ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στην πρόταση νόµου «Για την καθιέρωση της Απλής
Αναλογικής ως Εκλογικού Συστήµατος για την Εκλογή
Βουλευτών και Βουλευτών Επικρατείας»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Βασική θέση των προοδευτικών δυνάµεων του τόπου
είναι η καθιέρωση ενός πάγιου εκλογικού συστήµατος,
µε το οποίο θα επιτυγχάνεται η αντιστοιχία ψήφων του
εκλογικού σώµατος και βουλευτικών εδρών των κοµµάτων και θα δίνει τη δυνατότητα εκπροσώπησης στη Βουλή όλων των υπαρκτών πολιτικών τάσεων και δυνάµεων
που παίρνουν µέρος στις εκλογές. Τέτοιο εκλογικό σύστηµα είναι η απλή αναλογική. Μόνο η απλή αναλογική
µπορεί να αναδείχνει Βουλή, που δεν θα βρίσκεται σε
διάσταση µε τη συγκεκριµένη έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, ως θεµελιακής πολιτικής, νοµικής και ηθικής
αρχής.
Ποτέ σχεδόν στα 170 χρόνια της ύπαρξης του νεώτερου Ελληνικού Κράτους ο εκλογικός νόµος δεν απέβλεψε στην πιστή αποτύπωση της λαϊκής βούλησης. Και αυτό πάντοτε στο όνοµα της εξασφάλισης αυτοδύναµης
σταθερής και ισχυρής κυβέρνησης.
Για να είναι όµως πραγµατικά, ουσιαστικά και αποτελεσµατικά και όχι µόνο τυπικά αυτοδύναµη µία κυβέρνηση πρέπει να έχει κερδίσει την πλειοψηφία της ψήφου
του λαού. Κυβερνήσεις που στηρίζουν την αυτοδυναµία
τους στην εκλογική τεχνική, ούτε αυτοδύναµες είναι ούτε ισχυρές. Υφίσταται, εξ αντικειµένου, η διάσταση ανάµεσα στην επιρροή τους στο λαό και στη δύναµή τους
στη Βουλή. Η διάσταση ανάµεσα στην πολιτική τους και
την εκφρασµένη θέληση του λαού.
Η σταθερότητα µιας κυβέρνησης δεν µπορεί να στηρίζεται στην εκλογική τεχνική, όση πλειοψηφία εδρών και
αν της δώσει. Και η πολιτική ιστορία της χώρας έχει να
παρουσιάσει χαρακτηριστικά παραδείγµατα κυβερνήσεων, που αν και είχαν εξασφαλισµένη µεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία χάρη στο εκλογικό σύστηµα, δεν
µπόρεσαν ούτε σταθερότητα, ούτε δύναµη να αποκτήσουν . Γιατί η σταθερότητα µιας κυβέρνησης εξαρτάται
από την πολιτική της και το κατά πόσο ανταποκρίνεται
στους πόθους του λαού. Και µόνο τα κόµµατα που ακολουθούν πολιτική που δεν υπηρετεί το λαό, έχουν ανάγκη από τέτοιου είδους «σταθερότητα».
Είναι πράγµατι εντυπωσιακό το πόσα απίθανα εκλογικά συστήµατα έχουν εφαρµοστεί στη χώρα µας µε την
πρόφαση του σχηµατισµού ισχυρών στη Βουλή κυβερνήσεων. Σε δεκάδες ανέρχονται κάθε φορά οι έδρες µε τις
οποίες πριµοδοτείται το πρώτο κόµµα, το οποίο την πρώτη θέση την οφείλει συνήθως ή σε µεγάλο βαθµό στα διλήµµατα του εκλογικού νόµου.
Για να πάρει τέλος µία πολύχρονη ανωµαλία, για να υπάρξει αντιστοιχία ψήφων και εδρών, προτείνουµε στη
Βουλή πρόταση νόµου για τη θεσµοθέτηση της απλής αναλογικής, ως εκλογικού συστήµατος όχι µόνο για τις
προσεχείς εκλογές , αλλά ως πάγια σταθερά της διαµόρφωσης του πολιτικού συστήµατος της χώρας.
Στο πλαίσιο του ισχύοντος Συντάγµατος προτείνουµε
την ψήφιση του συστήµατος της απλής αναλογικής χωρίς αποκλεισµούς και αποκλειστικές ρήτρες.
Το προτεινόµενο σύστηµα επιφέρει επί το αναλογικότερο αλλαγή στα ισχύοντα στις µονοεδρικές περιφέρει-

ες, αλλά και στις β' και γ' κατανοµές κατά τις οποίες ακολουθεί τη µέθοδο των µεγαλύτερων αχρησιµοποίητων
υπολοίπων. Έτσι όλα τα κόµµατα διεκδικούν έδρες στη
δεύτερη και τρίτη κατανοµή.
Η πρώτη κατανοµή είναι όµοια σε όλα τα εκλογικά συστήµατα που λειτουργούν µε δύο ή περισσότερες εκλογικές περιφέρειες.
Το εκλογικό µέτρο κάθε εκλογικής περιφέρειας, συµπεριλαµβανοµένων και των µονοεδρικών, είναι το ακεραιοποιηµένο πηλίκο της διαίρεσης του ολικού αριθµού
των έγκυρων ψήφων στην περιφέρεια δια του αριθµού
των εδρών της.
Για την κατανοµή των εδρών στη β' κατανοµή λαµβάνονται υπόψη τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα των κοµµάτων από την πρώτη κατανοµή, σε κάθε µείζονα περιφέρεια.
Με τον τρόπο αυτό τα µεγάλα κόµµατα δεν χρησιµοποιούν στη δεύτερη κατανοµή όλες τις ψήφους που έχουν λάβει στη µείζονα περιφέρεια, αλλά τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπά τους, όπως και τα µικρά κόµµατα. Με
την εφαρµογή της µεθόδου των υπολοίπων, ο διαιρετέος
του εκλογικού µέτρου αποτελείται από το άθροισµα των
υπολοίπων των κοµµάτων της δεύτερης κατανοµής, οι
δε έδρες κάθε κόµµατος προκύπτουν από το πηλίκο της
διαίρεσης του αθροίσµατος των υπολοίπων του κόµµατος από τις ελάσσονες περιφέρειες της µείζονος δια του
εκλογικού µέτρου.
Στην τρίτη κατανοµή λαµβάνονται υπόψη τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα από τη β΄ κατανοµή τα οποία έχει κάθε
κόµµα της τρίτης κατανοµής και όχι το σύνολο των ψήφων που έλαβε κάθε κόµµα σε όλη την επικράτεια. Έτσι
µε την πρόβλεψη της γ΄ κατανοµής για τις αδιάθετες έδρες που αποµένουν από τη β΄ κατανοµή, αυτές µοιράζονται σε όλα τα κόµµατα που µετέχουν στη γ΄ κατανοµή, κατά το λόγο της εκλογικής τους δύναµης.
Για την κατανοµή των εδρών Επικρατείας το εκλογικό
µέτρο είναι το ακεραιοποιηµένο πηλίκο της διαίρεσης
του ολικού αριθµού των έγκυρων ψήφων στην επικράτεια, δια του αριθµού των εδρών Επικρατείας. Στην κατανοµή µετέχουν όλα τα κόµµατα και συνασπισµοί κοµµάτων ανάλογα µε τη δύναµή τους.
Για τη διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας των δύο
φύλων, σύµφωνα µε τη συνταγµατική επιταγή, προτείνεται η πρόβλεψη ποσοστού υποψήφιων από κάθε φύλο ανά εκλογική περιφέρεια.
Άρθρο 1
Ρυθµίζεται η πρώτη κατανοµή, που κατά βάση είναι όµοια σε όλα τα αναλογικά συστήµατα , µε τρεις τροποποιήσεις:
α) Κατάργηση της αποκλειστικής ρήτρας του 3%, που
δεν συµβιβάζεται µε το σύστηµα της απλής αναλογικής.
β) Κατάργηση του θεσµού της εξοµάλυνσης, που δεν
έχει πλέον σηµασία και
γ) νέα ρύθµιση στην κατανοµή των εδρών στις µονοεδρικές περιφέρειες, όπου σήµερα ισχύει το σύστηµα της
σχετικής πλειοψηφίας.
Άρθρο 2
Ρυθµίζεται η β΄ κατανοµή, που για τον υπολογισµό
του εκλογικού µέτρου δεν λαµβάνεται υπόψη το σύνολο
των ψήφων που έλαβαν τα κόµµατα, αλλά προτείνεται η
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αυτονόητη χρησιµοποίηση του συνόλου των υπολοίπων,
ώστε να µην υπολογίζονται δύο φορές οι ίδιοι ψήφοι.
Άρθρο 3
Ρυθµίζεται η τρίτη κατανοµή, που δεν πριµοδοτεί το
µεγαλύτερο κόµµα, αλλά ακολουθείται η ίδια µέθοδος
κατανοµής µε τη δεύτερη κατανοµή και µε τη λήψη υπόψη του µεγαλύτερου αχρησιµοποίητου υπολοίπου.
Άρθρο 4
Καταργείται η σήµερα ισχύουσα µέθοδος αποκλεισµού από την κατανοµή των εδρών Επικρατείας των
κοµµάτων που δεν συγκέντρωσαν το 3% των ψήφων
στην επικράτεια και εισάγεται η µέθοδος της χρησιµοποίησης του µεγαλύτερου αχρησιµοποίητου υπολοίπου
για την κατανοµή των αδιάθετων εδρών.
Άρθρο 5
Ρυθµίζεται η διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας
των δύο φύλων, µε την πρόβλεψη ποσοστού υποψηφίων
ίσου τουλάχιστον µε το 1/3 σε κάθε εκλογική περιφέρεια.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Για την καθιέρωση της Απλής Αναλογικής ως Εκλογικού Συστήµατος για την Εκλογή Βουλευτών και Βουλευτών Επικρατείας
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ
Άρθρο 1
Το άρθρο 98 του π.δ. 96/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Πρώτη κατανοµή εδρών
1. Από την επόµενη µέρα της ψηφοφορίας αρχίζει από
το αρµόδιο πρωτοδικείο η συγκέντρωση και κατάταξη
των αποτελεσµάτων της εκλογής, σε κάθε εκλογική περιφέρεια.
2. Το πρωτοδικείο, µόλις συγκεντρωθούν τα αποτελέσµατα όλων των εφορευτικών επιτροπών της εκλογικής
περιφέρειας, περιοριζόµενο 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.
3. Οι έδρες κάθε εκλογικής περιφέρειας κατανέµονται
µεταξύ των συνδυασµών και των µεµονωµένων υποψηφίων αυτής ανάλογα µε την εκλογική δύναµη καθενός
συνδυασµού ή µεµονωµένου υποψηφίου.
4. Για το σκοπό αυτόν διαιρείται το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε εκλογικής περιφέρειας, συµπεριλαµβανοµένων και των µονοεδρικών, µε τον αριθµό
των εδρών της. Το πηλίκο της διαίρεσης, παραλείποντας
το κλάσµα, αποτελεί το εκλογικό µέτρο , µε το οποίο διαιρείται η εκλογική δύναµη κάθε συνδυασµού κόµµατος
ή συνασπισµού κοµµάτων, δηλαδή το σύνολο των υπέρ

αυτού έγκυρων ψηφοδελτίων στην περιφέρεια και λαµβάνει κάθε συνδυασµός τόσες έδρες, όσες φορές το εκλογικό µέτρο περιέχεται στην εκλογική του δύναµη.
Μεµονωµένος υποψήφιος, που έλαβε ψήφους ίσους ή
περισσότερους από το εκλογικό µέτρο καταλαµβάνει µία
έδρα.
5. Οι έδρες που παραχωρούνται σύµφωνα µε τις πιο
πάνω παραγράφους σε κάθε συνδυασµό καταλαµβάνονται από τους υποψήφιους αυτού κατά τη σειρά των ψήφων προτίµησης καθενός. Αν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασµού ισοψηφήσουν και οι έδρες
που παραχωρούνται είναι λιγότερες από τους υποψηφίους αυτούς, ενεργείται κλήρωση µεταξύ αυτών από το
πρωτοδικείο σε δηµόσια συνεδρίαση και ανακηρύσσονται Βουλευτές εκείνοι που ευνοήθηκαν από τον κλήρο.
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
εκλογική περιφέρεια που είναι αρµόδιο, πίνακα των αποτελεσµάτων αυτής, που περιέχει:
α) τον αριθµό των γραµµένων εκλογέων στην εκλογική περιφέρεια,
β) το συνολικό αριθµό των εκλογέων που ψήφισαν σε
αυτή,
γ) τον αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων,
δ) τον αριθµό των άκυρων ψηφοδελτίων,
ε) τον αριθµό των λευκών ψηφοδελτίων,
στ) την εκλογική δύναµη κάθε συνδυασµού και κάθε
µεµονωµένου υποψήφιου, δηλαδή το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που δόθηκαν στον καθένα από αυτούς
στην εκλογική περιφέρεια. Στον πίνακα προτάσσονται οι
συνδυασµοί των αυτοτελών κοµµάτων µε τη σειρά της εκλογικής τους δύναµης και ακολουθούν οι συνδυασµοί
των συνασπισµένων κοµµάτων, οι συνδυασµοί ανεξαρτήτων και οι µεµονωµένοι υποψήφιοι. Κάτω από τον πίνακα συντάσσεται πράξη στην οποία αναγράφονται ολογράφως τα πιο πάνω στοιχεία για κάθε περίπτωση και υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα µέλη και τον γραµµατέα του πρωτοδικείου.
8. Όταν καταρτίζεται ο πίνακας, είναι δυνατόν να είναι
παρόντες από ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασµό
και µεµονωµένοι υποψήφιοι.
9. Επικυρωµένο αντίγραφο του πιο πάνω πίνακα, που
καταρτίζεται µέσα στο συντοµότερο χρόνο, στέλνεται αµέσως από τον πρόεδρο του αρµόδιου πρωτοδικείου στο
Υπουργείο Εσωτερικών.»
Άρθρο 2
Το άρθρο 99 του π.δ. 96/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Δεύτερη Κατανοµή Εδρών
1. Αν µετά την κατανοµή των εδρών που έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου σε κάθε
εκλογική περιφέρεια, παρέµειναν αδιάθετες έδρες (σε
αυτές περιλαµβάνονται και αυτές που δεν έχουν διατεθεί, σύµφωνα µε την περίπτωση της παραγράφου 6 του
προηγούµενου άρθρου), ενεργείται κατανοµή των αδιάθετων εδρών κατά µείζονες εκλογικές περιφέρειες σύµφωνα µε αυτά που ορίζονται στις επόµενες παραγράφους.
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2. Όλη η επικράτεια διαιρείται στις παρακάτω δεκατρείς µείζονες εκλογικές περιφέρειες:
1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
που περιλαµβάνει τις εκλογικές περιφέρειες των νοµών:
Α) Έβρου,
Β) Ροδόπης,
Γ) Ξάνθης,
Δ) Δράµας και
Ε) Καβάλας.
2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που περιλαµβάνει τις εκλογικές περιφέρειες:
α) Α΄ Θεσσαλονίκης και Β΄Θεσσαλονίκης και τις περιφέρειες των νοµών:
β) Σερρών,
γ) Χαλκιδικής,
δ) Κιλκίς,
ε) Πέλλας,
στ) Ηµαθίας και
ζ)Πιερίας.
3. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που περιλαµβάνει
τις εκλογικές περιφέρειες των νοµών:
α) Φλώρινας,
β) Κοζάνης,
γ) Καστοριάς και
δ) Γρεβενών.
4. Περιφέρεια Ηπείρου, που περιλαµβάνει τις εκλογικές περιφέρειες των νοµών:
α) Ιωαννίνων,
β) Αρτας,
γ) Θεσπρωτίας και
δ) Πρέβεζας.
5. Περιφέρεια Θεσσαλίας, που περιλαµβάνει τις εκλογικές περιφέρειες των νοµών:
α) Λάρισας,
β) Μαγνησίας,
γ) Τρικάλων και
δ) Καρδίτσας.
6. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, που περιλαµβάνει τις εκλογικές περιφέρειες των νοµών:
α) Κέρκυρας,
β) Λευκάδας,
γ) Κεφαλληνίας και
δ) Ζακύνθου.
7. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που περιλαµβάνει τις
εκλογικές περιφέρειες των νοµών:
α) Αιτωλοακαρνανίας,
β) Αχαΐας,
γ) Ηλείας.
8. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που περιλαµβάνει τις
εκλογικές περιφέρειες των νοµών:
α) Φθιώτιδας,
β) Ευρυτανίας,
γ) Φωκίδας,
δ) Βοιωτίας και
ε) Ευβοίας.
9. Περιφέρεια Αττικής, που περιλαµβάνει τις εκλογικές
περιφέρειες:
α) Α' Αθηνών,
β) Β' Αθηνών,
γ) Α' Πειραιώς,
δ) Β' Πειραιώς και
ε) του νοµού Αττικής.
10. Περιφέρεια Πελοποννήσου, που περιλαµβάνει τις
εκλογικές περιφέρειες των νοµών:

α) Κορινθίας,
β) Αργολίδας,
γ) Αρκαδίας,
δ) Μεσσηνίας και
ε) Λακωνίας.
11. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που περιλαµβάνει τις
εκλογικές περιφέρειες των νοµών:
α) Λέσβου,
β) Χίου και
γ) Σάµου.
12. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που περιλαµβάνει τις
εκλογικές περιφέρειες των νοµών:
α) Κυκλάδων και
β) Δωδεκανήσων και
13. Περιφέρεια Κρήτης, που περιλαµβάνει τις εκλογικές περιφέρειες των νοµών:
α) Χανίων,
β) Ρεθύµνης,
γ) Ηρακλείου και
δ) Λασιθίου.
3. Οι αδιάθετες έδρες σύµφωνα µε την παράγραφο 1
σε κάθε εκλογική περιφέρεια κατανέµονται µε βάση τα
αχρησιµοποίητα υπόλοιπα όλων των κοµµάτων και συνασπισµών κοµµάτων σε κάθε µείζονα περιφέρεια. Για το
σκοπό αυτόν αθροίζεται το αχρησιµοποίητο υπόλοιπο
που έλαβαν στη µείζονα περιφέρεια τα κόµµατα και οι
συνασπισµοί και το άθροισµά τους διαιρείται µε τον αριθµό των αδιάθετων εδρών. Το πηλίκο από τη διαίρεση, παραλείποντας το κλάσµα, αποτελεί το εκλογικό µέτρο στη
µείζονα περιφέρεια και λαµβάνει κάθε κόµµα ή συνασπισµός από την κατανοµή αυτή τόσες έδρες όσες φορές
το εκλογικό µέτρο περιέχεται στο άθροισµα των αχρησιµοποίητων υπολοίπων του.
4. Η κατανοµή των εδρών που έλαβε κάθε κόµµα ή συνασπισµός κοµµάτων σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του
άρθρου αυτού, στις ελάσσονες εκλογικές περιφέρειες
της µείζονος, γίνεται κατά σειρά µεγέθους των αχρησιµοποίητων από την πρώτη κατανοµή υπολοίπων σε κάθε
ελάσσονα περιφέρεια, ξεκινώντας από τα κόµµατα ή συνασπισµούς κοµµάτων που στη µείζονα περιφέρεια έχουν κατά σειρά το µικρότερο συνολικό αριθµό υπολοίπων.
5. Αν σε κάποια εκλογική περιφέρεια δεν ανακηρύχθηκε συνδυασµός, κάποιου από τα κόµµατα ή συνασπισµούς, ή ανακηρύχθηκε, αλλά περιλαµβάνει ελαττωµένο
αριθµό υποψηφίων, που όλοι πήραν έδρα κατά την πρώτη κατανοµή, όλες οι αδιάθετες έδρες της εκλογικής αυτής περιφέρειας παραχωρούνται στους συνδυασµούς
των υπολοίπων κοµµάτων και συνασπισµών.
6. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 εφαρµόζονται ανάλογα και στην περίπτωση που οι υποψήφιοι κάποιου ή
και όλων των συνδυασµών των κοµµάτων ή συνασπισµών που δεν έλαβαν έδρα κατά την πρώτη κατανοµή,
είναι λιγότεροι από τις έδρες που έχουν παραχωρηθεί
στους συνδυασµούς αυτούς από τη δεύτερη κατανοµή.
7. Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας κοµµάτων και συνασπισµών αυτών κατά την προσκύρωση ή παραχώρηση εδρών (εφόσον οι διαθέσιµες έδρες είναι λιγότερες από
αυτούς που ισοψήφησαν), γίνεται κλήρωση από την Ανωτάτη Εφορευτική Επιτροπή και θεωρούνται ότι ευνοήθηκαν από τον κλήρο αυτοί που βγήκαν από την κληρωτίδα.
8. Οι έδρες που παραχωρούνται σε κάθε συνδυασµό,
σύµφωνα µε τις παραπάνω παραγράφους, καταλαµβάνο-
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νται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 5 του
άρθρου 1.»
Άρθρο 3
Το άρθρο 100 του π.δ. 96/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τρίτη κατανοµή εδρών
1. Αν, µετά τη δεύτερη κατανοµή των εδρών, που έγινε
σύµφωνα µε τις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου,
παραµείνουν αδιάθετες έδρες, ενεργείται Τρίτη κατανοµή από την Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή σύµφωνα µε
αυτά που ορίζονται στις επόµενες παραγράφους.
2. Για την κατανοµή των αδιάθετων εδρών του προηγούµενου άρθρου αθροίζεται το σύνολο των αχρησιµοποίητων υπολοίπων που έλαβαν σε κάθε µείζονα εκλογική περιφέρεια όλα τα κόµµατα και οι συνασπισµοί που
µετέχουν στις εκλογές και το άθροισµα αυτό διαιρείται
µε τον αριθµό των υπολοίπων αδιάθετων εδρών. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλείποντας το κλάσµα, αποτελεί το εκλογικό µέτρο µε το οποίο κατανέµονται οι υπόλοιπες αδιάθετες έδρες. Με το εκλογικό αυτό µέτρο
διαιρείται χωριστά το σύνολο αχρησιµοποίητων υπολοίπων από τη β΄ κατανοµή κάθε κόµµατος ή συνασπισµού
και κάθε κόµµα ή συνασπισµός παίρνει τόσες έδρες όσες
φορές περιέχεται το εκλογικό µέτρο στο άθροισµα των
αχρησιµοποίητων από τη β΄ κατανοµή υπολοίπων σε όλες τις µείζονες εκλογικές περιφέρειες της χώρας.
3. Η κατανοµή των εδρών που έλαβε κάθε κόµµα ή συνασπισµός κοµµάτων κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού στις ελάσσονες περιφέρειες γίνεται κατά σειρά µεγέθους του συνόλου των αχρησιµοποίητων από τη δεύτερη κατανοµή υπολοίπων σε όλες τις µείζονες εκλογικές περιφέρειες, ξεκινώντας από τα κόµµατα ή συνασπισµούς κοµµάτων που έχουν κατά σειρά το µικρότερο συνολικό αριθµό υπολοίπων.
4. Οι έδρες που τυχόν µένουν αδιάθετες και ύστερα από την Τρίτη κατανοµή προσκυρώνονται ανά µία µέχρι εξαντλήσεώς τους σε κάθε κόµµα ή συνασπισµό κοµµάτων που παρουσιάζει το µεγαλύτερο αχρησιµοποίητο υπόλοιπο. Η κατανοµή των εδρών αυτών στις ελάσσονες
εκλογικές περιφέρειες γίνεται µε ανάλογη εφαρµογή
της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.
5. Οι έδρες που προσκυρώνονται σε κάθε κόµµα ή συνασπισµό σύµφωνα µε το παρόν άρθρο καταλαµβάνονται από τους υποψηφίους αυτών, σύµφωνα µε όσα ορίζονται από την παράγραφο 5 του άρθρου 2.»
Άρθρο 4
Το άρθρο 3 του π.δ. 96/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ψηφοδέλτιο Επικρατείας
1. Η πρόταση υποψηφίων για τους δώδεκα (12) βουλευτές που εκλέγονται ενιαίως σε ολόκληρη την επικράτεια υποβάλλεται από κόµµα ή συνασπισµό κοµµάτων
που καταρτίζει δικούς του συνδυασµούς, στις µισές τουλάχιστον εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Δεν επιτρέπεται υποβολή υποψηφιότητας σε πρόσωπο, που είναι υποψήφιος στις ίδιες εκλογές, σε οποιαδήποτε περιφέρεια.

2. Η πρόταση κάθε κόµµατος ή συνασπισµού κοµµάτων περιλαµβάνει δώδεκα (12) το πολύ υποψηφίους,
µνηµονεύει τα στοιχεία, που ορίζονται στην παράγραφο
3 του άρθρου 32 του παρόντος για κάθε υποψήφιο που
προτείνεται και συνοδεύεται µε γραπτή αποδοχή καθενός από αυτούς και µε υπεύθυνη δήλωση του ίδιου, ότι
δεν αποδέχθηκε πρόταση υποψηφιότητας σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια της χώρας. Ως προς τα υπόλοιπα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34. Η ανακήρυξη των υποψηφίων, στους οποίους αναφέρεται η
παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου, κάθε κόµµατος ή
συνασπισµού κοµµάτων, γίνεται σύµφωνα µε αυτά που
προβλέπονται στο άρθρο 35 του παρόντος. Οι υποψήφιοι αναγράφονται υποχρεωτικά µε τη σειρά που προτείνονται και ανακηρύσσονται.
3. Οι γνωστοποιήσεις των συνδυασµών και των υποψηφίων σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της χώρας,
που αναφέρονται στο άρθρο 39 του παρόντος, πρέπει να
περιλαµβάνουν και τους συνδυασµούς όλων των κοµµάτων και συνασπισµών κοµµάτων, που ανακηρύχτηκαν
σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο.
4. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια που έλαβε κάθε κόµµα ή συνασπισµός κοµµάτων σε ολόκληρη την επικράτεια, θεωρούνται ως ψήφοι που δόθηκαν και για το «ψηφοδέλτιο
υποψηφίων επικρατείας» του αντίστοιχου κόµµατος ή
συνασπισµού κοµµάτων. Ο αριθµός αυτών αναγράφεται
σε όλους τους πίνακες διαλογής και στις πράξεις των εφορευτικών επιτροπών και των πρωτοδικείων που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για την εκλογή βουλευτών.
5. Οι βουλευτικές έδρες του άρθρου αυτού κατανέµονται στα κόµµατα ή στους συνασπισµούς κοµµάτων που
παίρνουν µέρος στις εκλογές σε συνάρτηση µε την εκλογική τους δύναµη σε όλη την επικράτεια και σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στην επόµενη παράγραφο.
6. Η κατανοµή των εδρών γίνεται µε ειδική απόφαση
της Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής. Για το σκοπό αυτόν αθροίζεται το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων
που πήραν σε ολόκληρη την επικράτεια όλα τα κόµµατα
και οι συνασπισµοί που µετέχουν στις εκλογές και το άθροισµά τους διαιρείται µε τον αριθµό των βουλευτικών
εδρών, που ορίζεται στην παράγραφο 1. Το πηλίκο της
διαίρεσης παραλείποντας το κλάσµα αποτελεί το εκλογικό µέτρο µε το οποίο διαιρείται η εκλογική δύναµη κάθε
κόµµατος ή συνασπισµού κοµµάτων σε ολόκληρη την επικράτεια. Κάθε κόµµα ή συνασπισµός κοµµάτων παίρνει
τόσες έδρες όσες φορές το εκλογικό µέτρο περιέχεται
στην εκλογική του δύναµη στην ενιαία περιφέρεια ολόκληρης της επικράτειας. Οι έδρες που παίρνει κάθε κόµµα ή συνασπισµός καταλαµβάνονται από τους υποψηφίους σύµφωνα µε την σειρά που οι υποψήφιοι αυτοί έχουν προταθεί και ανακηρυχθεί. Οι έδρες που ίσως παραµένουν αδιάθετες παραχωρούνται ανά µία στα κόµµατα και στους συνασπισµούς κοµµάτων που εµφανίζουν
κατά σειρά το µεγαλύτερο αχρησιµοποίητο υπόλοιπο. Σε
περίπτωση ίσου αχρησιµοποίητου υπόλοιπου µεταξύ των
κοµµάτων ή συνασπισµών γίνεται κλήρωση και η έδρα
παραχωρείται στο κόµµα ή συνασπισµό που ευνοήθηκε
από την κλήρωση.
7. Η ανακήρυξη των βουλευτών, που εκλέγονται, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, γίνεται από το Πρωτοδικείο Αθηνών, στο οποίο διαβιβάζεται απόσπασµα της απόφασης της Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής.
8. Οι υποψήφιοι βουλευτές που δεν εκλέγονται σύµ-

5
φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ανακηρύσσονται ως αναπληρωµατικοί των βουλευτών του «ψηφοδελτίου υποψηφίων επικρατείας» κάθε κόµµατος ή συνασπισµού κοµµάτων, που εκλέχτηκαν και ανακηρύχτηκαν. Αν εξαντληθεί ο αριθµός των αναπληρωµατικών, οι
κενούµενες έδρες συµπληρώνονται από τους αναπληρωµατικούς βουλευτές του κόµµατος ή του συνασπισµού κοµµάτων, στα οποία ανήκουν οι κενούµενες έδρες, που ανακηρύχτηκαν στις εκλογικές περιφέρειες
του άρθρου 1 του παρόντος και στις οποίες το κόµµα ή ο
συνασπισµός κοµµάτων συγκέντρωσε το µεγαλύτερο αριθµό έγκυρων ψηφοδελτίων.»
Άρθρο 5
Στο άρθρο 2 του ν. 3231/2004 προστίθεται τελευταίο
εδάφιο, ως ακολούθως:
«Για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασµών αυτοτελών Κοµµάτων, συνασπισµού συνεργαζόµενων Κοµµάτων και ανεξάρτητων υποψηφίων, ο αριθµός των υποψηφίων βουλευτών από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον µε το 1/3 του αριθµού των υποψηφίων κάθε συνδυασµού σε κάθε εκλογική Περιφέρεια.
Τυχόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι ίσο µε το
µισό της µονάδας και άνω.»
Άρθρο 6
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Οι προτείνοντες Βουλευτές
Αλέξιος Τσίπρας
Ευαγγελία Αµµανατίδου - Πασχαλίδου
Ηρώ Διώτη
Θεόδωρος Δρίτσας
Μιχάλης Κριτσωτάκης
Αναστάσιος Κουράκης
Παναγιώτης Λαφαζάνης
Βασίλης Μουλόπουλος
Δηµήτρης Παπαδηµούλης
Σοφία Σακοράφα
Παναγιώτης Κουρουµπλής

