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Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Επιδιώξεις, Εμπειρίες
Με το παρόν σχέδιο νόμου, που κατατίθεται εγκαίρως και σε 

ανύποπτο χρόνο για ψήφιση, επιδιώκεται η διαμόρφωση εκλογι
κού συστήματος δικαίου και αποτελεσματικού. Διευρύνεται, εξάλ
λου, το δικαίωμα του ψηφοφόρου για επιλογή μεταξύ περισ
σότερων υποψηφίων βουλευτών.

Η εμάΰΒΚ από την εφαρμογή τούισχΰοντος εκλογικού νόμου, 
που εισηγήθηκε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 198S, είναι οδυνη
ρή. Χρειάστηκαν τρεις αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις vie 
να εκλέξει το πλειοψηφούν κόμμα, με ποσοστό 47%, μόλις 150 βου
λευτές. Στο διάστημα Ιουνίου 1989 -Απριλίου 1990, η πολιτική α
στάθεια, αποτέλεσμα του εκλογικού συστήματος, ταλαιπώρησε 
αφάνταστα τον ελληνικό λαό και αντί για πρόοδο, αντιμετωπίσα
με οικονομική και κοινωνική καθυστέρηση και οπισθοδρόμηση.

Η Νέα Δημοκρατία, ως Αξιωματική Αντιπολίτευση κατά την ε
ποχή της ψηφίσεως του εκλογικού νομού 1847/1989, τον ανέχθη
κε (ως το μη χείρον), κάτω από τον εκβιασμό της τότε πλειοψηφίας, 
ότι αντί αυτού θα έφερνε ακόμη πιο απλή αναλογική, η οποία θα 
ήταν διαλυτική για τον πολιτικό μας βίο. Είχε τονίσει, όμως και 
τότε, την πάγια θέση της υπέρ της ενισχυμένης αναλογικής, σαν 
το σύστημα, που οδηγεί σε σταθερές κυβερνήσεις.

Η απλή αναλογική

Η Αριστερά, από το άλλο μέρος υποστήριζε, παγίως, ως κατάλ
ληλο σύστημα την απλή και «άδολη» αναλογική, διότι εξασφαλί
ζει καλύτερη αντιστοιχία ψήφων και βουλευτών, που λαμβάνει 
κάθε κόμμα και επομένως θεωρείται το δικαιότερο σύστημα, μέ
σω του οποίου γίνεται πράξη η συνταγματική επιταγή περί ισότη
τας της ψήφου. Πρέπει, όμως, να τονισθεί ότι η «δικαιοσύνη και 
ισότητα» ενός συστήματος δεν είναι ζήτημα μόνο αριθμητικής α
ντιστοιχίας εκλογικής δυνάμεως και αριθμού εδρών ενός κόμμα
τος. Είναι επίσης ζήτημα αντιστοιχίας εκλογικής δυνάμεως και 
πολιτικής ισχύος.

Όταν ένα κόμμα, με το 1% ή το 2% των ψήφων καθίσταται σε 
οριακές, αλλά όχι σπάνιες περιπτώσεις καθοριστικός παράγοντας 
για το σχηματισμό κυβεονήσεως και εκμεταλλευόμενο την ανά
γκη των μεγάλων κομμάτων, κερδίζει δυσανάλογη πολίτικη ισχύ, 
αυτό καταστρέφει ουσιαστικά κάθε έννοια ισότητας και δικαι
οσύνης.

Εναλλαγή εκλογικών συστημάτων

Ιστορικά στην Ελλάδα τα αναλογικά συστήματα δεν απέδωσαν. 
Έτσι οι πρόσφατες περιπέτειες από την εφαρμογή του V.1B47/1989, 
σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως περιστα- 
σιακές ή συμπτωματικές. Είναι συνέπειες του συστήματος, το ο
ποίο είναι αναποτελεσματικό. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την 
αναδρομή στο παρελθόν:

α) Η αναλογική του 1926. η οποία ήταν έργο του Αλέξανδρου 
Παπαναστασίου και ειδικής τριακονταμελούς επιτροπής, τροπο
ποιήθηκε σε πλειοψηφικό σύστημα από την τότε κυβέρνηση Ελευ
θερίου Βενιζέλου.

β) Η δεύτερη αλλαγή του εκλογικού συστήματος έγινε προ των 
εκλογών του 1932, όταν η κυβέρνηση Βενιζέλου επανέφερε, με 
μικρές αλλαγές, την αναλογική του 1926. Προ δε των εκλογών του 
1933, επανήλθε το πλειοψηφικό, πάλι από την κυβέρνηση Βε
νιζέλου.

γ) Η φιλοβασιλική Βουλή του 1935 κατήργησε το πλειοψηφικό 
και επανέ^ρρε την αναλογική του 1932, με την οποία διεξήχθη- 
σαν οι εκλογές των ετών 1936, 1946 και 1950.

δ) Κατά τις εκλογές του 1951 έχουμε νέα τροποποίηση του ε

κλογικού συστήματος. Καταογήθπκε η αναλογική, που δεν πρό- 
σφερε κοινοβουλευτική σταθερότητα και υιοθετήθηκε ένα 
ιδιόμορφο σύστημα ενισχυμένης αναλογικής.

ε) Το επόμενο έτος επαναφέοεται, από την κυβέρνηση Πλαστήρα 
το πλειοψηφικό, το οποίο οδηγεί σε άνετη πλειοψηφία το κόμμα 
του Συναγερμού εις βάρος των συνασπισμένων κεντρώων 
κομμάτων.

Μετά το 1952, ουδέποτε εφαρμόστηκε πλειοψηφικό. Ουδέποτε 
εφαρμόστηκε αναλογική. Οι εμπειρίες και από τα δύο συστήματα 
δεν ήταν θετικές.

Το 1989 εισάγεται η ιδιόρρυθμη αναλογική του ΠΑΣΟΚ, με στοι
χεία καθαρού πλειοψηφικού στις μονοεδρικές. Οι συνέπειες είναι 
γνωστές και η επανάληψή τους απευκταία.

Το νέο σύστημα

Οι θιασώτες της^απλής αναλογικής δύσκολα θα ισχυριστούν, 
ότι το αίτημα κυβερνητικής σταθερότητας είναι δευτερεύον, ενώ 
οι θιασώτες της κυβερνητικής σταθερότητας, δύσκολα θα αρνη- 
θούν τη δικαιοσύνη της απλής αναλογικής. Ο συνδυασμός κυβερ
νητικής σταθερότητας και αναλογικής εκπροσώπησης είναι 
επιθυμητός, ενώ μέχρι τώρα θυσιαζόταν το δεύτερο υπέρ του πρώ
του (ενισχυμένη αναλογική), ή το πρώτο υπέρ του δευτέρου (α
πλή αναλογική).

Ο εκλογικός νόμος που προτείνουμε είναι κατά βάση ο νόμος 
1516/1985, από τον οποίο απαλείφονται οι κατάφωρες αδικίες εις 
βάρος του τρίτου και γενικότερα των μικρών κομμάτων.

Το προτεινόμενο σύστημα ενισχύει το πρώτο κόμμα, αλλά κο- 
τά τρόπο σύμμετρο και πάντως σεβόμενο τα μικρότερα κόμματα. 
Στο δεύτερο κόμμα δεν επιφυλάσσεται ιδιαίτερη εύνοια. Το πλε
ονέκτημα για αυτό είναι ότι μπορεί να επιδιώκει, να ελπίζει, και 
γιατί όχι, να ισχυρίζεται ότι είναι πρώτο. Τον ισχυρισμό αυτόν κα
λείται και να αποδείξει. Ο προτεινόμενος, λοιπόν, εκλογικός νό
μος είναι πρόκληση για τους υποψήφιους πρώτους και άρα πρέπει 
νο τύχει της αποδοχής τους. Είναι και μια προσφορά προς τους 
μικρούς, αφού τους εξασφαλίζει κατώτατο όριο, το οποίο δεν μπο
ρεί να είναι μικρότερο από το 70% των εδρών που θα ταυς έδινε 
η απλούστατη αναλογική.

Η καθιέρωση, εξάλλου, ελάχιστου ορίου για να δικαούται το κόμ
μα να εκλέξει βουλευτή, δίνει πραγματική υπόσταση στο κόμμα, 
όχι μόνο ως συντελεστή στη δημιουργία και διακίνηση των ιδε
ών, αλλά και στην επίτευξη αποτελέσματος. Το κάμμα είναι κάτι 
περισσότερο από πολιτική λέσχη. Είναι φανερό άλλωστε ότι η ύ
παρξη πλαφόν λειτουργεί συσπειρωτικά, και άρα ευεργετικά για 
τα μικρά κόμματα, ενώ η κονιορτοποίηση των πολιτικών δυνάμε
ων στην οποίο οδηγεί το ισχύον σύστημα (με 0,50% μπορεί να ε
κλεγεί βουλευτής) έχει υποψήφια θύματο τους μικρούς, και άρα 
ευάλωτους. Αυτό έδειξε και η λειτουργία του ισχύοντος νόμου, 
μια και οι μεγάλοι έγιναν ισχυρότεροι και οι μικροί μικρότερου

Μέσα στο ίδιο πνεύμα αποτελεσματικής έκφρασης της λαϊκής 
βούλησης εντάσσεται και η διεύρυνση του δικαιώματος επιλογής. 
Γ Γ αυτό καθιερώνεται μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων βουλευ
τών και η πολυσταυρία: Μεταξύ περισσοτέρων επιλέγεις όσους 
θέλεις και όχι μεταξύ ολίγων ένα μόνο.

Τέλος γίνεται πρόβλεψη για αποφυγή του άσκοπου και καθ'υ
περβολήν ανταγωνισμού μεταξύ των υποψηφίων βουλευτών με 
το κυνήγι του σταυρού, όταν οι εκλογές είναι αλλεπάλληλες. Προ- 
βλέπεται, εφ όσον επαναληφθούν εντός έτους, να ισχύει λίστα.

Έγκαιρη ψήφιση και αποδοχή νομοσχεδίου

Ουδέποτε εκλογικός νόμος ψηφίστηκε εγκαίρως, δηλαδή σε 
ανύποπτο χρόνο και σε απόσταση από τις εκλογές. Έτσι στο πα
ρελθόν αντί για κανονισμός διεξαγωγής των εκλογών, γινόταν ερ
γαλείο πριμοδότησης υπέρ του κόμματος που τον ψήφιζε. 
Υποστηρίχθηκε ότι θα ήταν έντιμο να ψηφίζεται κάθε φορά, για 
τις μεθεπόμενες εκλογές, αλλά οι ίδιοι οι εισηγητές αυτής της ι
δέας την καταπάτησαν βάναυσα ψηφίζοντας εκλογικούς νόμους 
την τελευταία στιγμή στα μέτρα τους, επιδιώκοντας ευτελή προ
εκλογικά ωφελήματα.

Η έγκαιρη ψήφιση του εκλογικού νόμου από την κυβέρνηση της
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Νέας Δημοκρατίας αποτελεί έντιμη και βαραλέαπράξη του Πρω
θυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτόκη που δεσμεύτηκε προς τούτο 
και τηρεί την υπόσχεσή του. θα γνωρίζουν όλοι από τώρα τους 
κανόνες του πολιτικού παιχνιδιού και θα ετοιμάζονται επί ίσοις 
όροις.

Το ΠΑΣΟΚ πιστεύουμε να δεχθεί το σχέδιο νόμου, αφού είναι 
επαναφορά του δικού του εκλογικού συστήματος του 1985. που 
επιτρέπει στο πρώτο κόμμα, εφ όσον έχει ισχυρή πλειοψηφία να 
κυθερνήσει. Και το ΠΑΣΟΚ ισχυρίζεται πως είναι το πρώτο κόμ
μα. Και αν δεν είναι σήμερα, δεν μπορεί να παραδεχθεί ότι απο
κλείεται να γίνει μετάτριάμισι χρόνια, δηλαδή μέχρι τις εκλογές.

Ο Συνασπισμός, με το προτεινόμενο εκλογικό σύστημα, παίρ
νει διπλάσιες έδρες από όσες πήρε, με το νόμο του 1985. Ιδού ποια 
είναι η δική μας αντίληψη για δίκαιη κατανομή των εδρών, με ταυ
τόχρονη εξασφάλιση σταθερής κυβέρνησης.

Επί μέρους διατάξεις

Στις επί μέρους διατάξεις του νομοσχεδίου εκτίθενται τα α
κόλουθα:

- Με το άρθρο 1, επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις του άρ
θρου 88 έως και 91 του π.δ. 152/1985 και επιφέρονται οι απαραί
τητες τροποποιήσεις. Στις επαναφερόμενες διατάξεις εμπεριέ
χεται το εκλογικό σύστημα που ίσχυε στις εκλογές του 1985.

Ειδικότερα με τις τροποποιήσεις:
α) Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου Β8 του π.δ. 

152/1885, προκειμένου να εναρμονισθούν οι διαδικασίες κατανο
μής των εδρών και ανακηρύξεως των βουλευτών, ενύψει του θε
σπιζόμενου ελάχιστου ορίου ψήφων για την απόκτηση βουλευτι
κής έδρας (άρθρο 2 νομοσχεδίου).

β) Εναρμονίζονται, για τον ίδιο λόγο οι διατάξεις των εδαφίων 
5 και 7 της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου, και

γ) διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρ
θρου 88 του π.δ. 265/1989, και έτσι εναρμονίζονται οιτπταναφερό- 
μενες διατάξεις του π.δ. 152/1985, με τις λοιπές διατάξεις του π.δ. 
265/1989, που προβλέπουν σταυρό προτιμήσεως για τη σειρά ε
πιτυχίας των υποψηφίων.

Επίσης διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 2, 
του άρθρου 89του π.δ. 265/1989, προκειμένου να εξακολουθήσουν 
υφιστάμενες οι δεκατρείς μείζονες εκλογικές περιφέρειες, αντί 
των εννέα που προέβλεπε ο εκλογικός νόμος του 1985.

Τροποποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 
του π.δ. 152/1985 και παραχωρούνται οι έδρες που ορίζονται από 
αυτές στο αυτοτελές κόμμα που προηγήθηκε των λοιπών κομμά
των στην εκλογική περιφέρεια και στην επικράτεια. Επί πλέον προ- 
βλέπεται όργανο και διαδικασία για τη διαπίστωση ποια κόμματο 
θεωρούνται αυτοτελή και ποια συνασπισμοί. Γιο ανάλογο λόγο 
τροποποιούνται και οι διατάξεις της παραγράφου 5 του ίδιου ως 
άνω άρθρου.

Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άοθρου 91 του π.δ. 152/1965 
τροποποιούντο!, επίσης, ώστε όλες οι κατανομές εδρών να γίνο
νται από την Ανωτάτη Εφορευτική Επιτροπή, εν όψει των διατά
ξεων των αοϋοων 2 και 3 του νομοσχεδίου.

Αντικαθίσταται η παράγραφος 6 του άρθρου 34 του πδ. 265/1989 
για να αυξηθεί ο αριθμός των υποψηφίων βουλευτών των εκλογι
κών περιφερειών.

Ανηκαθίσταται. επίσης, η παράγραφος 7 του άρθρου 65 του π.δ. 
265/1889 και παρέχεται η δυνατότητα στον εκλογέα να εκφράσε: 
την προτίμηση του υπέρ περισσότερων υποψηφίων. Με τις ανω
τέρω δύο τροποποιήσεις ευρύνεται η δυνατότητα επιλογής από 
τον εκλογέα των πλέον ικανών υποψηφίων.

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του νομοσχεδίου τίθεται ελάχι
στο όριο ψήφων που πρέπει να λάβει σε όλη την επικράτεια, κόμ
μα, συνασπισμός, ανεξάρτητοι συνδυασμοί κοι μεμονωμένοι 
υποψήφιοι, για να δικαιωθεί βουλευτικής έδρας.

Με το άρθρο 3 το εκλογικό σύστημα του 1985 καθίσταται ανα
λογικότερο και κατά πολύ δικαιότερο για το τρίτο και τα λοιπά 
μικρά κόμματα.

Με το άρθρο 4 του νομοσχεδίου γίνεται ειδική αντιμετώπιση

του τρόπου επιλογής βουλευτών σε περίπτωση πρόωρων εκλο
γών, με την επαναφορά διατάξεων περί σειράς καταλήψεως εδρών 
(λίστα) του ·π.δ. 152/1985.

Τέλος, με τις διατάξεις του άρθρου 5. προσδιορίζονται οι κα- 
ταργημένες διατάξεις και με το άρθρο 6 παρέχεται εξουδιοδότη- 
ση για την κωδικοποίηση των διατάξεων της εκλογικής νομοθε
σίας.

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 1990

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ

1. ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ · ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Α' Π.Δ. 152/1ΘΒ5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ θ'
Κατανομή εδρών

Άρθρο 88
(Άρθρο 88 παρ. 1-3 και 5-9 πρ. δ. 164/1984 και άρθρο 2 

ν. 1516/1985).

Πρώτη κατανομή εδρών

1. Από την επόμενη μέρα της ψηφοφορίας αρχίζει από το αρ
μόδιο πρωτοδικείο η συγκέντρωση και κατάταξη των αποτελεσμά
των της εκλογής, σε κάθε εκλογική περιφέρεις.

2. Το πρωτοδικείο, μόλις συγκεντρωθούν τα αποτελέσματα ό
λων των εφορευτικών επιτροπών της εκλογικής περιφέρειας. πε· 
ριοριζόμενο οε αρίθμηση των ψήφων, προβαίνει στην πρώτη 
κατανομή των.εδρών και στην ανακήρυξη των επιτυχόντων, σύμ
φωνα με αυτά που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους του άρ
θρου αυτού και στο άρθρο 93.

3. Οι έδρες κάθε εκλογικής περιφέρειας κατανέμονται μεταξύ 
των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων αυτής, ανά
λογα με την εκλογική δύναμη καθενός συνδυασμού ή μεμονωμέ
νου υποψηφίου.

4. Για το σκοπό αυτό διαιρείται το ούνολο των έγκυρων ψηφο
δελτίων της εκλογικής περιφέρειας με τον αριθμό των εδρών της, 
αυξημένο κατά μια μονάδα. Το πηλίκο της διαίρεσης, παραλείπο- 
ντας το κλάσμα, αποτελεί το εκλογικό μέτρο, με το οποίο διαιρεί
ται η εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού κόμματος ή συνασπισμού 
κομμάτων, δηλαδή το σύνολο των υπέρ αυτού έγκυρων ψηφοδελ
τίων στην περιφέοεια και λαμβάνει κάθε συνδυασμός τόσες έδρες, 
όσες Φορές το εκλογικό μέτρο περιέχεται στην εκλογική του δύ
ναμη. Μεμονωμένος υποψήφιος, που έλαβε ψήφους Ισους ή πε
ρισσότερους από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μια έδρα. Αν 
οι έδρες, που σύμφωνα με τα προηγούμενα παραχωρούνται, εί
ναι περισσότερες από τον αριθμό των βουλευτικών εδρών της ε
κλογικής περιφέρειας, η έδρα που πλεονάζει αφαιρείται από τον 
συνδυασμό στον οποίο έχει απομείνει το μικρότερο σχετικά υπό
λοιπο εκλογικής δύναμης Αν σε δύο ή και περισσότερους συν
δυασμούς ή μεμονωμένο υποψήφιο έχουν απομείνει Ισα υπόλοιπα 
εκογικής δύναμης ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση από το αρ
μόδιο πρωτοδικείο σε δημόσια συνεδρίαση και η έδρα που πλεο
νάζει αφαιρείται από το συνδυασμό, που το όνομά του βγήκε από 
την κληρωτίδα. Σε εκλογική περιφέρεια που εκλέγει ένα μόνο βου
λευτή η έδρα παραχωοείται στο συνδυασμό ή στο μεμονωμένο 
υποψήφιο που έλαβε τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισο- 
ψηφίας ενεργείται από το αρμόδιο πρωτοδικείο κλήρωση μεταξύ 
των ουνδυαομών που ιοοψήφισαν και η έδρα παραχωρείται σ' αυ
τόν που Ευνοήθηκε από τον κλήρο.

5. Οι έδρες που προσκυρώνονται σύμφωνα με τις παραπάνω πα
ραγράφους σε κάθε συνδυασμό, καταλαμβάνονται από τους υπο-
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ψηψίους αυτού σύμφωνα με τη σειρά που έχουν προταθεί στη δή
λωση κατάρτισης του συνδυασμού και ανακηρυχθεΐ απο το αρμό
διο δικαστήριο.

β. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγάτερους από 
τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες όσοι 
οι υποψήφιο! του.

7. Το πρωτοδικείο (σε συμβούλιο) συντάσσει, για κάθε εκλογι
κή περιφέρεια, που είναι αρμόδιο, πίνακα των αποτελεσμάτων αυ
τής. που περιέχει; α) τον αριθμό των γραμμένων εκλογέων στην 
εκλογική περιφέρεια, β) το συνολικό αριθμό των εκλογέων που 
ψήφισαν σ' αυτή, γ) τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων, δ) τον 
αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων, ε) τον αριθμόν των λευκών ψη
φοδελτίων, στ) την εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού και κάθε 
μεμονωμένου υποψήφιου, δηλαδή το σύνολο των έγκυρων ψηφο
δελτίων που δόθηκαν στον καθένα απ' αυτούς στην εκλογική πε
ριφέρεια. Στον πίνακα προτάσσονται οι συνδυασμοί των 
αυτοτελών κομμάτων που δηλώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 37 
παρ. 1, με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης, και ακολουθούν 
οι συνδυασμοί των συνασπισμένων κομμάτων, οι συνδυασμοί α
νεξαρτήτων και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι, Q τον αριθμό των ε
δρών που έχουν προσκυρωθεί από το πρωτοδικείο κατά την πρώτη 
κατανομή σε κάθε συνδυασμό και μεμονωμένο υποψήφιο, αναφέ- 
ροντας και τον αριθμό των υποψηφίων που περιλαμβάνονται σε 
κάθε συνδυασμό, και η) τον αριθμό των εδρών που απόμειναν α
διάθετες από την πρώτη κατανομή στην εκλογική περιφέρεια. Κά
τω από τον πίνακα συντάσσεται πράξη στην οποία αναγράφονται 
ολογράφως τα πιο πάνω στοιχεία για κάθε περίπτωση και υπο
γράφεται από τον πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα.

8. 'Οταν καταρτίζεται ο πίνακας, είναι δυνατό να είναι παρόντες 
απά ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό και οι μεμονωμέ
νοι υποψήφιοι.

9. Επικυρωμένο αντίγραφο του πιο πάνω πίνακα, που καταρτί
ζεται μέσα στο συντομότερο χρόνο, στέλνεται αμέσως από τον 
πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου στο Υπουργείο των-Εσω- 
τερικών.

Άρθρο 89
(Άρθρο 89 παρ. 1, 2, 4, 7-9 και 11-13 πρ. δ. 164/1984 

και άρθρο 3 ν. 1516/1985)

Δεύτερη κατανομή εδρών

1. Αν, μετά την κατανομή των εδρών που έγινε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του προηγούμενου άρθρου σε κάθε εκλογική περιφέ
ρεια, παραμείνανε αδιάθετες έδρες, (σ' αυτές περιλαμβάνονται 
κι αυτές που δεν έχουν διατεθεί, σύμφωνα με την περίπτωση της 
παρ. 6 του προηγουμένου άρθρου), ενεργείται κατανομή των α
διάθετων εδρών κατά μείζονες εκλογικές περιφέρειες σύμφωνα 
μ' αυτά που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους:

2. Όλη η επικράτεια διαιρείται στις παρακάτω εννέα μείζονες 
εκλογικές περιφέρειες:

Α'. Περιφέρεια που περιλαμβάνει τις εκλογικές περιφέρειες:
Α' Αθηνών, β) Β' Αθηνών, γ) Α' Πειραιώς, δ) Β' Πειραιώς, ει το 

υπόλοιπο νομού Αττικής και τις περιφέρειες των νομών: c) Βοιω
τίας, β) Εύβοιας, γ) Φθιώτιδας και δ) Φωκίδας.

Β'. Περιφέρεια, που περιλαμβάνει τις εκλογικές περιφέρειες των 
νομών:

α) Αργολίδας, β) Αρκαδίας, γ) Κορινθίας, δ) Λακωνίας και ε) Μεσ
σηνίας.

Γ. Περιφέρεια, που περιλαμβάνει τις εκλογικές περιφέρειες των 
νομών:

α) Αιτωλίας και Ακαρνανίας, β) Αχαίας, γ) Ευρυτανίας, δ) Ζακύν
θου, ε) Ηλείας και στ) Κεφαλληνίας.

Δ'. Περιφέρεια, που περιλαμβάνει τις εκλογικές περιφέρειες των 
νομών:

α) Άρτας, β) Θεσπρωτίας, γ) Ιωαννίνων, δ) Κέρκυρας, ε) Λευκά
δας και στ) Πρέβεζας.

Ε . Περιφέρεια, που περιλαμβάνει τις εκλογικές περιφέρειες των 
νομών:

α) Γρεθενών, β) Καρδίτσας, γ) Κοζάνης, δ) Λάρισας, ε) Μαγνη
σίας και στ| Τρικάλων.

ΣΤ'. Περιφέρεια, που περιλαμβάνει τις εκλογικές περιφέρειες:
α) Α' Θεσσαλονίκης, β) Β' Θεσσαλονίκης και τις περιφέρειες των 

νομών:
α) Ημαθίας, β) Καστοριάς, γ) Κιλκίς, δ) Πέλλας, ε) Πιερίας, στ) 

Σερρών. 0 Φλώρινας και η) Χαλκιδικής.
Ζ'. Περιφέρεια, που περιλαμβάνει τις εκλογικές περιφέρειες των 

νομών:
α) Δράμας, βΐ 'Εβρου γ) Καβάλας, δ) Ξάνθης και ε) Ροδόπης.
Η'. ΠεοιΦερεια. που περιλαμβάνει τις εκλογικές περιφέρειες των 

νομών:
α) Δωδεκάνησου, β) Κυκλάδων, γ) Λέσβου, δ) Σάμου και ε) Χίου.
θ'. Περιφέρεια, που περιλαμβάνει τις εκλογικές περιφέρειες των 

νομών:
α) Ηρακλείου, β) Λασιθίου. γ) Ρεθύμνης και δ) Χανιών.
3. Οι αδιάθετες έδρες, σύμφωνα με την παράγραφο 1, σε κάθε 

εκλογική περιφέρεια, κατανέμονται μεταξύ όλων των κομμάτων 
και των συνασπισμών κατά την αναλογία της εκλογικής τους δύ
ναμης στην οικεία μείζονα περιφέρεια. Για το σκοπό αυτό αθροί
ζεται το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων, που έλαβαν στη 
μείζονα περιφέρεια τα κόμματα και οι συνασπισμοί και το άθροι
σμά τους διαιρείται με τον αριθμό των αδιάθετων εδρών της οι
κείας μείζονας περιφέρειας. Το πηλίκο από τη διαίρεση, 
παραλείποντας το κλάσμα, αποτελεί το εκλογικό μέτρο στη μεί
ζονα περιφέρεια και λαμβάνει κάθε κόμμα ή συνασπισμός από την 
κατανομή αυτή τόσες έδρες, όσες φορές το εκλογικό μέτρο πε- 
ριέχεται στην εκλογική του δύναμη στη μείζονα περιφέρεια.

4. Οι έδρες που προσκυρώθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 3. σε 
καθένα από τα κόμματα ή συνασπισμούς κατανέμονται μεταξύ των 
συνδυασμών τους στη μείζονα περιφέρεια ως εξής:

Σε κάθε εκλογική περιφέρεια αθροίζονται οι εκλογικές δυνά
μεις των συνδυασμών όλων των κομμάτων και των συνασπισμών 
και το άθροισμα διαιρείται με τον αριθμό των αδιάθετων εδρών 
στην εκλογική αυτή περιφέρεια. Το πηλίκο, παραλείποντας το κλά
σμα, αποτελεί το εκλογικό μέτρο, με το οποίο διαιρείται η εκλο
γική δύναμη καθενός συνδυασμού χωριστά, και λαμβάνει καθένας 
τόσες έδρες όσες φορές το εκλογικό μέτρο περιέχεται στην εκλο
γική του δύναμη.

Οι έδρες που παραμένουν αδιάθετες από την πιο πάνω κατα
νομή, παραχωρούνται ανά μία στους συνδυασμούς που έχουν το 
μεγαλύτερο κατά σειρά αχρησιμοποίητο υπόλοιπο εκλογικής δύ
ναμης από την παραχώρηση εδρών που έγινε, σύμφωνα με την 
παρούσα παράγραφο.

Σε περιφέρειες που εκλέγουν δύο βουλευτές, η έδρα που τυ
χόν έχει παραμείνει αδιάθετη οπό την πρώτη κατανομή, περιέρ
χεται οριστικά, στο συνδυασμό που πέτυχε από την πρώτη 
κατανομή τη μία έδρα, εφ' όσον, αυτός, συν υπολογιζόμενης αυ
τής με την αδιάθετη έδρα, παρουσιάζει μέσο όρο ψηφοδελτίων 
ανά εκλεγόμενο βουλευτή μεγαλύτερο του αριθμού των ψηφοδελ
τίων καθενος από τους άλλους συνδυασμούς, που μετέχουν στη 
δεύτερη κατανομή της ίδιας εκλογικής περιφέρειας. Στις περιπτώ
σεις αυτές δεν έχει εφαρμογή η παράγραφος 5 του άρθρου αυτού.

5. Αν με την παραπάνω κατά συνδυασμούς κατανομή, περιέρ
χονται σε κάποιο κόμμα ή συνασπισμό, περισσότερες από τις έ
δρες που προσκυρώθηκαν σ' αυτά, σύμφωνα με την παράγραφο 
3, οι έδρες που μ' αυτό τον τρόπο πλεονάζουν, αφαιρούνται ανό 
μία. κατά σειρά από τους συνδυασμούς κάθε κόμματος ή συνσ- 
σπισμού που έλαβαν έδρα κατά τη Β' κατανομή, οι οποίοι παρου
σιάζουν το μικρότερο μέσο όρο κατά βουλευτή. Δηλαδή το 
μικρότερο πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση των έγκυρων 
ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού σύμφωνα με τα ανωτέρω, με τον 
αριθμό των εδρών που περιήλθαν σ' αυτόν από την α' και β' κα
τανομή. Κάθε έδρα που αφαιρείται, περιέρχεται στο συνδυασμό 
του κόμματος ή συνασπισμού από τον οποίο λείπει στην ίδια ε
κλογική περιφέρεια

Αν είναι δύό τα κόμματα ή συνασπισμοί από τα οποία λείπουν 
έδρες ή σε δύο κόμματα ή συνασπισμούς πλεονάζουν έδρες, κά-
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0c που αΦάίρεπα, σύμφωνο με την παραπάνω σειρά, περιέρ
χεται στο συνδυασμό στην ίδιο εκλογική περιφέρεια, του κόμμα
τος ή συνασπισμού που δικαιούται έδρα, του οποίου συνδυασμού 
ή εκλογική δύναμη, αν διαιρεθεί με τον αριθμό των εδρών από 
τις δύο κατανομές (πρώτη και δεύτερη) που περιήλθαν στο συν
δυασμό αυτό, παρουσιάζει το μεγαλύτερο πηλίκο.

Δεν θεωρούνται ότι πλεονάζουν και δεν αφαιρούνται κατά το 
πρώτο εδάφιο της παραγροοου αυτής οι έδρες που παραχωρή- 
θπκαν με βάση το εκλογικό μέτρο της δεύτερης κατανομής, σύμ
φωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης 
παραγράφου, ες' όσον υπαρχουν έδρες που παραχωρήθηκαν με 
βάση τα αχρησιμοποιητα υπόΛΟίπα. σύμφωνο με τις διατάξεις του 
τρίτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου.

6. Αν, σε κάποια εκλογική περιφέρεια δεν ανακηρύχτηκε συν
δυασμός, κάποιου από το κόμματα ή συνασπισμούς ή ανακηρύ
χτηκε, αλλά περιλαμβάνει ελαττωμένο αριθμό υποψηφίων, που 
όλοι πήραν έδρα κστό τη. πρώτη κατανομή, όλες οι αδιάθετες έ
δρες της εκλογικής αυτής πεοκεερειος παραχωοούνται στους συν
δυασμούς των υπόλοιπων κομμάτων και συνασπισμών.

7. Ο, διατάξεις της ποραγραφομ 6 εφαρμόζονται ανάλογα και 
στην περίπτωση που οι υποψήφιοι κάποιου η και όλων των συν
δυασμών των κομμάτων ή συνασπισμών που δεν έλαβαν έδρα κατά 
την πρώτη κατανομή, είναι λιγότεροι από τις έδρες που έχουν πα- 
ραχωοηθεί στους συνδυασμούς ουτους από τη δεύτερη κατανομή.

8.1ε κάθε περίπτωση ιοοψηφίας κομμάτων και συνασπισμών 
ή των συνδυασμών αυτών κστο την προσκύρωση ή παραχώρηση 
εδρών (εφ' όσον οι διαθέσιμες έδρες είναι λιγότερες απ' αυτούς 
που ισοψήφισαν), γίνεται κλήρωση από την Ανώτατη Εφορευτική 
Επιτροπή και θεωρούνται ότι ευνοήθηκαν από τον κλήρο αυτοί που 
βγήκαν από την κληρωτίδα.

9. Οι έδρες που παραχωρούνται σε κάθε συνδυασμό, σύμφωνα 
με τις παραπάνω παραγράφους. καταλαμβάνονται σύμφωνα με 
όσο ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 88.

'Αρθοο 9C
('Αρθρο 90 παρ. 2-4 πρ. δ. 164/1S64 κα, άρθρο 4 ν. 15Ί6/19Β5) 

Τρίτη κατανομή εδρών.

1. Αν, μετά την δεύτερη κατανομή των εδρών, που εγινε σύμ
φωνα με τις διατάξεις του ποοηνουυενου αοδοου. παραμείνουν 
αδιάθετες εδρες. ενεργειτα: τρίτη κατανομή από την Ανώτατη Ε
φορευτική Επιτροπή σύμφωνα μ αυτό που ορίζονται στις επόμε
νες ποραγράΦους.

2. Οι αδιάθετες έδρες της προηγούμενης παρογράφου σε κά
θε ελασσόνα εκλογική περιφέρεια περιέρχονται στο κόμμα ή συ
νασπισμό που πλειοψήφισε σχετικά στην εκλογική αυτή 
περιφέρεια, εα' όσον το (διο κόμμα ή συνασπισμός έλαβε τη σχε
τική πλειοψηφώ και c ολόκληρη την επικράτεια.

3. Γιε την κατανομή των υπόλοιπων αδιάθετων εδρών αθροίζε
ται το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σ' ολόκλη
ρη την επικρατείς όλα τα κομαστε κα; ο, συνασπισμοί που 
μετέχουν στις εκλογες και το άθροισμα αυτό διαοεέται με τον α
ριθμό των υπόλοιπων αδιάθετων εόοών. Το πηλίκο αυτής της διαί
ρεσης. παραλειποντας τα κλάσμα. οποτελε.' τα εκλογικό μέτρο με 
το οποίο κατανεύονται οι υπόλοιπες αδιάθετες έδρες. Με το εκλο
γικό ου" μέτρο διαιρείτε! χωριστά το σύνολο των έγκυρων ψη
φοδελτίων c ολόκληρη την επικράτεια καθενός κόμματος ή 
συνασπισμού και κάθε κόμμα η συνασπισμός παίρνει τόσες έδρες 
όσες Φορές περιεχετοι το εκλονικά μέτρο στην εκλογική του 
δύναμη.

4. Οι εδρες που παραχωρούνται σε κάθε κόμμα ή συνασπισμό 
σύμφωνα με την αμέσως προηγούμενη παραγοαφο. κστανεμοντα. 
ως έξης

Α) Αν η έδρα που πρεπε: να κατανεμηθεί cno την τρίτη κατανο
μή είναι μια. παροχωρειται ere συνδυασμό του κόμματοςή συνα
σπισμού που δικαιώθηκε αυτή οτην εκλογική περιφέρεια, όπου η 
έδρα ανήκει.

Β) Αν οι έδρες που πρεπε . νο κατανεμηθούν από την τρίτη κα

τανομή, είναι πεοισσότερες από μία εφ' όσον αυτές ΠΕριέρχονται 
ο' ένα κόμμα ή συνασπισμό, παραχωρούνται στους συνδυασμούς 
του κόμματος, ή συνασπισμού που δικαιώθηκε αυτές στιςεκλσγι- 
κές περιφέρειες, όπου οι έδρες αυτές ανήκουν. Εφ' όσον όμως 
οι έδρες αυτές περιέρχονται σε περισσότερα από ένα κόμματα 
ή συνασπισμούς, κατανέμονται μεταξύ αυτών ως εξής:

Τα κόμματα ή συνασπισμοί που δικαιώθηκαν αυτές τις έδρες, 
κατατάσσονται κατά τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης σ' ό
λη γενικά την επικράτεια, από τα οπαία προτάσσονται αυτά που 
συγκέντρωσαν μεγαλύτερη εκλογική δύναμη.

Μετά βρίσκεται σε κάθε μία από τις εκλσγικέςπερίφέρειες. στις 
οποίες ανήκουν οι αδιάθετες έδρες από τη β' κατανομή, ο μέσος 
όρος των έγκυρων ψηφοδελτίων κατά βουλευτή, που συγκέντρω
σαν οι συνδυασμοί του κατά την παραπάνω σειρά πρώτου κόμμα
τος ή συνασπισμού σε κάθε μια απ αυτές τις περιφέρειες. Δηλαδή 
βρίσκεται το πηλίκο, που προκύπτει από τη διαίρεση της εκλογι
κής δύναμης σε καθεμία απ' αυτές τις περιφέρειες του συνδυα
σμού στην ίδια περιφέρεια του παραπάνω πρώτου κόμματος ή 
συνασπισμού, με τον αριθμό των εδρών που έχουν περιέλθει στο 
συνδυασμό αυτό από την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη κατα
νομή. Αφού γίνει αυτό, οι έδρες που δικαιώθηκε το παραπάνω πρώ
το κόμμα ή συνασπισμός αυτό την τρίτη κατανομή και μέχρι τη 
συμπλήρωση όλου του αριθμού τους, παραχωρούνται στους συν
δυασμούς αυτού, των εκλογικών εκείνων περιφερειών, που αυτοί 
οι συνδυασμοί παρουσιάζουν, σύμφωνα με τα παραπάνω, το με
γαλύτερο μέοο όρο έγκυρων ψηφοδελτίων. Αφού παραχωρηθούν 
μ' αυτό τον τρόπο οι έδρες μέχρι την εξάντλησή τους, που σύμ
φωνα με τα παραπάνω, δικαιώθηκε το πρώτο κόμμα ή συνασπι
σμός από την τρίτη κατανομή, η (διο εργασία επαναλαμβάνεται 
διαδοχικά για το δεύτερο και τα επόμενα κόμματα ή συνα
σπισμούς.

5. Οι έδρες, που τυχόν απομένουν αδιάθετες και ύστερα από 
την τοίτη κατανομή, προσκυρώνονται στο κόμμα ή συνασπισμό που 
πλειοψήφισε c' όλη την επικράτεια.

6. Οι έδρες που προσκυρώνονται σε κάθε κόμμα ή συνασπισμό, 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, καταλαμβάνονται από τους υποψή
φιους αυτών σύμφωνα με την παρ. 5 rou άρθρου Β8.

Άρθρο 91
(Άοθοο 24 ν. 1516Π9Β5)

Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή.

1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών εδρεύει Ανώτατη Εφορευτική Ε
πιτροπή. που αποτελείται: Από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 
ως Πρόεδρο, β) δύο αρεοπαγίτες, που ορίζονται από το Α' Τμήμα 
του Αρείου Πάνου με ισάριθμους αναπληρωματικούς, γ) το Διευ
θυντή της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών και 
δ) ένα διευθυντή του Κλάδου ΑΤΙ της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

Τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, 
αναπληρώνει ο αρχαιότερος Αντιπρόεδρος του ίδιου δικαστηρίου. 
Τους διευθυντές του Υπουργείου Εοωτερικών αναπληοώνουν ο 
υοιόβοθμο! τους, του (διού κλάδου, απ' αυτούς που υπηρετούν 
στην κεντρική υπηρεσία του ίδκσυ Υπουργείου που ορίζονται από 
τον Υπουργό των Εσωτερικών. Χρέη γραμματέα στην Επιτροπή 
εκτελεί υπάλληλος του Κλάδου ΑΤΙ με 4ο ή 5ο βαθμό της Κεντρι
κής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, που ορίζεται μηζί με 
τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό των Εοωτερικών. Από τον 
(διο Υπουργό μπορεί να οριστούν μέχρι πέντε υπάλληλοι απ' αυ
τούς που υπηοετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Ε
σωτερικών. γιε τη γραμματειακή γενικό εξυπηρέτηση της 
Επιτροπής.

2. Η Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή, με βάση τους πίνακες των 
πρωτοδικείων, που ποοβλεπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 
Β8 καταρτίζει το γενικά οριστικά πίνακα των αποτελεσμάτων των 
Εκλογών c ολόκληρη την Επικράτεια και ενεργεί, για κάθε μεί- 
ζονά εκλογική περιφέρεια, τα όσα ορίζονται στα άρθρα 89 και 90 
εκδίδοντας απάφαση για την κατανομή των αδιάθετων εδρών, στη
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δβύττοη και τρίτη κατανομή, στα κόμματα ή συνασπισμούς κομ 
μάτων, καθώς και για την παραχώρηση στους υπόλοιπους συν- 
όυασμούς των κόρων που δεν διατέθηκαν σύμφωνα με τις 
παραγράφους β, 7, και β του άρθρου 89.

3.0 Πρόεδρος της επιτροπής διαβιβάζει αμέσως επικυρωμένο 
απόσπασμα της απόφασης για κάθε εκλογική περιφέρεια στους 
προέδρους των αρμόδιων πρωτοδικείων και επικυρωμένο αντίγρα
φο αυτής και του γενικού οριστικού πίνακα των αποτελεσμάτων 
εκλογών στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Β' Π-Δ. 265/1989 
Άρθρο 34

(Άρθρο 34 παρ. 1, 2, 3, 4 και 7 πρ. δ. 152/1985 και 
άρθρο 1 παρ. 3, 4 και 5 και άρθρο 5 παρ. 7 ν. 1847/1989) 

Συνδυασμοί.

1...................................................................................................................

6. Κάθε συνδυασμός μπορεί να περιλάβει αριθμό υποψηφίων 
μέχρι τον αριθμό των βουλευτικών εδρών της εκλογικής περιφέ
ρειας, προσαυξανόμενο κατά ένα στις περιφέρειες, στις οποίες 
εκλέγονται ένας έως και πέντε βουλευτές.

Άρθρο 65
(Άρθρο 65 πρ. δ. 152/1965 και άρθρο 1 παρ. 7 ν. 1847/1989) 

Περιεχόμενο ψηφοδελτίων.

1...................................................................................................................

7. Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του προς έ
ναν υποψήφιο σημειώνοντας σταυρό παραπλεύρως προς το όνο
μά του στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού. Στις εκλογικές 
περιφέρειες Α' Αθηνών και Β' Αθηνών, ο εκλογέας μπορεί να εκ- 
φράσει την προτίμησή του υπέρ ενός, υπέρ δύο ή υπέρ τριών υ
ποψηφίων. Στην εκλογική περιφέρεια Α’ Θεσσαλονίκης ο εκλογέας 
μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή υπέρ δύο υ
ποψηφίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'
Ανακήρυξη βουλευτών - τρόπος ανακήρυξης.

Άρθρο S3
(Άρθρο 93 παρ. 1, 2 και 3 πρ. δ. 152/1965 και άρθρο 4 παρ. 2 ν. 
1847/1989)

Ανακήρυξη βουλευτών

1. Η ανακήρυξη των βουλευτών, σύμφωνα με αυτά που ορίζο
νται στα οικείε άρθρα, γίνεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο σε δη
μόσια συνεδρίαση χωριστά για κάθε κατανομή (πρώτη και δεύτερη 
κατανομή), αμέσως μετά την παραχώρηση των εδρών από κάδε 
κατανομή. Η απόφαση της ανακήρυξης κοινοποιείται, με τη φρο
ντίδα του εισαγγελέα σ' όλους τους υποψηφίους

2. ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
(σε περίπτωση εφαρμογής άρθρου 5 ν/σ, Π.Δ. 152/1985)

Άρθρο 2
(Άρθρο 2 παρ. 1,2 και 4 πρ. δ. 164/1984 και άρθρο 6 ν. 1516/1965) 

Αριθμός βουλευτών - βουλευτικές έδρες

1. Ο αριθμός των βουλευτών ορίζεται για όλη την επικράτεια 
σε τριακόσιους (300). Απ' αυτούς οι διακόσιοι ογδόντα οκτώ (288) 
εκλέγονται με τη σειρά, με την οποία έχουν περιληφθεί στο συν
δυασμό που καταρτίζεται από το κόμμα, ή το συνασπισμό συνερ-

γαζομένων κομμάτων, ή τους ανεξάρτητους υποψηφίους και 
ανακηρύσσεται από το αρμόδιο δικαστήριο, στις εκλογικές περι
φέρειες στις οποίες οι αντίστοιχες βουλευτικές έδρες κατανέμο- 
νταμ σύμφωνα μ' αυτά που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 5 
του άρθρου αυτού. Οι υπόλοιποι δώδεκα (12) εκλέγονται ενιαίως 
σ' ολόκληρη την επικράτεια, σύμφωνα μ' αυτά που ορίζονται στο 
επόμενο άρθρο.

2. Ο αριθμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέ
ρειας ορίζεται κάθε φορά με βάση το νόμιμο πληθυσμό της. όπως 
αυτός προκύπτει από τ' αποτελέσματα της τελευταίας απογρα- 
Φής, της οποίας τα επίσημα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Μέτρο για τον υπολογισμό του αριθμού των βουλευτικών ε
δρών κάθε εκλογικής περιφέρειας είναι το πηλίκο της διαίρεσης 
του συνολικού αριθμού των δημοτών της επικράτειας, που καθο
ρίζεται στους πίνακες που αναφέρονται στην προηγούμενη πα 
ράγραφο, δια του συνολικού αριθμού των βουλευτικών εδρών, που 
ορίζεται στην παράγραφο 1. οι οποίες κατανέμονται στις εκλογι
κές περιφέρειες.

4. Το πηλίκο της διαίρεσης του αριθμού των δημοτών, που ανα- 
Φέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, δια του εκλογικού 
μέτρου, που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, α
ποτελεί τον αριθμό των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής πε
ριφέρειας.

5. Οι έδρες που απομένουν αδιάθετες, προστίθενται ανά μια ώ
σπου να συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός των διακοσίων ογδό
ντα οκτώ (2Β8) εδρών, που καθορίζεται στην παράγραφο 1, στις 
εκλογικές περιφέρειες, που παρουσιάζουν κατά σειρά, το μεγα
λύτερο υπόλοιπο.

Άρθρο 36
(Άρθρο 36 πρ. δ. 164/1984)

Αναπλήρωση υποψηφίων που πέθσναν

1. Όταν ένας από τους υποψήφιους συνδυασμού κόμματος, συ
νασπισμού κομμάτων ή ανεξαρτήτων πεθάνει μετά την δήλωση 
για ανακήρυξη του συνδυασμού, είναι δυνατό για συμπλήρωσή 
του να προτείνουν άλλον υποψήφιο αυτοί, που, σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 του άρθρου 34, είναι αρμόδιοι για τη δήλωση κα
τάρτισης του συνδυασμού. Στην πρόταση καθορίζεται η σειρά του 
υποψήφιου στο συνδυασμό, περιέχονται τα στοιχεία του προτει- 
νόμενου και επισυνάπτονται τα γραμμάτια και η δήλωση αποδο
χής της υποψηφιότητας, όπως ορίζουν οι παράγραφο 1 έως 5 του 
άρθρου 32. Η πρόταση του άλλου αυτού υποψηφίου, πρέπει να ε- 
πιδοθεί με δικαστικό επιμελητή στον πρόεδρο του αρμόδιου για 
την ανακήρυξη δικαστηρίου οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν από 
την ψηφοφορία και να γνωστοποιηθεί στον Εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν απ' αυτήν. Πέρα από τις 
προθεσμίες αυτές δεν είναι δυνατό να προταθεί άλλος υποψήφιος.

2. Το αρμόδιο Δικαστήριο ανακηρύσσει αυτόν που προτάθηκε 
και επιφέρει την ονσγκαία μεταβολή στο συνδυασμό μέχρι και την 
επόμενη ήμερα από την επίδοση της πρότασης της προηγούμε
νης παραγράφου.

Άρθρο 65
(Άρθρο 65 πρ. δ. 164/1984)

Περιεχόμενο ψηφοδελτίων

1. Σε κάθε εκλογική περιφέρεια εκτυπώνονται ιδιαίτερα ψηφο
δέλτια για κάθε συνδυασμό υποψηφίων βουλευτών της περιφέ
ρειας καθώς και γιο κάθε μεμονωμένο υποψήφιο.

2. Στα ψηφοδέλτια συνδυασμού κόμματος αναγράφονται ορι
ζόντια από το άνω μέρος της μίας μακρότερης πλευράς τους και 
προς την άλλη σε διαδοχικές ξεχωριστές σειρές το έμβλημα του 
κόμματος, το όνομά του και η εκλογική περιφέρεια για την οποία 
προορίζονται. Αμέσως μετά αναγράφονται τα ονόματα όλων των 
υποψηφίων του συνδυασμού, καθένα χωριστά, κατά τη σειρά που 
αναφέρονται στην απόφαση για την ανακήρυξη του συνδυασμού
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«ηι [» to σνοματεπωνυμικά Τττοιχεία που αναφέρονται στην ΙΔια 
απόφαση, από τα οποία προτάσσεται το επώνυμο.

3. Στα ψηφδδελτια συνδυασμού συνασπισμού κομμάτων ανα
γράφονται στην ίδια θέση και με την (δια σειρά όλα τα στοιχεία 
που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, με τη διαφορά ότι 
μεταξύ της προσωνυμίας τους συνασπισμού και της εκλογικής πε
ριφέρειας αναγράφονται και τα ονόματα όλων των κομμάτων που 
αποτελούν το συνασπισμό. Στη συνέχεια αναγράφονται, κατά τη 
σειρά της προηγούμενης παραγράφου, τα ονόματα όλων των υ
ποψηφίων του Συνδυασμού.

4. Στα ψηφοδέλτια συνδυασμού ανεξαρτήτων αναγράφονται 
στην ίδια θέση και με την (δια σειρά όλα τα στοιχεία που ορίζο
νται στην παρ.2. με την διαφορά ότι αντί του ονόματος του κόμ
ματος αναγράφεται η ένδειξη «συνδυασμός ανεξαρτήτων·. Το 
έμβλημα του συνδυασμού ανεξαρτήτων αναγράφεται εφόσον έ
χει δηλωθεί σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 37. 
Στη συνέχεια αναγράφονται, κατά τη σειρά της παρ.2. τα ονόμα
τα όλων των υποψηφίων του συνδυασμού.

5. Στα ψηφοδέλτια μεμονωμένων υποψηφίων αναγράφονται 
στην (δια θέση και με την ίδια σειρά άλα τα στοιχεία που αναφέ- 
ρονται στην παρ.2, με τη διαφορά ότι αντί του ονόματος του κόμ
ματος αναγράφεται η ένδειξη «μεμονωμένος υποψήφιος·. Το 
έμβλημα του μεμονωμένου υποψηφίου αναγράφεται εφόσον έχει 
δηλωθεί σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.4 του άρθρου 37. Στη 
συνέχεια αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου.

6. Στο ψηφοδέλτιο δεν επιτρέπονται εγγραφές και διαγραφές 
ενδείξεων ή ονομάτων. Αν γίνουν, θεωρούνται ότι δεν υπάρχουν 
και το ψηφοδέλτιο παραμένει έγκυρο, με την επιφύλαξη της διά
ταξης της παρ.2 του άρθρου 66.

Άρθρο 66
(Άρθρο 66 πρ. δ. 164/1984)

Αλλοιώσεις του περιεχομένου των ψηφοδελτίων

1. Ο εκλογέας δεν έχει το δικαίωμα να αλλοιώσει το περιεχό
μενο του ψηφοδελτίου πέρα απ'όσα επιτρέπονται σύμφωνα με το 
εκλογικό σύστημα που κάθε φορά εφαρμόζεται. Κάθε αλλοίωση 
που γίνεται κατά παράβαση της διάταξης αυτής επάγεται την α
κυρότητα του ψηφοδελτίου.

2. Λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις, στίγματα ή άλλα σημεία που 
οπωσδήποτε σημειώνονται σε οποιαδήποτε πλευρά του ψηφοδελ
τίου, επάγονται ακυρότητα, εφόσον αποτελούν διακριτικά γνω
ρίσματα, που παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας.

3. Η τυχόν σημείωση στο ψηφοδέλτιο σταυρού προτίμησης υ
πέρ υποψηφίου ή υποψηφίων δεν επιφέρει ακυρότητα του ψηφο
δελτίου, με επιφύλαξη πάντως και στην περίπτωση αυτή της 
διάταξης της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 67
(Άρθρο 67 παρ. ι-4 και 6-9 πρ.δ. 164/1984) και άρθρο 21 ν.

1516/1985)

Λευκό ψηφοδέλτιο

1..................................................................................................................
2...............................................................................

5. Στο λευκό ψηφοδέλτιο ο εκλογέας γράφει ο ίδιος το όνομα 
του συνδυασμού ή του μεμονωμένου υποψηφίου της προτίμησής 
του, με μολύβι ή μελάνι μαύρης ή γαλάζιας απόχρωσης. 'Οταν η 
προτίμηση του εκλογέα αφορά συνδυασμό κόμματος ή συνασπι
σμού κομμάτων, γράφεται το πλήρες όνομα του κόμματος ή του 
συνασπισμού κόμμάτων η τα αρχικά γράμματα του πλήρους ονό
ματος του κόμματος ή του συνασπισμού κομμάτων, εφόσον και 
αυτά δηλώθηκαν σύμφωνα με τις παρ 1 και 2 του άρθρου 37, ή 
και τα δύο, δηλαδή το πλήρες όνομα του κόμματος ή του συνα
σπισμού κομμάτων και τα αρχικό γράμματα αυτού.

6.

Άρθρο 84
(Άρθρο 81 ΠΡ.δ. 164/1984) 

διαλογή ψήφων

1. Μετά από τα παραπάνω η εφορευτική ετπτροττή προβαίνει 
στη διαλογή των ψήφων με τον εξής τρόπο:

α. Ο πρόεδρος της επιτροπής ή αυτός που διευθύνει τα έργα 
της παίρνει από την κάλπη ένα - ένα φάκελο, τον αποσφραγίζει 
και αφού εξακριβώσει το έγκυρο του ψηφοδελτίου, τον οποίον ε
πιδεικνύει σε όποιον το ζητήσει από τους παριστάρενους (μέλη 
της εφορευτικής επιτροπής, υποψηφίους ή αντιπροσώπους τους), 
διαβάζει το περιεχόμενό του. έτσι ώστε vc τον ακούνε όλοι.

β. Κάθε έγκυρο ψηφοδέλτιο αριθμείται κατά τη σειρά της εξα
γωγής του από την κάλπη και μονογράφεται από τον πρόεδρο της 
εφορευτικής επιτροπής ή εκείνον που διευθύνει τις εργασίες της.

Στη συνέχεια σημειώνεται ο αριθμός του ψηφοδελτίου σε ειδι
κό πίνακα, απέναντι στο όνομα του συνδυασμού ή μεμονωμένου 
υποψηφίου που ψηφίζεται.

2. Αμέσως μόλις τελειώσει η διαλογή, ο πρόεδρος της εφορευ
τικής επιτροπής ή εκείνος που διευθύνει τις εργασίες της τηλε
γραφεί ή ανακοινώνει εγγράφως με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο 
μέσο αμέσως και χωρίς καμιά καθυστέρηση στο νομάρχη της πε
ριφέρειας που υπάγεται το εκλογικό τμήμα, το αποτέλεσμα της 
διαλογής των ψήφων. Η ανακοίνωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει: 

α) Τον ολικό αριθμό των εκλογέων που είναι γραμμένοι στο ε
κλογικό τμήμα.

β) Τον ολικό αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν, 
γ) Τον αριθμό των ψηφοδελτίων που αναγνωρίστηκαν ως 

έγκυρα
δ) Τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων, 
ε) Τον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων, και 
στ) Τον αριθμώ των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συν

δυασμός και κάθε μεμονωμένος υποψήφιος.

Άρθρο 86
(Άρθρο 86 πρ.δ. 164/1984)

Πέρας διαλογής

1. Μετό τον τερματισμό της διαλογής κλείνεται ο πίνακας της 
διαλογής του άρθρου 84 παρ.Ί εδάφ. β με πράξη που γράφεται 
ο’αυτόν και υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της εφο
ρευτικής επιτροπής, τους υποψηφίους ή τους αντιπροσώπους 
τους. Στην πράξη αυτή αναφέρεται το άθροισμα των έγκυρων ψη
φοδελτίων που έλαβε κάθ συνδυασμός και κάθε μεμονωμένος υ
ποψήφιος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ θ'
Κατανομή εδρών

Άρθρο Θ8
(Άρθρο 88 παρ. 1-3 και 5-9 πρ.δ. Ί64/1984 και άρθρο 2 ν. 1516/1965) 

Πρώτη κατανομή εδρών

5. Οι έδρες που προσκυρώνονται σύμφωνα με τις παραπάνω πα
ραγράφους σε κάθε συνδυασμό καταλαμβάνονται από τους υπο
ψηφίους αυτού σύμφωνα με τη σειρά που έχουν προταθεί στη 
δήλωση κατάρτισής του συνδυασμού και ανακηρυχτεί από το αρ-



ρόδιο δικαστήριο

3. ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΧ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Π.Δ. 265/1989

ΚΕΦΑΛΑΙΟ θ’
Κατανομή εέοων

Άρθρο 86
ΓΑρθρο 88 παρ. 1-4 και 8-9 πρ.δ. 152/1985 και άρθρο 2 ν. 1847/1989) 

Πρώτη κατανομή εδρών

1. Από την επόμενη μέρα της ψηφοφορίας αρχίζει από το αρ
μόδιο πρωτοδικείο η συγκέντρωση και κατάταξη των αποτελεσμά
των της εκλογής, σε κάθε εκλογική περιφέρεια.

2. Το πρωτοδικείο, μόλις συγκεντρωθούν τα αποτελέσιιατα ό
λων των εφορευτικών επιτροπών της εκλογικής περιφέρειας, πε· 
ριοριζόμενο σε αρίθμηση των ψήφων, προβαίνει στην πρώτη 
κατανομή των εδρών και στην ανακήρυξη των επιτυχόντων, σύμ
φωνα με αυτά που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους του άρ
θρου αυτού και στο άρθρο 93.

3. Οι έδρες κάθε εκλογικής περιφέρειας κατανέμονται μεταξύ 
των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων αυτής, ανά
λογα με την εκλογική δύναμη καθενός συνδυασμού ή μεμονωμέ
νου υποψηφίου.

4. Για το σκοπό αυτό διαιρείται το σύνολο των έγκυρων ψηφο
δελτίων της εκλογικής περιφέρειας με τον αριθμό των εδρών της, 
αυξημένο κατά μία μονάδα. Το πηλίκο της διαίρεσης, παραλείπο- 
ντας το κλάσμα, αποτελεί το εκλογικό μέτρο, με το οποίο διαιρεί
ται η εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού κόμματος ή συνασπισμού 
κομμάτων, δηλαδή το σύνολο των υπέρ αυτού έγκυρων ψηφοδελ
τίων στην περιφέρεια και λαμβάνει κάθε συνδυασμός τόσες έδρες, 
όσες φορές το εκλογικό μέτρο περιέχεται στην εκλογική του δύ
ναμη. Μεμονωμένος υποψήφιος, που έλαβε ψήφους ίσους ή πε
ρισσότερους από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μία έδρα. Αν 
οι έδρες, που σύμφωνα με τα προηγούμενα παραχωρούνται, εί
ναι περισσότερες από τον αριθμό των βουλευτικών εδρών της ε
κλογικής περιφέρειας, η έδρα που πλεονάζει αφαιρείται από το 
συνδυασμό στον οποίο έχει απομείνει το μικρότερο σχετικά υπό
λοιπο εκλογικής δύναμης. Αν σε δύο ή και περισσότερους συν
δυασμούς ή μεμονωμένο υποψήφιο έχουν απομείνει ίσα υπόλοιπα 
εκλογικής δύναμης, ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση από το αρ
μόδιο πρωτοδικείο σε δημόσια συνεδρίαση και η έδρα που πλεο
νάζει αφαιρείται από το συνδυασμό, που το όνομά του βγήκε από 
την κληρωτίδα. Σε εκλογική περιφέρεια που εκλέγει ένα μόνο βου
λευτή η έδρα παοαχωρείται στο συνδυαομό ή στο μεμονωμένο 
υποψήφιο που έλαβε τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισο- 
ψηφίας ενεργείται από το αρμόδιο πρωτοδικείο κλήρωση μεταξύ 
των συνδυοσμών που ισοψήφησαν και η έδρα παοαχωρείται σ'αυ- 
τόν που ευνοήθηκε από τον κλήρο.

5....................................................................................................................
6. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από 

τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες όσοι 
οι υποψήφιοί του.

7. Το πρωτοδικείο (σε συμβούλιο) συντάσσει, για κάθε εκλογι
κή περιφέρεια, που είνα αρμόδιο, πίνακα των αποτελεσμάτων αυ
τής, που περιέχει: α) τον αριθμό των γραμμένων εκλογέων στην 
εκλογική περιφέρεια, β) το συνολικό αριθμό των εκλογέων που 
ψήφισαν σ αυτή, γ) τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων, δ) τον 
αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων, ε) τον αριθμό των λευκών ψη
φοδελτίων, στ) την εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού και κάθε 
μενονωμένου υποψηφίου, δηλαδή το σύνολο των έγκυρων ψηφο
δελτίων που δόθηκαν στον καθένα απ αυτούς στην εκλογική πε
ριφέρεια. Στον πίνακα προτάσσονται οι συνδυασμοί των 
αυτοτελών κομμάτων που δηλώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 37 
παρ.1, με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης, και ακολουθούν 
οι συνδυασμοί των συνασπισμένων κομμάτων, οι συνδυασμοί α
νεξαρτήτων και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι, 0 τον αριθμό των ε

δρών που έχουν προσκυρωθεί από το πρωτοδικείο κατά την πρώτη 
κατανομή σε κάθε συνδυασμό και μεμονωμένο υποψήφιο, αναφέ- 
ροντας και τον αριθμό των υποψηφίων που περιλαμβάνονται σε 
κάθε συνδυασμό, η) τον αριθμό των εδρών που απόμειναν αδιά
θετες απο την πρώτη κατανομή στην εκλογική περιφέρεια και θ) 
τον αριθμό των αχρησιμοποίητων από την πρώτη κατανομή υπο
λοίπων των ψήφων κάθε συνδυασμού κόμματος και συνασπισμού 
κομμάτων, εφ όσον πρόκειται για εκλογικές περιφέρειες που ε
κλέγουν δύο και πάνω βουλευτές. Αν η εκλογική δύναμη κάποιου 
συνδυασμού κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων είναι μικρότερη 
του κατά την παράγραφο 4 εκλογικού μέτρου, ως αχρησιμοποίη- 
το υπόλοιπο ψήφων θεωρείται το σύνολο των ψήφων του συνδυα
σμού του κόμματος αυτού ή του συνασπισμού.

Κάτω από τον πίνακα συντάσσεται πράξη, στην οποία αναγρά
φονται ολογράφως τα πιο πάνω στοιχεία για κάθε περίπτωση και 
υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα

8. Όταν καταρτίζεται ο πίνακας, είναι δυνατό να είναι παρόντες 
από ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό και οι μεμονωμέ
νοι υποψήφιοι.

9. Επικυρωμένο αντίγραφο του πιο πάνω πίνακο, που καταρτί
ζεται μέσα στο συντομότερο χρόνο, στέλνεται αμέσως από τον 
πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου στο Υπουργείο των Εσω
τερικών.

Άρθρο 89
(Άρθρο 89 παρ. 1,6,7,8,9 πρ.δ. 152/1985 και άρθρο 3 ν. 1817/1989) 

Δεύτερη κατανομή εδρών

1. Αν, μετά την κατανομή των εδρών που έγινε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του προηγούμενου άρθρου σε κάθε εκλογική περιφέ
ρεια, παραμείνανε αδιάθετες έδρες (σαυτές περιλαμβάνονται κι 
αυτές που δεν έχουν διατεθεί, σύμφωνα με την περίπτωση της 
παρ.6 του προηγούμενου άρθρου), ενεργείται κατανομή των αδιά
θετων εδρών κατά μείζονες εκλογικές περιφέρειες σύμφωνα μ αυ- 
τά που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους.

2................................................................................
3. Οι αδιάθετες έδρες, σύμφωνα με την παράγραφο 1, σε κάθε 

εκλογική περιφέρεια κατανέμονται μεταξύ όλων των κομμάτων 
και των συνασπισμών κατά την αναλογία των αχρησιμοποίητων 
υπολοίπων ψήφων τους από την πρώτη κατανομή. Για το σκοπό 
αυτόν αθροίζονται τα έγκυρα ψηφοδέλτια, τα οποία έλαβαν στη 
μείζονα περιφέρεια τα κόμματα και οι συνασπισμοί και τα οποία 
δεν χρησιμοποιήθηκαν για την εκλογή βουλευτών στην κατανο
μή αυτήν (αχρησιμοποίητα υπόλοιπα) και το άθροισμά τους διαι
ρείται με τον αριθμό των αδιάθετων εδρών της οικείας μείζονος 
περιφέρειας. Στα παραπάνω αχρησιμοποίητα υπόλοιπα δεν συμπε- 
ριλαμβάνονται τα ψηφοδέλτια των μονοεδρικών περιφερειών. Το 
πηλίκο από τη διαίρεση, παραλείποντας το κλάσμα, αποτελεί το 
εκλογικό μέτρο στη μείζονα περιφέρεια και κάθε κόιιμο ή συνα
σπισμός λαμβάνει από την κατανομή αυτήν τόσες έδρες, όσες φο
ρές το εκλογικό μέτρο περιέχεται στο σύνολο των αχρησι- 
μοποίητων υπολοίπων του στη μείζονα περιφέρεια. Οι έδρες που 
παοαιιένουν αδιάθετες από την πιο πάνω κατανομή παραχωρού- 
νται ανά μία στα κόμμοτσ ή συνασπισμούς που έχουν το μεγαλύ
τερο κατά σειρά αχρησιμοποίητα υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων 
από την κατανομή που έγινε σύμφωνα με την παρούσα παράγρα
φο. Στην τελευταία αυτήν περίπτωση ως αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 
θεωρείται το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που δεν χρησι
μοποιήθηκαν για την εκλογή βουλευτή κατά το προηγούμενο 
εδάφιο.

4. Κόμματα ή συνασπισμοί που έχουν καταρτίσει συνδυασμούς 
τουλάχιστον στα τρία τέταρτο του συνόλου των εκλογικών περι
φερειών της χώρας, εφ όσον συγκεντρώσουν σε όλη την επικρά
τεια ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο από το δύο τοις εκατό (2%) των 
έγκυρων ψηφοδελτίων, έχουν δικαίωμα να λάβουν τρεις τουλά
χιστον έδρες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα παράγρα
φο. Αν συγκεντρώσουν ποσοοπό έγκυρων ψηφοδελτίων μικρότερο 
του δύο τοις εκατό, όχι όμως και μικρότερο του ενός τοις εκατό



a

Π %), .έχουν να λάβουν 4ΐία~τουλάχιστον έδρα.
Γιο το σκοπό αυτόν το κόμματα ή συνασπισμοί, που δτκαούνται 

τρεις έδρες «πύ το προηγούμενο εδάφιο, ον δεν εξασφαλίζουν 
τον αριθμό ουτόν εδρών με βάση τα άρθρα 3 και Β6 και την παρά
γραφο 3 του παρόντος άρθρου, λαμβάνουν ανά μία έδρα στις μεί- 
ζονες περιφέρειες, στις οποίες εμφανίζουν, κατά Φθίνουσα σειρά, 
τη μεγαλύτερη οε ποσοστό εκλογική τους δύναμη, έως άτου συ
μπληρώσουν τρεις έδρες συνολικά, στις οποίες συνυπολογίζονται 
και εκείνες που παραχωρούνται στο κόμμα ή συνασπισμό με βά
ση τις παραπάνω διατάξεις.

Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου δεν λαμβάνονται 
υπόψη οι μείζονες περιφέρειες, στις οποίες το κόμμα ή συνασπι
σμός λαμβάνει έδρα με βάση το άρθρο ΒΒ και την παράγραφο 3 
του παρόντος άρθρου. Αν το κόμμα ή ο συνασπισμός δικαιούται 
μία έδρα, κατ εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, λαμβάνει την έδρα 
αυτή στη μείζονα περιφέρεια, στην οποία συγκέντρωσε τη μεγο 
λύτερη σε ποσοστό εκλογική του δύναμη.

Αν σε κάποια μείζονα περιφέρεια τα κόμματα ή οι συνασπισμοί 
που δικαούντοι έδρα σύμφωνα με την παράγραφο αυτήν είναι πε
ρισσότερα από τις αδιάθετες έδρες, στην περίπτωση αυτήν οι α
διάθετες έδρες παραχωρούνται ανά μίο στα κόμματα ή τους 
συνασπισμούς που εμφανίζουν στη μείζονα αυτήν περιφέρεια τη 
μεγαλύτερη σε ποσοστό εκλογική τους δύναμη Τα υπόλοιπα κόμ
ματα ή συνασπισμοί λαμβάνουν την έδρα που δικαιούνται στις άλ
λες μείζονες περιφέρειες που εμφανίζουν, κατά φθίνουσα σειρά, 
τη μεγαλύτερη σε ποσοστό εκλογική τους δύναμη.

Στις μείζονες περιφέρειες, στις οποίες παραχωρούνται έδρες 
με βάση την παρούσα παράγραφε, οι υπόλοιπες έδρες κατανέμο- 
νται μεταξύ των λοιπών κομμάτων ή συνασπισμών σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 αφού επαναληφθεί η σχετική 
διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, για να υπολογιστεί το προβλε- 
πόμενο από την παράγραφο 3 εκλογικό μέτρο, στον αριθμό των 
εδρών, με τον οποίο διαιρείται το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελ
τίων, δεν συμπεριλαμβόνονται οι έδρες που τυχόν έχουν παρο- 
χωοηθεί με βάση την παρούσα παράγραφο.

5. Οι έδρες που προσκυρώθηκαν σύμφωνα με τις παραγράφους 
3 και 4 σε καθένα από τα κόμματα ή συνασπισμούς κατανέμονται 
μεταξύ των συνδυασμών τους στην μείζονα περιφέρεια ως εξής:

Οι έδρες που προσκυρώθηκαν με βάση τα εδάφια δεύτερο και 
τέταρτο της παραγράφου 4 παραχωρούνται στην εκλογική περι
φέρεια. στην onoic το κόμμο ή συνασπισμός εμφανίζει τη μεγα
λύτερη σε ποσοστό εκλογική του δύναμη, μεταξύ των εκλογικών 
περιφερειών της μείζονος περιφέρειας, στις οποίες εκλέγονται 
βουλευτές από τη δεύτερη κατανομή.

Αν οε ορισμένη εκλογική περιφέρεια οι έδρες, οι οποίες διατί
θενται με τη δεύτερη κατανομή, είναι λιγότερες από τα κόμματα 
ή συνασπισμούς, τα οποία έχουν δικαίωμα να λάβουν έδρα στην 
εκλογική ουτήν περιφέρεια κοτ' εφαρμογή του προηγούμενου ε
δαφίου. οι έδρες αυτές παοαχωρούνται ο εκείνα από τα παρα
πάνω κόμματα ή συνασπισμούς που έλαβσν το μεγαλύτερο αριθμό 
ψποων στην εκλογική αυτήν περιφέρεια. Στα υπόλοιπα από τα κόμ
ματα αυτα παοαχωοείται έδοε στην εκλογική περιφέρεια, στην 
οποία εμφανίζουν την αμεοως επόμενη κατά οειρά ποσοστιαία ε· 
κλονικη δύνομή τους, μεταξύ των εκλογικών πεοιοεοειών. στις 
οποίες εκλέγονται βουλευτές από τη δεύτερη κατανομή

Στις λοιπές περιπτώσεις, αθροίζονται οι εκλογικές δυνάμεις των 
συνδυασμών όλων των κομμάτων και των συνασπισμών σε κάθε 
εκλογική περιοεοεια και το άθροιομο διαιρείται με τον αριθμό των 
εδρών που έμειναν αδιάθετες από την πρώτη κατανομή στην ε
κλογική αυτήν πεοι©εοειο. Ο, έδρες που παραχωρούνται με βά
ση το προηγούμενο εδάριο δε θεωρούνται αδιάθετες. Το πηλίκο, 
κατά παράλειψη του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο, με 
το οποίο διαιρείται η εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού, και λαμ
βάνει κάθε συνδυασμός τσοες έδρες, όσες Φορές το εκλογικό μέ
τρο πεοιέχεται στην εκλογική του δύναμη

Οι έδρες των εκλογικών περιφεοειών. που τυχόν παραμένουν 
αδιάθετες από την παραπονω κατανομή, παραχωρούνται με 0ά 
ση το μέοο όρο εγκύρων ψηφοδελτίων ανο έδρα στα κόμματα και

-στους συνασπισμούς που δεν έχουν εξαντλήσει με την κατά το 
προηγούμενο εδάφιο -κατανομή τον αριθμό εδρών που -προσκυ
ρώνεται οε αυτά με βάση την παράγραφο 3. Για το σκοπό αυτόν 
διαιρείται το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε το κόμ
μα ή ο συνασπισμός σε κάθε εκλογική περιφέρεια, στην οποία πα
ραμένουν αδιάθετες έδρες, με τον αριθμό των εδρών της ίδιας 
περιφέρειας που παοαχωρήθηκαν στο κόμμα ή στο συνασπισμό 
από την πρώτη κατανομή, αυνυπολογιζομένων και των εδρών ηου 
του παοαχωρήθηκαν με βάση το προηγούμενο εδάφιο, αυξημένο 
κατά μία μονάδα και το πηλίκο αποτελεί το μέοο όρο έγκυρων ψη
φοδελτίων ονά έδρα του κόμματος ή του συνασπισμού στην εκλο
γική περιφέσεια. Η παραχώρηση των αδιάθετων εδρών γίνεται με 
βάση τους παραπάνω μέσους Ορους όλων των κομμάτων ή συνα
σπισμών σε άλες τις εκλογικές περιφέρειες κατά φθίνουσα σει
ρά. Δηλαδή ή πρώτη αδιάθετη έδρα παραχωρείται στο κομμο ή 
συνασπισμό που εμφανίζει το μεγαλύτεαο μέσο άρο και στην ε
κλογική περιφέρεια που εμφανίζεται ο μεγαλύτερος αυτός μέσος 
όρος, εφ' όσον στην περιφέρεια αυτήν υπάρχει αδιάθετη έίρρ 
Εφ' όσον στη συγκεκριμένη αυτήν εκλογική περιφέρεια δεν υπάρ 
χει αδιάθετη έδρα, λαμβάνεται υπόψη ο αμέσως επόμενος μέοος 
όρος μεταξύ των μέοων Ορων των κομμάτων η συνασπισμών ς 
όλες τις άλλες εκλογικές περιφέρειες. Η διαδικασία αυτή συνε 
χίζεται με βάση τους μέσους όρους που προκύπτουν στις εκλογι
κές περιφέρειες, στις οποίες απομένουν κάθε φορά αδιάθετες 
έδρες, έως άτου το κάθε κόμμα και συνασπισμός συμπληρώσει τον 
αριθμό των εδρών που του προσκυρώθηκαν στη μείζονα περιφέ
ρεια σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους

Αν μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής σε ορισμένες εκλογι
κές περιφέρειες παραμένουν αδιάθετες έδρες, επαναλαμβάνεται 
η ίδια διαδικασία με βάση τους μάσους όρους στις περιφέρειες 
αυτές των κομμάτων ή συνασπισμών που δεν έχουν συμπληρώ
σει τον αριθμό εδρών, οι οποίες τους προσκυρώθηκαν στη μείζο
να περιφέρεια. Μεταξύ ίσων μέσων όρων, που προκύπτουν είτε 
για το ίδιο κόμμα ή συνασπισμό σε διαφορετικές περιφέρειες εί
τε για περισσότερα κόμματα ή συνασπισμούς στην ίδια ή σε δια
φορετικές περιφέρειες, μεγαλύτερος θεωρείται εκείνος που 
αντιστοιχεί σε μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων

6. Αν, σε κάποια εκλογική περιφέρεια, δεν ανακηρύχτηκε συν
δυασμός κάποιου απο τα κάμματο ή συνασπισμούς ή ανακηρύχτη- 
κε. αλλά περιλαμβάνει ελαττωμένο αοιθμό υποψηφίων, που όλοι 
πήραν έδρα κατά την πρώτη κατανομή, όλες οι αδιάθετες έδρες 
της εκλογικής αυτής περιφέρειας παραχωρούνται στους συνδυο 
σμούς των υπολοίπων κομμάτων και ουνασπιομών.

7. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 εφαρμόζονται ανάλογο και 
στην περίπτωση που οι υποψήφιοι κάποιου ή και όλων των συν
δυασμών των κομμάτων ή συνασπισμών που δεν έλαβαν έδρα κατά 
την πρώτη κατανομή, είναι λινότεροι από τις έδρες που έχουν πο 
ραχωρηθεί στους συνδυασμούς αυτούς από τη δεύτερη κατονομή.

6. Σε κάθε περίπτωση ιοοψηρίας κομμάτων και συνασπισμών 
ή των συνδυασμών αυτών κατά την προσκύρωση ή παραχώρηση 
εδρών (εΦ όσον οι διαθέσιμες έδοες είναι λιγότερες απ' αυτούς 
που ισοψήοησον;, γίνετοι κλήρωσή απο την Ανώτατη Εφορευτι
κή Επιτροπή και θεωρούντο, οτι ευνοήθηκαν σπά τον κλήρο αυ
τοί που βγήκαν από την κληρωτίδα.

9. Οι έδρες που παραχωρούνται οε κάθε συνδυασμό, σϋμοω- 
νοκ με τις παραπάνω παρονοαοους. καταλαμβάνονται αύμοωνο 
με όοα ορίζονται στην παρ. 5 του αοθοου 86.

Άρθρο 90
(Άρθρο 91 παρ. 1 πρ. δ. 152/1905)

Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή - Συγκράτηση

Στο Υπουργείο Εσωτερικών εδρεύει Ανώτατη Εφορευτική Επι
τροπή. που αποτελειταυ Απο τον πρόεδρο του Άρειου Πάγου, ως 
Πρόεδρο, β) δύο αρεοπαγίτες, που ορίζονται από το Α τμήμα του 
Άρειου Πάγου με ισάριθμους αναπληρωματικούς, γ) το Διεθυντη 
της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών και δ) ενα 
διευθυντή του Κλάδου ΑΤί της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουο-



s

■ytkau Εσωτερικών.
Τον Πρόεδρο του Άρειου Πάγου, όταν απουσιάζει η κωλύεται, 

αναπληρώνει ο αρχαιότερος Αντιπρόεδρος του (διού δικαστηρίου. 
Τους διευθυντές του Υπουργείου Εσωτερικών αναπληρώνουν ο- 
μοιόβαθμοί τους, του (διού κλάδου, απ' αυτούς που υπηρετούν 
στην κεντρική υπηρεσία του (διού Υπουργείου που ορίζονται από 
τον Υπουργό των Εσωτερικών. Χρέη γραμματέα στην Επιτροπή 
εκτελεί υπάλληλος του Κλάδου ΑΤΙ με 4ο ή 5ο βαθμό της Κεντρι
κής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, που ορίζεται μαζί με 
τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό των Εσωτερικών. Από τον 
Ιδιο Υπουργό μπορεί να οριστούν μέχρι πέντε υπάλληλοι απ' αυ
τούς που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Ε
σωτερικών, για τη γραμματειακή γενικά εξυπηρέτηση της 
Επιτροπής.

'Αρθρο 91
(Άρθρο 91 παρ. 2 και 3 πρ. δ. 152/1985 και άρθρο 4 παρ. 1 ν. 

1847/1989)

Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή - Αρμοδιότητες

1. Η Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή, με βάση τους πίνακες των 
πρωτοδικείων, που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 
88, καταρτίζει το γενικό οριστικό πίνακα των αποτελεσμάτων των 
εκλογών σ' ολόκληρη την Επικράτεια και ενεργεί, για κάθε μεί- 
ζονα εκλογική περιφέρεια τα όσα ορίζονται στο άρθρο 89 εκδί- 
δοντας απόφαση για την κατανομή των αδιάθετων εδρών στη 
δεύτερη κατανομή, στα κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων, κα
θώς και για την παραχώρηση στους υπόλοιπους συνδυασμούς των 
εδρών που δεν διατέθηκαν σύμφωνα με τις παραγράφους 6, 7 και 
8 του άρθρου 89.

2. Ο Πρόεδρος της επιτροπής διαβιβάζει αμέσως επικυρωμένο 
απόσπασμα της απόφασης για κάθε εκλογική περιφέρεια στους 
προέδρους των αρμόδιων πρωτοδικείων και επικυρωμένο αντίγρα
φο αυτής και του γενικού οριστικού πίνακα των αποτελεσμάτων 
εκλογών στο Υπουργείο Εσωτερικών.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Επαναφορό σε ισχύ διατάξεων του π.δ. 152Π985 (ΦΕΚ 55 Α 
τροποποίηση και συμπλήρωση αυτών, καθώς και τροποποίηση ύκ> 
τάξεων του π.δ. 265/1989 (ΦΕΚ 126 Α ~) της νομοθεσίας για την ε
κλογή βουλευτών

Άρθρο 1
Επαναφορά σε ισχύ και τροποποίηση διατάξεων

1. Επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 88,89,90 
και 91 του π,δ. 152/1985 «Κωδικοποίηση ο' ενιαίο κείμενο των δια
τάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών· (ΦΕΚ 55 Α') 
και τροποποιούνται ως ακολούθως: 

α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 88 του π,δ. 152Ί985 αντικαθί
σταται ως εξής:

«2 Το πρωτοδικείο, μόλις συγκεντρωθούν τα αποτελέσματα ό
λων των εφορευτικών επιτροπών της εκλογικής περιφέρειας, πε- 
ριοριζόμενο σε αρίθμηση των ψήφων, συντάσσει τον από την 
παράγραφο 7 προβλεπόμενο πίνακα αποτελεσμάτων, για χρήση 
της Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία ενεργεί όλες τις 
κατανομές των εδρών. Οι περιπτώσεις ζ' και η' της παραγράφου 
7 καταργούνται·.

β) Όπου στις διατάξεις των εδαφίων 5 και 7 της παραγράφου 
4 του άρθρου 88 του π.δ. 152/1985 αναφέρεται ·το αρμόδιο πρω
τοδικείο», νοείται εφεξής «η Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή.»

γ) Αντί της παραγράφου 5 του άρθρου 88 του π.δ. 152/1985 ε
ξακολουθεί να ισχύει η παράγραφος 5 του άρθρου 88 του π.δ. 
265/1989.

δ) Αντί της παραγράφου 2 του άρθρου 89 του π,δ. 152/1985. ε

ξακολουθεί να ισχύει η παράγραφος 2 του άρθρου 89 του ΠΔ 
285/1989.

ε) Η παράγραφος 2 του άρθρου 90 του π.δ. 152/1985 τροποποιεί
ται ως εξής:

•2. Οι αδιάθετες έδρες της προηγούμενης παραγράφου σε κά
θε ελάσσονα περιφέρεια περιέρχονται στο αυτοτελές κόμμα που 
προηγείται των λοιπών αυτοτελών κομμάτων στην εκλογική αυ- 
τΤτν περιφέρεια και σ' ολόκληρη την επικράτεια.

Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών και προς αποφυγή πε
ριγραφής αυτών, το Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου συνέρχεται αι> 
τεπαγγέλτως σε συμβούλιο, μόλις ανακηρυχθούν οι συνδυασμοί 
απ' αυτόν και αποφαίνεται αμετάκλητα. ποια κόμματα είναι στην 
πραγματικότητα αυτοτελή και ποια εμφανίζονται ως αυτοτελή, 
στην πραγματικότητα όμως είναι καλυμμένοι συνασπισμοί συνερ- 
γαζόμενων κομμάτων ή συγχωνεύσεις κομμάτων που εξομοιώνο
νται με αυτούς.

Το Α' Τμήμα του Αρείου Πάγου αποφαίνεται κατά ελεύθερη κρί
ση, εκ των ενόντων. από τα υπάρχοντα στοιχεία και χωρίς δικο- 
νομικές διατυπώσεις. Κάθε υποψήφιος και κάθε κόμμα είναι δυνατό 
να προσκομίσει στοιχεία μόνο με υπόμνημα, για να αποδείξει την 
παράβαση από δόλο ή όχι των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 
Η απόφαση του Α’ Τμήματος του Αρείου Πάγου εκδίδεται μέσα 
σε πέντε, το πολύ, ημέρες από την ανακήρυξη των συνδυασμών.»

στ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 90 του π.δ. 152/1985 τροπο
ποιείται ως εξής:

•5. Οι έδρες, που τυχόν απομένουν αδιάθετες και ύστερα από 
την τρίτη κατανομή, προσκυρώνονται μόνο στο αυτοτελές κόμμα 
που προηγήθηκε των λοιπών αυτοτελών κομμάτων σε όλη την ε
πικράτεια.»

0 Η παράγραφος 2 του άρθρου 91 του π,δ. 152/1985 τροποποιεί
ται ως εξής:

•2 Η Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή, με βάση τους πίνακες των 
πρωτοδικείων, που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 
88, καταρτίζει το γενικό οριστικό πίνακα αποτελεσμάτων των ε
κλογών σ' ολόκληρη την επικράτεια και ενεργεί τα όσα ορίζονται 
στα άρθρα 88. 89 και 90, εκδίδοντας απόφαση για την κατανομή 
και παραχώρηση των εδρών σε όλες τις κατανομές στα κόμματα, 
ή συνασπισμούς κομμάτων, καθώς και για την παραχώρηση στους 
υπόλοιπους συνδυασμούς των εδρών που δεν διατέθηκαν σύμφω
να με τις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 89.·

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 34 του π.δ. 265/1989 αντικαθί
σταται ως εξής:

«6. Κάθε συνδυασμός μπορεί να περιλάβει αριθμό υποψηφίων 
μέχρι τον αριθμό των βουλευτικών εδρών της εκλογικής περιφέ
ρειας, προσαυξανόμενο:

α) Κατά δύο, στις εκλογικές περιφέρειες που εκλέγονται ένας, 
δύο ή και τρεις βουλευτές.

β) Κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του αριθμού των ε
κλεγόμενων βουλευτών, στις περιφέρειες που εκλέγονται από τέσ
σερις έως και δέκα βουλευτές, και

γ) κετά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30·/·) των εκλεγόμενων 
βουλευτών στις περιφέρειες που εκλέγονται από έντεκα βουλευ
τές και άνω.

Το κλάσμα που ενδεχομένως προκύπτει από τον υπολογισμό 
των ποσοστών των εδαφίων β' και γ' παραλείπεταυ

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 65 του π.δ. 265/1989 αντικαθί
σταται ως εξής:

«7. Ο εκλογέας μπορεί να εκψρόσει την προτίμησή του υπέρ υ
ποψηφίων μέχρι του αριθμού των εκλεγόμενων σε κάθε εκλογι
κή περιφέρειο βουλευτών, σημειώνοντας σταυρό, παραπλεύρως 
του ονόματός τους, στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού.

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 93 του π.δ. 
265/1989 τροποποιείται ως εξής:

• 1. Η ανακήρυξη των βουλευτών, σύμφωνα με αυτά που ορίζο
νται στα οικεία άρθρα, γίνεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο σε δη
μόσια συνεδρίαση, με βάση την απόφαση της Ανώτατης 
Εφορευτικής Επιτροπής.»


