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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Εισαγωγή

Ένα από τα σημαντικότερα νομοθετήματα για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία μιας
έννομης τάξης αποτελεί ο εκλογικός νόμος, μια νομοθεσία που ρυθμίζεται σε γενικούς όρους
από το Ελληνικό Σύνταγμα με βάση το άρθρο 54 παράγραφος 11 αλλα αφήνεται στη διακριτική
ευχέρεια της εκάστοτε Βουλης να διαμορφώσει το περιεχόμενο του. Αποτελεί θεμέλιο της
ελληνικής συνταγματικής τάξης το οποίο όμως δεν μένει πάγιο στη πορεία του ελληνικού
κράτους αλλά αντίθετα επαφίεται στην εκάστοτε πλειοψηφία του ελληνικού κοινοβουλίου να
αποφασίσει για το περιεχόμενο του. Σε αντίθεση με άλλες διατάξεις του Συντάγματος, η
συνταγματική πρόβλεψη για τον εκλογικό νόμο ειναι αναθεωρητεα, όπως ορίζει το άρθρο 110
του Συντάγματος2.
Ο εκλογικός νόμος ως νομοθέτημα περιλαμβάνει μια πληθώρα ρυθμίσεων που
ρυθμίζουν τα ζητήματα για τη λειτουργία του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Κάποια από τα
στοιχεία που ρυθμίζει είναι το εκλογικό σύστημα και η λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Το ελληνικό εκλογικό σύστημα καθορίζει τον τρόπο κατανομής των βουλευτικών εδρών του
Κοινοβουλίου στα κόμματα ανάλογα με τις ψήφους που εχουν συγκεντρώσει στις βουλευτικές
εκλογές. Γενικότερα, εκλογικό σύστημα ονομάζεται «η μέθοδος υπολογισμού με την οποία οι
ψήφοι μετατρέπονται σε έδρες».
Τα εκλογικά συστήματα διακρίνονται σε πλειοψηφικά, αναλογικά και μεικτά. Ενα
πλειοψηφικό σύστημα μπορεί να στηρίζεται είτε στη σχετική πλειοψηφία – εκλέγεται οποίος
υποψήφιος πάρει τις περισσότερες ψήφους- είτε στην απόλυτη πλειοψηφία – εκλέγεται όποιος
υποψήφιος συγκεντρώσει περισσότερες ψήφους από το άθροισμα όλων των άλλων. Αντίθετα
ενα αναλογικό σύστημα στηρίζεται στην ιδέα της διανεμητικής δικαιοσύνης, ότι δηλαδή σε ένα
αντιπροσωπευτικό σύστημα τα κόμματα θα πρεπει να αντιπροσωπεύονται σε ποσοστό ανάλογο
με τις ψήφους που εχουν λάβει.

Το εκλογικό σύστημα και οι εκλογικές περιφέρειες ορίζονται με νόμο που ισχύει από τις
μεθεπόμενες εκλογές, εκτός και αν προβλέπεται η ισχύς του άμεσα από τις επόμενες εκλογές με
ρητή διάταξη που ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των
βουλευτών.
2
Οι διατάξεις του Συντάγματος υπόκεινται σε αναθεώρηση, εκτός από εκείνες που καθορίζουν
τη βάση και τη μορφή του πολιτεύματος, ως Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας,
καθώς και από τις διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 1, 4 παράγραφοι 1, 4 και 7, 5
παράγραφοι 1 και 3, 13 παράγραφος 1 και του άρθρου 26.
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Επειδή όμως και τα δυο συστήματά αποτυγχάνουν σε μεγάλο βαθμό να προσφέρουν
ισορροπία ανάμεσα σε μια σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία και μια ικανοποιητική
εκπροσώπηση των μειοψηφούντων κομμάτων, δημιουργούνται μεικτά εκλογικά συστήματα που
διατηρούν έναν κορμό είτε πλειοψηφικό είτε αναλογικό και χρησιμοποιούν πρόσθετες
«ρήτρες» απο το αλλο σύστημα3. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μικτού εκλογικού συστήματος
αποτελεί η ελληνική έκδοση της ενισχυμένης αναλογικής, ένα σύστημα που ειναι κατα βάση
αναλογικό αλλα ενισχύεται δραστικά το πρώτο κόμμα για λόγους επίτευξης μιας σταθερής
κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.
Ο καθορισμός του εκλογικού συστήματος μιας χώρας αποτελεί στάθμιση ιστορικών,
πολιτικών αλλα και κοινωνικών παραγόντων. Θεμελιώδης για τον καθορισμό ενός εκλογικού
συστήματος κρίνεται η δυνατότητα διαμόρφωσης μιας βιώσιμης κυβέρνησης πλειοψηφίας που
δε θα αμφισβητείται η εξουσία και η νομιμοποίηση της απο τον λαό. Στην Ελλάδα, ο
δικομματισμός λειτούργησε πολλές φορές σε ιστορικές στιγμές ως τροχοπέδη στη διαμόρφωση
κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, με αποτέλεσμα να συνταχθούν νόμοι όπως ο 3231 του 20044
και ο 3636 του 20085 οι οποίοι εισήγαγαν το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής, με στόχο να
δημιουργηθεί ένα εκλογικό σύστημα το οποίο θα επιτρέπει τη διαμόρφωση κυβερνήσεων
πλειοψηφίας. Το παρον σύστημα βασίζεται στην ιδέα ότι κάθε κόμμα που ξεπερνάει το 3% των
συνολικών ψήφων θα αποκτά θέση στο κοινοβούλιο ενώ επίσης ότι το πρώτο κόμμα που
αναδεικνύεται στις εκλογές θα ενισχύεται με το μπόνους των 50 εδρών, βάσει του εκλογικού
συστήματος του 2008.
Πέραν του εκλογικού συστήματος ο εκλογικός νόμος καθορίζει και τον τρόπο
λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ενα κρατος μπορει να λειτουργήσει είτε με τροπο
συγκεντρωτικό είτε αποκεντρωτικο. Ένα συγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης προβλέπει ότι όλες
οι διοικητικές δραστηριότητες ασκούνται μόνο από κεντρικά όργανα και δεν υπάρχει η έννοια
της περιφερειακής διοίκησης. Αντίθετα σε ένα αποκεντρωτικο σύστημα, όπως αυτο που ισχύει
στον ελλαδικό χώρο, ιδρύονται διοικητικά όργανα (π.χ. Δήμοι, Διοικητικες Περιφέρειες) που
ασκούν δραστηριότητες σε ορισμένο τμήμα της εδαφικής έκτασης του κράτους και σε στενή
εξάρτηση από τα κεντρικά κρατικά όργανα. Στο αποκεντρωτικό σύστημα που περιλαμβάνει
τόσο κεντρικά οσο και περιφερειακά όργανα, τα τελευταία λειτουργούν σε ιεραρχική εξάρτηση
με τα πρώτα. Ωστόσο βασική προϋπόθεση για να έχουμε αποκεντρωτικό σύστημα είναι τα
όργανα της εδαφικής περιφέρειας να ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες και να μην
ακολουθούν απλώς τις οδηγίες των κεντρικών οργάνων. Αν τα περιφερειακά όργανα έχουν

Εγχειρίδιο Συνταγματικού Δικαίου, Αντώνη Μ. Παντελή
ΝΟΜΟΣ 3231/2004 ΦΕΚ 45/Α/11.2.2004
5
ΝΟΜΟΣ 3636/2008 – ΦΕΚ 11/Α'/1.2.2008. Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών»
3
4

3

απλά την αρμοδιότητα προπαρασκευής και εκτέλεσης των αποφάσεων που λαμβάνονται από τα
κεντρικά όργανα, το σύστημα εξακολουθεί να είναι συγκεντρωτικό. 6
Στο

αποκεντρωτικο

σύστημα

είναι

βασισμένη

η

έννοια

της

αυτοδιοίκησης.

Αυτοδιοίκηση ορίζεται η αυτοδιαχείριση των υποθέσεων ορισμένης εδαφικής περιφέρειας από
όργανα διαφορετικά από το κράτος, τους αυτοδιοικούμενους οργανισμούς, οι οποίοι
εκλέγονται από το σύνολο των κατοίκων της περιφέρειας και υπόκεινται απλώς σε έλεγχο
νομιμότητας από μέρους των κρατικών οργάνων.

7

Έλεγχος νομιμότητας ονομάζεται ο έλεγχος

που ασκούν τα ιεραρχικά ανώτερα κρατικά όργανα στις πράξεις των ιεραρχικά κατώτερων
οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης με σκοπό να αποτρέψουν τα όργανα της τοπικής
αυτοδιοίκησης από δραστηριότητες που δεν εγκρίνει το κράτος και το Κοινοβούλιο.
Όπως ειπώθηκε, ο εκλογικός νομοθέτης είναι εκείνος που καθορίζει το εκλογικό
σύστημα και την εκλογική διαδικασία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κινείται σε χώρο ελεύθερο
απο συνταγματικές δεσμεύσεις, οι οποίες απορρέουν τόσο από τις θεμελιώδεις αρχές του
Συντάγματος όσο και από τις αρχές που διέπουν την ψήφο και την ψηφοφορία, αρχές που
μπορούν να οδηγήσουν στην αντισυνταγματικότητα ορισμένων διατάξεων του εκλογικού
νόμου. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να διασφαλίζεται ο χαρακτήρας της Βουλής ως εθνικής
αντιπροσωπείας και να διευκολύνεται η εκπροσώπηση σε αυτή όλων των υπαρκτών, μικρών και
μεγάλων, πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων και τάσεων. Επίσης πρέπει να επιτρέπει στις
μειοψηφίες να διαδραματίζουν, όταν οι περιστάσεις το ευνοούν, ρυθμιστικό ρόλο, διότι
διαφορετικά η κοινοβουλευτική τους παρουσία χάνει μεγάλο μέρος της σημασίας της (Αρχή
παροχής ίσων ευκαιριών στα πολιτικά κόμματα).
Ταυτόχρονα, οι περιορισμοί του νομοθέτη οριοθετούνται και απο τις συνέπειες της
ισότητας της ψήφου , στην οποία προσκρούουν συγκεκριμένες παραλλαγές του πλειοψηφικού
συστήματος οι οποίες οδηγούν σε εξαφάνιση της κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης (π.χ. τα
εκλογικά συστήματα των ν.2228/1952 και ν.2800/1954 με σχετική πλειοψηφία στις πολυεδρικές
περιφέρειες)

ή

σε

ανατροπή

του

εκλογικού

αποτελέσματος

και

μεταμόρφωση

του

πλειοψηφούντος εκλογικού σχηματισμού σε κοινοβουλευτική μειοψηφία. Κύριος παράγοντας
στον σχηματισμό του κοινοβουλίου οφείλει να είναι η λαΪκή ετυμηγορία και όχι οι επιλογές του
νομοθέτη.
Τέλος, η σύνθεση της Βουλής πρέπει να διασφαλίζει την δυνατότητα άσκησης των
αρμοδιοτήτων της, δηλαδή την λειτουργικότητα της ή την λεγόμενη “κυβερνητική σταθερότητα”
Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Αποστόλη Γέροντα, Σωτήρη Λύτρα, Προκόπη Παυλόπουλου,
Γλυκερίας Σιούτη και Σπυριδωνος Φλογαΐτη
7
Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Αποστόλη Γέροντα, Σωτήρη Λύτρα, Προκόπη Παυλόπουλου,
Γλυκερίας Σιούτη και Σπυριδωνος Φλογαΐτη
6

4

(το παραπάνω πηγάζει από την κοινοβουλευτική αρχή και την αρχή διάκρισης των λειτουργιών
8

). Έτσι δικαιολογείται η θέσπιση φραγμών (π.χ. το ισχύον 3%, α. 5 του νόμου 3231/2004) για

την είσοδο μικρών κομμάτων, καθώς η κατάτμηση του κοινοβουλίου σε πληθώρα μικρών
κομμάτων μπορεί να επηρεάσει την λειτουργικότητά της, ενώ απαγορεύεται η ταυτόχρονη
εφαρμογή διαφορετικών συστημάτων σε διαφορετικές εκλογικές περιφέρειες το καθένα, καθώς
οι συνέπειες της λειτουργικότητας της Βουλής είναι κάθε φορά συγκεκριμένες και ενιαίες για
όλη την επικράτεια.
Έχοντας κατανοήσει τα παραπάνω, έχει σημασία να σταθούμε στην ιδιαίτερα σημαντική
ρύθμιση που εισήγαγε η τελευταία αναθεώρηση, ότι το εκλογικό σύστημα και οι εκλογικές
περιφέρειες ορίζονται με νόμο που ισχύει από τις μεθεπόμενες εκλογές. Ο λεγόμενος
ετεροχρονισμός αυτός αποτρέπει την εκάστοτε ευρισκομενη στην εξουσία κομματική
πλειοψηφία να καθιστά τον εκλογικό νόμο στοιχείο της στρατηγικής της .Βέβαια την σημασία
της ρύθμισης μειώνει η εξαίρεση που προβλέφθηκε, ότι ο εκλογικός νόμος μπορεί να ισχύει
από τις αμέσως επόμενες εκλογές, αν ψηφιστεί από τα δύο τρίτα τουλάχιστον του συνόλου των
Βουλευτών9.

Κώστας Χ.Χρυσόγονος, Συνταγματικό Δίκαιο( Δεύτερη αναθεωρημένη έκδοση), Εκδόσεις
Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ 429-430
9
Κώστας Γ.Μαυριάς , Συνταγματικό Δίκαιο ( 5η έκδοση), Δίκαιο και Οικονομία Π.Ν.Σάκκουλας,
σελ 434
8
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ιστορικό

Ήδη τα πρώτα επαναστατικά Συντάγματα περιέχουν διατάξεις για την εκλογή των
Παραστατών των επαρχιών, ενώ στο Σύνταγμα του 1864 περιέχεται διάταξη σχετικά σχετικά με
τον αριθμό των βουλευτών ανά επαρχία. Λόγος για εκλογικές περιφέρειες γίνεται πρώτη φορά
στο Σύνταγμα του 1911,ενώ το Σύνταγμα του 1925 αναφέρεται πρώτη φορά στις αρχές της
αναλογικής αντιπροσωπείας. Βέβαια η ρύθμιση αυτή εγκαταλείπεται από το Σύνταγμα του 1927
, όπου γίνεται και η πρώτη παραπομπή σε νόμο για τον καθορισμό του εκλογικού συστήματος,
παραπομπή η οποία επαναλαμβάνεται και στο Σύνταγμα του 1952. Τέλος, το Σύνταγμα του
1975 αφιερώνει το άρθρο 54 στο εκλογικό σύστημα, τις εκλογικές περιφέρειες, τον αριθμό των
βουλευτών και την ανάδειξη βουλευτών ενιαία σε ολόκληρη την επικράτεια εισάγοντας έτσι
τους Βουλευτές Επικρατείας.10
Όπως διαφαίνεται από την ιστορική αναδρομή, ο καθορισμός του εκλογικού
συστήματος κυρίως ανατίθεται πάντα στον κοινό νομοθέτη. Αρχικά νομοθετείται ο πρώτος
εκλογικός νόμος (ΙΖ’ της 9η Νοεμβρίου 1822) και κατα το διάστημα που ακολουθεί, ο νόμος της
7/25.3.1844 που εισάγει το πλειοψηφικό σύστημα, το οποίο αν και ο σχετικός νόμος
καταργήθηκε μετά από λίγα χρόνια και αντικαταστάθηκε, δεσπόζει επί μακρό χρονικό διάστημα
.
Το αναλογικό σύστημα εισάγεται απο το μη εφαρμοσθέν Σύνταγμα του 1925 και
εξειδικεύεται με τον νόμο 3363/1926. Μετά από μικρό χρονικό διάστημα όμως το πλειοψηφικό
επανέρχεται με το ν.δ. της 11.7.1928 και, τέσσερα χρόνια αργότερα , ο νόμος 5493/1932 εισάγει
εκ νέου το αναλογικό σύστημα.
Η περίοδος που έπεται του εμφυλίου πολέμου γνωρίζει, κατα σειρά, το αναλογικό
σύστημα (α.ν. 1020/1946), πρώτη φορά το σύστημα ενισχυμένης αναλογικής ( ν.1878/1951), το
πλειοψηφικό (ν. 2228/1952, 2800/1954, 3457/1955), ενώ με τον νόμο 3822/1958 επαναφέρεται
με εξελιγμένη μορφή το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής. Τον νόμο αυτόν τροποποιεί ο ν.
4173/1961.

Κώστας Γ. Μαυριάς, Συνταγματικό Δίκαιο (5η έκδοση), Δίκαιο και Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλας ,
σελ 431-432
10
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Αμέσως μετά την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών (ν.δ. 65/25.9.74) και , στη
συνέχεια, υπό το Σύνταγμα του 1975 κυριαρχεί το αναλογικό σύστημα (ν. 626/1977, 1516/1985,
1847/1989, 1907/1990), ιδίως δε το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής.11
Όπως συνεπάγεται από την παραπάνω σχηματική αναφορά στα κατά περιόδους
ισχύσαντα εκλογικά συστήματα, σταθερή επιδίωξη των εκάστοτε κυβερνήσεων υπήρξε η
ψήφιση εκλογικής νομοθεσίας ικανής να διασφαλίσει την παραμονή τους στην εξουσία. Έτσι
συχνά εμφανίζεται το φαινόμενο Κυβερνήσεις να στηρίζονται σε κοινοβουλευτική πλειοψηφία
την οποία ανέδειξε η μειοψηφία του εκλογικού σώματος ή η σύνθεση τον πολιτικών δυνάμεων
στην Βουλή να προσβάλλει βάναυσα την αρχή της ισοδυναμίας της ψήφου12. Χαρακτηριστικά
παραδείγματα αποτελούν οι ισχύοντες ακόμη νόμοι 3231/2004 και 3636/2008 οι οποίοι
περιέχουν την ρύθμιση για την παραχώρηση πενήντα επιπλέον εδρών στο Κόμμα που
συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων στο σύνολο της Επικράτειας.

Κώστας Γ. Μαυριάς, Συνταγματικό Δίκαιο (5η έκδοση), Δίκαιο και Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλας ,
σελ 432
12
Κώστας Γ.Μαυριάς , Συνταγματικό Δίκαιο (5η έκδοση), Δίκαιο και Οικονομία Π.Ν.Σάκκουλας
,σελ 433
11

7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ισχύον Νομικό Πλαίσιο

Πίνακας Νομοθεσίας
Αριθμός - Ονομασία

Χρονολογία
έκδοσης

Σύνταγμα

1975
(1986/2001/2008
)

ν. 3231, Εκλογή Βουλευτών .

2004

ν.3636,Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών».

2008

ν.3852, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

2010

Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμόν 26,Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των

2012

διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή
βουλευτών.
ν.4406,Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κομμάτων, διεύρυνση του

2016

δικαιώματος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών.
ν.4555,

Μεταρρύθμιση

του

θεσμικού

πλαισίου

της

Τοπικής

2018

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής
- Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

8

Εκλογικό Σύστημα - Βουλευτικές Εκλογές
Ο κοινός νομοθέτης οφείλει κινούμενος σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος και
συγκεκριμένα του άρθρου 54 παράγραφος 1 & 2 να διαμορφώσει το ισχύον εκλογικό σύστημα.
Στην πράξη στράφηκε προς το ιδιόμορφο, ελληνικής έμπνευσης, σύστημα ενισχυμένης
αναλογικής με διάφορες παραλλαγές. Στην βάση του συστήματος αυτού βρισκόταν ο
κατακερματισμός της χώρας σε μεγάλο αριθμό εκλογικών περιφερειών, ταυτιζόμενων με τους
νομούς, αλλά και διχοτόμηση ή τριχοτόμηση ορισμένων πολυπληθών νομών. Το μωσαϊκό αυτό
των 56 περιφερειών, που έχει από μόνο του μια πλειοψηφική επίδραση, ρυθμίζει το αρ. 1 του
προεδρικού διατάγματος (π.δ.) 26/2012.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι το π.δ. 26/2012 λειτουργεί κατ’ επιταγή του άρθρου 54
Συντάγματος, το οποίο αναθέτει στον κοινό νομοθέτη να καθορίσει τις εκλογικές περιφέρειες με
βάση μόνο γεωγραφικά κριτήρια και τις έδρες κάθε περιφέρειας με βάση τον ‘’νόμιμο
πληθυσμό’’ (παράγραφος 2, εδάφιο α΄ του άρθρου 54 Συντάγματος), δηλαδή το σύνολο των
εγγεγραμμένων στα οικεία μητρώα και δημοτολόγια, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή
(διαφορετικός από τον ‘’πραγματικό πληθυσμό’’). Η κατάτμηση της επικράτειας σε περισσότερες
από μία εκλογικές περιφέρειες είναι συνταγματική επιταγή, όπως διαφαίνεται και απο τον
πληθυντικό αριθμό που χρησιμοποιεί ο συντακτικός νομοθέτης.
Δύο είναι οι βασικοί νόμοι που ρυθμίζουν την εκλογική διαδικασία σήμερα και
κωδικοποιούνται μαζί με την υπόλοιπη εκλογική νομοθεσία στο π.δ. 26/2012. Ο πρώτος είναι ο
ν.3231/2004 περί εκλογής βουλευτών (την πρωτοβουλία γι' αυτόν είχε ο Κώστας Σκανδαλίδης ως
υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της τελευταίας κυβέρνησης
Σημίτη). Ο νόμος 3231 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 11 Φεβρουαρίου
2004, αλλά δεν ίσχυε στις εκλογές του Μαρτίου του 2004. Αυτό οφείλεται στον ετεροχρονισμό
του άρθρου 54 παράγραφος 1 Συντάγματος, που εξηγείται στην εισαγωγή.
Ο δεύτερος είναι ο νόμος 3636/2008 (μετά από νομοθετική πρωτοβουλία του τότε
υπουργού Εσωτερικών Π. Παυλόπουλου) ο οποίος τροποποίησε τον νόμο 3231/2004,
παραχωρώντας στο πρώτο κόμμα 50 επιπλέον έδρες, δηλαδή 10 περισσότερες σε σχέση με το
νόμο του 2004. Επίσης δυσχέραινε ιδιαίτερα τις προεκλογικές συνεργασίες κομμάτων, καθότι η
επιπλέον παραχώρηση των 50 εδρών σε συνασπισμό συνεργαζόμενων κομμάτων προς
διευκόλυνση σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης λαμβάνει χώρα μόνο αν ο μέσος όρος της
δύναμης των κομμάτων που τον απαρτίζουν είναι μεγαλύτερος από τη δύναμη του αυτοτελούς
κόμματος που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψήφων. Μέσος όρος θεωρείται το
πηλίκο του ποσοστού που έλαβε ο ανωτέρω συνασπισμός προς τον αριθμό των κομμάτων που
τον αποτελούν. Αν για παράδειγμα ο συνασπισμός των κομμάτων Α και Β έχει συνολική δύναμη
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43% (μέσος όρος κάθε κόμματος 21,5%) και το αυτοτελές κόμμα Ω 30%, στο τελευταίο θα
δοθούν οι επιπλέον 50 έδρες (το ζήτημα αναλύεται και παρακάτω).
Με τον ν.3231/2004 (την φιλοσοφία του οποίου διατήρησε και ο ν. 3636/2008 που ισχύει
σήμερα ) άλλαξε θεμελιακά ο τρόπος κατανομής των εδρών στα κόμματα , αφού αυτος γίνεται
πλέον σε πανεθνική κλίμακα , αν και η φιλοσοφία του εκλογικού συστήματος δεν αλλάζει ,
δηλαδή η ενίσχυση του πρώτου κόμματος ώστε να διευκολύνεται ο σχηματισμός κυβέρνησης .
Πρέπει να σημειωθεί , όπως αναφέρεται αναλυτικότερα και παρακάτω, ότι τα άρθρα 1 και 2 του
παρόντος νόμου 3636/2008 καταργήθηκαν με το άρθρο 2 παρ.2 ν.4406/2016, (ΦΕΚ Α
133/26.6.2016) ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 5 αυτού, εφαρμόζεται από τις αμέσως επόμενες
γενικές βουλευτικές εκλογές, οποτεδήποτε και αν αυτές διεξαχθούν, τηρουμένων των
προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 54 του Συντάγματος, ήτοι της υπερψήφισης του παρόντος
άρθρου από την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών. Με βάση τα
εκάστοτε ισχύοντα , από το σύνολο των τριακοσίων βουλευτών, οι διακόσιοι ογδόντα οκτώ
εκλέγονται στις εκλογικές περιφέρειες και οι υπόλοιποι δώδεκα ενιαία σε όλη την επικράτεια (
Βουλευτές Επικρατείας, α.2 παρ. 1 26/2012 ). Η κατανομή των διακοσίων πενήντα απο τις
τριακόσιες γίνεται κατα τρόπο αναλογικό ( α.99 π.δ. 26/2012):
για τις έδρες που δικαιούται κάθε εκλογικός σχηματισμός στην επικράτεια:
ψήφοι του σχηματισμού στην επικράτεια X 250
άθροισμα όλων των έγκυρων ψηφοδελτίων όλων των σχηματισμών
για την κατανομή των εδρών σε κάθε περιφέρεια:
●

υπολογίζεται το εκλογικό μέτρο:
σύνολο έγκυρων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών στην περιφέρεια
έδρες που αναλογούν στην εκλογική περιφέρεια

●

το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε ένας συνδυασμός σε μια εκλογική
περιφέρεια

διαιρούμενο με το εκλογικό μέτρο δίνει τον αριθμό των εδρών που

λαμβάνει ο συνδυασμός στην
●

εκλογική περιφέρεια αυτήν.

Όπως και στη διαδικασία για όλη την επικράτεια, κατά την πρώτη κατανομή λαμβάνεται
υπ’ όψιν μόνο το ακέραιο μέρος του πηλίκου (5,98 = 5 έδρες). Το υπόλοιπο όμως, σε
αντίθεση με τη διαδικασία για όλη την επικράτεια, δεν κατανέμεται αμέσως με βάση το
δεκαδικό μέρος, αλλά οι έδρες που απομένουν λογίζονται ως αδιάθετες.
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Ως έγκυρα ψηφοδέλτια λογίζονται εκείνα τα οποία δεν είναι άκυρα (σημαδεμένα,
μουτζουρωμένα, φάκελος χωρίς ψηφοδέλτιο κλπ.) και τα λευκά. Ο αποκλεισμός των λευκών από
τις έγκυρες ψήφους έγινε με μεταγενέστερο ερμηνευτικό νόμο, τον ν. 3434/2006, παρόλο που το
Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο με την 12/2005 απόφασή του είχε κρίνει κατά πλειοψηφία (6 προς
5) ότι η αντίστοιχη ρύθμιση του προηγούμενου νόμου ήταν αντισυνταγματική. Το δικαστήριο
είχε κρίνει ότι η λευκή ψήφος διακρίνεται από την άκυρη και αποτελεί ενάσκηση του εκλογικού
δικαιώματος, γι' αυτό και θα πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψιν. Οι διατάξεις που ορίζουν ότι το
εκλογικό μέτρο βρίσκεται χωρίς να συμπεριληφθούν οι λευκές ψήφοι «θίγουν τον πυρήνα της
λαϊκής κυριαρχίας και την ισότητα της ψήφου». Η απόφαση αυτή πάντως ανέτρεπε
προηγούμενες αποφάσεις τόσο του ίδιου του Α.Ε.Δ. όσο και του Συμβουλίου της Επικρατείας,
με τις οποίες η μη προσμέτρηση των λευκών κατά την εξεύρεση του εκλογικού μέτρου είχε
κριθεί σύμφωνη με το Σύνταγμα13.
Επιπλέον, όμως, των εδρών που προκύπτουν, παραχωρούνται στο αυτοτελές κόμμα που
συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων στο σύνολο της Επικράτειας
πενήντα ακόμη έδρες οι οποίες προέρχονται από εκλογικές περιφέρειες στις οποίες είχαν
παραμείνει αδιάθετες έδρες (το α 1 του ν.3636/2008 και το 99 του π.δ. 26/2012 προβλέπουν την
επιπλέον παραχώρηση των πενήντα εδρών και σε συνασπισμό συνεργαζόμενων κομμάτων
μόνο “εφόσον ο μέσος όρος της δύναμης των κομμάτων, που τον απαρτίζουν, είναι μεγαλύτερος από
την δύναμη του αυτοτελούς κόμματος, που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων
ψηφοδελτίων“. Μεγάλη μερίδα των συνταγματολόγων κρίνουν αντισυνταγματική την παραπάνω
ρύθμιση14 ) .
Η παραχώρηση αυτή περιορίζει την εκπροσώπηση των άλλων κομμάτων και πριμοδοτεί
το πρώτο κόμμα ώστε να σχηματίσει κυβέρνηση, ανεξάρτητα όμως από το ποσοστό που αυτό
θα λάβει στις εκλογές και απο το αν είναι πράγματι σε θέση να συγκεντρώσει την απόλυτη
πλειοψηφία και με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, μετα τις εκλογές του ΜαΪου 2012 το πρώτο κόμμα
(‘’Νέα Δημοκρατία‘’) συγκέντρωσε με ποσοστό 18,85% 108 έδρες, τις υπερδιπλάσιες δηλαδή από
το δεύτερο κόμμα (‘’ΣΥ.ΡΙΖ.Α.’’) που έλαβε ποσοστό μικρότερο κατά δύο μόνο ποσοστιαίες
μονάδες (16,78%)15.

Μεταπτυχιακή διατριβή “Η λευκή ψήφος ως παράδειγμα της ειδικής θεσμικής αρμοδιότητας
του ΑΕΔ δικαστικού ελέγχου παραβάσεων σχετικών με την ενέργεια των εκλογών” , Κύβελος
-Σωτήριος Κωνσταντίνου ( επιβλέπων : Μανιτάκης Αντώνιος ),σελ 24-25. Link:
http://ikee.lib.auth.gr/record/108108/?ln=el
14
Κώστας Χ.Χρυσόγονος, Συνταγματικό Δίκαιο( Δεύτερη αναθεωρημένη έκδοση), Εκδόσεις
Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ 434
15
Κώστας Χ.Χρυσόγονος, Συνταγματικό Δίκαιο( Δεύτερη αναθεωρημένη έκδοση), Εκδόσεις
Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη,σελ 433
13
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Άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό του ισχύοντος εκλογικού συστήματος είναι η ρήτρα
αποκλεισμού από όλες τις κατανομές όσων σχημάτων δεν συγκεντρώσουν τουλάχιστον 3% των
έγκυρων ψήφων σε όλη την επικράτεια (α.99 παρ 1 π.δ. 26/2012).Η συνταγματικότητα και αυτής
της ρύθμισης είναι αμφίβολη σε ό,τι αφορά τους ανεξάρτητους υποψηφίους, οι οποίοι δεν
καταλαμβάνουν έδρα ακόμη και αν συγκεντρώσουν παμψηφία στην εκλογική τους περιφέρεια,
αφού ελάχιστες περιφέρειες έχουν εκλογική δύναμη μεγαλύτερη του 3% του συνόλου.
Ο νόμος περιλαμβάνει επίσης διατάξεις σχετικά με το τυπικό της διαδικασίας, τον
αριθμό σταυρών προτίμησης, καθώς και τον τρόπο επανόδου στην υπηρεσία όσων δημοσίων
υπαλλήλων παραιτούνται για να θέσουν υποψηφιότητα. Ορίζει ακόμα ότι σε περίπτωση
διαδοχικών εκλογών, οι οποίες γίνονται πριν περάσουν 18 μήνες από τις προηγούμενες, αυτές
δε θα γίνουν με σταυρό προτίμησης, αλλά με λίστα.
Αρκετά όμως από τα παραπάνω πρόκειται να αλλάξουν. Με το νόμο 4406/2016 επήλθαν
σημαντικές αλλαγές στη νομοθεσία για την εκλογή βουλευτών, κάποιες από τις οποίες έχουν
άμεση ισχύ και κάποιες που θα ισχύσουν από τις μεθεπόμενες εκλογές. Χαρακτηριστικά :
●

Ψήφος στα 17:
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Νόμου 4406/2016, το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν πλέον οι
πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της
ηλικίας τους και όχι το δέκατο όγδοο, όπως ίσχυε.Η αλλαγή αυτή, σύμφωνα και με το
άρθρο 5 του Ν. 4406/2016, ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου (δηλαδή από τις 26
Ιουλίου 2016).

●

Αναλογική εκπροσώπηση των κομμάτων
○

Με το άρθρο 2 του νόμου 4406/2016, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 6 του
ν.3231/2004

(όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 3636/2008 και

κωδικοποιήθηκε στα άρθρα 99 παρ. 2, 3 και 4 του Π.Δ. 26/2012) προβλέπεται η
καθιέρωση αναλογικής εκπροσώπησης των κομμάτων.
○

Αλλαγές υπάρχουν και στο άρθρο 8 του ν.3231/2004 (όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 2 του ν.3636/2008 και κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 100 Π.Δ.26/2012)
αναφορικά με την κατανομή εδρών επικρατείας και την κατανομή εδρών στις
εκλογικές περιφέρειες16.

Καταργείται έτσι η πριμοδότηση των πενήντα εδρών και οι έδρες κάθε συνδυασμού
προκύπτουν από το γινόμενο:
Εθνικό ποσοστό

X

300 (συνολικός αριθμός εδρών)

Ιστοσελίδα:
https://www.lawspot.gr/nomika-nea/oles-oi-allages-sti-nomothesia-gia-tin-eklogi-voyleyton
16
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στρογγυλοποιημένο στον προηγούμενο ακέραιο. Για παράδειγμα ένας συνδυασμός στην
Ελλάδα που θα λάμβανε 20%, θα είχε 20/100 x 300 = 60 βουλευτές. Όσες έδρες στο τέλος της
κατανομής παραμένουν αδιάθετες λόγω της στρογγυλοποίησης, πηγαίνουν στους συνδυασμούς
με τα μεγαλύτερα υπόλοιπα.
❏ Βάσει του άρθρου 54 του Συντάγματος, δεδομένου ότι η Κυβέρνηση δεν εξασφάλισε την
υποστήριξη των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών (200), οι διατάξεις για
την καθιέρωση της απλής αναλογικής θα ισχύσουν από τις μεθεπόμενες εκλογές.

Τοπική Αυτοδιοίκηση
«Νέα
πρόγραμμα

αρχιτεκτονική
Καλλικράτης,

της

Αυτοδιοίκησης

ονομάζεται

ο

και

ελληνικός

της

Αποκεντρωμένης

νόμος

3852/2010,

με

διοίκησης»τον

οποίο

μεταρρυθμίστηκε η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας και επανακαθορίστηκαν τα όρια των
αυτοδιοικητικών μονάδων, ο τρόπος εκλογής των οργάνων και οι αρμοδιότητες τους.Βασικές
πτυχές του προγράμματος είναι η μείωση του αριθμού των Δήμων και των νομικών τους
προσώπων κατά περίπου τα 2/3, η αντικατάσταση των 57 νομαρχιών ως δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α.
από τις 13 περιφέρειες, η σύσταση των αποκεντρωμένων διοικήσεων, οι αλλαγές στον τρόπο
χρηματοδότησης των Ο.Τ.Α., η αύξηση θητείας των αυτοδιοικητικών οργάνων από 4 σε 5 έτη
και η ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων σε αυτά.
Το

πρόγραμμα

Καλλικράτη

θεμελίωσε

ένα

νέο

σύστημα

διακυβέρνησης

πραγματοποιώντας αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πολιτικής ισχύος από το κέντρο στην
περιφέρεια. Χαρακτηριστικά:
●

Η αποκέντρωση πραγματοποιείται ενδοδημοτικά και ενδοπεριφερειακά. Στους Δήμους
θεσμοθετούνται τοπικά όργανα με πόρους και αυξημένες αρμοδιότητες, ενώ μέσω του
εκλογικού συστήματος διασφαλίζεται η τοπική εκπροσώπηση. Αντίστοιχα στις
περιφέρειες

θεσμοθετούνται

άμεσα

εκλεγόμενοι

αντιπεριφερειάρχες

με τοπική

αρμοδιότητα.
●

Η αιρετή Περιφέρεια αναλαμβάνει καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό και την
υλοποίηση του αναπτυξιακού περιφερειακού προγραμματισμού (έτσι είναι υπεύθυνη
για την διαχείριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, Ε.Σ.Π.Α.), ενώ οι Δήμοι
αποκτούν σημαντικές αρμοδιότητες που σχετίζονται με τοπικά ζητήματα. Ζητήματα
όπως η έκδοση οικοδομικών και επαγγελματικών αδειών, το σύνολο των αρμοδιοτήτων
που αφορούν την κοινωνική πρόνοια και την ανέγερση σχολικών κτιρίων, καθώς και
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γραφεία γεωργικής ανάπτυξης για την εξυπηρέτηση των αγροτών. Σε κάθε συνενωμένο
Δήμο παραμένει το σύνολο των υπηρεσιών, ενώ θεσπίζεται ο τοπικός Αντιδήμαρχος και
αντίστοιχα Αντιπεριφερειάρχης που θα μεριμνά για τις τοπικές υποθέσεις.
●

Η αυτοδιοίκηση θα διαθέτει ένα νέο σύστημα εποπτείας, το οποίο θα διασφαλίζει τη
νομιμότητα της διοίκησης και τα δικαιώματα του πολίτη. Θεσπίζεται στην έδρα κάθε
αποκεντρωμένης διοίκησης, ανεξάρτητη, αυτοτελής υπηρεσία εποπτείας των Ο.Τ.Α. της
οποίας προΐσταται ο Ελεγκτής Νομιμότητας, ο οποίος είναι ανώτατος διοικητικός
υπάλληλος με πενταετή θητεία.

●

Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Ο.Τ.Α. περιλαμβάνουν ισοδύναμους δυναμικούς
αλλά και σταθερούς πόρους, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα της αυτοδιοίκησης. Η
φορολογική αποκέντρωση που πραγματοποιείται με τον Καλλικράτη όφειλε ωστόσο να
κινηθεί εντός του Συντάγματος που προβλέπει ότι οι Ο.Τ.Α. δεν μπορούν να επιβάλλουν
δικούς τους φόρους. Οι Δήμοι λαμβάνουν το 12% των εσόδων από το Φ.Π.Α., το 50%
από τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας και το 20% από το Φόρο Εισοδήματος
Φυσικών και Νομικών προσώπων. Αντίστοιχα οι Περιφέρειες λαμβάνουν το 4% των
εσόδων από το Φ.Π.Α. και το 2,4% από το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών
Προσώπων.

●

Οι νησιωτικές και ορεινές περιοχές αντιμετωπίστηκαν με ξεχωριστές ρυθμίσεις που
αρμόζουν στις ιδιαιτερότητές τους.

●

Παρέχεται η δυνατότητα για συμμετοχή των ομογενών, πολιτών κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των νόμιμων μεταναστών στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Οι
παραπάνω έχουν το δικαίωμα να εκλέξουν αλλά και να εκλεγούν ως δημοτικοί
σύμβουλοι και ως σύμβουλοι της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας .

Και εδώ όμως ένας νέος νόμος έρχεται να τροποποιήσει μερικά από τα οποία θέσπισε
το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Πρόκειται για τον ν.4555/2018, το λεγόμενο Πρόγραμμα Κλεισθένης
I, ο οποίος τροποποιεί το ν.3852/2010 και ισχύει από την δημοσίευση του στο Φ.Ε.Κ., δηλαδή
από τις 19 Ιουλίου 2018. Οι βασικές νέες ρυθμίσεις - αλλαγές που επιφέρει είναι:
●

Καθιέρωση απλής αναλογικής ως εκλογικό σύστημα στις δημοτικές και περιφερειακές
εκλογές. Το σύνολο των εδρών του δημοτικού και περιφερειακού συμβουλίου
κατανέμεται στους συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις εκλογές, ανάλογα με τον
αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στον α' γύρο. Αν κανένας συνδυασμός
δεν συγκεντρώσει ποσοστό 50% συν 1, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη
Κυριακή (β' γύρος), ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους δημάρχους των δύο συνδυασμών
που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.

●

Αποσύνδεση των αυτοδιοικητικών εκλογών από τις ευρωεκλογές και επαναφορά της
διάρκεια της δημοτικής και περιφερειακής περιόδου στην τετραετία από πενταετία που
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ήταν με το πρόγραμμα «Καλλικράτης». Η εγκατάσταση των νέων αρχών γίνεται την 1η
Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη διεξαγωγή των εκλογών και η θητεία τους λήγει
την 31η Δεκεμβρίου του τέταρτου έτους.
●

Ενίσχυση των θεσμών συμμετοχής των πολιτών στα κοινά με την προκήρυξη
δημοψηφισμάτων ανά δήμο και ανά περιφέρεια για τοπικά ζητήματα.

●

Κατάτμηση των περιφερειών Β’ Αθήνας και Περιφέρειας Αττικής (πρώην υπόλοιπο
Αττικής).

●

Συγκρότηση ειδικής επιτροπής για τα θέματα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού

●

Διάκριση των δήμων σε πέντε κατηγορίες με βάση τον πληθυσμό τους, τα ιδιαίτερα
γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά τους, τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομικής
δραστηριότητας εντός των ορίων τους, το βαθμό αστικοποίησής τους, την ένταξή τους
ή μη, σε ευρύτερα πολεοδομικά συγκροτήματα μητροπολιτικού χαρακτήρα και τη θέση
τους στη διοικητική διαίρεση της χώρας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Αντικρουόμενες απόψεις

Ο εκλογικός νόμος της Ελλάδας αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι από το ελληνικό Σύνταγμα,
γεγονός που αποδεικνύει τη βούληση του νομοθέτη να του προσδώσει έναν ευέλικτο
χαρακτήρα. Εφόσον δεν συμπεριλαμβάνεται στον καταστατικό και θεμελιώδη νόμο της χώρας,
νοείται ως κείμενο-νόμος το οποίο μπορεί να αλλάξει και να τροποποιηθεί ανάλογα με τη
βούληση του Κοινοβουλίου εάν πληρούνται οι ρήτρες του Συντάγματος με βάση το άρθρο 54.
Ετσι λοιπόν πρέπει να αντιληφθούμε ότι ο εκλογικός νόμος αποτελεί θέσπισμα το οποίο θα
πρέπει να αλλάζει και να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις τάσεις της κοινωνίας
αλλα και ανάλογα των πολιτικών περιστάσεων κάθε εποχής, διότι αποτελεί το βασικό εργαλείο
διαμόρφωσης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και κατ’ επεκταση βιώσιμων κυβερνήσεων.
Ωστόσο θα πρέπει επίσης να γινει κατανοητό ότι ο εκλογικός νόμος εξυπηρετεί και μια
ακομα πιο βασική αρχή της δημοκρατίας, την αντιπροσωπευτικότητα. Για να μπορέσει να
λειτουργήσει το ελληνικό αντιπροσωπευτικό πολίτευμα, ο εκλογικός νόμος θα πρέπει να
εξασφαλίζει την αίσθηση στον λαό ότι εκπροσωπείται με βάση τις ψήφους του και ότι η
βούληση του που εκφράστηκε στις εκλογές μετατράπηκε κατα το δυνατόν στο ακέραιο σε
αντίστοιχη κατανομή των εδρών του κοινοβουλίου. Ο εκλογικός νόμος λοιπόν δεν εχει
δημιουργηθει για να εξασφαλίζει απλώς κυβερνητικές πλειοψηφίες, αλλα για να λειτουργεί ως
εργαλείο του πολιτεύματος που εξασφαλίζει τον έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας από τον λαό.
Ένα αντιπροσωπευτικό πολίτευμα προϋποθέτει ότι το σύνολο των ενεργών πολιτών
πρεπει να αναδεικνύει μια συνέλευση, η οποία αποτελεί πολιτική μικρογραφία της. Η ανάδειξη
αυτή πρέπει να βασίζεται σε εκλογές, οι οποίες και αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του
αντιπροσωπευτικού συστήματος και της δημοκρατίας.
Για να μπορεί λοιπόν ο λαός να αποτελεί το κυρίαρχο όργανο του πολιτεύματος μας θα
πρεπει να ασκεί το δικαίωμα αλλα και ταυτόχρονα την υποχρέωση του, να εκφράζει την
πολιτική βούληση του με την ψήφο του. Η ψήφος αυτή για να είναι δημοκρατική θα πρεπει να
πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις απο τον εκλογικό νόμο. Ακριβώς αυτές οι προϋποθέσεις
αποτελούν τον πυρήνα των περισσότερων αντιπαραθέσεων σχετικά με τον εκλογικό νόμο,
καθώς η ρύθμιση τους αποτελεί ένα ιδιαίτερα λεπτό και δύσκολο ζήτημα. Η ψήφος σε ενα
πολίτευμα για να είναι δημοκρατική θα πρεπει να συγκεντρώνει πέντε βασικά χαρακτηριστικά:
ναι είναι καθολική, ίση, ατομική, άμεση και μυστική.
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Καθολικότητα στην ψήφο υπάρχει όταν μπορουν να ψηφίσουν ολοι οι ενήλικες πολίτες.
Η ωριμότητα των πολιτών κρίνεται κατα κανόνα με την ενηλικίωση τους και εδω ανακύπτει το
ερώτημα: σε ποια ηλικία κρίνονται ώριμοι οι πολίτες για να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου; Η
επιθυμητή ωριμότητα εχει επέλθει με το 18ο έτος ή θα πρεπει να οριστεί μια άλλη ηλικία ως η
κατάλληλη;

Αυτα

αποτελούν

ερωτήματα

στα

οποία

διχάζεται

η

κοινή

γνώμη

και

αντιπαρατίθενται αντικρουόμενες απόψεις από τα κόμματα.
Ισότητα στην ψήφο ορίζεται η κατάσταση κατα την οποία κάθε ψήφος έχει την ίδια
νομική δύναμη για τη διαμορφωση του τελικού αποτελέσματος (κάθε εκλογέας έχει μόνο μια
ψήφο). Όπως έχει διατυπωθεί με πολύ ωραίο τρόπο οι ψήφοι «μετριούνται και δεν ζυγίζονται».
Το βασικότερο πρόβλημα που δημιουργείται σχετικά με την ισότητα των ψήφων, προκύπτει
μεταξύ των άνισων εκλογικών περιφερειών. Για παράδειγμα όταν υπάρχουν δύο εκλογικές
περιφέρειες στις οποίες αναλογούν απο μια έδρα αντίστοιχα παρά το γεγονός ότι η μια
εκλογική περιφέρεια εχει διπλάσιους εκλογείς απο την άλλη, τοτε οι εκλογείς της μικρότερης
περιφέρειας έχουν ουσιαστικά δύο ψήφους. Πως θα πρέπει λοιπόν να χωρίζονται οι εκλογικές
περιφέρειες, σε πολυεδρικές ή μονοεδρικές; Θα πρέπει να υπάρξει κατάτμηση των μεγάλων
εκλογικών περιφερειών (χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εκλογική περιφέρεια της Β’
Αθηνών).
Ατομική ειναι μια ψήφος όταν μέσω αυτής ο εκλογέας εκφράζεται ως μεμονωμένο
άτομο. Η λαϊκή βούληση διαμορφώνεται ως συνισταμένη των ατομικών βουλησεων των
εκλογέων γι αυτο και περιπτώσεις όπως η οικογενειακή ψήφος ή η θεωρία της αντιπροσωπείας
συμφερόντων έρχονται σε θεμελιώδη ρήξη με την έννοια της δημοκρατίας στις εκλογές.
Αμεσότητα

στην

ψήφο

υπάρχει

όταν

οι εκλογείς επιλέγουν απευθείας τους

αντιπροσώπους τους και οχι με την παρέμβαση κάποιου αλλου σώματος, όπως για παράδειγμα
το σώμα των εκλεκτόρων στην επιλογή του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
Τέλος, μια ψήφος είναι μυστική όταν το περιεχόμενο της είναι γνωστό μόνο στον
εκλογέα από τον οποίο προέρχεται η ψήφος. Το βασικό ζήτημα το οποίο προκύπτει σχετικά με
τη μυστικότητα των ψήφων είναι η διασφάλιση ότι μια μυστική ψήφος είναι και ταυτόχρονα
προσωπική, ότι δηλαδή πραγματοποιείται αυτοπροσώπως απο τον εκλογέα. Το πρόβλημα
βρίσκει τις βάσεις του στο ερώτημα εάν θα πρέπει να ψηφίζουν και οι Έλληνες του εξωτερικού
και με ποιον τροπο. Γενικότερα, η επιστολική ψήφος ορίζεται ως ο τρόπος καταχώρησης των
ψήφων των εκλογέων του εξωτερικού, αλλα κατά πόσο μια επιστολική ψήφος είναι ταυτόχρονα
μυστική και προσωπική αποτελεί διαφορετικό ζήτημα.
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Γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι οι κυριότερες αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με τον
εκλογικό νόμο εκπορεύονται από την ίδια την έννοια των εκλογών και της διαδικασίας
ψηφοφορίας. Υπάρχουν θεμελιώδεις αρχές που θα πρέπει να τηρούνται και γι αυτόν τον λόγο
εκφράζονται

διαφορετικές

απόψεις

σχετικά

με

τον

τρόπο,

ο

οποίος

θα

μπορέσει

αποτελεσματικότερα να επιτρέψει την τήρηση τους. Στον πυρήνα οποιασδήποτε σκέψης επί
του ζητήματος θα πρεπει να βρισκεται ο λαός και κυρίως η ανάγκη να αποτελεί ο εκλογικός
νόμος το εργαλείο με το οποίο θα εκφράζεται κατα το δυνατόν πληρέστερα.
Στο

συγκεκριμένο

μέρος

του

οδηγού

μελέτης

παρατίθενται

διαφορετικές

αντικρουόμενες απόψεις επί των βασικών ζητημάτων που ρυθμίζει ο ελληνικός εκλογικός
νόμος.

Αναλογικό ή Πλειοψηφικό Εκλογικό Σύστημα
Ένα από τα βασικότερα και πιο θεμελιώδη ζητήματα για τη διαμόρφωση του εκλογικού
νόμου αποτελεί η επιλογή ανάμεσα σε αναλογικό και πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα. Όπως
ορίστηκε και στην εισαγωγή (βλέπε Α μέρος) εκλογικό σύστημα αποτελεί η μέθοδος με την
οποία υπολογίζεται η μετατροπή ψήφων σε έδρες στο κοινοβούλιο. Ανεξάρτητα από τη
μαθηματική προβληματική η οποία ρυθμίζεται, υπάρχει μεγάλη πολιτική σημασία στην επιλογη
του εκλογικού συστήματος διότι επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό η πολιτική πραγματικότητα.
Η επιλογή ανάμεσα στις διάφορες δυνατές μορφές εκλογικού συστήματος αποτελεί
πολλές φορές σύνθετο πολιτικό ζήτημα διότι συνεπάγεται και συγκεκριμένη πολιτική
τοποθέτηση της εκάστοτε Βουλης.
Σε ένα πλειοψηφικό σύστημα η επικράτεια της χώρας δε λογίζεται ως ένας ενιαίος
εκλογικός χώρος αλλα διαιρείται σε εκλογικές περιφέρειες. Το κόμμα το οποίο κερδίζει κατα
πλειοψηφία στις εκλογές παίρνει όλες τις έδρες στο κοινοβούλιο (για παράδειγμα εάν σε μια
εκλογική περιφέρεια αντιστοιχούν 7 έδρες και στις εκλογές το αποτέλεσμα αναδείξει ως πρώτο
κόμμα το Α με 40% ως δεύτερο κόμμα το Β με 35% και ως τρίτο κόμμα το Γ με 25%, το πρώτο
κόμμα Α θα λάβει και τις 7 θέσεις στη Βουλή ενώ οι επόμενοι καμία, όπως συμβαίνει στο παρον
αμερικανικό εκλογικό σύστημα).
Το ζήτημα το οποίο εγείρεται στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορά τη μη αναλογική
εκπροσώπηση μιας περιφέρειας στη Βουλή καθώς δεν αντιπροσωπεύονται οι εκλογείς
αντίστοιχα με τις ψήφους τους αλλα και τη πιθανότητα να υπάρξει δημιουργία κυβερνητικής
πλειοψηφίας για ένα κόμμα το οποία θα έχει συγκεντρώσει συνολικά λιγότερες ψήφους απο ενα
αλλο κόμμα αλλα θα υπερτερεί σε αριθμό εδρών (χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του
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παράδοξου αποτελέσματος που μπορεί να προκύψει από ένα καθαρά πλειοψηφικό σύστημα
αποτελούν οι εκλογές της 1ης Νοεμβρίου του 1920, όπου το κόμμα των Φιλελευθέρων ηττήθηκε
λαμβάνοντας λιγότερες έδρες στη Βουλή παρόλο που ειχε συγκεντρωσει περισσότερες ψήφους
- 50,23% από το Λαϊκό Κόμμα του Δημητρίου Γούναρη - 49,29%). Το πρόβλημα αυτό
δημιουργείται διότι στο σύστημα της σχετικής πλειοψηφίας ισχύει η αρχη «first past the post»,
ο πρώτος «τα παίρνει ολα». Είναι λοιπόν πολύ συζητήσιμο αν το σύστημα της σχετικής
πλειοψηφίας ανταποκρίνεται στις δημοκρατικές απαιτήσεις όταν εφαρμόζεται σε πολυεδρικες
περιφερειες.
Μία παραλλαγή του παραπάνω συστήματος αποτελεί το σύστημα της απόλυτης
πλειοψηφίας ή αλλιως το πλειοψηφικό σύστημα σε μονοεδρικές περιφέρειες. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση αναφερόμαστε σε μια αναλογικότερο μορφή του πλειοψηφικού συστήματος στην
οποία η εδαφική επικράτεια της χώρας χωρίζεται σε πολύ μικρές εκλογικές περιφέρειες και
κάθε μια εκλεγεί μόνο έναν βουλευτή, της αναλογεί δηλαδή μόνο μια έδρα στο κοινοβούλιο.
Αποτελεί μια προσαρμογή του πλειοψηφικού συστήματος στις απαιτήσεις ενός πολιτικού
συστήματος όπου αντιπαρατίθενται παραπάνω από δυο αξιόλογα κόμματα. Ωστόσο, βάσει της
απαιτούμενης πλειοψηφίας το συγκεκριμένο εκλογικό σύστημα χωρίζεται σε δύο γύρους. Για
να σχηματιστεί πλειοψηφούν κόμμα στον πρώτο γύρο θα πρεπει το πρώτο κόμμα να
συγκεντρωσει περισσότερες ψήφους από το άθροισμα των ψήφων όλων των άλλων (απόλυτη
πλειοψηφία 50/99). Όταν κανένας υποψήφιος δεν καταφέρει να κερδίσει την απόλυτη
πλειοψηφία επαναλαμβάνεται δεύτερος γύρος εκλογών στον οποίο αρκει σχετική πλειοψηφία
για να διαμορφωθεί πλειοψηφούν κόμμα (δηλαδή να εχει συγκεντρώσει απλώς τις
περισσότερες ψήφους ανάμεσα στους υποψήφιους.
Για να γίνει αντιληπτό το σύστημα της απόλυτης πλειοψηφίας ας παραθέσουμε ένα
παράδειγμα από το Εγχειρίδιο Συνταγματικού Δικαίου του Αντώνη Μ. Παντελή. Έστω
μονοεδρική περιφέρεια με 100 εγγεγραμμένους εκλογείς. Την εκλογή διεκδικούν 5 υποψήφιοι.
Στον πρώτο γύρο τα έγκυρα ψηφοδέλτια ειναι 79, άρα η απόλυτη πλειοψηφία 40. Ο υποψήφιος
Α λαμβάνει 31 ψήφους, ο Β 18, ο Γ 15, ο Δ 13 και ο Ε 2. Κανένας δεν συγκεντρώνει την απόλυτη
πλειοψηφία και γίνεται δεύτερος γύρος. Ο υποψήφιος Ε αποκλείεται από τον δεύτερο γύρο,
διότι δεν συγκέντρωσε το αναγκαίο ποσοστό 12,5% (είναι ένα ορισμένο ποσοστό το ποιο
θεωρείται αναγκαίο για να μπορέσει ενα κομμα να συμμετέχει στον δεύτερο γύρο). Ο Γ
αποσύρει την υποψηφιότητα του υπέρ του Β διότι έτσι αποφάσισαν οι ηγεσίες των κομμάτων
τους και ο Δ διατηρεί την υποψηφιότητα του. Στον δεύτερο γύρο τα έγκυρα ψηφοδέλτια ειναι
81 και λαμβάνουν ο Α 34 ψήφους, ο Β 36 και ο Δ 11. Άρα εκλέγεται ο Β με σχετική πλειοψηφία
έναντι των υπολοίπων.
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Το βασικό ζήτημα που υφέρπει στο παρουσιαζόμενο σύστημα είναι ότι στον πρώτο
γύρο ο εκλογέας ψηφίζει αυτόν που συμπαθεί περισσότερο ενώ στον δεύτερο γύρο αποκλείει
αυτόν που αντιπαθεί περισσότερο.17 Το πλειοψηφικό σύστημα με δύο γύρους ευνοεί τα
ευέλικτα κόμματα που μπορούν να συνάπτουν ευκολότερα συμμαχίες και δεν οδηγεί στον
δικομματισμό. Ωστόσο δεν ευνοεί τελικά στην διαμόρφωση συμπαγούς κοινοβουλευτικής
πλειοψηφίας αλλά επιτρέπει στο πολίτευμα να λειτουργεί με δημοκρατικώς ικανοποιητικό
τρόπο.
Στον αντίποδα του πλειοψηφικού συστήματος βρίσκουμε το αναλογικό. Σε ενα
αναλογικό εκλογικό σύστημα, θεμελιώδης κρίνεται ο δείκτης αντιπροσωπευτικότητας του
συστήματος. Ως δείκτη αντιπροσωπευτικότητας ορίζουμε την κατά το δυνατόν επαρκέστερη και
αποτελεσματικότερη αντιπροσώπευση των ψήφων ενός εκλογέα στο κοινοβούλιο.18 Ο ιδεώδης
στόχος ενός αναλογικού εκλογικού συστήματος είναι το ποσοστό των ψήφων που λαμβάνει ένα
κόμμα σε όλη την επικράτεια να είναι ίσο με το ποσοστό των εδρών που λαμβάνει αυτο το
κόμμα στη Βουλή. Το ιδεώδες αυτό εξυπηρετείται αποτελεσματικότερα όταν όλη η εδαφική
επικράτεια αποτελεί μια ενιαία εκλογική περιφέρεια. Ωστόσο επειδή κάτι τέτοιο καθίσταται
πρακτικά αδύνατο, τα αναλογικά συστήματα τάσσονται υπέρ των πολυεδρικών εκλογικών
περιφερειών ώστε να λαμβάνουν έδρες στο Κοινοβούλιο και κόμματα μειοψηφίας.
Η φιλοσοφία του συστήματος στηρίζεται στην ιδέα ότι οι εκλογείς επιλέγουν πρωτίστως
το κόμμα και δευτερευόντως τους υποψήφιους. Το σύστημα της απλής αναλογικής είναι η
μετουσίωση της πλήρους ισότητας μεταξύ των κομμάτων αλλα και της ιδανικότερης
αντιπροσώπευσης του λαού βάσει των ψήφων τους. Βέβαια καθίσταται σαφές ότι ως σύστημα
έχει θεμελιώδη προβλήματα όπως το γεγονός ότι δυσχεραίνει σημαντικότατα τη διαμορφωση
ισχυρής πλειοψηφίας καθώς πολύ σπάνια κάποιο κόμμα κατορθώνει να λάβει το απαραίτητο
50% για να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Επιπρόσθετα σε θεωρητικό επίπεδο το
αναλογικό εκλογικό σύστημα υπονομεύει τη διαδικασία των εκλογών καθώς η ψήφος των
εκλογέων μπορει να μετατρέπεται σε έδρα στο κοινοβούλιο αλλα οι πλειοψηφίες δε
διαμορφώνονται κατα τη διάρκεια των εκλογών αλλα αντίθετα μετα τις εκλογές με
διαπραγματεύσεις που γίνονται μεταξύ των κομμάτων για να διασφαλιστεί κοινοβουλευτική
πλειοψηφία. Με αυτόν τον τροπο η διαμόρφωση αυτοδύναμης κυβέρνησης πραγματοποιείται
ερήμην του λαού και χάνεται η έννοια του ελέγχου επί της εκτελεστικής εξουσίας από τον λαό.
Καίριο ζήτημα για τους υπέρμαχους του αναλογικού εκλογικού συστήματος ειναι η
τοποθέτηση σχετικά με τον τρόπο κατανομής των εδρών στα κόμματα. Υπάρχουν δύο βασικές
θεωρίες19: η πρώτη δίνει τη λύση της κατανομής των εδρών στα κόμματα στο επίπεδο
Εγχειρίδιο Συνταγματικού Δικαίου, Αντώνη Μ. Παντελή
Εγχειρίδιο Συνταγματικού Δικαίου, Αντώνη Μ. Παντελή
19
Εγχειρίδιο Συνταγματικού Δικαίου, Αντώνη Μ. Παντελή
17

18
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ολόκληρης της εδαφικής επικράτειας μιας χώρας ενώ η δεύτερη υποστηρίζει την κατανομή των
εδρών στα κόμματα σε εκλογικές περιφέρειες. Το πρώτο σύστημα προϋποθέτει ότι δεν
υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες όπως της γνωρίζουμε σήμερα στην Ελλάδα αλλα όλος ο
ελληνικός εδαφικής χώρος λογίζεται ως ενιαίος. Σε αυτή τη περίπτωση η κατανομή των εδρών
στο κοινοβούλιο θα γίνεται είτε βάσει του εθνικού εκλογικού μέτρου είτε βάσει του σταθερού
εκλογικού μέτρου. Το πρώτο σύστημα ορίζει πως οι έδρες ενός κόμματος θα προκύπτουν απο
τη διαίρεση του συνόλου των ψήφων που έλαβε το κόμμα με ενα πηλίκο που ονομάζεται εθνικό
εκλογικό μέτρο (το πηλίκο αυτο προκύπτει απο τη διαίρεση του συνόλου των εγκύρων ψήφων
στις εκλογές δια του αριθμού των εδρών στο Κοινοβούλιο). Η μόνη διαφοροποίηση που
προκύπτει στο σύστημα του σταθερού εκλογικού μέτρου είναι ότι αντί να διαιρούμε τις
ψήφους που έλαβε ένα κόμμα με το εθνικό εκλογικό μέτρο για να βρούμε τις έδρες που του
αντιστοιχούν, τις διαιρούμε με ένα σταθερό εκλογικό μέτρο το οποίο θα πρέπει να ορίζεται
επακριβώς δια νόμου. Αυτά είναι τα δύο συστήματα που έχουν διαμορφωθεί στην περίπτωση
που ένα αναλογικό εκλογικό σύστημα εφαρμοστεί εφ’ όλης της εδαφικής επικράτειας μιας
χώρας που δεν είναι χωρισμένη σε εκλογικές περιφέρειες.
Πιο σύνηθες φαινόμενο βέβαια αποτελεί η διαίρεση της εδαφικής επικράτειας σε
εκλογικές περιφέρειες. Στο συγκεκριμένο σύστημα το εκλογικό μέτρο ορίζεται από το πηλίκο
της διαίρεσης του συνόλου των εγκύρων ψήφων μιας περιφέρειας με τον αριθμό των εδρών
που αντιστοιχούν σε αυτή. Έτσι για να βρεθούν οι έδρες που αντιστοιχούν σε κάθε κόμμα από
κάθε εκλογική περιφέρεια διαιρείται το σύνολο των ψήφων που έλαβε το κόμμα στη
συγκεκριμένη περιφέρεια με το εκλογικό μέτρο αυτής της περιφέρειας. Ένα σύνθετο και
ιδιαίτερα πολύπλοκο ζήτημα το οποίο καλούνται να αντιμετωπίσουν οι υπέρμαχοι της απλής
αναλογικής είναι το πρόβλημα που δημιουργείται από την ακεραιοποίηση των πηλίκων των
διαιρέσεων που προαναφέρθηκαν [ψήφοι ενός κόμματος στην εκλογική περιφέρεια/ το
εκλογικό μέτρο της περιφερειας (σύνολο έγκυρων ψήφων στην περιφέρεια/έδρες που
αντιστοιχούν στην περιφέρεια)-> έδρες που θα λάβει το συγκεκριμένο κόμμα από αυτή την
περιφερεια]. Αυτή η ακεραιοποιηση που γινεται για να κατανεμηθούν οι έδρες δημιουργεί
αχρησιμοποίητα υπόλοιπα ψήφων και αδιάθετες έδρες. Το πως θα κατανεμηθούν αυτές οι
αδιάθετες έδρες επαφίεται στην επιλογή που θα γινει ανάμεσα στις διάφορες λύσεις που
προτείνονται. Κάποιες από τις πιο γνωστές αποτελούν τα συστήματα: των μεγαλύτερων
υπολοίπων, του ισχυρότερου μέσου όρου, σύστημα Χάγκενμπαχ - Μπίσοφ, σύστημα Ντ’Οντ,
σύστημα Σάιντ-Λαγκ και σύστημα Χεαρ.
Παραλλαγή της απλής αναλογικής αποτελεί το σύστημα του αναλογικού εκλογικού
συστήματος «με όριο». Σε αυτό το σύστημα μόνο όσοι συνδυασμοί ξεπεράσουν το όριο που
τίθεται μπορουν να λάβουν έδρα στη Βουλή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το σύστημα
εκλογής των Ελλήνων ευρωβουλευτών, κατα το οποίο κατανέμονται απολύτως αναλογικά οι
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έδρες αλλα μόνο σε συνδυασμούς που έχουν συγκεντρώσει ψήφους σε ποσοστό μεγαλύτερο
από το 3% του συνόλου.
Λόγω των αμφισβητήσεων που διαρρέουν τόσο το πλειοψηφικό σύστημα όσο και το
σύστημα της απλής αναλογικής εχουν δημιουργηθεί μορφές μεικτών συστημάτων οι οποίες
ενσωματώνουν χαρακτηριστικά και των δυο βασικών συστημάτων. Ο βασικός λόγος για τον
οποίο

προέκυψαν

τα

μεικτά

συστήματά

είναι

η

ανάγκη

επιδίωξης

μιας σταθερής

κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας χωρίς παράλληλα όμως να συνθλίβονται τα μειοψηφικά
πολιτικά ρεύματα. Η θεωρία των μικτών εκλογικών συστημάτων στηρίζεται στην ιδέα ότι
διατηρείται ένας βασικός κορμός είτε πλειοψηφικός είτε αναλογικός και προστίθενται σε αυτόν
τον κορμό ρήτρες από το αντίστοιχα αλλο σύστημα. Είναι προφανές ότι οι δυνατοί συνδυασμοί
είναι αμέτρητοι. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αποτελούν τα συστήματά: της ελληνικής
ενισχυμένης αναλογικής, του γερμανικού συστήματος των δύο ψήφων αλλα και το μεικτό
εκλογικό σύστημα που ισχύει στην Ιταλία.
Στην Ελλάδα ισχύει προς το παρόν για τις επόμενες εκλογές ένα σύστημα που έχει
τροποποιηθεί απο την κυβερνώσα Βουλή. Το σύστημα αυτό ειναι στη βάση του αναλογικό με
ρήτρες δραστικής ενίσχυσης του κόμματος που θα πλειοψηφίσει στις εκλογές. Στοχεύει στην
βοήθεια του πρώτου κόμματος και στην αντιμετώπιση των υπολοίπων με σχετική ισότητα. Ο
τρόπος

με

τον

οποίο

το

σύστημα

της

ενισχυμένης

αναλογικής

αντιμετωπίζει

τα

αχρησιμοποίητα υπόλοιπα για τη κατανομή των αδιάθετων εδρών ενισχύει σημαντικά το
πρώτο κόμμα. Αυτό συμβαίνει διότι για να μπορέσει να συμμετέχει ένα κόμμα στη δεύτερη και
στη τρίτη κατανομή των αδιάθετων εδρών μιας εκλογικής περιφέρειας θα πρέπει να έχει
συγκεντρώσει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά (συνήθως 17% των ψήφων σε ολόκληρη τη χώρα).
Επίσης η ενίσχυση του πρώτου κόμματος επιτυγχάνεται και με τον υπολογισμό στη δεύτερη και
στη τρίτη κατανομή όχι μόνο των αχρησιμοποίητων ψήφων που προέκυψαν απο την
ακεραιοποίηση που προαναφέρθηκε αλλά του συνόλου των ψήφων που συγκέντρωσε το
κόμμα. Αποτελεί με αυτόν τον τρόπο ένα σύστημα σχετικής πλειοψηφίας των κομμάτων το
οποίο και δρα επικουρικά προς το πρώτο πλειοψηφούν κόμμα.
Σχετικά με διαφορά ζητήματα που προκύπτουν από την επιλογή εκλογικού συστήματος
ακολουθεί η αντιπαράθεση απόψεων επί των σημαντικότερων εξ αυτών.

Πολυεδρικές

ή

Μονοεδρικές

εκλογικές

περιφέρειες
Η διαίρεση της εδαφικής επικράτειας της χώρας σε εκλογικές περιφέρειες, τμήματα
δηλαδή αυτής της επικράτειας στα οποία αντιστοιχούν έδρες στο κοινοβούλιο ανάλογα με το
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τμήμα του λαού που ψηφίζει σε αυτές και εκλεγεί τους αντιπροσώπους του, αποτελεί
θεμελιώδες ζήτημα. Ολόκληρη η επικράτεια χωρίζεται σε εκλογικές περιφέρειες και όλοι οι
εκλογείς ψηφίζουν σε αυτές ώστε να διατηρούνται στενοί δεσμοί μεταξύ των αντιπροσώπων
και των αντιπροσωπευομένων. Συνήθως για τη χάραξη των εκλογικών περιφερειών
ακολουθείται κάποια διοικητική διαίρεση της χώρας (λ.χ. Σε Δήμους και Περιφέρειες). Όταν
επομένως αλλάζει ο αριθμός των εδρών που αντιστοιχεί σε μια εκλογική περιφέρεια έστω και
κατά μια μονάδα, αλλάζει εν γενεί το εκλογικό σύστημα. Δημιουργούνται κατ´αυτόν τον τρόπο
διαφορετικές τοποθετήσεις σχετικά με το αν θα πρέπει να υπάρχουν μονοεδρικές περιφέρειες
(σε κάθε εκλογική περιφέρεια να αντιστοιχεί μια έδρα ανεξάρτητα από το τμήμα του λαού που
αντιστοιχεί σε αυτές,
Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, η εκλογική περιφέρεια Β’ Αθηνών στην οποία είναι
εγγεγραμμένοι 1.511.739 δημότες κατά την τελευταία απογραφή του 2011 και η εκλογική
περιφέρεια της Ευρυτανίας στην οποία είναι εγγεγραμμένοι 30.000 περίπου ψηφοφόροι θα
λαμβάνουν απο μια έδρα αντίστοιχα ανεξάρτητα απο την πληθυσμιακή διαφορά των
ψηφοφόρων τους) ή πολυεδρικές περιφέρειες. Ωστόσο σε ενα σύστημα μονοεδρικών εκλογικών
περιφερειών θα πρέπει να υπάρξει κατάτμηση των μεγάλων εκλογικών περιφερειών καθώς
διαφορετικά θα προκύψουν προβλήματα ισότητας ψήφου όπως στο παράδειγμα που
προαναφέρθηκε.

Βουλευτές Επικρατείας
Όπως έχει προαναφερθεί οι έδρες του κοινοβουλίου κατανέμονται στο παρόν ελληνικό
εκλογικό σύστημα σε εκλογικές περιφέρειες. Αυτή η κατανομή γινεται ανάλογα με τον αριθμό
των εκλογέων που είναι εγγεγραμμένοι στις εκλογικές περιφέρειες. Η εγγραφή γίνεται στους
λεγόμενους εκλογικούς καταλόγους των Δήμων της κάθε εκλογικής περιφέρειας. Η εγγραφή
αυτή δε δημιουργεί το δικαίωμα ψήφου αλλα απαιτεί βασική προϋπόθεση για να μπορέσει
κανείς να ασκήσει το δικαίωμα αυτό. Εκτός όμως από τους βουλευτές που εκλέγονται ανά
εκλογική περιφέρεια, υπάρχει ένα μέρος της Βουλης το οποίο συνήθως συνίσταται σε 12 έδρες
και εκλέγεται σε συνάρτηση με τη συνολική εκλογική δύναμη του κάθε κόμματος σε ολόκληρη
την επικράτεια. Με αυτόν τον τρόπο δεν κατανέμονται 300 έδρες στις εκλογικές περιφέρειες
αλλα συνήθως 288 εφόσον αφαιρούνται οι έδρες των βουλευτών επικράτειας. Οι υπόλοιπες
288 έδρες ωστόσο κατανέμονται στις εκλογικές περιφέρειες βάσει του νόμιμου πληθυσμού της
κάθε περιφέρειας. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη βουλευτών επικράτειας; Για ποιό λόγο ο νόμο
ρυθμίζει ρητά την ύπαρξη τους; Ο αριθμός τους κρίνεται ικανοποιητικός ή θα πρέπει να
τροποποιηθεί;

Διενέργεια ελεύθερων εκλογών
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Η σύγχρονη δημοκρατία όπως έχει διαμορφωθεί σε ένα ευρέως διαδεδομένο
αντιπροσωπευτικό πλαίσιο εχει αποκτήσει κομματικό χαρακτήρα, γι’αυτο και πολλές φορές η
σύγχρονη δημοκρατία αποκαλείται κομματική (ο λαός επιλέγει πρωτίστως κόμματα και
δευτερευόντως πρόσωπα).20 Τα κόμματα αποτελούν ενώσεις πολιτών με μια ορισμένη
οργάνωση που επιδιώκουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο και θέλουν να μετατρέψουν
σε προγραμμα του κράτους μέσω της επιλογής των υποψηφίων τους. Ωστόσο, δημιουργούνται
ζητήματα σχετικά με το αν και κατά πόσο θα πρέπει να ρυθμίζονται νομοθετικά οι κανόνες του
πολιτικού παιχνιδιού στις εκλογές ετσι ως τα να διασφαλίζεται η ελεύθερη έκφραση της
βούλησης του λαού εντός ενός περιβαλλόντος υγιούς πολιτικού ανταγωνισμού.
Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ρυθμίζει τον πολιτικό αγώνα καθώς υπάρχουν κανόνες
για τη διενέργεια των εκλογών, το δικαίωμα ψήφου και στέρησης του, τα κωλύματα
εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα προς την ιδιότητα του αντιπροσώπου καθώς και η
χρηματοδότηση της εκστρατείας των υποψηφίων και η προβολή τους από τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Συγκρούσεις ωστόσο ανακύπτουν στο ζήτημα της χρηματοδότησης των ίδιων των
κομμάτων, έργο στο οποίο πλέον ενισχύει και το ίδιο το κράτος.21

Το ισχύον και το επόμενο εκλογικό σύστημα
Σύμφωνα με τον προσφάτως ψηφισθέντα εκλογικό νόμο υπ’ αριθμόν 4406/2016, το
εκλογικό μας σύστημα άλλαξε απο ενισχυμένη αναλογική σε απλή. Επειδή όμως δεν έλαβε την
απαιτούμενη από το άρθρο 54 παράγραφος 1 του Συντάγματος αυξημένη πλειοψηφία των 2/3
της Βουλης θα ισχύσει από τις μεθεπόμενες εκλογές, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το
ενδεχόμενο να μην εφαρμοστεί ποτέ εάν διαμορφωθεί νέα κυβέρνηση από τις επόμενες εκλογές
η οποίο τροποποιήσει κι αυτή με τη σειρά της ξανά τον εκλογικό νόμο. Στις επόμενες εκλογές
θα ισχύσει το σύστημα του ν.3636/2008 της ενισχυμένης αναλογικής.
Στο ισχύον σύστημα προβλέπεται ρήτρα εισόδου των κομμάτων στη Βουλή
(συγκέντρωση ψήφων που ισοδυναμούν με ποσοστό μεγαλύτερο του 3% του συνόλου των
εγκύρων ψήφων), «μπόνους» 50 εδρών στο πρώτο κόμμα των εκλογών, 12 έδρες σε βουλευτές
επικράτειας και αναλογική κατανομή 250 εδρών (μαζι με τις 12 έδρες επικράτειας) στους
εκλογικούς σχηματισμούς σε επίπεδο επικράτειας. Οι έδρες που δικαιούται κάθε κόμμα
κατανέμονται στις περιφέρειες μέσω ενός ιδιαίτερα πολύπλοκου μηχανισμού. Όσον αφορά τις
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Εγχειρίδιο Συνταγματικού Δικαίου, Αντώνη Μ. Παντελή
Εγχειρίδιο Συνταγματικού Δικαίου, Αντώνη Μ. Παντελή
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αδιάθετες έδρες εφαρμόζεται το σύστημα Χαγκενμπαχ μπισοφ χωρίς το +1 και οι αδιάθετες
έδρες κατανέμονται κατα τη μέθοδο των μεγαλύτερων υπολοίπων.
Τέλος τα λευκά ψηφοδέλτια εξαιρούνται από την προσμέτρηση των ψήφων ως άκυρα.
Αυτή η επιλογή αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση αντισυνταγματικότητας που συγκρούεται με
τη νομολογία. Θίγεται η έννοια της ισότητας και της ελευθερίας της ψήφου με αυτόν τον τροπο
ενώ υπάρχει επιχειρηματολογία η οποία στηρίζει ότι θα έπρεπε να προσμετρούνται στην
καταμέτρηση των ψήφων ως έγκυρα τα λευκά ψηφοδέλτια καθώς αποτελούν μια πολιτική
τοποθέτηση σύμφωνα με την οποία οι εκλογείς αποδοκιμάζουν ολους τους υποψήφιους και
επομένως θα έπρεπε να υπολογίζονται στην διαμορφωση του εκλογικού μέτρου.
Στις μεθεπόμενες εκλογές η ελληνική πολιτική σκηνή θα γνωρίσει μια νεα πρωτόγνωρη
πολιτική πραγματικότητα. Θα εφαρμοστεί ένα εξαιρετικά αναλογικό σύστημα (εφόσον δεν
τροποποιηθεί με νεότερο εκλογικό νόμο) κατα το οποίο θα διατηρηθεί η ρήτρα του 3% αλλα δε
θα υπάρξει κάποιο μπόνους υπέρ του πρώτου κόμματος. Όλες οι έδρες, και οι 300
κατανέμονται πλήρως αναλογικά και επομένως κάθε κόμμα που θα συγκεντρώσει ποσοστό 3%
θα δικαιούται μια έδρα για κάθε τριακοστό του συνόλου των εγκύρων ψήφων που
συγκεντρώνει σε όλη την επικράτεια.
Στη συνέχεια θα παρατεθούν τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού εκλογικού
συστήματος και οι διαφορετικές απόψεις που θεμελιώνονται επ’ αυτών.

Το μπόνους εδρών στο πρώτο κόμμα
Με τον ν.3231/2004 εισήχθη στην ελληνική πολιτική σκηνή το λεγόμενο μπόνους εδρών
στο κόμμα που θα λάβει τις περισσότερες ψήφους κατα τις εκλογές. Η εισήγηση αυτή
πιστώνεται στον τοτε υπουργό εσωτερικών της κυβέρνησης Σημίτη,

τον Κωνσταντινο

Σκανδαλιδη. Η ιδέα βασίζεται στη λογική ότι το κόμμα που παίρνει την πρώτη θέση στις
εκλογές, έστω και με μικρή έως ελάχιστη διαφορά (αν και το ύψος της διαφοράς δε
διευκρινίζεται στον νόμο) θα πρεπει να εχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει μια σταθερή
κοινοβουλευτική πλειοψηφία ώστε να μπορεί να συγκροτήσει κυβέρνηση.
Το «μπόνους» αυτο με τον νόμο 3636 του 2008 (αναθεώρηση με εισήγηση του
υπουργού εσωτερικών της κυβέρνησης Κ. Καραμανλή, Προκοπή Παυλόπουλου) αυξήθηκε απο
40 έδρες που όριζε ο νόμος του 2004 σε 50 έδρες. Με αυτόν τον τροπο στην αναλογική εκλογική
διαδικασία προστέθηκε μια ρήτρα πλειοψηφικού εκλογικού συστήματος που ειχε ως βασικό
στόχο τη διευκόλυνση σχηματισμού κυβέρνησης στο πρώτο κόμμα με εξασφάλιση κατα το
δυνατόν αυτοδυναμίας στη Βουλή.
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Για πρώτη φορα ο νόμος εφαρμόστηκε στις εκλογές της 6ης Μαΐου του 2012 και στις
αμέσως επόμενες φυσικά της 17ης Ιουνίου του ίδιου έτους. Στις εκλογές του Ιουνίου το κόμμα
της Νέας Δημοκρατίας συγκέντρωσε ποσοστό 29,66% (79 έδρες) ενώ δεύτερο κόμμα σε ψήφους
ηταν ο ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 26,89% (71 έδρες). Όπως ορίζει το εκλογικό σύστημα του 2008 το
πρώτο κόμμα έλαβε το μπόνους των 50 εδρών και έφτασε τις 129 έδρες, γεγονός που όπως είναι
αντιληπτό διευκολύνει τη διαμορφωση κυβέρνησης καθώς αναζητούνται μόνο 22 έδρες πλέον
για να υπάρξει αυτοδυναμία στη Βουλή με συγκυβέρνηση μαζί με κάποιο άλλο κόμμα και οχι 72
έδρες όπως θα συνέβαινε σε περίπτωση που δεν υπήρχε το μπόνους των 50 εδρών.
Το λεγόμενο λοιπόν μπόνους των εδρών δεν δίνεται ως ανταμοιβή στο κόμμα που
συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους, αλλα δίνεται για να μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση
πλειοψηφίας είτε αυτοδύναμα ( αν δηλαδή το πρώτο κόμμα συγκεντρώσει με τις εκλογές
101/250 έδρες, τοτε με το μπόνους του νόμου του 2008 θα φτάσει απευθείας τις 151 έδρες και
άρα θα εχει αυτοδυναμία χωρίς την ανάγκη συγκυβέρνησης με αλλο κόμμα) είτε σε συνεργασία
με αλλους σχηματισμούς που θα συμφωνήσουν σε βασικές αρχές.
Η συγκεκριμένη προσθήκη στο αναλογικό εκλογικό σύστημα της Ελλάδας έφερε όπως
είναι κατανοητό διάφορες αντιδράσεις. Σε ένα σύστημα που αγγίζει την απλή αναλογική καθώς
οι 250 έδρες (300-μπόνους 50 εδρών -> 250 έδρες) μοιράζονται αναλογικά βάσει του εκλογικού
μέτρου (το εκλογικό μέτρο προκύπτει ως πηλίκο απο τη διαίρεση των έγκυρων ψήφων που
έλαβαν τα κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή, που εχουν συγκεντρώσει δηλαδή ψήφους σε
ποσοστό μεγαλύτερο του 3% του συνόλου των ψήφων, με τις 250 έδρες που θα μοιραστούν στα
κόμματα, π.χ. Αν το άθροισμα των ψήφων των κομμάτων που εισέρχονται στη Βουλή είναι
7.700.000 διαιρούμε τον αριθμό αυτο με το 250 (έδρες) και το αποτέλεσμα 30.800 αποτελεί το
εκλογικό μέτρο, δηλαδή κάθε κόμμα που συγκεντρώνει 30.800 ψήφους λαμβάνει 1 έδρα στο
Κοινοβούλιο) προστέθηκε ένας παράγοντας που αναιρεί την έννοια της αναλογικότητας.
Η παραχώρηση 50 εδρών στο πρώτο κόμμα μπορεί πράγματι να επιτυγχάνει τον σκοπό
της διευκόλυνσης στη διαμορφωση κυβέρνησης πλειοψηφίας αλλα δημιουργεί το πρόβλημα
της διαφοράς «βαρύτητας» μεταξύ ψήφων. Αυτό γίνεται κατανοητό αν εξετάσουμε το
πρόβλημα με γνώμονα τον δείκτη αντιπροσωπευτικότητας (θεμέλιο των αναλογικών
συστημάτων). Σε ένα σύστημα όπου το πρώτο κόμμα λαμβάνει το +50 των εδρών, ενισχύεται ο
δικομματισμός και δυσχεραίνεται η ελεύθερη και αντικειμενική επιλογή στους εκλογείς.
Απευθείας στόχος των εκλογών γινεται η διαμόρφωση κυβέρνησης και οχι η έκφραση της
αληθούς πολιτικής βούλησης του λαού. Με αυτόν τον τρόπο στρεβλώνεται η έννοια της
«αληθούς επιλογής» καθώς οι εκλογείς θα ψηφίζουν με γνώμονα ποιο κόμμα προτιμούν στην
εξουσία και όχι ποιο κόμμα εκφράζει τις πεποιθήσεις τους.
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Δημιουργούνται λοιπόν ανισοβαρείς ψήφοι. Ένας ψηφοφόρος που διχάζεται ανάμεσα
στην επιλογή ενός μεγάλου κόμματος που δεν τον εκπροσωπεί πλήρως αλλα βρίσκεται σχετικά
κοντα στα πολιτικά του «πιστεύω» και στην επιλογή ενός μικρού κόμματος που τον εκπροσωπεί
πλήρως θα επιλέξει το πρώτο κόμμα διότι «μόνο τότε θα εχει πραγματική ισχύ η ψήφος του».
Αυτο συμβαίνει διότι ένα μεγάλο κόμμα που ενδέχεται να ενισχυθεί με το +50 θα λάβει
αυτομάτως περισσότερες έδρες από αυτές που του αντιστοιχούν σύμφωνα με τις ψήφους και
επομένως οι ψηφοφόροι του θα έχουν στα χέρια τους ουσιαστικά δύο ψήφους!
Η ρήτρα αυτή, διχάζει την κοινή γνώμη αλλα και τις τοποθετήσεις των κομμάτων.
Αφενός ενισχύει τη συγκρότηση κυβέρνησης, καθώς δίνει τη δυνατότητα ευκολότερης
διαμόρφωσης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας αλλα αφετέρου στρεβλώνει την έννοια της
ισότητας στην εκλογική διαδικασία μεταξύ των εκλογέων. Η επιλογή της ρήτρας απαιτεί τη
στάθμιση ανάμεσα στην ανάγκη διαμόρφωσης κυβέρνησης και στην ανάγκη ύπαρξης ενός
εκλογικού συστήματος που εξασφαλίζει την αντιπροσωπευτικότητα.
Οι βουλευτές καλούνται να εξετάσουν το ζήτημα τόσο πρακτικά οσο και θεωρητικά.
Είναι εφικτή στην ελληνική πολιτική σκηνή μια συνεργασία μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων;
Θα μπορεί να υπάρξει σταθερή κυβέρνηση χωρίς ένα μπόνους στο πρώτο κόμμα; Πως θα
εξασφαλιστεί η αίσθηση στον πολίτη ότι η ψήφος του συμβάλει στο εκλογικό αποτέλεσμα
ισότιμα με την ψήφο των υπολοίπων; Ενα πλήρως αναλογικό εκλογικό σύστημα μπορεί να
εφαρμοστεί στον ελλαδικό χώρο, έναν χώρο με μακρά ιστορία δικομματισμού; Ολα αυτα ειναι
ερωτήματα που καλούνται οι βουλευτές να απαντήσουν με γνώμονα πάντα την ανάγκη για ένα
αντιπροσωπευτικό εκλογικό σύστημα.
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Το πλαφόν εισόδου στο Κοινοβούλιο στο 3%
Με τον ν.3636/2008 στο ελληνικό σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής ισχύει μια
ακόμη ρήτρα πέραν του μπόνους εδρών. Αυτή η ρήτρα προβλέπει ότι στην κατανομή των
εδρών

μπορουν

να

συμμετέχουν

κόμματα

και

συνδυασμοί-συνασπισμοί

κομμάτων,

ανεξάρτητων και μεμονωμένων υποψηφίων που συγκεντρώνουν στην ελληνική επικράτεια
ποσοστό τουλάχιστον 3% των εγκύρων ψηφοδελτίων. Η προσθήκη αυτή δημιουργεί μια
παραλλαγή της απλής αναλογικής καθώς τοποθετείται ελάχιστο όριο για την είσοδο στο
Κοινοβούλιο. Με αυτο το σύστημα όσοι συνδυασμοί δεν ξεπεράσουν το όριο του 3% δε θα
δικαιούνται να λάβουν θεση στη Βουλή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα απλής αναλογικής με όριο
αποτελεί η εκλογή ευρωβουλευτών στην Ελλάδα, όπου κατανέμονται πλήρως αναλογικά οι
έδρες αλλα μόνο σε όσους έχουν ξεπεράσει το απαιτούμενο «πλαφόν».
Με απόφαση του το 1994 το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο22 είχε εκδώσει απόφαση με την
οποία όριζε πως «Ο αποκλεισμός κομμάτων που δεν συγκεντρώνουν 3% δεν παρουσιάζει
συνταγματικό πρόβλημα καθώς αποβλέπει στην αποφυγή του κατα θρυμματισμό των
πολιτικών δυνάμεων και στον σχηματισμό βιώσιμων κυβερνήσεων, στόχος καθορισμένος από
το Σύνταγμα, άρθρο 41». Ωστόσο σε περίπτωση που αποκλειστούν συνδυασμοί ανεξάρτητων
και μεμονωμένων υποψηφίων υπάρχει αντισυνταγματικότητα καθώς τελείται κατάφωρη
στέρηση του πολιτικού δικαιώματος του «εκλέγεσθαι» άρθρο 55 του Συντάγματος. Το μοναδικό
όριο που τίθεται είναι η συγκέντρωση ψήφων που ισοδυναμούν με το 3% του συνόλου και δεν
υπάρχει καμία απαίτηση εισόδου ή ίδρυσης σε κόμμα των υποψηφίων για την άσκηση του
δικαιώματος του εκλέγεσθαι.
Ο νέος εκλογικός νόμος υπ’ αριθμόν 4406/2016 που εισάγει την απλή αναλογική,
παρόλο που καταργεί το μπόνους των εδρών διατηρεί την ύπαρξη του πλαφόν στο 3% (στην
ψηφοφορία της 21ης Ιουλίου του 2016, 163 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της διατήρησης του).
Παρατηρούμε λοιπόν πως το όριο αυτο ισχύει και στο σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής
αλλα και στο σύστημα της απλής αναλογικής, επομένως αποτελεί μια ρήτρα υπέρ της οποίας
φέρεται να υπάρχει σύγκλιση εκ μέρους της πλειοψηφίας των πολιτικών δυνάμεων.
Τι συμβαίνει με τα κόμματα όμως που δεν συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες ψήφους; Οι
ψηφοφόροι τους δεν θα εκφράζονται σε ενα σύστημα πλήρως αναλογικό; Πως μπορούμε να
μιλάμε για απλή αναλογική όταν στόχος είναι η πλήρης αντιπροσωπευτικότητα και υπαρχουν
πολιτες που δεν εκπροσωπούνται;

22

Α.Ε.Δ. 11/1994
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Ηλικία κτήσης του δικαιώματος του «εκλέγειν»
Όπως έγινε αντιληπτό στο προλογικό μέρος, είναι αναγκαίο για να υπάρχει
δημοκρατική ψήφος να συντρέχουν οι όροι της καθολικότητας στην εκλογική διαδικασία. Ολοι
οι πολιτικά ενήλικες πολίτες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στις εκλογές με
την ψήφο τους και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος. Στο
παρελθόν υπήρχαν διακρίσεις στη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία που είχαν σχέση με το
φύλο του εκλογέα. Στην Ελλάδα με προεδρικό διάταγμα την 5η Φεβρουαρίου του 1930 δόθηκε η
δυνατότητα στις Ελληνίδες γυναίκες να συμμετέχουν σε δημοτικές και κοινοτικές εκλογές. Σε
αντίθεση με το παρελθόν πλέον δεν τίθενται ζητήματα τέτοιου είδους διακρίσεων πλέον, οι
οποίες και κρίνονται κατακριτέες. Δεν είναι ανεκτός αποκλεισμός για λόγους κοινωνικούς,
οικονομικούς ή μορφωτικούς.
Βασικό και μοναδικό κριτήριο πλέον για την ωριμότητα του πολίτη κρίνεται η
ενηλικίωση του. Πολιτική ενηλικίωση με την οποία αποκτά κανείς το δικαίωμα ψήφου
συμπίπτει κατα παράδοση με την ενηλικίωση όπως αυτή ορίζεται στον Αστικό Κώδικα.
Παλαιότερα η ηλικία αυτή καθορίζεται στα 21 έτη ενώ σημερα αρκεί το 18ο έτος και για τις δύο
περιπτώσεις. Ο Μάιος του 1968 κρίνεται ως ο βασικός λόγος για τον οποίο η ενηλικίωση πλέον
συμπίπτει με τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας.
Στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2016, την ημέρα που εγινε η ψηφοφορία στη Βουλή για την
αλλαγή του εκλογικού νόμου, υπερψηφίστηκε άρθρο που ορίζει ότι δικαίωμα ψήφου θα πρεπει
να εξασφαλίζεται σε όσους πολίτες έχουν συμπληρώσει τα 17 και οχι πλέον τα 18 έτη. Με αυτή
την επιλογή του Κοινοβουλίου (180 υπέρ, 81 κατα και 20 παρόντες), δίνεται προβάδισμα της
πολιτικής ενηλικίωσης έναντι της ενηλικίωσης σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα κατα ενα ετος.
Με αυτόν τον τροπο πολίτες που δεν έχουν ενηλικιωθεί σε επίπεδο αστικού δικαίου θα εχουν
τη δυνατότητα να ψηφίζουν στις εκλογές.
Αφενός μια τέτοια ρύθμιση δείχνει τη γενικότερη τάση της κοινωνίας να εντάξει στους
θεσμούς έναν αξιόλογο αριθμό πολιτών ο οποίος θα μπορει να εκφράζεται πλέον και εντός του
αντιπροσωπευτικού συστήματος ανανεώνοντας ταυτόχρονα το εκλογικό σώμα που με την
αύξηση του μέσου όρου ζωής γερνά. Αφετέρου υπάρχουν διχογνωμίες σχετικά με το κατα ποσο
πληρούται ο όρος της ωριμότητας αυτών των πολιτικά και οχι αστικά ενηλίκων πολιτων. Η
μείωση του ορίου ηλικίας θα ισχύει από τις επόμενες εκλογές και όχι από τις μεθεπόμενες όπως
θα συμβεί για το σύστημα της απλής αναλογικής, καθώς αρκούσε απλή πλειοψηφία 151
βουλευτών και οχι αυξημένη πλειοψηφία για να εχουν δικαίωμα στην κάλπη οι 17χρονοι. Με
αυτόν τον τρόπο δίνεται οι δυνατότητα σε 130.000 πλέον πολιτικά ενήλικες πολίτες να
συμμετέχουν στις εκλογές με την ψήφο τους. Υπήρξαν έντονες αντιδράσεις σχετικά με την
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ωριμότητα των νέων αυτών καθώς θεωρήθηκε πως η κυβέρνηση επιδιώκει απλώς να κερδίσει
τις ψήφους των νέων αυτών ξεγελώντας τους και όχι να τους εντάξει πράγματι στην πολιτική
πραγματικότητα.
Είναι λογικό να έχει ένας ανήλικος τα δικαιώματα και οχι ταυτόχρονα και τις
υποχρεώσεις ενός ενήλικα; Είναι πράγματι η ηλικία ικανοποιητικό κριτήριο ωριμότητας των
πολιτών;

Δικαίωμα ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού
Από τη μεταπολίτευση και μετέπειτα ο εκλογικός νόμος έχει τροποποιηθεί 7 φορές
(1974, 1985, 1989, 1990, 2004, 2008, 2016) και ενώ πάντοτε το ζήτημα του δικαιώματος ψήφου
του απόδημου ελληνισμού ηταν φλέγον και παρά το γεγονός ότι σε τρεις περιπτώσεις είχαν
κατατεθεί και τροπολογίες για τη σχετική συζήτηση το έργο δεν ευοδώθηκε και δεν
εξασφαλίστηκε ψήφος στους Έλληνες του εξωτερικού.
Στο Σύνταγμα υπάρχει πρόβλεψη για τη δυνατότητα ψήφου στους Έλληνες εκτός
επικράτειας αλλα απαιτείται η σύνταξη σχετικού νομοθετικού πλαισίου από τη Βουλή για να
εξασφαλιστεί το δικαίωμα αυτό. Με βάση το άρθρο 108 του Συντάγματος «το κράτος μέριμνα
για τη ζωή του απόδημου Ελληνισμού και τη διατήρηση των δεσμών του με τη μητέρα πατρίδα»
ενώ το άρθρο 51 προβλέπει πως εάν 2/3 των βουλευτών ψηφίσουν υπέρ του δικαιώματος
ψήφου στους Έλληνες της ομογένειας, αυτο θα πρεπει να εξασφαλιστεί πλέον από τη Βουλή.
Ωστόσο, προς το παρόν δεν έχει θεσπιστεί αυτο το δικαίωμα και οι Έλληνες του εξωτερικού δεν
έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις εκλογές.
Για να εξετάσουμε εάν θα πρέπει να εξασφαλιστεί στον απόδημο Ελληνισμό το δικαίωμα
ψήφου θα πρέπει να δούμε ενδελεχώς αν πληρούνται τρία βασικά κριτήρια: κατά πόσο
συμμετέχουν και μπορούν να συμμετέχουν οι Έλληνες αυτοι στον δημόσιο διάλογο, κατά πόσο
δύνανται να επηρεάσουν τις θέσεις των πολιτικών κομμάτων και την επιλογή υποψηφίων και
εάν επηρεάζονται από τους νόμους που έχει θεσπίσει το Κοινοβούλιο της χώρας τους. Επίσης
θα πρέπει να καθοριστεί ποιοι θα ψηφίζουν, ποιους θα ψηφίζουν και με ποιον τροπο θα
ψηφίζουν.
Όσον αφορά το ποιοι θα ψηφίζουν, τίθεται συνταγματικό ζήτημα σχετικά με το αν
μπορούν να θεσπιστούν κριτήρια για το δικαίωμα του εκλέγειν. Όμως θα πρέπει να δοθεί το
δικαίωμα αυτο σε όλους; Όσοι λείπουν από τη χώρα πάνω από 10 χρόνια θα μπορούν να
συμμετέχουν και αυτοι; Είναι το ίδιο να θεσπιστεί δικαίωμα ψήφου για έναν έλληνα που λείπει
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50 χρόνια εκτός επικράτειας και για έναν έλληνα που μετοίκησε τα τελευταία χρόνια λόγω της
κρίσης; Το συνταγματικό αυτο ερώτημα παραμένει ανοιχτό.
Ποιους θα ψηφίζουν οι απόδημοι Έλληνες; Θα ψηφίζουν τους βουλευτές της εκλογικής
περιφέρειας που ανήκει ο Δήμος στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι; Θα ψηφίζουν τους
υποψήφιους των κομμάτων σε επίπεδο Επικράτειας; Ή θα θεσπιστούν έδρες που θα
καταλαμβάνουν βουλευτές που θα εκλέγονται από τους Έλληνες του εξωτερικού (π.χ. Εκλογική
περιφέρεια Αυστραλίας, Βόρειας Αμερικής κλπ);
Τέλος, έχει σημασία να οριστεί και ο τρόπος με τον οποίο θα ψηφίζουν οι Έλληνες του
εξωτερικού. Θα πραγματοποιείται μέσω των προξενείων ή θα γίνει χρήση της επιστολικής
ψήφου; Καίριο για το συγκεκριμένο ζήτημα κρίνεται να εξασφαλιστεί η αρχη της ταυτόχρονης
διενέργειας των εκλογών ούτως ώστε να μην υπάρξει διαρροή πληροφοριών που θα
τροποποιήσει την ψήφο των εκλογέων και εν τέλει το αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή 26 απο τα 28
κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχουν τη δυνατότητα άσκησης του εκλέγειν στους πολίτες
του εξωτερικού τους.
Για να υπάρξει επομένως η παροχή αυτού του δικαιώματος στους απόδημους Έλληνες
απαιτείται η σύνταξη ενός νομοθετικού πλαισίου που θα ορίζει σαφώς τα προαναφερθέντα, με
σεβασμό στις προϋποθέσεις που θέτει το Σύνταγμα.

Κατάτμηση των μεγάλων περιφερειών και ενίσχυση της τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Όπως έχει γίνει αντιληπτό μέσα από την ανάγνωση του οδηγού μελέτης για να μπορέσει
να λειτουργήσει ένα εξαιρετικά αναλογικό εκλογικό σύστημα όπως αυτο που ψηφίστηκε τον
Ιούλιο του 2016 απαιτείται και η ταυτόχρονη κατάτμηση των μεγάλων εκλογικών περιφερειών.
Σε ένα αναλογικό σύστημα ο στόχος είναι η κατά το δυνατόν ακριβέστερη αντιπροσώπευση των
ψηφοφόρων βάσει της ψήφου τους. Κάτι τέτοιο απαιτεί τη δημιουργία μικρών εκλογικών
περιφερειών όπου θα εφαρμόζεται ευκολότερα η απλή αναλογική.
Με τον ν.4555/2018, ο οποίος και τροποποιεί το ν.3852/2010, θεσπίστηκε το
επονομαζόμενο προγραμμα Κλεισθενης Ι. Το πρόγραμμα αυτό καθιερώνει την αναλογική στις
δημοτικές και τις περιφερειακές εκλογές ενώ επίσης εξασφαλίζει την αμεσότερη ασκηση της
δημοκρατίας μέσω προκήρυξης δημοψηφίσματος ανά δήμο και ανά περιφέρεια για τοπικά
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ζητήματα. Ακόμη διαίρει τον Νομό Αττικής σε 8 εκλογικές περιφέρειες μέσω της κατάτμησης της
μεγάλης εκλογικής περιφέρειας της Β Αθηνών.
Η εισήγηση αυτή θα πρέπει να εξεταστεί υπό δύο διαφορετικά πρίσματα. Πρώτον σε
σχέση με την κατάτμηση των μεγάλων εκλογικών περιφερειών και κατα ποσο αυτο θα
επηρεάσει την εκλογική διαδικασία και κατά δεύτερον με ποιον τρόπο θα ενισχυθεί η
αποκέντρωση και η τοπική αυτοδιοίκηση.
Σε μια αποκεντρωτικά διαρθρωμένη διοίκηση όπως αυτή της Ελλάδας, η διαχείριση
ορισμένων υποθέσεων εδαφικής περιφέρειας ανατίθεται σε αυτοδιοικούμενους οργανισμούς οι
οποίοι εκλέγονται από το σύνολο των κατοίκων της περιφέρειας και υπόκεινται σε απλό έλεγχο
νομιμότητας από το κράτος. Ο έλεγχος αυτός είναι ιεραρχικής φύσης και αποτελεί βασική αρχή
του διοικητικού δικαίου. Είναι απαραίτητο να συζητηθεί πόσο στενός πρέπει να είναι αυτός ο
έλεγχος για να διατηρείται ταυτόχρονα και η έννοια της αυτοδιοίκησης αλλα και της κρατικής
συνοχής. Με το πρόγραμμα του Κλεισθένη Ι γίνεται «εμβάθυνση» όπως αναφέρεται της
δημοκρατίας καθώς διευρύνονται οι αρμοδιότητες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και
αυξάνονται

οι

δυνατότητες

συμμετοχής

των

πολιτών.

Είναι

πράγματι

δημοκρατικά

αποτελεσματικό; Θα μπορέσει να υπάρξει κρατική συνοχή όταν σε κάθε δήμο θα υπάρχει τόσο
ενισχυμένη αυτοδιοίκηση; Θα μπορέσει ο σύγχρονος πολίτης να αξιοποιήσει τη θεσμοθέτηση
δημοψηφισμάτων σε επίπεδο δήμου;
Τέλος, η κατάτμηση των μεγάλων εκλογικών περιφερειών επιφέρει αλλαγές στο ίδιο το
εκλογικό σύστημα. Η κατανομή των εδρών θα είναι διαφορετική και επομένως θα αλλάξει
πιθανότατα το εκλογικό μέτρο. Οι βουλευτές, λοιπόν καλούνται να εξετάσουν τρία μεγάλα
ζητήματα:
α) ποιό είναι το αποτελεσματικότερο εκλογικό σύστημα,
β) ποια θα πρέπει να είναι η διαίρεση της ελληνικής επικράτειας σε εκλογικές
περιφέρειες, και
γ) που θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, στην ανάγκη για διαμόρφωση κυβέρνησης ή
στην ανάγκη για ένα αντιπροσωπευτικό εκλογικό σύστημα;
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Επίλογος

Η συγγραφή του Οδηγού Μελέτης της

Διαρκούς Επιτροπής Δημοσίας Διοίκησης,

Δημοσίας Τάξης και Δικαιοσύνης του Μοντέλου Βουλής των Ελλήνων 2019, έχει σκοπό την
ανάλυση του θέματος για την αλλαγή του εκλογικού νόμου και την ενίσχυση αποκέντρωσης και
τοπικής αυτοδιοίκησης , διευκολύνοντας τους βουλευτές της επιτροπής στην προσωπική
έρευνά τους για τις τροποποιήσεις του νομοσχεδίου. Συνοψίζονται βασικά στοιχεία του
διαχρονικού αυτού ζητήματος αναδεικνύοντας την σημασία και την επιρροή του προς την
κοινωνία καθώς ο εκλογικός νόμος αποτελεί βασικό νομοθέτημα για την ισορροπημένη και
αποτελεσματική λειτουργία της ελληνικής έννομης τάξης. Ευελπιστούμε πως ο συγκεκριμένος
οδηγός μελέτης θα αποτελέσει χρήσιμο και καθοδηγητικό εγχειρίδιο για την προετοιμασία των
Βουλευτών, δίνοντας «τροφή για σκέψη» και συμβάλλοντας θετικά στην υλοποίηση γόνιμου
διαλόγου στην επιτροπή.
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