι>ρ':· ό*} rat στή'/ π-άξη γίνεται γενικά ,τα'αίΐεχτό ότι τέλειο /.κλινικό σ-ότττμα :εν υπάρχει χαί ότι κάθε
είϊος έχε: ώσισχένα ά/αυφισδήτητα. πλεονεκτήματα χα: αντί
στοιχα μειονεκτήματα. Γι’ αύτό χαί είναι σύνηθες φαινόμενο
νά επικρίνουν άπό τήν επομένη των εκλογών οί ήττημένοι τής
έκλογικής μάχης το σύστησα τού ισχυσε, ίιογκώνοντας τά
μειονεκτήματα καί αποσιωπώντας τα πλεονεκτήματα του.
Μπορεί πά/τως νά λεχθή μετά βεβαιότητος ότι το σχετικά
καλύτερο σύστημα είναι εκείνο τού ταιριάζει στις συγκεκριμένες συνθήκες τής πολιτικής ζωής ,μιάς χώρας. Εκείνο
δηλαδή τού λαμβάνει ύπ’-όψη του καί τήν τείρα.τοΰ ταρελθόντυς καί άντατοκοίνεται στις ιδιομορφίες τών τολιτικών
εξελίξεων.
Γι’ αύτό ϊέν εύσταθεί ή άποψη ότι τό εκλογικό σύστησα
πρέπει νά είναι Συνταγματικά κατωχυρωμένο, άφοϋ έτσι ϊέν
θά μ.τοροΰσε νά τοοποποιηθή χωρίς τή τροτατοίητη τού Συν
τάγματος. Έτου,ένως ό εκλογικός νόμος ϊέν θά μπορούσε -να
ϊιαϊραματίση τον χρήσιμο ρόλο του στις περιστάσεις χα*ά
τις ότοίες ταρίσταται άνάγ/.η άμβλύνσεως τών τολιτικών
«εθών ή συστειοώτεως τών τολιτικών δυνάμεων.
Στόκος έξ άλλου τού ’Εκλογικού Νόμου ο εν μτορεΐ νά
είναι ή οίονεί στατιστική καταγραφή τών τολιτικών δυνάμεων
καί τάσεων υ.ιάτ χύρας.( άλλά κυοίως ή άνάδειξη άπό τις
εκλογές κυβερνήσεως ικανής νά κυβερνήτη τήν χώραν κατα
τρό~ο σταθερό καί δήμιουργηκό.
Με βάση τα ανωτέρω. ή τείρα τοΰ ταοελθόντος άπέϊειξε.
ότι τό καλύτερο εκλογικό σύστημα γιά τον τότο μας είναι τό
σύστημα τής Ένισχυμένης ’Αναλογικής. Τό σύστημα αύτό
άφ’ ενός έτιτρέτει νά έκτοοσωτοΰνται στο Κοινοβούλιο όλες
οί τολιτικές τάσεις καί άφ’ ετέρου καθιστά δυνατόν τον σχη
ματισμό Κυβερνήσεως ικανής ν’ άντατοκοιθή στήν άτοστολή
της. Πλεονεκτεί συνεπώς καταφανώς καί τοϋ Πλειοψηφικού
καί τής ’Απλής ’Αναλογικής γιατί χωρίς νά όδητή στις άϊικίες που συνεπάγεται τό πρώτο, αποφεύγει τις επικίνδυνες άϊυναμίες τοΰ δευτέρου. 0! έπικίνϊυνες άϊυν^ιι.'ες τής ’Απλής
Αναλογικής είναι άπό τήν πράξη γνωστές. ’Οσάκις έφηομοσθτ
στόν τόπο μας τό σύστημα αύτό άπέτυνε πλήσως γιατί ϊέν
μπόοεσε νά ϊώση βιώσιμη Κυβέρνηση. Στις εκλογές π.χ. τοΰ
1950. που έγιναν γιά τελευταία φοοά μέ τήν Απλή ’Αναλο
γική, πήοαν μέρος 29 Κόμματα καί συνασπισμοί Κομμάτων,
μέ αποτέλεσμα τήν κυβερνητική αστάθεια μέ όλα τα ϊυσμενή
επακόλουθά της. Γι’ αύτό. ύστερα άπό σύντομο χσόνο, τά ίϊια
τα Κόμματα, τά όποια είχαν προηγουμένως μέ πάθος υποστη
ρίξει τήν Απλή ’Αναλογική άναγκάσθησαν νά συμσωνήσουν
καί νά καταρτίσουν ένα νέο εκλογικό νόμο, που είσήγαν-ε τό
σύστημα τής Ένισχυμένης ’Αναλογικής. Τό σύστημα αύτό, μέ
ορισμένες παραλλαγές εφαρμόζεται άπό τότε στή Χώρα μας
καί θεωρήθηκε άπό τό σύνολο σχεϊόν τοΰ πολιτικού κόσμου
ως το πιο ενοεοειγμενο και προσφορο. Στο πνε
νεύμα αυτό ανταποκρίνεται καί ό ισχύων Νόμος, μέ τον όποιο ϊιεξήχθησαν οί
εκλογές τοΰ Νοεμβρίου. 1974. Ό Νόμος αυτός ένει επίσης
υπέρ αύτοΰ τό άϊιάβλητον, γιατί"ψηφίσθηκε άπό τήν Κυβέρνηση
τής ’Εθνικής Ένότητος καί φέρει τις υπογραφές όλων τών
μελών της.

σχηματισύή αυτοδύναμη καί στσθεεή Κ.βέ:νητγ. γιά νά έπ.τελέση τήν αποστολήν της, άλλά καί νά μή ϋπάρ >· ικπτ.-κερ »ατισμος τής Αντιπολιτευσεως σέ πλήθος Καυμάτων. Έξ άλ
λου ϊεν μπορεί νά είναι εκ τών προτέρω.ν γνωστό π»:α καί πό
σα -θά είναι τά Κόμματά που θά ενισχυθοΰν. Αύτό τό προσϊιορίζει ό Λαός διά τής ψήφου ταυ.
Η Κυβέρνηση συνεπώς θά μπορούσε νά έμμείνη στον ίσχύοντα Εκλογικό Νόμου τού 1974. άφοΰ καί ορθόν καί κατάλ
ληλον τον θεωρεί. Γιά νά άπαλλάξη όμως όσο είναι ϊυνατόν
-ό έκλοιτκό σύστημα άπό τήν άσκουμένη κριτική —μολονοτι.
όπως προελέχθη σέ καμμιά χώρα κανένα σύστημα ϊέν κατώρθωσε νά είναι γενικής έπιϊοκιμασίας— εΐση-'είται τήν ψήφι
ση τοϋ παρόντος σχεϊίου Νόμου, πού επιτυγχάνει τόν εύκταίο
συγκερασμό: Νά ϊιευκολύνη άκόμη περισσότερο τήν εκπροσώ
πηση όλων τών πολιτικών τάσεων καί ΐϊίως τών μ·κροτέρων
κομμάτων ττή Βουλή, χωρίς ωστόσο νά άλλοιώνη τόν βασικό
σκοπό τής Ένισχυμένης Αναλογικής, πού είναι ή ϊιασφάλιση τοΰ μεγάλου αγαθού τής πολιτικής σταθερότητος. Καί
το πράττει τούτο σέ περίοϊο μή προεκλογική, ώστε τό σύστη
μα νά ϊιατησήση τόν άϊιάβλητο χαρακτήρα του καί είναι
εγκαίρως γνωστό στον Ελληνικό Λαό.
Είίικώτερα επί τού άρθρου 1 τού ύπό κρίση σχεϊίου Νό
μου σημειοϋμε τά εξής:
Είναι ϊιεθνές τό «αινόκενο τής αύΞ ζνου,ένης πολιτικής
ώριμότητος τής νεολαίας καί ή αντίστοιχη τάση της νά συμ
μέτοχη ένωρίτερα στά κοινά. Ή άναγνώριση όμως τού δι
καιώματος τοΰ έκλέγεν άπό άπόψεως ηλικίας ποικίλλει άπό
χώρα σέ χώ·ρα. στις σημερινές κοινοβουλευτικές δημοκρατίες.
Σέ «ορισμένες τό ϊικαίωμα έχει ϊοθή στό 18ο έτος, σέ άλλες
τό 19ο ή τό 20ό καί σε άλλες διατηρείται στό 2Ιον έτος.
Στην χώρα μας επίσης ϊιετηρήθη μέχρι σήμερα τό 21ο. ή
Κυβέρνηση όμως κρίνει σκόπιμο νά προχωρήση καί στην Έλλάϊα ό υποβιβασμός τοΰ ορίου ηλικίας τών έχόντων ϊικαίωμα
ψήφου. Τ'·.’ αύτό είσηγείται τήν μείωση τοΰ ορίου τής ηλικίας
τών έχόντων ϊικαίωμα ψήφου στό 20όν έτος.
Μέ τό άρθρ. 2 ορίζεται ότι γιά τήν έξεΰρεση τοΰ έκλογικοΰ μέτρου τής Πρώτης Κατανομής ό αριθμός τών εγκάτων
ψηφοϊελτίων έκάστης εκλογικής περιφέρειας ϊιαιρείται. διά
τοΰ άριθχοΰ τών έϊρών αύτής. αυξανόμενου κατά ένα. Μέ ρον
τρόπο αύτόν μειώνονται σοίαρώταπα αί άϊιάθετες έκ τής
πρώτης Κατανομής έϊρες και έτσι επιτυγχάνονται οί πσοσυαφερθέντες δασικοί στόχο: τοΰ έκλογικοΰ συστήματος.
Μέ τό άρθρ. 3 ζητείται νά παρασχεθή ή εξουσιοδότηση
γιά τή-/ Κωδικοποίηση τήσ ’Εκλογικής Νομοθεσίας
ϊιά
Προεϊρ. Α/τος.
ΑΙέ δάση σά ά/ωτέρω είσηγούμεθα τήν επιψήφιση του πα
ρόντος σχεϊίου Νόμου.
'
Έν Άθήναις τή 6

Ιουνίου 1977

Ό Τπουο·^ς ’Εσωτερικών
ΙΠΠ. ΙΟΡΑΑΝΟΓΛΟΤ

