
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου «Κατάργηση τόϋ σταυροϋ προτίμηση;')
υπέρ των υποψηφίων βουλευτών» καί τροποποίηση καί
αντικατάσταση των σχετικών διατάξεων της ,ΐσχύουσχ;
νομοθεσίας γιά τήν εκλογή τών βουλευτών».

Πρός τή Βονλή τών ’Ελλήνων

Σύμφωνα μέ τις προγραμματικές δηλώσεις τής Κυβέρ- 
νησης μία άπό τις πιο βασικές επιδιώξεις είναι ή εξύψωση 
τοϋ πολιτικού .αγώνα καί της κοινοβουλευτικής ζωής καί 
ή διεύρυνση τής Λαϊκής Κυριαρχίας.

Γιά τό σκοπό αύτό είχε έξαγγελθεϊ'φιιχ σειρά νομοθετικών 
αλλαγών θεσμικού χαρακτήρα όπως ή καθιέρωση δικαιώ
ματος ψήφουττά 18 χρόνια, πού ήδη έγινε νόμος τού Κρά
τους, ή κατάργηση τοϋ σταυρού προτίμησης, ή χρηματοδό
τηση τών πολιτικών κομμάτων, ή καθιέρωση συστήματος 
άπλής αναλογικής καί ή εξασφάλιση, τής δυνατότητας συμ
μετοχής στις βουλευτικές εκλογές τών μεταναστών, τών 
ναυτικών καί τών φοιτητών τοϋ εξωτερικού στους τόπους 
απασχόλησής τους.

Αυτές οί εξαγγελίες, πού αποτελούν άλλωστε δεσμεύσεις 
προς τόν Ελληνικό Λαό καί έχουν άποτιμηθεΐ καί τιμηθεί 
μέ τήν ετυμηγορία του, υλοποιούνται μέ σταθερά βήματα 

~καί σέ χρόνο πού- κρίνεται άπό τήν Κυβέρνηση κατάλληλος 
καί αναγκαίος γιά τις απαραίτητες προσαρμογές.

Ή πλήρης νομοθετική ολοκλήρωση τών σχετικών εξαγ
γελιών δέν θά βραδύνει ώστε νά προχωρήσει μέ γρήγορους 
ρυθμούς ή βελτίωση τής λειτουργίας τοϋ Δημοκρατικού 
Πολιτεύματος.

Τρία χρόνια μπροστά άπό τις πρώτες βουλευτικές εκλο
γές μπορεί νά είναι μεγάλο χρονικό διάστημα γιά τήν κα
θιέρωση τοϋ νέου εκλογικού συστήματος, είναι όμως οριακό 
γιά τις ρυθμίσεις πού άπαιτοϋνται γιά τήν εξύψωση τοϋ 
πολιτικού άγώνα καί τής κοινοβουλευτικής ζωής.

Ή κατάργηση τού σταυροϋ προτίμησης πού καθιερώνε
ται μέ τό προτεινόμενο σχέδιο νόμου καί ή φροντίδα γιά τήν 
οικονομική αυτοδυναμία τών κομμάτων, πού θά άκολουθή- 
σει άποτελοϋν ώριμους λαϊκούς στόχους.

Καί είναι πράγματι ή ώρα νά άλλάξει επιτέλους τό πολι
τικό κλίμα καί ή σχέση εκλογέων, εκπροσώπων τοϋ Έθνους 
καί πολιτικών φορέων.

. *0 σταυρός προτίμησης, πού διαδέχθηκε τό «σφαιρίδιον» 
μετά τό 1923 κληρονόμησε τά μειονεκτήματα της πολιτικής 
ζωής τών πρώτων δημοκρατικών βημάτων τοϋ Έθνους.

Ή σημαντική βελτίωση πού έπιτεύχθηκε στήν πολιτική 
ζωή τοϋ τόπου μετά τό 1974 κυρίως ώς πρός τήν ελεύθερη 
έκφραση καί επιλογή άνάμεσα σέ κόμματα, δέν άμβλυνε τις 
έπιπτώσεις, πού δημιουργεί ό τρόπος εκλογής τών βουλ.ευ- 
τών.

Οί διαμάχες άνάμεσα στούς υποψήφιους τοϋ ίδιου κόμ
ματος, πολλές φορές, κατέληγαν σέ συγκρούσεις σκληρότε
ρες άπό ότι μέ τούς άντιπάλους. Σαυτές μάλιστα τις συγ
κρούσεις τό πολιτικό στοιχείο, πού επικρατούσε άνάμεσα 
στις άντιπαραθέσεις τών κομμάτων, έξχφανιζόταν εντελώς 
άνάμεσα στούς συνυποψήφιους.

* Η πολιτική άμιλλα καί ή διαπάλη τών ιδεών άνάμεσα 
στούς πολιτικούς φορείς υποβαθμίζονταν άπό τις προσωπι
κές άντιθέσεις. Οί πολιτικές θέσεις υποχωρούσαν άοκετές 
φορές μπροστά στις διαπροσωπικές σχέσεις.

Ό πολιτικός άγώνας πρέπει νά συνδέεται άμεσα μέ τό 
πολιτικό μήνυμα, πού περνάει άπό τούς πολιτικούς φορείς 
πρός τό Λαό καί άντίστροφα. Ό άγώνας αύτός δέν μπορεί 
παρά νά βρίσκεται σέ άμεση σχέση μέ τις κοινωνικές άντι- 
θέσεις. Ή λειτουργία όμως αυτή, πού βοηθάει στή διαμόρ
φωση σταθερών σχέσεων άνάμεσα στήν πολιτική έκφραση καί 
καί στήν κοινωνική ζωή, πού οδηγεί δηλαδή στή δημιουρ
γία πολιτικών κομμάτων άρχών καί ιδεολογίας, παρεμπο
δίζεται άπό τόν εσωτερικό άνταγωνισμό τών υποψηφίων.

Αύτός άκριβός ό «άνταγωνισμδς» μεταφέρεται μέσω τι 
φιλικών -δτην καλλίτερη περίπτωση- σχέσεων μέσα στ 
Λαό.

* Η αναζήτηση μόνιμων προσωπικών ερεισμάτων στά πλα 
σιχ τοϋ προσωπικού συστήματος εκλογικής πελατείας συ 
τϊΛει στη διατηρηση τού κομμχτχρχισμοϋ καί ύποθάλπ 
τή διαιώνιση τής έςυπηρέτησης τής διαπραγμάτευσης, τι 
ρουσφετϊοϋ, τής μικροκομματικής συναλλαγής.

Κάνεις βεβαίως δέν μπορεί νά άρνηθεϊ ότι σέ τελευτά· 
αυα'.υση και μέσα στα πλαίσια τής άνυπαρξίας ίσχυρώ 
θεσμών άποκέντρωσης, τοπικής αυτοδιοίκησης καί περ: 
φερειακοϋ προγραμματισμού ή παρέμβαση τοϋ «τοπικοϋ- 
βουλευτή διαδραμάτισε θετικό ρόλο. Ρόλο όμως πού δε
τού άυήκε άπό τις Συνταγματικές επιταγές καί πού επρετ 
νά άπουοθεΐ στους φυσικούς φορείς τοϋ πολιτεύματος!

Τό άγχος τή; επανεκλογής πολλές φορές εμπόδιζε τά 
απελευθερωτή τών δημιουργικών πολίτικων δυνατοτήτων το 
βουλευτή στή διαδικασία τοϋ νομοθετικού έργου καί το 
κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ή θεμιτή επιθυμία τής έπανε 
κλογης δημιουργούσε προβλήματα προσωπικής προβολή 
σ’ όλη τήν τετραετία έναντι τής προβολής τής συλλογική 
πολιτικής προσπάθειας. Ή προβολή αυτή κορυφωνότο 
κατά τόν προεκλογικό άγώνα στά πλαίσια μιας χωρίς όρι 
διαφημιστικής εκστρατείας. Ή ύπαρξη ή όχι τών άναγ 
κάίων οικονομικών μέσων ήταν πόλλέ; φορές ό κχταλύτη 
γιά τήν έκλογή ή όχι τών ύποψηφίων.

Τά προσωπικά πολιτικά γραφεία, τά εκλογικά κέντοο 
οί φωτογραφίες, οί τοιχοκολλήσεις, οί μικροφωνικοί κσ 
μεγαφωνικοί άνταγωνισμοί, άποτέλεσχν τό κυρίαρχο συ 
στατικό στοιχείο τοϋ προεκλογικού άγώνα. Στοιχείο φυσικ: 
στό όποιο μόνο ό πολιτικός χαρακτήρας δέν προέχει. Πολλ: 
στελέχη μέ άγώνες στό μαζικό κίνημα, στό δημοκρατικ 
στίβο ή επιστημονικά καί κοινωνικά καταξιωμένα άποθαρ 
ρύνθηκαν νά πάρουν μέρος στον πολιτικό άγώνα ή άπογοη 
τεύθηκαν καί έγκατέλειψαν ή. μετά βίας διασώθηκαν γι 
τήν πυλιτιιίή ζωή ^τόϋ τόποUT ”

Τό προτεινόμενο νομοσχέδιο γιά τήν κατάργηση τού σταυ 
ροϋ προτίμησης καί τήν καθιέρωση τού συστήματος ύπό 
δειξης τής σειράς εκλογής άπό τά πολιτικά κόμματα στο 
χεύει στήν άναίρεση τών παραπάνω δεινών πού μάστιζα 
τήν πολίτικη ζωή τοϋ τόπου καί στήν εξύψωσή της.

Μέ τό νομοσχέδιο αυτό κατοχυρώνεται ό ρόλος, πού έπι 
φυλάσσει τό Σύνταγμα στά πολιτικά κόμματα, ώς θεσμώ' 
πού μέ τήν όργάνωση καί τή δράση τους υπηρετούν «τή- 
έλευθέραν λειτουργίαν τοϋ δημοκρατικού πολιτεύματος»

Ή ιεράρχηση τών ύποψηφίων άπό τά αρμόδια δργαν: 
τοϋ κόμματος άποτελεΐ πρόσθετο κίνητρο γιά τή συνεχν 
εξέλιξη τών κομμάτων σέ κόμματα μέ δημοκρατική λει 
τουργία.

Μέ τή μεταφορά τοϋ κέντρου βάρους τοϋ πολιτικού άγώντ 
στά πολιτικά κόμματα κατοχυρώνεται ή πορεία πρός τύ 
σταθερή δημιουργία κομμάτων άρχών.

Ό ψηφοφόρος επιλέγει πολιτικά έλεύθερα χωρίς προσω
πικές άναστολές τά κόμματα πού μέ τό πρόγραμμά του: 
μέ τις άρχές τους καί τό καταστατικό τους τόν έκφράζου'· 
σωστότερα. 'Η ιεράρχηση τών στελεχών πού ώς βουλευτέ: 
θά υπερασπίσουν στήν Εθνική ’Αντιπροσωπεία αύτό τό 
πρόγραμμα, ή έκ τών προτέρων γνωστή δομή καί σύνθεση 
τοϋ ψηφοδελτίου δίνει άμεσα τό δικαίωμα στον έκλογέ: 
νά σταθμίσει γιά τήν επιλογή του καί τήν ύπαρξη ή δχι 
τών άναγκαίων στελεχών στό συνδυασμό τών κομμάτων. 
Αύτό μάλιστα τό δικαίωμα είναι πιό άμεσο άπό τήν άβε- 
βαιότητα τοϋ ενός ή τών δύο σταυρών. Δοκιμάστηκε άλλω
στε αύτό στήν πράξη στις μονοεδρικές εκλογικέ; περιφέ
ρειες, οπού φυσικά δέν ισχύει ό σταυρός, ή στό πλειοψη
φικό σύστημα.

Δοκιμάστηκε έπίσης ή κατάργηση τοϋ σταυροϋ προτί
μησης στον τρόπο εκλογής τών ύποψηφίων βουλευτών ’Επι
κράτειας όπου ή σειρά τών ύποψηφίων δέν έμπόδισε καί 
τούς τελευταίους νά μάχονται γιά τήν έπικρατηση του



πολιτικού τους φορέα όπως και στόν κατάλογο των υπο
ψηφίων Ευρωβουλευτών.

'0 βουλευτής, μέ την κατάργηση τοϋ σταυροϋ προτίμησης, 
αναγορεύεται πράγματι σέ εκπρόσωπο τοϋ "Εθνους όπως 
Επιτάσσει τό Σύνταγμα καί όχι. σέ τοπικό παράγοντα.

’Απαλλαγμένος άπό τό άγχος της επανεκλογής εντάσσει 
την επίλυση των μεμονωμένων προβλημάτων στα ευρύτερα 
τοπικά θέματα καί τα τελευταία στα γενικότερα έθνικής κλί
μακας προβλήματα. Μαυτό τον τρόπο χωρίς τη διαμεσο- 
•.άβηση τοϋ κομματάρχη μπορεί νά νομοθετήσει καί νά 
ΐλέγξει κοινοβουλευτικά σωστότερα. Ταυτόχρονα μπορεί νά 
Υποβοηθήσει αποτελεσματικότερα τούς τοπικούς καί περι
φερειακούς φορείς, τούς ’Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοί
κησης κάθε βαθμίδας στην επίλυση των τοπικών ύποθέ- 
εων πού βάσει τοϋ Συντάγματος έχουν τήν αποκλειστική 
ίύθύνη.
‘Η ένδυνάμωση τοϋ ρόλου τών Δήμων καί Κοινοτήτων, ή 

αταξίωση τών Νομαρχιακών Συμβουλίων, ή θεσμοθέτηση 
ών οργάνων Λαϊκής Συμμετοχής, ή αύριανή θεσμοθέτηση 
ής δεύτερης καί τρίτης βαθμίδας Αυτοδιοίκησης, βοηθοϋν 
λλά καί ύποβοηθοΰνται ταυτόχρονα άπό την κατάσταση 
ού θά διαμορφωθεί μέ τήν κατάργηση τοϋ σταυρού προτί-
ηση?· .·’ : ·■: ι ■

'Τπαβοηθεΐται άποτελεσματικά ή διευκρίνηση τών άρμο- 
ιοτήτων καί ό διαχωρισμός τών εξουσιών πού διαφυλάσσει 
πό τις επιπτώσεις τών συγκρούσεων άνάμεσά τους.
Κάθε πολίτης, κάθε εκλογέας αντιλαμβάνεται οτι 
επίλυση τών προβλημάτων του πέρνα μέσα άπό τη δική 

ου δραστηριοποίηση στούς άρμόδιους φορείς καί οχι μέ 
όν κομματάρχη πού πολλές φορές δρά «έν όνόματι ή καί 
ν άγνοια» τοϋ εκπροσώπου τοϋ Έθνους. '1. " '··■" ·
Τό πολιτικό" στοιχείο θά είναι πιά τό κυρίαρχο στο δη- 

οκρατικό διάλογο μέσα καί έξω άπό τή Βουλή, ενώ ή 
σωτερική δημοκρατική διαδικασία θά είναι ό μόνος δρό- 
,ος, για τήν "καθιέρωση τών πολιτικών κομμάτων στή 
υνείδηση τοϋ Λαοϋ καί ,γιά τήν άποδοχή της λειτουργίας 
πό πλευράς τών κομματικών μελών.
Ή ’Εθνική ’Αντιπροσωπεία έχει τώρα το λόγο ώς προς 
ν ψήφιση τοϋ νομοσχεδίου. Τά πολιτικά κόμματα Οά είναι 
τοχρεωμένα άπό δώ καί πέρα νά προσαρμόσουν τή λει- 
,υργία τους καί τά καταστατικά τους ώστε νά άνταποκρι- 
ϋν στά μηνύματα τών καιρών καί στούς νέους θεσμούς, 
πέρτατος άλλωστε κριτής είναι ό Ελληνικός Λαός πού 

κάθε περίπτωση μέ τις έπιλ.ογές του θά διευρύνει τις 
μοκρατικές κατακτήσεις καταξιώνοντας καί περιφρου- 
κυτας τούς νέους θεσμούς.
Ειδικότερα, γιά τις επί μέρους διατάξεις τοϋ προτεινό- 
νου νομοσχεδίου, παραθέτουμε τά έξής :
Μέ τό άρθρο 1 καθιερώνεται ό νέος θεσμός τής εκλογής 
ν βουλ.ευτών σύμφωνα μέ τή σειρά μέ τήν οποία έχουν 
ριλ.ηφθεΐ στο συνδυασμό πού καταρτίζεται άπό τό Κόμμα 
τό συνασπισμό συνεργαζομένων Κομμάτων ή τούς άνε- 
ρτητους υποψηφίους καί άνακηρύσσεται άπό τό αρμόδιο 
ιαστήριο. Ταυτόχρονα καταργεϊται τό σύστημα πού μέχρι 
ρα ισχύει, δηλαδή ή εκλογή μέ τήν σειρά επιτυχίας, 
σει τών σταυρών προτίμησης.
Μέ τά άρθρα 2 μέχρι καί 15 επέρχονται οι άναγκαΐες 
αποποιήσεις σέ ορισμένες διατάξεις τής ΐσχύουσας νομο
ί ίας γιά τήν έκλ.ογή τών Βουλ.ευτών (Π.Δ. 895/S1) 
τε αύτές νά εναρμονιστούν άπό τυπικής πλευράς μέ τό 
θεσμό πού θεσπίζεται μέ το άρθρο 1.

Πιο συγκεκριμένα :
Μέ τό άρθρο 2, αντικαθίσταται ή παράγραφος 8 τοϋ άρθρου 
οϋ Π.Δ. 895/1981, πού άφορά τήν πλήρωση κενών εδρών 
Λευτών ’Επικράτειας ένός Κόμματος, σέ περίπτωση πού 
υν εξαντληθεί ίλ.οι οί άναπλ.ηρ ωματικοί βουλευτές Έπι- 

ατείας τοϋ ίδιου Κόμματος.
Μέ τό άρθρο 3, άντικαθίσταται ολόκληρο τό άρθρο 34 

Π.Δ. 895/1981. πού άσοεά τήν κατάετιση τών συνδυα

σμών. Πέρα άπό τις αναγκαίες τυπικές προσαρμογές, ή 
μόνη ουσιαστική τροποποίηση γίνεται στήν παράγραφο 6 
πού άφορά τόν άριθμό τών υποψηφίων πού μπορεί νά περι- 
ληφθεϊ σέ κάθε- συνδυασμό. Δηλαδή ή δυνητική προσαύ- 
ξηση πέρα άπό τόν άριθμό τών βουλευτικών εδρών τής εκ
λογικής περιφέρειας, περιορίζεται μόνο στις εκλογικές περι
φέρειες πού εκλέγουν μέχρι καί δύο βουλευτές, μέ σκοπό 
τήν άποφυγή διενέργειας αναπληρωματικών εκλογών σέ 
περίπτωση πού γιά όποιοδήποτε λόγο κενωθεί ή έδρα τοϋ 
μοναδικού βουλ.ευτή τής μονοεδρικής περιφέρειας ή κενωθεί 
έδρα σέ διεδρική περιφέρεια πού καί τις δύο έδρες τις έχει 
πάρει τό ίδιο κόμμα. Γιά τις ύπόλοιπες περιφέρειες πού εκ
λέγουν άπό τρεις καί πάνω βουλευτές δέν κρίνεται άναγκαία 
άνάλ.ογη προσαύξηση. ...

Μέ τό άρθρο 4, άντικαθίσταται τό άρθρο 35 τοϋ Π.Δ.' 
895/1981, πού άφορα τήν άνακήρυξη τών συνδυασμών.

Μέ τό άρθρο 5, άντικαθίσταται ή παράγραφος 1 τοϋ 
άρθρου 36 τοϋ Π.Δ. 895/1981, πού άφορά τήν άναπλήρωση 
υποψήφιου πού πέθανε μετά τήν επίδοση τής δήλ.ωσης 
κατάρτισης τοϋ συνδυασμού.

Μέ τό άρθρο 6 άντικαθίσταται ή παράγραφος 3 τοϋ 
άρθρου 63 τοϋ Π.Δ. 895/1981, πού άφορά τή μορφή τών 
ψηφοδελτίων καί πού ειδικότερα προβλέπει γιά προσθήκη 
σ’ αυτά ψήφου προτίμησης ή γιά έγγραφή ονόματος άλλων 
υποψηφίων.

Μέ τό άρθρο 7, άντικαθίσταται ολόκληρο τό άρθρο 65 
τοϋ Π.Δ. 895/1981, πού άφορά τό περιεχόμενο τών ψηφο
δελτίων.

Μέ τό άρθρο 8, άντικαθίσταται ή παράγραφος 3 
τοϋ άρθρου 66 τοϋ Π.Δ. 895/1981, πού άφορά άλΛοιώσεις 
τοϋ περιεχομένου τών ψηφοδελτίων καί πού ειδικότερα προ
βλέπει γιά τό πώς σημειώνεται ό σταυρός προτίμησης υπέρ 
υποψηφίου ή υποψηφίων.

Μέ τό άρθρο 9, άντικαθίσταται ή παράγραφος 5 τοϋ 
άρθρου 67 τοϋ Π.Δ. S95/19S1, πού άφορά τή χρησιμοποίη
ση στήν ψηφοφορία λευκών (μή έντυπων) ψηφοδελτίων, 
σέ περίπτωση πού εξαντληθούν τά έντυπα ψηφοδέλτια καί 
πού ειδικότερα προβλέπει γιά τό πώς σημπληρώνονται τά 
λ.ευκά ψηφοδέλτια άπό τούς ψηφοφόρους.

Μέ το άρθρο 10, άντικαθίστανται οί παράγραφοι 3 καί 4 
τοϋ άρθρου 84 τοϋ Π.Δ. 895/1981, πού άφοροΰν τή διαλ.ογή 
τών ψήφων καί πού ειδικότερα προβλέπουν γιά πίνακα 
διαλογής ψήφων (σταυρών προτίμησης) υπέρ τών υποψη
φίων τών συνδιασμών καί γιά άνακοίνωση άπό τις εφορευτι
κές έπιτροπές τών άντίστοιχων άποτελ.εσμάτων.

Μέ τό άρθρο 11 άντικαθίσταται ή παράγραφος 1 τοϋ 
άρθρου 86 τοϋ Π.Δ. 895/19S1, πού κι αύτή άφορά πίνακες 
διαλογής ψήφων (σταυρών προτίμησης) υπέρ τών υποψη
φίων τών συνδυασμών.

Μέ τό άρθρο 12, άντικαθίσταται ή παράγραφος 1 τοϋ 
άρθρου 87 τοϋ Π.Δ. 895/1981, πού άφορά καί πάλι τούς 
πίνακες διαλογής τών ψήφων.

Μέ τό άρθρο 13, άντικαθίσταται ή παράγραφος 5 τοϋ 
άρθρου 88 τοϋ II.Δ. 895/1981, πού άφορά τήν πρώτη 
κατανομή τών βουλ.ευτικών εδρών καί πού ειδικότερα προ
βλέπει γιά τό πώς οί έδρες πού περιέρχονται σέ κάθε συν
δυασμό καταλαμβάνονται άπό τούς ύποψηφίους αύτοΰ.

Μέ τό άρθρο 14, άντικαθίσταται ή παράγραφος 4 τοϋ 
άρθρου 93 τοϋ Π.Δ. 895/1981, πού άφορά τήν άνακήρυςη 
τών άναπληρωματικών βουλ.ευτών άπό κάθε συνδυασμό.

Μέ τό άρθρο 15, άντικαθίσταται ή παράγραφος 3 τοϋ 
άρθρου 94 τοϋ Π.Δ. S95/19S1, πού άφορά τή διενέργεια 
επαναληπτικής έκλ.ογής γιά τήν πλήρωση κενής ή ή κενών 
βουλ.ευτικών έδρών όταν έχει εξαντληθεί ό άριθμός τών 
συμπληρωματικών βουλ,ευτών τοϋ συνδυασμού στον οποίο 
άνήκαν ή κενωθεϊσα ή οί κενωθεΐσες βουλευτικές εδρες. 
’Εδώ σημειώνουμε ότι πέρα άπό τήν άναγκαία προσαρμογή, 
μέ τις νέες διατάξεις καλύπτονται καί ορισμένα κενά και 
άσάοειεε πού ύπάρχουν στις διατάξεις πού αντικαθίστανται,
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ώστε νά αντιμετωπίζεται μέ πληρότητα καί διεξοδικά τό 
θέμα για τό όποιο πρόκειται.

Μέ τό άρθρο 16 παρέχεται ή δυνατότητα, μέ Προεδρικό 
Διάταγμα πού έκοίδεται μετά άπό πρόταση τοΰ 'Υπουργού 
’Εσωτερικών, νά κωδικοποιηθούν σέ ενιαίο κείμενο όλες οί 
διατάξεις πού ισχύουν για την εκλογή βουλευτών, όπως 
τροποποιούνται μέ τό νόμο αυτό.

Τέλος, μέ τό άρθρο 17 ορίζεται ή ισχύς τών διατάξεων 
τοΰ προτεινόμενου νόμου αρχίζει άπό τις πρώτες προσεχείς 
γενικές βουλευτικές εκλογές, πλήν τών έξουσιοδοτικών γιά 
την κωδικοποίηση διατάξεων τοΰ άρθρου 16, τών όποίιυν 
ή ισχύς αρχίζει άπό τή δημοσίευση τοΰ νόμου στην ’Εφημε
ρίδα τής Κυβέρνησης.

"Υστερα άπό τά άνωτέρω καί μέ τήν πεποίθηση ότι τό 
σχέδιο νόμου πού υποβάλλουμε γιά «Κατάργηση τοΰ σταυ
ρού προτίμησης «υπέρ τών υποψηφίων βουλευτών» και τρο
ποποίηση καί άντικατάσταση τών σχετικών διατάξεων της 
ίσχύουσας νομοθεσίας γιά την έκλογή τών βουλευτών», συν
τελεί στην εξύψωση τοΰ πολιτικού άγώνα, παρακαλοϋμε 
γιά την ψήφισή.του.

’Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 19S2
*0 Υπουργός ’Εσωτερικών 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΧΗΜΛΤΑΣ _ ____

ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Τού σχεδίου νόμου «Κατάργηση τού σταυρού προτίμησης» 
«υπέρ τών ύ όψηφίων βουλευτών» καί τροποποίηση καί 
αντικατάσταση τών σχετικών διατάξεων της ίσχύουσας 
νομοθεσίας γιά την έκλογή τών βουλευτών», τό όποιο περιέ
χει τις»διατάξεις πού,τροποποιούνται ή άντικαθίστανται.
1. Μέ τά άρθρα 2 έως καί 15 τού σχεδίου νόμου τρο

ποποιούνται καί αντικαθίστανται οΐ παρακάτω διατάξεις 
της ίσχύουσας νομοθεσίας γιά την έκλογή βουλευτών :
' ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

(Π.Δ. 895/1981)
; Άρθρον 3. ■ ·.

Έηφοδέλτιον ’Επικράτειας.
8. Οί μή έκλεγέντες, κατά τά άνωτέρω, υποψήφιοι βου- 

λευται τού παρόντος άρθρου, άνακηρύσσονται ώς άναπλη- 
ρωματικοί τών έκλεγέντων καί άνακηρυχθέντων βουλευτών 
τού «ψηφοδελτίου υποψηφίων ’Επικράτειας» έκάστου κόμ
ματος ' ή συνασπισμού κομμάτων.

Εξαντλουμένου τού αριθμού τών. αναπληρωματικών, αί 
κενουμεναι εδραι βουλευτών του παρόντος άρθρου πληρούν- 
ται υπο τών άνακηρυχθέντων αναπληρωματικών βουλευτών 

’Εκλογικές Περιφερείας τού άρθρου 1 τού παρόντος 
τού κόμματός ή τού συνασπισμού κομμάτων εις όν άνήκουν 
αι κενουμεναι εδραι, κατά σειράν τών ψήφων προτιμήσεως 
καί ανεςαρτητως της έκλογικής περιφερείας εις ήν άνεκη- 
ρύχθησαν αναπληρωματικοί. "Εδρα κενωθεϊσα κατά τό τε
λευταίου έτος της έκλ.ογικής περιόδου δέν πληρούται.

Άρθρον 34.
■ Συνδυασμοί.

1. Οι υποψήφιοι έκτίθενται εις την έκλογήν είτε έν συν 
δυασμω είτε ώς μεμονωμένοι.

2. Οί συνδυασμοί δύνανται νά είναι είτε συνδυασμοί ένό 
μονον κόμματός είτε συνδυασμοί συνασπισμού πλειόνω 
συνεργαζομένων κομμάτων είτε συνδυασμοί άνεξαρτήτωι

3. Ουοεις δύναται νά μετέχη εις πλείονας τοΰ ενός συν 
δυασμόύς.

' » - I --------- -- - ^ . w ^ « I W W « * V/ '

προκειμενου δε περί συνδυασμού συνασπισμού κομμάτω 
υπο τών αρχηγών,τών κομμάτων τούτων ή τών διευθυνου

σών ταύτα επιτροπών ή τού ΰπ’ αυτών διορισθέντος 
προσώπου καί προκειμένου περί συνδυασμού άνεξαρ- 
ύπό τών άποτελούντων τόν συνδυασμόν ύποψηφίω-. 
δήλωσις, έάν μέν πρόκειται περί συνδυασμού ένός 
κόμματος δέον νά περιέχη τό όνομα τού κόμματος κ 
ονόματα τών άποτελούντων τον συνδυασμόν ΰποψη 
έάν οέ πρόκειται περί συνδυασμού συνασπισμού κομμ 
δέον νά περιέχη τήν προσωνυμίαν τού συνασπισμού, τά 
ματα τών άποτελούντων τον συνασπισμόν κομμάτων 
τά ονόματα τών οΰτω συνεργαζομένων υποψηφίων.

5. 'Η δήλωσις περί καταρτισμού τών συνδυασμών 
δίδεται διά δικαστικού κλητηρος ή εγχειρίζεται έπί άπ 
ξει δέκα έξ τούλάχιστον ήμέρας προ της ψηφοφορία 
τον παρ’ Άρείω Πάγω Εισαγγελέα.

6. *0 συνδυασμός τών υποψηφίων έκάστου συνδυα 
δύναται νά άνέλθη μέχρι τοΰ άριθμού τών βουλευι 
έδρών έκάστης έκλογικής περιφερείας, προσαύξανα;, 
κατά ενα προκειμένου περί περιφερειών έκλεγουσών μ 
καί τρεις βουλευτάς καί κατά δύο προκειμένου περί 
λοιπών έκλογικών περιφερειών.

7. Ό διορισμός τού κατά τήν παράγραφον 4 άντιπρ<
που κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων γίνεται δι’ έγ 
φου δηλώσεως πρός τον παρ’ Άρείω Πάγω Είσαγγ: 
όστις” κοινοποιεί τούτον εις τον Πρόεδρον τού άρμο 
Δικαστηρίου. /

Άρθρον 35. χ
Άνακήουξις συνδυασμών.

Τήν δεκάτην τετάρτην ημέραν προ της διά τήν ψηφ 
ρίαν ώρισμένης τό Α' Τμήμα τού Άρείου Πάγου έν δι 
σία συνεδριάσει άνακηρύσσει τούς δηλωθέντας συνδυασμ

Άρθρον 36.
Άναπλήρωσις θανόντων υποψηφίων.

1. Θανόντος τίνος τών υποψηφίων συνδυασμού (> 
ματος, συνασπισμού κομμάτων ή άνεξαρτήτων) μετά 
υποβολήν τής δηλώσεως περί άνακηρύξεως τού συνδυασμ 
δύναται, πρός συμπλήρωσιν αυτούς νά προταθή έτερος ·1 
ψήφιος ύπό τών, κατά τήν παράγραφον 4 τού άρθρου 
έκπροσωπούντων τον συνδυασμόν. Είς τήν πρότασιν ταύ 
περιλαμβάνονται τά στοιχεία καί έπισυνάπτονται τά γρ 
μάτια, ώς καί ή δήλωσις άποδοχής τού προτεινομένου τ 
ών όρίζουν αί παράγραφοι 1 έως 5 τού άρθρου 32. Ή π 
τάσις τού ετέρου τούτου ύποψηφίου, δέον νά έπιδοθή 
δικαστικού κλητηρος είς τον Πρόεδρον τού αρμοδίου διά 
άνακήρυξιν αυτού δικαστηρίου όκτώ τουλάχιστον ή μ; 
προ τής ψηφοφορίας, καί νά γ/ωστοποιηθή είς τον Είσ 
γελνέα τού Άρείου Πάγου πέντε τουλάχιστον ήμέρας 
αυτής. Πέραν τών προθεσμιών τούτων δέν δύναται νά π 
ταθή έτερος υποψήφιος.

Άρθρον 63.
Μορφή ψηφοδελτίων.

3. Τά ψηφοδέλτια είναι μόνον έντυπα. Παν μή έντυ 
έστω καί έν μέρει ψηφοδέλτιον είναι άκυρον, πλήν αν π 
κειται περί προσθήκης ψήφου προτιμήσεως ή έγγρα 
ονόματος άλλ.ων υποψηφίων, όπου καθιερούται τούτο 
τής έκλογικής νομοθεσίας. Τά τυπογραφικά στοιχεία - 
ψηφοδελτίων δέον νά είναι μελανής άποχρώσεως.

Άρθρον 65.
Περιεχόμενο·/ ψηφοδελτίων.

1. Είς έκάστην έκλογικήν περιφέρειαν έκτυπούνται .
ψηφοδέλτια, δι’. έκαστον συνδυασμόν υποψηφίων βουλευ
τής περιφερείας, ώς καί δΓ έκαστον μεμονωμένον ύπο 
φιον αυτής. <;

2. Τά ψηφοδέλτια συνδυασμού κόμματος άναγράφουν ά 
τής μιάς μακρας πλευράς αύτών προς την άλλην και π 
τό μέρος τής έλάσσονος πλευράς, τό όνομα τού κόμμα 
καί άνωθι μέν αύτού τό έμβλημα τοΰ κόμματος, κατ· 
δέ τήν έκλογικήν περιφέρειαν, δΓ ήν προορίζονται και 
συνεχεία άπαντα τά ονόματα τών υποψηφίων τού συνδ-



— 4 —

σιχοϋ Ικαστον είς ιδιαιτέραν σειράν. Τά ονόματα των υπο
ψηφίων έκτυποϋνται κατ’ αλφαβητικήν σειράν, έξαιρουμέ- 
νου τοϋ δνόματος τοϋ άρχηγοΰ τοϋ κόμματος, το όποιον 
τροτάσσεται.

3. Είς τά ψηφοδέλτια συνδυασμοϋ συνησπισμένων κομ- 
χάτων, αναγράφεται κατά την, έν τη προηγουμένη παρα
γράφω, θέσιν το όνομα τοϋ συνασπισμού κομμάτων καί 
ίνωθι μέν αυτού το έμβλημα τού συνασπισμού, κάτωθι δέ 
τά ονόματα πάντων των κομμάτων των άποτελούντων τον 
συνασπισμόν. Κάτωθι των ένομάτων των κομμάτων άνα- 
,-ράφεται ή εκλογική περιφέρεια, δι’ ήν προορίζονται, έν 
συνεχεία δέ καί κατά τήν έν τη προηγουμένη παραχράφω 
τάξιν, άπαντα τά ονόματα των υποψηφίων τοϋ συνδυασμού 
τροτασσομένου τού ονόματος τού αρχηγού τοϋ συνασπι
σμού.

4. Εις τά ψηφοδέλτια συνδυασμού άνεξαρτήτων, ανα
γράφεται κατά τήν έν παρ. 2 θέσιν ή ένδειξις «συνδυασμός 
ανεξαρτήτων» καί άνωθι μέν αυτής τό έμβλημα τού συν
δυασμού, έάν έδηλώθη τοιοΰτον, κάτωθι δέ ή εκλογική 
τεριφέρεια, δι’ ήν προορίζονται καί έν συνεχεία τά ονόματα
ών υποψηφίων κατά τήν έν παραγράφω 2 τάξιν.

5. Εις τά ψηφοδέλτια μεμονωμένων υποψηφίων άναγρά- 
εται ομοίως ή ένδειξις «μεμονωμένος υποψήφιος», άνωθι 
’τής το τυχόν δηλωθέν έμβλημα, κάτωθι δέ ταύτης ή έκλογική

τεριφέρεια, δι’ ήν προορίζονται καί έν συνεχεία τό όνομα 
οΰ μεμονωμένου υποψηφίου.

6. ’Επί τού ’ψηφοδελτίου δέν έπιτρέπονται έγγραφαί 
αί διαγραφαί, γενόμεναι δέ θεωρούνται ώς μή ύπάρχουσαι 
αί τό ψηφοδέλτιον παραμένει έγκυρον, έπιφυλαττομένης 
ής διατάξεως τού άρθρου 66 παρ. 2 τοϋ παρόντος.

7. Ό έκλογεύς δύναται είς ψηφοδέλτιον συνδυασμοϋ νά 
κφράση τήν προτίμησίν του σημείων σταυρόν προτιμήσεως 
:αραπλεύρως τού ονόματος τού προτιμωμένου υπέρ ενός 
ιόνον υποψηφίου, έξαιρέσει των έκλογικών περιφερειών Α' 
<αί Β’-1 Αθηνών καί Α' Θεσσαλονίκης, εις τάς οποίας ό 
'κλογεύς δύναται νά έκφράση τήν προτίμησίν του υπέρ 
νός ή δύο υποψηφίων. - .

8. Οι διατελέσαντες Πρωθυπουργοί καί έκλεγέντες βου- 
ευταί, ώς καί ό ’Αρχηγός αυτοτελούς κόμματος ή ό άρχη- 
ός συνασπισμού κατερχομένου εις τάς έκλογάς, θεωροϋν- 
αι λαβόντες σταυρούς προτιμήσεως τό σύνολον τών έγκύ- 
ων ψηφοδελτίων τοϋ συνδυασμοϋ, εις τό ψηφοδέλτιον τοϋ 
ποιου περιλαμβάνονται.

9. Ψηφοδέλτιον συνδυασμοϋ είς περιφερείας είς άς ή 
ροτίμησις τοϋ έκλογέως έκφράζεται υπέρ ενός μόνον ύπο- 
ηφίου συνδυασμού, περιέχον σταυρούς προτιμήσεως πλείο- 
ας τοϋ ενός, λογίζεται έγκυρον, χωρίς ούδείς σταυρός προ- 
.μήσεως νά λαμβάνεται ύπ’ δψιν. Έάν όμως περιέχη δύο 
ταυρούς προτιμήσεως, έκ τών οποίων ό είς έτέθη έναντι 
οϋ ονόματος τών κατά τήν παράγραφον 8 τοϋ παρόντος 
ρθρου ύποψηφίων, λαμβάνεται ύπ’ δψιν καί ό έναντι τοϋ 
τέρου ύποψηφίου σταυρός προτιμήσεως.

Ψηφοδέλτιον συνδυασμοϋ τών έκλογικών περιφερειών Α' 
αί Β' ’Αθηνών καί Α' Θεσσαλονίκης περιέχον σταυρούς 
ροτιμήσεως πλείονας τών δύο λογίζεται έγκυρον, χωρίς 
ϋδείς σταυρός προτιμήσεως νά λαμβάνεται ύπ’ δψιν. Έάν 
χως περιέχη τρεις σταυρούς προτιμήσεως, έκ τών όποιων
εις έτέθη έναντι τοϋ ονόματος τών κατά τήν παράγραφον
τοϋ παρόντος άρθρου ύποψηφίων, λαμβάνονται ύπ’ δψιν 

ί έναντι τών ετέρων δύο ύποψηφίων τεθέντες σταυροί, 
ροτιμήσεως.

“Αρθρον 66.
’Αλλοιώσεις τοϋ περιεχομένου τών ψηφοδελτίων.

3. Εις άς περιπτώσεις επιτρέπεται ή σημείωσις σταυρού 
εοτιμήσεως ύπέρ ενός ή δύο- ύποψηφίων, ούτος τίθεται 
,ά μολυβδϊδος μελανής ή κυανής άποχρώσεως ή ωσαύτως 
ιά μελάνης μελανής ή κυανής άποχρώσεως.
Σταυρός προτιμήσεως σημειούμενος κατά παράβασιν 

-ς παρούσης παραγράφου θεωρείται ώς μή γεγραμμένος,

έπιφυλαττομένης καί τής διατάξεως τής προηγουμένης
παραγράφου. ---- -—-------

“Αρθρον 67.
Λευκά Ψηφοδέλτια.

5. Είς τά κατά τό παρόν άρθρον λευκά ψηφοδέλτια ό 
έκλογεύς άναγράφει διά τής χειρός του, τό όνομα τοϋ συν
δυασμού ή τό όνομα ένός ή πλειόνων ύποψηφίων τοϋ αύτοϋ 
συνδυασμοϋ, οπότε τό ψηφοδέλτιον ύπολογίζεται είς τήν 
δύναμιν τοϋ συνδυασμοϋ είς τόν όποιον άνήκουν οί άναγρα- 
φόμενοι υποψήφιοι.

Εις ην περιπτωσιν εν τω ψηφοδελτίου άναγραφοϋν τά 
όνόματα πλειόνων τοϋ ένός ύποψηφίων τοϋ συνδυασμοϋ, 
δέον ό έκλογεύς νά θέση σταυρόν προτιμήσεως παραπλεύρως 
τοϋ ονόματος ένός τούτων, έάν δέ άναγραφή τό όνομα ένός 
μόνον ύποψηφίου τοϋ συνδυασμού λογίζεται ώς λαμβάνων 
ό ύποψήφιος ουτος σταυρόν προτιμήσεως.

Προκειμένου περί τών έκλογικών περιφερειών Α' καί Β' 
’Αθηνών καί Λ' Θεσσαλονίκης είς άς ό έκλογεύς δύναται νά 
έκφράση τήν προτίμησίν του καί ύπέρ δευτέρου ύποψηφίου, 
εαν εν τώ ψηφοδελτίου άναγραφή τό όνομα δύο ύποψηφίων 
τοϋ συνδυασμού,, θεωρούνται ώς λαβόντες άμφότεροι καί 
ψήφον προτιμήσεως. Κατά τά λοιπά έφαρμόζονται τά έν 
τώ δευτέρου έδαφίω τής παραγράφου 9 τοϋ άρθρου 65 τοϋ
παρόντος οριζόμενα. ' "--- -------- - — --------------· ------

“Αρθρον 84.
Διαλογή Ψήφων.

3. 'Έκαστον έγκυρον ψηφοδέλτιον άριθμεΐται κατά τήν 
σειράν τής έξαγωγής του έκ τής κάλπης καί μονογραφείται 
ύπό τοϋ προέδρου τής έφορευτικής έπιτροπής ή τοϋ διευ- 
θύνοντος τά έργα αύτής, τιθεμένης τής μονογραφής τούτου 
καί παραπλεύρως έκάστου ύπάρχοντος σταυρού' προτιμή
σεως, σημειοϋται δέ ό άριθμός τοϋ ψηφοδελτίου είς τούς 
προς τοΰτο τηρουμένους πίνακας, είς μέν τόν ένα έναντι 
τού δνόματος τοϋ ψηφιζομένου συνδυασμού ή μεμονωμένου 
ύποψηφίου, είς δέ τό έτερον έναντι τοϋ δνόματος τοϋ ύπο
ψηφίου ύπέρ τοϋ όποιου ύπάρχει έγκυρος ψήφος (σταυρός) 
προτιμήσεως, κατά τά έν άρθρω 65 παρ. 7,8 καί 9 όριζό- 
μενα.

4. ’Αμέσως άμα τώ πέρατι τής διαλογής, ό πρόεδρος τής 
έφορευτικής έπιτροπής ή δ διευθύνων τά έργα αύτής τηλε
γραφεί ή δι’ οίουδήποτε άλλου πρεσφόρου μέσου άνακοινοΐ 
έγγράφως αμελλητί τό άποτέλεσμα είς τόν Νομάρχην τής 
περιφερείας είς ήν ύπάγεται τό έκλογικόν τμήμα. * Η άνα- 
κοίνωσις αυτή δέον νά περιλαμβάνει :

α) Τόν δλικόν αριθμόν τών εγγεγραμμένων είς τό τμήμα 
έκλογέων.

β) Τόν δλικόν άριθμόν τών ψηφισάντων έκλογέων.
γ) Τον άριθμόν τών άναγνωρισθέντων ώς έγκύρων ψηφο

δελτίων.
δ) Τόν αριθμόν τών άκύρων καί λευκών ψηφοδελτίων 

καί
ε) Τόν άριθμόν τών έγκύρων ψηφοδελτίων, άτινα έλαβεν 

έκαστος συνδυασμός καί έκαστος μεμονωμένος ύποψήφιος. 
Έν συνεχεία τών ανωτέρω έξάγονται τά άποτελέσματα τής 
διαλογής, κατά ύποψηφίους, συμφώνως προς τάς διατάξεις 
τοϋ παρόντος άρθρου ής τό άποτέλεσμα άνακοινοϋται έν 
συνεχεία μεταγενεστέρους.

“Αρθρον 86.
Περί διαλογής.

1. Μετά τό πέρας τής διαλογής κλείονται οί κατά τό 
άρθρον 84 παρ. 3 συνταχθέντες πίνακες τής διαλογής, διά 
πράξεως έπ’ αυτών γραφομένης καί ύπογραφομένης παρά 
τοϋ προέδρου καί τών μελών τής έφορευτικής έπιτροπής 
καί τών ύποψηφίων ή τών αντιπροσώπων αυτών, έν ή πρα- 
ξει άναφέρεται : α) είς τόν πίνακα τών συνδυασμών και 
μεμονωμένων ύποψηφίων, τό άθροισμα τών έγκύρων ψηφο
δελτίων, άτινα έλαβεν έκαστος συνδυασμός καί έκαστος 
μεμονωμένος ύποψήφιος καί β) είς τόν πίναλα τών ύποψη
φίων τών συνδυασμών, τό άθροισμα τών ψήφων (σταυρών)
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προτιμήσεως ή έκλεκτ'.κών: έγγραφων,~άς ελαβεν έκαστος 
των υποψήφιων.

Άρθρον 8/.
Διαβίβχσις αποτελεσμάτων εις το Πρωτοδικεΐον.

1. Ή εφορευτική επιτροπή καί ό αντιπρόσωπος τής δικα
στικής άρχής ύποχρεοϋνται, ευθύς μετά τό —έρας τής δια
λογής, να περικλείσουν καλώς τό ττρωτόκολλον τής ψηφο
φορίας, τό βιβλίον πρακτικών, τούς πίνακες τής διαλογής 
καί τά τυχόν άλλα εκλογικά έγγραφα, ώς καί τά θέματα 
των ψηφοδελτίων τακτοποιημένα κατά συνδυασμούς ή με
μονωμένους υποψηφίους καί καθ’ ήν σειράν ήριθμήθησαν, 
έντός σάκκου σφραγιζομένου παρ’ αυτών. Έπί τοϋ σάκκου 
δύνανται νά έπιθέσουν τάς σφραγίδας των οί ύποψήφιοι ή 
οί αντιπρόσωποι αυτών. Τον σάκκον παραλαμβάνει ό άντι- 
πρόσωπος τής δικαστικής άρχής καί μεταφέρει ό ΐδιος καί 
παραδίδει εις τόν Πρόεδρον τοϋ κατά τάς παραγράφους 
3,4 καί 5 τοϋ παρόντος άρθρου αρμοδίου πρωτοδικείου ή, 
έφ’ όσον ή μετάβασις εις την έδραν τοϋ Πρωτοδικείου τούτου 
είναι δυσχερής ή δαπανηρά, εις τόν Πρόεδρον τοϋ πλησιε- 
στέρου Πρωτοδικείου, όφείλοντα ν’ άποστείλη πάραυτα 
τόν σάκκον διά τοϋ άσφαλεστέρου μέσου εις τόν Πρόεδρον 
τοϋ άρμοδίου Πρωτοδικείου.

Άρθρον 88. _
ΊΊρώτη κατανομή εδρών.

5. Αί κατά τάς ανωτέρω παραγράφους προσκυρούμεναι 
εις έκαστον συνδυασμόν έδραι, καταλαμβάνονται ΰπό τών 
υποψηφίων αύτοϋ κατά τήν σειράν τών ψήφων προ- 
τιμήσεως έκάστου. *\·

Έπί ίσοψηφίας δύο ή πλειόνων υποψηφίων τοϋ αύτοϋ 
συνδυασμοϋ έάν αί παραχωρούμεναι έδραι είναι όλιγώτεραι 
τών ίσοψηφισάντων, ένεργεΐται κλήρωσις μεταξύ τούτων 
ύπό τοϋ Πρωτοδικείου έν δημοσία συνεδρία καί άνακηρύσ- 
σονται βουλευταί, έκεΐνοι, ών τά ονόματα έζήχθησαν έκ τής 
κληρωτίδος. ·:.

Άρθρον 93.
Άνακήρυξις βουλευτών. ·.

4. Οί κατά τά άνωτέρω αναπληρωματικοί άνακηρύσ- 
σονται κατά τήν σειράν τών ψήφων προτιμήσεως έκάστου. 
Έν περιπτώσει ίσοψηφίας ένεργεΐται ύπό τοϋ πρωτοδικείου 
κλήρωσις διά τήν σειράν αύτών.

Άρθρον 94.
Περιπτώσεις άναπληρωματικης έκλογής καί ένέργεια αύτής.

3. Έπί άναπληρωματικης έκλογής έφαρμόζονται άναλό- 
γως πασαι αί περί προκηρύξεως καί ένεργείας τής έκλογής 
διατάξεις τών τμημάτων Α καί Β' τοϋ δευτέρου βιβλίου 
τοϋ παρόντος, άνακηρύσσονται δέ βουλευταί οι σχετικώς 
πλειοψηφήσαντες, μέχρι συμπληρώσεως τοϋ άριθμοΰ τών 
κενών εδρών.

’Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 1982 
Ό 'Τπουργός Εσωτερικών

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ

Κατάργηση τού σταυρού προτίμησης «υπέρ τών υποψηφίων 
βουλευτών» καί τροποποίηση καί αντικατάσταση τών σχετι
κών διατάξεων τής ίσχύουσα; νομοθεσίας για τήν εκλογή 
τών βουλευτών,

Άρθρο 1.
1· Η εκλογή τών βουλευτών γίνεται μέ τή σειρά, μέ τήν 

έποια, έχουν περιληφθεΐ στο συνδυασμό πού καταρτίζεται άπό 
το Κομμά ή τό συνασπισμό συνεργ·αζομένων κομμάτων ή τούς 
ανεξάρτητους υποψήφιους καά άνακηρύσσεται άπό το αρμόδιο 
δικαστήριο. Ό σταυρός προτίμησης υπέρ τών υποψηφίων πού 
προβλεπετοκ άπο τήν ίσχύουσα νομοθεσία γιά τήν εκλογή τών 
βουλευτών καταργείται.

2. Γιά τήν εφαρμογή τών διατάξεων τής προηγούμενης

παραγράφου,- οί σχετικές διατάξεις τής ίσχύδυσας νομοθεσ: 
γιά τήν εκλογή τών βουλευτών, τροποποιούνται ή άντικα 
στανται σύμφωνα μέ όσα ορίζονται στά επόμενα άρθρα 
νόμου αυτού.

Άρθρο 2.
2. Ή παράγραφος 8 τοϋ αρδρου ο τού Π.Α. 893/1981 

τικαθίσταται ώς εξής:
«8. Οί υποψήφιοι βουλευτές πού δεν εκλέγονται σύμφω 

μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ, άνακηρύσσονται ώς ά 
πληρωματικοι των βουλευτών τού «ψηφοδελτίου υποψηφίων ! 
πικρατείας» κάθε κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, που ; 
λέχτηκαν καί άνακηρύχτηκχυ. Άν εξαντληθεί ό αριθμός τ 
αναπληρωματικών, οί κενοόμενες έδρες συμπληρώνονται ό 
τούς αναπληρωματικούς βουλευτές τοϋ κόμματος ή τοϋ συ- 
σπισμοΰ κομμάτων στο οποίο ανήκουν οί κενούαενες έδρες, τ. 
άνακηρύχτηκαν στις εκλογικές περιφέρειες τοϋ άρθρου 1 ο 
παρόντος καί στις οποίες το κόμαα ή ό συνασπισμός κομμάτι 
συγκέντρωσε τό μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων. Δ 
συμπληρώνονται ο! έδρες πού κενώνονται κατά τό τελευτο 
έτος τής εκλογικής περιόδου».

Άρθρο 3.
Τό άρθρο 34 τοϋ Π.Δ. 89ο/ϊ0SI αντικαθίσταται ί « *» —

«ςης.
«1. Οί υποψήφιοι, που άνακηρύσσονται σύμφωνα μέ τό προ 

γούμενο άρθρο, παίρνουν μέρος στις εκλογές είτε σέ ουνδυ 
σμό είτε· ώς μεμονωμένοι.

2. Οί συνδυασμοί μπορεί νά είναι είτε συνδυασμοί ενός μ 
νο κόμματος είτε συνδυασμοί συνασπισμού περισσότερων συνε 
γαζόμενων κομμάτων είτε συνδυασμοί ανεξάρτητων.

3. Κανείς δέν μπορεί νά μετέχει σέ περισσότερους ά: 
ένα συνδυασμούς. . λ .

.4. Ό συνδυασμός καταρτίζεσαι μέ δήλωση πού γίνεται, ί 
πρόκειται γιά συνδυασμό ενός μόνο Κόμματος, άπό τό άρμ- 
διο κατά τό Καταστατικό όργανό τοϋ Κόμματος καί σέ πέρ 
πτώση πού δέν ύπάρχει τέτοιο όργανο η δέν ορίζεται, άπό τί 
αρχηγό τοϋ Κόμματος ή άπο τόν διορισθέντα αντιπρόσωπο τ; 
Κόμματος. Άν πρόκειται γιά συνδυασμό συνασπισμού κομμ: 
των άπό τό αρμόδιο κοινό όργανο τοϋ συνασπισμού ή άπό τ 
αρμόδια κατά τό καταστατικό όργανα τών Κομμάτων καί c 
περίπτωση πού δέν υπάρχουν χυτά ή δέν ορίζονται, άπό τού 
αρχηγούς τών Κομμάτων ή άπο τόν διορισθέντα άντιπρόσω- 
τοϋ συνασπισμού και αν πρόκειται γιά συνδυασμό ανεξάρτητο 
άπό τούς υποψήφιους πού αποτελούν τό συνδυασμό. Ή δήλι 
ση. α/ πρόκειται γιά συνδυασμό ενός μόνο Κόμματος, πρέπ 
νά περιέχει τό ονομα τού Κόμματος καί τά ονόματα τών ύπι 
ψηφίων 7τού αποτελούν τό συνδυασμό. Άν πρόκειται γιά συ· 
δυασμό συνασπισμού κομμάτων πρεπη νά περιέχει τήν πρ- 
σωνυμία τού συνασπισμού, τά ονόματα τών κομμάτων που άποτ. 
λοϋν τό συνασπισμό καί τά ονόματα τών υποψηφίων καί α 
πρόκειται Ιγτά συνδυασμό άνεξάρτητιον τήν προσωνυμία το 
συνδυασμού καί τά ονόματα τών συνεργάζόμενων ανεξάρτητο 
υποψηφίων. Στή δήλωση οί υποψήφιοι αναγράφονται κατά τ 
σειρά πού καθορίζει τό Κόμμα, ό συνασπισμός κομμάτων ή 
συνδυασμός ανεξάρτητων υποψηφίων.

5. Ή επίδοση τής δήλωσης μ! τήν όποια καταρτίζεται 
συνδυασμός γίνεται μέ δικαστικό κλ’ητήρα ή μέ απόδειξη στο 
Εισαγγελέα τοϋ Άρειου Πάγου τό όλιγότερο, δεκαεξι μερε: 
πριν άπό τήν ημέρα τής ψηφοφορίας.

6. Κάθε συνδυασμός μπορεί νά περιλάίε: αριθμό υποψηφιω

περίφερε
7. Ό διορισμός αντιπρόσωπου κόμματος ή συνασπισμού κομ

μάτων πού άναφέρεται οπήν παράγραφο 4 τοϋ άρθρου αυτό 
γίνεται μέ έγγραφη δήλωση στόν Εισαγγελέα τοϋ Άρειο 
Πάγου, ό οποίος τήν κοινοποιεί στόν πρόεδρο τού αρμόδιου γι 

τήν ανακήρυξη τών συνδυασμών δικαστηρίου». ·


