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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για ανανέωση της πολιτικής ζωής της χώρας χρειαζόµαστε εκσυγχρονισµό του
εκλογικού συστήµατος. Τολµούµε;
Μέσα σε πέντε δεκαετίες από την ίδρυση του, το κράτος µας έχει απολέσει το σαράντα
τοις εκατό των εδαφών του και έχει καταστραφεί οικονοµικά υπονοµεύοντας έτσι το
µέλλον των µελλοντικών γενεών και οδηγώντας µεγάλο µέρος του πληθυσµού στην
ανεργία, τη δυστυχία και τη µετανάστευση. Είναι ευρέως παραδεκτό ότι το πολιτικό
µας σύστηµα νοσεί και µας έχει οδηγήσει σε απίστευτα συµβάντα όπως το Μαρί.
Βιώνουµε µια βαθιά πολιτική και οικονοµική κρίση αλλά ευτυχώς οι αναχρονιστικές
νοοτροπίες πεθαίνουν µε ένα αργό θάνατο. Η Κύπρος βρίσκεται σήµερα σε ένα
σταυροδρόµι και καλείται να αποφασίσει: θα συνεχίσει στον βαρύ βηµατισµό
κουβαλώντας το φορτίο που της κληροδότησαν κατακτητές, αποικιοκράτες και
εισβολείς; Ή θα ακολουθήσει µια νέα πορεία που να συνάδει µε τον χαρακτήρα του
ελεύθερου και χειραφετηµένου κύπριου πολίτη και τη θέση µας ως ανεξάρτητη και
κυρίαρχη ∆ηµοκρατία – έστω και λαβωµένη, µε άλυτο το Εθνικό µας πρόβληµα!
Είµαστε λοιπόν σε ένα µεταίχµιο και πρέπει να δράσουµε. Η κοινωνία µας
συνειδητοποιεί ότι, δίχως βαθιές τοµές και γενναίες µεταρρυθµίσεις στο πολιτικό
σύστηµα και τη γενικότερη νοοτροπία που διακατέχει τον δηµόσιο βίο, κινδυνεύει η
ίδια η επιβίωσή της. Τα γεγονότα µας αναγκάζουν να ξαναδούµε τον τρόπο µε τον
οποίο λειτουργεί το πολιτικο-διοικητικό σύστηµα της ∆ηµοκρατίας. Μας προκαλούν
να ακολουθήσουµε µια διαφορετική πορεία, να οικοδοµήσουµε µια νέα, σύγχρονη,
δηµιουργική Κύπρο για τον 21ο αιώνα.
Στην καρδιά αυτής της πρόκλησης βρίσκονται οι συµπεριφορές ανάσχεσης ενός
εσωστρεφούς πολιτικού συστήµατος. Το ίδιο το πολιτικό σύστηµα δεν µπορεί να
αναπτύξει διάλογο για τις σύγχρονες αξίες που χρειαζόµαστε στην πολιτική χωρίς να
προσπαθεί να προστατεύσει τις διαχρονικά δικές του. Χρειάζεται ΑΝΑΝΕΩΣΗ!
Οι πολίτες νιώθουν ότι οι κυβερνώντες δεν προστατεύουν τα βασικά συµφέροντα του
πολίτη, υστερούν αποτελεσµατικότητας, ακαδηµαϊκών και επαγγελµατικών
προσόντων και στην παραδοσιακή κυπριακή ανθρωπιά και τιµιότητα. Βιώνουµε
σήµερα µε τον πλέον επώδυνο τρόπο τα αποτελέσµατα αυτού του φαινοµένου. Η
διαφθορά είναι µεγάλη, ωστόσο από µόνη της δεν εξηγά τις τεράστιες απώλειες που
έχουµε υποστεί. Σηµαντικές αιτίες της καταστροφής µας είναι επίσης η ανικανότητα, η
ευθυνοφοβία, η έλλειψη εµπειρογνωµοσύνης, επαγγελµατισµού και η προώθηση των
ειδικών συµφερόντων οµάδων του πληθυσµού εις βάρος του κοινού καλού.
∆ύο Υπουργοί, τριών διαφορετικών κυβερνήσεων, στις οποίες συµµετείχαν εκ
περιτροπής όλα τα πολιτικά κόµµατα της χώρας, µίλησαν µε αφοπλιστική ειλικρίνεια
στην ∆ιερευνητική Επιτροπή για την οικονοµία: δεν υπάρχει καµιά απολύτως
Κυβέρνηση, µηδεµιάς εξαιρουµένης, η οποία λιγότερο η µια, περισσότερο η άλλη, να
µην επέδειξαν ολιγωρία για να αποφύγουν το πολιτικό κόστος. Έτσι οδηγηθήκαµε στο
Μνηµόνιο, και στην εξοργιστική κατάντια να ανεχόµαστε την Τρόικα που µας σώζει
από την λαίλαπα του δικού µας πολιτικού συστήµατος!
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Βέβαια, όποτε εγείρεται η ανάγκη γενναίων τοµών, οι πολιτειακοί µας αξιωµατούχοι
αντιστρατεύονται κάθε προσπάθεια αλλαγής, προσπαθούν ακόµα και να εξαπατήσουν
τους πολίτες: Καθυστερούν για χρόνια τη θέσπιση καίριων νόµων, ψηφίζουν ασαφείς
η και ανεφάρµοστους νόµους η νόµους που εξυπηρετούν ειδικά συµφέροντα.
Παρουσιάζουν τα προβλήµατα ως πολύπλοκα, αποπροσανατολίζουν τους πολίτες και
αναδεικνύουν άλλα προβλήµατα όπως δυστυχώς το Εθνικό µας πρόβληµα που
χρησιµοποιείται διαχρονικά για εσωτερικό διχασµό και για να αποφύγουµε την
αντιµετώπιση άλλων πιο άµεσων και επιλύσιµων προβληµάτων. Τα παραδείγµατα
κακής λειτουργίας της Βουλής µας είναι πολλά:

• Νόµοι για τον Τζόγο ψηφίστηκαν µε χρόνια καθυστέρηση, αλλά τα παράνοµα
καζίνο ανθούν ακόµα ανενόχλητα.
• Το οργανωµένο έγκληµα βασιλεύει, τα ναρκωτικά έχουν κατακλύσει την
κοινωνία µας και όµως το επίσηµο κράτος αντιδρά σπασµωδικά.
• Ο Περί Πολιτικών Κοµµάτων Νόµος επιτρέπει ακόµα στα κόµµατα να
λειτουργούν χωρίς έλεγχο και διαφάνεια παρά τις επανειληµµένες συστάσεις της
επιτροπής GRECO του Συµβουλίου της Ευρώπης.

Η σθεναρή προστασία των µονοπωλιακών ηµικρατικών οργανισµών αποτελεί ένα
πολύ επίκαιρο παράδειγµα: Από τη µια υστερούµε στον υγιή ανταγωνισµό και κατ’
επέκταση την ανάπτυξη, σε καίριους τοµείς όπως η ενέργεια, το διαδίκτυο ψηλών
ταχυτήτων - όπου είµαστε κυριολεκτικά τριτοκοσµικοί- και το εξωτερικό εµπόριο µε
τα ακριβότερα λιµάνια της Μεσογείου. Ωστόσο, οι ηµικρατικοί αποτελούν για το
πολιτικό σύστηµα µεγάλες δεξαµενές ψήφων και επιρροής µέσω του διαµοιρασµού
θέσεων. Έτσι εδραιώθηκε η διαφθορά και καταλήξαµε στη διοχέτευση µιζών προς τα
πολιτικά κόµµατα, όπως αναδεικνύεται καθηµερινά.
Ποια είναι η βασική αιτία των προβληµάτων µας; Πιστεύουµε ότι η επιλογή των
πολιτικών µας προσώπων µέσα από τα κοµµατικά στεγανά αποτελεί τον πλέον
σηµαντικό ανασταλτικό παράγοντα για να βγούµε από τα αδιέξοδα. Χρειαζόµαστε
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ! Και αυτή µόνο οι ενεργοί πολίτες µπορεί να την επιφέρουν.
Γι’ αυτό το λόγο η πλατφόρµα ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ! έχει αναλάβει την διεξαγωγή εις
βάθος µελέτης των διάφορων εκλογικών συστηµάτων µε σκοπό να καταθέσει µια
πρόταση για νέο εκλογικό σύστηµα βασισµένο στην Οριζόντια Ψηφοφορία το οποίο
θα επιφέρει την ΑΝΑΝΕΩΣΗ του πολιτικού µας συστήµατος. Πιστεύουµε ότι µε την
άρση των περιορισµών στην ελεύθερη έκφραση της λαϊκής βούλησης θα αναδειχθούν
νέες φωνές µε σύγχρονες ιδέες, απαλλαγµένες από τα βαρίδια του παρελθόντος. Αυτοί
θα είναι οι καταλύτες για να αποκτήσει το πολιτικό σύστηµα εκείνα τα
χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα, για να εξαλειφθούν:
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• Η διαπλοκή, η διαφθορά, η συγκάλυψη και η ατιµωρησία
• Η τυφλή προσήλωση προς τα νοσούντα κόµµατα
• Η φαινοµενική απάθεια και αδυναµία του απλού πολίτη να δράσει
αποτελεσµατικά για την ανατροπή αρνητικών καταστάσεων
• Η στέρηση της ελευθερίας του να επιλέγει ο ψηφοφόρος αξιόλογους
υποψήφιους από όλους τους πολιτικούς χώρους
• Η πεποίθηση ότι ψηφίζω κόµµα η απέχω, ιδιαίτερα ανάµεσα στους νέους
• Η ανακύκλωση των παιδιών του κοµµατικού σωλήνα
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ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Εκλογές: Επίσηµη δηµόσια διαδικασία, όπου οι πολίτες ως κυρίαρχοι του
πολιτεύµατος αποφασίζουν ποια συγκεκριµένα άτοµα θα τους αντιπροσωπεύουν τόσο
στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική πολιτική.
Εκλογικό σύστηµα: Το σύνολο των κανόνων που καθορίζουν την εκλογική
διαδικασία, τον αριθµό των επιτρεπόµενων ψήφων, τους κανόνες σχετικά µε το ποιες
ψήφοι πρέπει να θεωρούνται έγκυρες και ποιες όχι και τον τρόπο µε τον οποίο
υπολογίζεται το αποτέλεσµα της διαδικασίας.
Εκλογικές περιφέρειες: Μια πολιτική επινόηση για τη διευκόλυνση της
καταµέτρησης των ψήφων, καθώς και για την αποτελεσµατικότερη αντιπροσώπευση.
Το κράτος χωρίζεται σε τµήµατα και σε καθένα από τα οποία οι εκλογείς που είναι
ενταγµένοι σε αυτά ψηφίζουν µέσα από µία ορισµένη λίστα υποψηφίων αυτόν ή
αυτούς που προτιµούν να τους εκπροσωπεύσουν στο κοινοβούλιο. Τα τµήµατα αυτά
ονοµάζονται εκλογικές περιφέρειες και ο αριθµός των υποψηφίων που εκλέγονται
ποικίλει ανάλογα µε τον πληθυσµό των εκλογέων που ψηφίζουν σε κάθε περιφέρεια.
Έτσι, για παράδειγµα σε µία περιφέρεια είναι δυνατόν να ψηφίζεται µόνο ένας
υποψήφιος, οπότε η περιφέρεια ονοµάζεται µονοεδρική, ή στην περίπτωση που
ψηφίζονται περισσότεροι υποψήφιοι ονοµάζεται πολυεδρική. Το είδος των
περιφερειών διαφέρει από χώρα σε χώρα.

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Σύστηµα σχετικής πλειοψηφίας (µε ένα γύρο)
Το σύστηµα είναι παγκοσµίως γνωστό µε τη φράση ≪first-past-the-post≫. Στο
σύστηµα αυτό, οι ψηφοφόροι έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν µόνο έναν υποψήφιο,
είτε γράφοντας το όνοµά του στο ψηφοδέλτιο, είτε σηµαδεύοντας το όνοµα του
προσώπου που επιθυµούν να επικρατήσει επιλέγοντας µέσα από µία λίστα στην οποία
είναι καταγεγραµµένοι όλοι οι υποψηφίοι. Ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει την
πλειοψηφία των ψήφων, χωρίς αυτή να χρειάζεται να είναι απόλυτη, (δηλαδή
µεγαλύτερη από το 50% των ψήφων της περιφέρειας συνολικά), θεωρείται νικητής.
Στην περίπτωση ανάγκης για σύσταση ενός σώµατος για όλη την επικράτεια, κάθε
εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο που προτιµά από όσους έχουν θέσει υποψηφιότητα
στη δική του εκλογική περιφέρεια. Κάθε µία από αυτές εκλέγει µόνο έναν υποψήφιο ο
οποίος µε τη σειρά του εργάζεται στο σώµα αντιπροσωπεύοντας την περιφέρεια αυτή
καθώς και σε συνεργασία µε τους υπόλοιπους αντιπροσώπους για το όφελος
ολόκληρης της επικράτειας.
Το σύστηµα αυτό συνήθως προκαλεί τη δηµιουργία δύο µεγάλων κοµµατικών
παρατάξεων, ιδεολογικά αντίθετα µεταξύ τους (π.χ. το κόµµα των Ρεπουµπλικάνων
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και αυτό των ∆ηµοκρατικών στις Η.Π.Α.). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην ανάγκη των
µικρών κοµµάτων να συνασπιστούν προκειµένου να ανταγωνιστούν τα µεγαλύτερα.
Επιπλέον, υπάρχει και το ενδεχόµενο αυτό το εκλογικό σύστηµα να εφαρµοστεί και σε
πολυεδρικές περιφέρειες. Τότε νικητές θεωρούνται αυτοί που συγκεντρώνουν τις
περισσότερες ψήφους και είναι τόσοι όσες και οι έδρες που χρειάζεται να καλυφθούν.

Σύστηµα απόλυτης πλειοψηφίας (µε δύο γύρους)
Σύστηµα µε το οποίο οι ψηφοφόροι ψηφίζουν έναν µοναδικό υποψήφιο σηµειώνοντας
ένα σταυρό προτίµησης δίπλα στο όνοµά του. Νικητής αναδεικνύεται αυτός που
κατέλαβε την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, δηλαδή περισσότερο από το 50% του
συνολικού αριθµού τους.
Εάν κανένας υποψήφιος δεν λάβει τις απαραίτητες ψήφους, τότε, συνήθως, όλοι οι
υποψήφιοι εξαιρούνται από τη διαδικασία εκλογής εκτός από τους δύο που έλαβαν τις
περισσότερες ψήφους. Έτσι, οδηγούµαστε σε ένα δεύτερο γύρο εκλογών. Στο δεύτερο
γύρο εφόσον υπάρχουν δύο µόνο υποψήφιοι, µόνο ένας από τους δύο θα λάβει την
απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων. Χρειάζεται να σηµειωθεί, ότι στο δεύτερο γύρο κάθε
εκλογέας έχει δικαίωµα να αλλάξει τη ψήφο του, ακόµα και αν στον πρώτο γύρο είχε
ψηφίσει έναν από τους δύο επικρατέστερους υποψήφιους.
Σε κάποιες παραλλαγές αυτού του εκλογικού συστήµατος ο δεύτερος γύρος των
εκλογών πραγµατοποιείται ακολουθώντας διαφορετική διαδικασία, σχετικά µε τον
αποκλεισµό υποψηφίων. Στα συστήµατα αυτά αρκεί για κάθε κόµµα να έχει λάβει ένα
συγκεκριµένο ποσοστό ψήφων που το καθιστούν ικανό να προχωρήσει στον επόµενο
γύρο, να ξεπερνά δηλαδή ένα ορισµένο όριο ψήφων.

Εξαντλητική ψήφος (exhaustive ballot)
Στο σύστηµα αυτό στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν λάβει την απόλυτη
πλειοψηφία των ψήφων στον πρώτο γύρο, ώστε να ανακηρυχθεί νικητής, τότε γίνεται
ένας δεύτερος γύρος εκλογών, στον οποίο, όµως, δεν συµµετέχει ο υποψήφιος που
έλαβε το µικρότερο αριθµό ψήφων στον πρώτο γύρο. Σ’ αυτό τον επόµενο γύρο
αναµετρήσεων το σύστηµα της εξαντλητικής ψήφου διαφέρει από την απόλυτη
πλειοψηφία, διότι, εκτός από το γεγονός ότι έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν
περισσότεροι από δύο υποψηφίους, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η συγκέντρωση
της πλειοψηφίας των ψήφων για την ανάδειξη κάποιου ως νικητή. Έτσι, όταν δεν
συµβαίνει αυτό, η εκλογική διαδικασία επαναλαµβάνεται µε επόµενους γύρους
αποκλείοντας κάθε φορά τον υποψήφιο µε τις λιγότερες ψήφους, µέχρις ότου κάποιος
καταλάβει την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων.

Σύστηµα Condorcet
Αποτελείται από ένα σύνολο µεθόδων οι οποίες ικανοποιούν ένα συγκεκριµένο
κριτήριο, αυτό του Condorcet, σύµφωνα µε το οποίο νικητής των εκλογών
ανακηρύσσεται ο υποψήφιος που όταν αναµετρηθεί µε όλους τους άλλους
υποψήφιους/αντιπάλους του ανά ζεύγη υπερτερεί σε ψήφους.
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Σε ορισµένες όµως περιπτώσεις δεν αναδεικνύεται ξεκάθαρα ο νικητής διότι είναι
δυνατόν να προκύψουν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι ισόπαλοι στην προτίµηση των
εκλογέων, δηλαδή στη σύγκρισή τους ανά ζεύγη µε τους αντιπάλους τους εµφανίζουν
τον ίδιο αριθµό νικών και ηττών. Όταν συµβαίνει κάτι τέτοιο ο νικητής αναδεικνύεται
µε κλήρο είτε επιλέγεται εκείνος που αποτέλεσε την πρώτη επιλογή των περισσότερων
εκλογέων στα ψηφοδέλτια. Εδώ κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί ότι τα ψηφοδέλτια
συµπληρώνονται µε µία λίστα των ψηφοφόρων όπου καταγράφουν µε σειρά
προτίµησης τα ονόµατα των υποψηφίων που επιθυµούν να επικρατήσουν.
Όσον αφορά το σύστηµα γενικότερα, ο εκλογέας τοποθετεί µε σειρά προτίµησης τους
υποψηφίους στο ψηφοδέλτιό του και ανάλογα µε τη µέθοδο που χρησιµοποιείται σε
κάθε χώρα ορίζεται πόσα ονόµατα έχει το δικαίωµα να καταγράψει και αν είναι
δυνατόν να υπάρχουν περισσότεροι από ένας στην ίδια σειρά προτίµησης, να
θεωρούνται δηλαδή ισάξιοι και ισόβαθµοι στην κρίση του ψηφοφόρου. Στη συνέχεια,
αφού κατατεθούν όλα τα ψηφοδέλτια, για καθένα από αυτά γίνεται σύγκριση καθενός
από τους υποψηφίους που περιλαµβάνονται στη λίστα προτίµησης µε τους αντίπαλους
υποψήφιους σε ζευγάρια και νικητής σε κάθε ένα από αυτά αναδεικνύεται αυτός που
έχει καταταχθεί ψηλότερα στη λίστα.

Σύστηµα Bucklin
Το σύστηµα έχει τη δυνατότητα να εφαρµοστεί και σε µονοεδρικές και σε πολυεδρικές
περιφέρειες. Οι εκλογείς ψηφίζουν συµπληρώνοντας µια λίστα προτίµησης των
υποψηφίων. Ωστόσο, στην πρώτη καταµέτρηση των ψήφων λαµβάνονται υπόψη µόνο
τα ονόµατα των υποψηφίων που έχουν δεχτεί τον αριθµό (1) στις λίστες προτίµησης
των ψηφοφόρων, δηλαδή εµφανίζονται πρώτοι στα ψηφοδέλτια. Αν κάποιος από
αυτούς λάβει την πλειοψηφία των ψήφων (50%), τότε η διαδικασία ολοκληρώνεται
και αυτός αναδεικνύεται νικητής. ∆ιαφορετικά ακολουθεί δεύτερος γύρος, όπου
προσµετρούνται και οι ψήφοι που έχουν δοθεί σ’ αυτούς που έλαβαν τη δεύτερη θέση
στα ψηφοδέλτια και οι ψήφοι προστίθενται σε εκείνους που κατατάχθηκαν πρώτοι σε
κάθε ψηφοδέλτιο, δηλαδή το πρώτο όνοµα κάθε ψηφοδελτίου απορροφά τη ψήφο του
δεύτερου. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται µε τους τρίτους, τους τέταρτους κτλ. σε
σειρά προτίµησης των ψηφοδελτίων, έως ότου κάποιος από τους πρώτους στην
προτίµηση των εκλογέων λάβει τη πλειοψηφία των ψήφων και ανακηρυχθεί νικητής.
Όταν το σύστηµα χρησιµοποιείται σε πολυεδρικές περιφέρειες οι ψηφοφόροι πρέπει
ως πρώτη τους επιλογή να ψηφίζουν τόσους υποψηφίους όσες και οι θέσεις που πρέπει
να καλυφθούν. Το ίδιο ισχύει και για τη δεύτερη προτίµησή τους, όπως και για όλες τις
υπόλοιπες.

Σύστηµα του Coomb
Στο σύστηµα αυτό κάθε ψηφοφόρος τοποθετεί µε σειρά προτίµησης όλους τους
υποψηφίους. Αν κάποιος υποψήφιος έχει καταταχθεί πρώτος στην απόλυτη
πλειοψηφία των ψηφοδελτίων, είναι ο νικητής των εκλογών και η διαδικασία αρκείται
στον ένα γύρο. Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος που έχει καταγραφεί τελευταίος
στα περισσότερα ψηφοδέλτια αποκλείεται από την αναµέτρηση. Η ψήφος αυτού
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µεταφέρεται στον δεύτερο κατά σειρά προτίµησης υποψήφιο κάθε ψηφοδελτίου. Η
πρακτική αυτή επαναλαµβάνεται µε τις ψήφους των αποκλεισθέντων να µεταφέρονται
κάθε φορά στους τρίτους υποψηφίους. των ψηφοδελτίων, ύστερα στους τέταρτους
κοκ, µέχρι κάποιος υποψήφιος να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων.

Εναλλακτική ψήφος (Alternative Vote)
Το σύστηµα αυτό παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε την εξαντλητική ψήφο και την
απόλυτη πλειοψηφία. Κατ’ αρχάς για την ανάδειξη του νικητή απαιτείται κάποιος
υποψήφιος να έχει συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων. Επίσης, η
διαδικασία αυτή περιλαµβάνει περισσότερους από δύο γύρους αναµετρήσεων. Ωστόσο
σε αυτή την περίπτωση οι ψηφοφόροι δεν ψηφίζουν σε κάθε γύρο ξανά και ξανά, αλλά
η µέτρηση κάθε φορά γίνεται από τα ήδη υπάρχοντα ψηφοδέλτια του πρώτου γύρου.
Εποµένως, οι εκλογείς οδηγούνται στις κάλπες µια µόνο φορά και τα ψηφοδέλτια
χρησιµοποιούνται σε πολλούς γύρους καταµέτρησης ψήφων. Αυτό είναι δυνατό, διότι
σ’ αυτή την περίπτωση, σε αντίθεση µε τα άλλα δύο συστήµατα, οι εκλογείς δεν
ψηφίζουν ένα µονάχα υποψήφιο, αλλά όλους µε σειρά προτίµησης. Ο υποψήφιος που
έχει εκλεγεί ως πρώτη προτίµηση στα λιγότερα ψηφοδέλτια αποκλείεται από την
αναµέτρηση και η ψήφος µεταφέρεται στον υποψήφιο που καταγράφηκε ως δεύτερη
επιλογή κάθε ψηφοδελτίου. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται, µέχρι κάποιος υποψήφιος
να λάβει την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων.

Σύστηµα Borda
Σύµφωνα µε αυτό, ο ψηφοφόρος βαθµολογεί τους υποψηφίους, τοποθετώντας έναν
αριθµό δίπλα σε κάθε όνοµα, για παράδειγµα σ’ αυτόν που αποτελεί την πρώτη του
προτίµηση εγγράφει τον αριθµό (1), στο δεύτερο κατά σειρά προτίµησης τον αριθµό
(2), στον τρίτο το (3) κτλ. Για την εκλογή του νικητή η µέθοδος αυτή χρησιµοποιεί
βαθµούς που κερδίζει κάθε υποψήφιος για τη θέση που καταλαµβάνει σε κάθε
ψηφοδέλτιο. Αυτός που συγκεντρώνει τους περισσότερους ψήφους εκλέγεται. Πιο
συγκεκριµένα, οι εκλογείς συντάσσουν µία λίστα των υποψηφίων κατά σειρά
προτίµησης. Κάθε υποψήφιος που περιλαµβάνεται στη λίστα λαµβάνει τόσους
βαθµούς, ανάλογα µε την θέση που τον κατέταξε ο εκλογέας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι
το ποσό των βαθµών που δέχονται οι υποψήφιοι εξαρτάται και από το πόσοι
συµµετέχουν στη διαδικασία. Αν για παράδειγµα πέντε υποψήφιοι λαµβάνουν µέρος,
τότε αυτός που έχει καταταχθεί πρώτος σε ένα ψηφοδέλτιο θα δεχτεί πέντε βαθµούς, ο
δεύτερος θα δεχτεί τέσσερις βαθµούς, ο τρίτος τρείς, ο τέταρτος δύο και ο τελευταίος
έναν βαθµό (σε κάποιες παραλλαγές του συστήµατος ο τελευταίος δεν λαµβάνει
κανένα βαθµό).
ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Αναλογικά είναι τα εκλογικά συστήµατα στα οποία εκλέγονται περισσότεροι από ένας
αντιπρόσωποι/κόµµατα. Γενικός κανόνας των αναλογικών συστηµάτων αποτελεί το
γεγονός ότι οι ψηφοφόροι ψηφίζουν κόµµατα και όχι πρόσωπα, ενώ η δύναµη κάθε
κόµµατος αντικατοπτρίζεται στις έδρες που καταλαµβάνει στη Βουλή, ανάλογα
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δηλαδή µε το αποτέλεσµά του στις εκλογές υπολογίζονται και οι θέσεις που θα
καλύψει.
Σε πολλά εκλογικά συστήµατα, όταν κάποιος υποψήφιος υπερβεί το εκλογικό µέτρο,
τότε αυτές οι επιπλέον ψήφοι µεταφέρονται στον αµέσως επόµενο υποψήφιο µε τις
περισσότερες ψήφους. Έπειτα, λόγω του εκλογικού µέτρου και της µεθόδου
υπολογισµού των εδρών που συνήθως αποφέρουν δεκαδικό αποτέλεσµα, υπάρχουν
έδρες που παραµένουν αδιάθετες, εφόσον τα δεκαδικά ψηφία δεν µπορούν να
χρησιµοποιηθούν. Οι έδρες αυτές χαρακτηρίζονται ως αδιάθετες και η κατανοµή τους
είναι δυνατή µε δύο τρόπους είτε µε δεύτερη διανοµή εδρών σε µείζονες περιφέρεις
(δεύτερη διαίρεση της επικράτειας σε εκλογικές περιφέρειες αποκλειστικά για την
κατανοµή των αδιάθετων εδρών), είτε µε κατανοµή εδρών στο επίπεδο της ίδιας της
επικράτειας. Στην πρώτη περίπτωση επαναλαµβάνεται η διαδικασία που διεξήχθη και
στην πρώτη κατανοµή των εδρών, ανάλογα µε το εκλογικό σύστηµα που εφαρµόζει
κάθε χώρα. Όσον αφορά το δεύτερο σύστηµα, αυτό είναι δυνατόν να υλοποιηθεί µέσω
δύο µεθόδων. Η πρώτη είναι η µέθοδος των αχρησιµοποίητων υπολοίπων, όπου οι
έδρες µοιράζονται στους υποψήφιους µε βάση τα δεκαδικά υπόλοιπα που τους
απέµειναν ύστερα από την πρώτη κατανοµή. Η πρώτη µιας περιφέρειας δίνεται στο
κόµµα µε το µεγαλύτερο υπόλοιπο, η δεύτερη σ’ αυτό µε το αµέσως επόµενο
µεγαλύτερο υπόλοιπο κτλ., έως ότου συµπληρωθούν όλες οι έδρες. Με τον τρόπο αυτό
ευνοούνται τα µικρά κόµµατα που συγκεντρώνουν αξιόλογα υπόλοιπα, διότι δεν
καλύπτουν το εκλογικό µέτρο. Ο άλλος τρόπος είναι αυτός του ισχυρότερου µέσου
όρου. ∆ιαιρείται το σύνολο των ψήφων κάθε κόµµατος µε το σύνολο των εδρών που
έχει λάβει συν µία ακόµα (+1). Το κόµµα που αποφέρει το µεγαλύτερο αποτέλεσµα
καταλαµβάνει την έδρα. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται για κάθε έδρα ξεχωριστά,
µέχρι να καλυφθούν όλες. Η µέθοδος αυτή ευνοεί κυρίως τα ισχυρά κόµµατα που
έχουν συγκεντρώσει περισσότερες ψήφους και κατ’ επέκταση περισσότερες έδρες.

Σύστηµα d’ Hondt
Ο εκλογέας έχει την δυνατότητα να ψηφίσει µε δύο τρόπους, (ανάλογα µε τη χώρα που
το εφαρµόζει), είτε µε σύστηµα δεσµευµένων συνδυασµών, όπου ψηφίζει µόνο το
κόµµα της επιλογής του, (δεν έχει, όµως, λόγο σχετικά µε το ποια πρόσωπα
εκλέγονται), είτε έχει το δικαίωµα να ψηφίσει µόνο έναν υποψήφιο, αλλά η ψήφος
υπολογίζεται για το κόµµα που τον προωθεί. Το εκλογικό µέτρο του συστήµατος
προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των ψήφων που συγκέντρωσε κάθε κόµµα
προς τις έδρες που έχει καταλάβει συν µία (+1). Είναι σκόπιµο να αναφερθεί ότι όλα
τα υποψήφια κόµµατα ξεκινούν από µηδέν (0) έδρες και αυτές αυξάνονται κάθε φορά
που καταλαµβάνουν µία.
Όποιος συνδυασµός κόµµατος έχει το µεγαλύτερο πηλίκο καταλαµβάνει τη θέση. Η
διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρι να συµπληρωθούν όλες οι θέσεις. Σε κάποιες
παραλλαγές του συστήµατος υπάρχει εκλογικό όριο, δηλαδή ένα κόµµα δεν λαµβάνει
θέσεις αν δεν υπερβαίνει κάποιο όριο, ακόµα και αν ξεπερνά το εκλογικό µέτρο. Σε
µια άλλη µορφή του συστήµατος, αυτό χρησιµοποιείται προκειµένου να µοιραστούν
κάποιες έδρες αλλά όχι όλες. Ένας συγκεκριµένος αριθµός απ’ αυτές δίνεται στο
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πρώτο κόµµα, δηλαδή σ’ αυτό που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους για έδρα. Οι
υπόλοιπες διανέµονται αναλογικά σε όλα τα κόµµατα (συµπεριλαµβανοµένου και του
πρώτου).
Το σύστηµα του d’ Hondt δηµιουργήθηκε µε βάση την ακόλουθη λογική. Στην
περίπτωση που υπάρχει µια έδρα πρέπει να την πάρει το κόµµα µε τις περισσότερες
ψήφους. Αν υπάρχουν δύο έδρες τη δεύτερη πρέπει να τη πάβει το δεύτερο σε ψήφους
κόµµα, εκτός αν το πρώτο έχει υπερδιπλάσιες ψήφους, οπότε τη λαµβάνει και πάλι
αυτό.

Σύστηµα Sainte-Lague
Αφού καταµετρηθούν όλες οι ψήφοι και είναι πλέον γνωστό πόσες ψήφους έχει λάβει
η κάθε παράταξη, γίνεται ο καταµερισµός των εδρών µε την ακόλουθη µέθοδο: Το
εκλογικό µέτρο καθορίζεται µε τη διαίρεση του συνολικού αριθµού ψήφων που έλαβε
ένα κόµµα δια του αριθµού των εδρών που έχει καταλάβει το κόµµα µέχρι αυτή τη
µέτρηση (όπως είναι φυσικό όλες οι παρατάξεις ξεκινούν από µηδέν έδρες). Αφού
υπολογιστεί το εκλογικό µέτρο για όλα τα κόµµατα, αυτό µε το µεγαλύτερο πηλίκο
την καταλαµβάνει. Η ίδια διαδικασία συµβαίνει για τη διανοµή κάθε έδρας.
Ένας άλλος τρόπος υπολογισµού των αποτελεσµάτων της εκλογικής διαδικασίας µε
αυτό το σύστηµα είναι να διαιρέσει κάποιος το άθροισµα των ψήφων ενός κόµµατος
διαδοχικά µε τόσους φυσικούς αριθµούς (1,2,3 κτλ.) όσους χρειάζονται για να
συµπληρωθεί ο αριθµός των συνολικών εδρών. Στη συνέχεια, τοποθετεί σε φθίνουσα
σειρά τόσα πηλίκα όσες και οι έδρες στο σύνολό τους. Το µικρότερο από αυτά τα
πηλίκα ονοµάζεται κοινός διαιρέτης. Το πόσες έδρες θα καταλάβει κάθε συνδυασµός
εξαρτάται από το πόσες φορές περιέχεται ο κοινός διαιρέτης στον αριθµό των ψήφων
του. Εννοείται πως αυτή η τελευταία πράξη γίνεται µεταξύ των πηλίκων εκείνων που
κατατάχθηκαν σε φθίνουσα σειρά και ήταν τόσα όσα και οι διαθέσιµες έδρες. Αυτός ο
τρόπος µπορεί να εφαρµοσθεί και στο σύστηµα d’ Hondt, µόνο που αντί για γενικά
φυσικούς αριθµούς χρησιµοποιούνται περιττοί αριθµοί (1,3,5 κτλ.).

Σύστηµα Hare
Το σύστηµα αυτό δεν αναφέρεται τόσο σε κόµµατα καθώς οι ψηφοφόροι ψηφίζουν
πρόσωπα και όχι παρατάξεις. Με αυτό τον τρόπο αδύναµοι υποψήφιοι δεν αποκτούν
ισχύ µε τη βοήθεια των δηµοφιλών υποψηφίων του ίδιου κόµµατος. Στο ψηφοδέλτιο ο
εκλογέας ψηφίζει ένα µόνο υποψήφιο, αν και έχει το δικαίωµα να καταγράψει και
άλλους υποψηφίους τοποθετώντας τους µε σειρά προτίµησης, ανεξάρτητα από το
κόµµα στο οποίο ανήκει ο καθένας. Έπειτα υπολογίζεται το εκλογικό µέτρο, που είναι
το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των ψήφων γενικά προς το σύνολο των εδρών.
Όσοι υποψήφιοι υπερβαίνουν το εκλογικό µέτρο, ≪δίνουν≫ τις επιπλέον ψήφους
τους στον επόµενο κατά σειρά υποψήφιο µε τις περισσότερες ψήφους. Αν αυτός
συµπληρώσει το µέτρο λαµβάνει και αυτός έδρα, και µάλιστα αν το υπερβεί οι
επιπλέον ψήφοι του µεταφέρονται στο υποψήφιο που τον διαδέχεται βαθµολογικά. Σε
περίπτωση που, παρά την προσθήκη ψήφων ο υποψήφιος δεν συµπληρώνει το
13

εκλογικό µέτρο, τότε ο υποψήφιος µε τις λιγότερες ψήφους αποκλείεται από τις
εκλογές και οι ψήφοι µεταφέρονται σ’ αυτόν µε τις περισσότερες από τους
εναποµείναντες υποψηφίους, προκειµένου να περάσει το µέτρο και να εκλεγεί. Με
αυτό τον τρόπο καλύπτονται όλες οι έδρες.

Σύστηµα Droop
∆ηµιουργήθηκε για να αντικαταστήσει το σύστηµα Hare. Με το σύστηµα αυτό
εκλέγονται τόσοι υποψήφιοι όσες και οι διαθέσιµες έδρες. Το εκλογικό µέτρο
προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των έγκυρων ψήφων προς το σύνολο των
εδρών προσθέτοντας µία επιπλέον.

Σύστηµα Imperiali
Το εκλογικό µέτρο καθορίζεται από τη διαίρεση του συνόλου των ψήφων δια του
συνόλου του αριθµού των εδρών +2.

Σύστηµα Hagenbach-Bischoff
Οµοιάζει µε το σύστηµα Droop, πολλές φορές τα ταυτίζουν. Ωστόσο υπάρχουν
αρκετές διαφορές µεταξύ τους. Πρώτη και σηµαντικότερη είναι η διαφοροποίηση των
εκλογικών µέτρων. Το εκλογικό µέτρο του Hagenbach-Bischoff αποτελεί το πηλίκο
του αθροίσµατος των έγκυρων ψήφων προς το σύνολο των εδρών +1. Στο σύστηµα
Droop σε αυτό το πηλίκο προστίθεται µία µονάδα (+1) για τον υπολογισµό του
εκλογικού µέτρου. Άλλη µία κρίσιµη διαφοροποίηση του συστήµατος HagenbachBischoff αποτελεί το γεγονός ότι εδώ υπάρχει πιθανότητα να εκλεγούν περισσότεροι
υποψήφιοι από τις θέσεις που είναι διαθέσιµες, λόγω του χαµηλού εκλογικού µέτρου.
Σε αυτές τις περιπτώσεις αυτοί που αποκλείονται από τη διαδικασία επιλέγονται µε
κλήρο.

Σύστηµα Μοναδικής Μεταβιβαστής Ψήφου
Γενικά οι ψηφοφόροι σε αυτό το σύστηµα ψηφίζουν πρόσωπα και όχι κόµµατα. Ο
εκλογέας τοποθετεί τους υποψηφίους µε σειρά προτίµησης. Ο αριθµός των ονοµάτων
τα οποία ο εκλογέας έχει το δικαίωµα να καταγράψει στο ψηφοδέλτιο, διαφέρει από
χώρα σε χώρα. Για παράδειγµα στη ∆ηµοκρατία της Ιρλανδίας µπορούν να
τοποθετούν όσους θέλουν. Όταν καταγράφουν µόνο ένα ή πολύ λίγους επικρατεί ο
κίνδυνος εξάντλησης της ψήφου, δηλαδή από κάποιο σηµείο και µετά να µην
υπάρχουν άλλα καταγεγραµµένα άτοµα στο ψηφοδέλτιο, προκειµένου να µεταφερθεί η
ψήφος και έτσι χάνεται η ευκαιρία ο εκλογέας να επηρεάσει το αποτέλεσµα.
Όσον αφορά τον υπολογισµό του εκλογικού µέτρου εφαρµόζονται διαφορετικά
συστήµατα. Το πιο διαδεδοµένο είναι αυτό του Droop, διότι δεν επιτρέπει την εκλογή
περισσότερων υποψηφίων από το σύνολο των εδρών που διατίθενται. Όταν κάποιος
υποψήφιος ξεπερνά το εκλογικό µέτρο, το περίσσευµα των ψήφων του µεταφέρεται
στο επόµενο κατά σειρά προτίµησης υποψήφιο ανά ψηφοδέλτιο και όχι σε αυτόν που
έχει λάβει τις περισσότερες ψήφους από τους εναποµείναντες υποψηφίους. Αν και
πάλι κανείς δεν πληροί το εκλογικό µέτρο, τότε ο υποψήφιος µε τις λιγότερες ψήφους
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αποκλείεται και οι ψήφοι µεταφέρονται κατά τον ίδιο τρόπο, όπως µε τον υποψήφιο
που υπερέβει το µέτρο. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρι την συµπλήρωση όλων
των θέσεων. Η καταµέτρηση των ψήφων διακόπτεται, αν οι θέσεις που αποµένουν
είναι τόσες, όσοι και οι υποψήφιοι που δεν έχουν ακόµα εκλεγεί. Τότε εκλέγονται όλοι
ανεξάρτητα αν ξεπέρασαν το εκλογικό µέτρο ή όχι, προκειµένου να καλυφθούν όλες οι
θέσεις. Το γεγονός ότι µεταφέρονται ψήφοι που περισσεύουν περιορίζει τις
≪χαµένες≫, δηλαδή τις αχρησιµοποίητες ψήφους.
Όταν δηµιουργούνται κενά στη Βουλή από παραίτηση
συµπληρώνονται µε ένα από τους παρακάτω τρόπους:

βουλευτών,

αυτά

(α) Εξετάζοντας τα ψηφοδέλτια των προγενέστερων εκλογών
(β) Με σύγκλιση ενός σώµατος από µέλη της Βουλής για το διορισµό κάποιου άλλου
(γ) Με εκλογές, όπου θα επιλέξουν οι εκλογείς το νέο πρόσωπο
(δ) Με την πρώτη επιλογή των εκλεγέντων που έχασαν την έδρα τους από τη λίστα
των αντικαταστατών τους που κατέγραψαν όταν εκλέχθηκαν
(ε) Με την εκλογή αυτού που στις προηγούµενες εκλογές είχε αποκλειστεί τελευταίος
Η αναλογικότητα του συστήµατος έγκειται στο γεγονός ότι περιορίζεται ο αριθµός των
ψηφοφόρων που υποστηρίζουν µικρά κόµµατα µε αποτέλεσµα να αντιπροσωπεύονται
και αυτοί, λόγω της µεταφοράς ψήφων.

Σύστηµα ΜΗ µεταβιβαστής ψήφου
Ο κάθε εκλογέας ψηφίζει ένα µόνο υποψήφιο και αυτοί που συγκεντρώνουν τις
περισσότερες ψήφους εκλέγονται µέχρι να καλυφθούν οι έδρες.

Σύστηµα Niemeyer (σύστηµα µαθηµατικής αναλογικής)
Για τον υπολογισµό των εδρών που δικαιούται κάθε συνδυασµός πολλαπλασιάζεται το
άθροισµα των ψήφων κάθε κόµµατος επί το συνολικό αριθµό των εδρών και στη
συνέχεια το γινόµενο αυτό διαιρείται προς το συνολικό αριθµό των ψήφων όλων των
κοµµάτων. Οι τυχόν αδιάθετες έδρες παραχωρούνται στα κόµµατα κατά τη σειρά των
µεγαλύτερων υπολοίπων που προκύπτουν από την ίδια διαίρεση.
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ΜΕΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Τα µεικτά συστήµατα, τα οποία θα αναλυθούν στα µεταγενέστερα κεφάλαια,
δηµιουργήθηκαν σε µια προσπάθεια να περιοριστούν τα αρνητικά χαρακτηριστικά των
δύο αµιγών εκλογικών συστηµάτων και να τονιστούν τα πλεονεκτήµατα τους. Αρκετές
χώρες σήµερα χρησιµοποιούν µεικτά εκλογικά συστήµατα, τα οποία αποφέρουν
θετικά αποτελέσµατα. Χαρακτηριστικό παραδείγµα αποτελεί η Γερµανία, Ηνωµένο
Βασίλειο, Ιταλία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και άλλες χώρες.

ΜΕΙΚΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Η Μεικτή Αναλογική Εκπροσώπηση (ΜΑΕ), ή αλλιώς αναλογική ψηφοφορία µε
µεικτά µέλη (στα Αγγλικά ΜΜΡ), είναι ένα σύστηµα ψηφοφορίας, το οποίο
χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά για εκλογή εκπροσώπων στη Γερµανική Βουλή Bundestag, και το οποίο έχει γίνει αποδεκτό από πολλούς νοµοθέτες σε όλο τον
κόσµο.
Η ΜΑΕ είναι παρόµοια µε άλλες µορφές της Aναλογικής Eκπροσώπησης (ΑΕ), στα
Αγγλικά Proportional Representation (PR), δηλαδή θέτει ως στόχο ότι το γενικό
σύνολο των µελών του κόµµατος που θα εκλεγούν θα αντικατοπτρίζει το συνολικό
ποσοστό των ψήφων τους οποίους το κόµµα έλαβε, διαφέρει όµως αφού
συµπεριλαµβάνει µια σειρά από µέλη τα οποία εκλέγονται από τη γεωγραφική
περιφέρεια και τα οποία αφαιρούνται από τα κοµµατικά σύνολα, διατηρώντας έτσι
την αρχή της αναλογικότητας. Η MΑΕ είναι παρόµοια µε το σύστηµα Επιπρόσθετων
Μελών το οποίο χρησιµοποιείται στο Ηνωµένο Βασίλειο µε τη διαφορά ότι στο
δεύτερο δεν υπάρχουν οι Πλεονάζουσες θέσεις ή θέσεις ισορροπίας (overhang seats),
και έτσι το σύστηµα δεν είναι απόλυτα αναλογικό.

∆ιαδικασία
Στα περισσότερα µοντέλα της ΜΑΕ ο ψηφοφόρος έχει δικαίωµα δύο ψήφων: ένα για
τους τοπικούς υποψήφιους και ένα ψήφο για τα πολιτικά κόµµατα. Στην αρχική της
µορφή, στη Γερµανία (ήταν ακόµα σε ισχύ µέχρι τα 2010 από δύο κρατίδια της
Γερµανίας), οι δύο ψήφοι συνδυάζονταν σε µια, έτσι ώστε η ψήφος για έναν
εκπρόσωπο σήµαινε αυτόµατα και δικαίωµα ψήφου για το κόµµα του. Τελικά όµως η
Γερµανία προχώρησε στην επιλογή της διπλής ψηφοφορίας καθιστώντας έτσι τους
τοπικούς βουλευτές πιο προσωπικά υπεύθυνους. Οι ψηφοφόροι µπορούν να επιλέξουν
τους τοπικούς εκπροσώπους, χωρίς να λαµβάνουν υπόψη το πολιτικό κόµµα, αφού η
κοµµατική µερίδα του κοινοβουλίου καθορίζεται µόνο από την κοµµατική δεύτερη
ψήφο. Στις εκλογές του 2005 στη Νέα Ζηλανδία, το 20% των τοπικών εκπροσώπων,
είχαν εκλεγεί από τις τοπικές περιφέρειες, δίνοντας έτσι σε κάποιο κόµµα πλειοψηφία
ψήφων. Σε κάθε εκλογική περιφέρεια , ο εκπρόσωπος επιλέγεται χρησιµοποιώντας την
απλή µέθοδο first past the post δηλαδή , ο υποψήφιος µε τις περισσότερες ψήφους ,
έχει τη νίκη.
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Τα περισσότερα εκλογικά συστήµατα χρησιµοποιούν κοµµατικούς κατάλογους
υποψήφιων βουλευτών για τη δεύτερη ψήφο. Ανάλογα µε την περιφέρεια, ένας
υποψήφιος µπορεί να συµµετάσχει στη λίστα τοπικών βουλευτών αλλά και σε κάποιο
πολιτικό κόµµα (στη Νέα Ζηλανδία αναφέρεται ως διπλή υποψηφιότητα), ή µπορεί
ακόµα να περιορίζεται µόνο σε µία από τις δύο λίστες. Εάν ο υποψήφιος
παρουσιάζεται στη λίστα πολιτικού κόµµατος και κερδίσει θέση στην εκλογική
περιφέρεια το κόµµα δεν λαµβάνει δύο έδρες. Αντ’ αυτού, διαγράφεται το όνοµα του
από τη κοµµατική λίστα και αντικαθίσταται από τον επόµενο υποψήφιο.
Στη Βαυαρία η δεύτερη ψηφοφορία δεν είναι απλώς για το κόµµα , αλλά για έναν από
τους υποψηφίους στην περιφερειακή λίστα του κόµµατος. Στη Βαυαρία
χρησιµοποιούνται 7 περιφέρειες για το σκοπό αυτό. Η επιτροπή Jenkins στο Ηνωµένο
Βασίλειο και η Νοµική Υπηρεσία του Καναδά πρότειναν την ίδια µέθοδο ανοικτής
λίστας.

Μέθοδοι υπολογισµού
Σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο (δηλαδή πάνω από το επίπεδο εκλογικής
περιφέρειας) υπάρχουν διαφορετικές µέθοδοι υπολογισµού, αλλά η βασική αρχή της
ΜΑΕ είναι ότι ο συνολικός αριθµός των εδρών, κατανέµεται στα κόµµατα ανάλογα
µε το ποσοστό που έλαβε το κάθε κόµµα στη ψηφοφορία. Αυτό µπορεί να γίνει µε τη
µέθοδο του µεγαλύτερου υπόλοιπου ή τη µέθοδο του υψηλότερου µέσου όρου,
(µέθοδοι D' Hondt ή Sainte-Laguë). Πάντα αφαιρείται από τον συνολικό αριθµό εδρών
κάθε κόµµατος ο αριθµός των εδρών που κέρδισε το κόµµα στις εκλογικές
περιφέρειες, έτσι ώστε οι πρόσθετες έδρες που θα του παραχωρηθούν να είναι
αντισταθµιστικές (top-up). Εάν ένα κόµµα κερδίσει περισσότερες περιφερειακές
(FPTP) έδρες από αυτές που του αναλογούν βάσει του ποσοστού της κοµµατικής
ψηφοφορίας τις διατηρεί. Αυτές οι Πλεονάζουσες έδρες λαµβάνονται υπόψη στην
αποκατάσταση της πλήρους αναλογικότητας. Στα περισσότερα Γερµανικά κρατίδια,
αλλά όχι οµοσπονδιακά (µέχρι τις οµοσπονδιακές εκλογές του 2013), «Έδρες
Ισορροπίας» προστίθενται για να αντισταθµίσουν τις Πλεονάζουσες Έδρες για την
επίτευξη πλήρους αναλογικότητας. Στις τελευταίες εκλογές στη Σκωτία, η µέθοδος του
υψηλότερου µέσου όρου οδήγησε σε µια κυβέρνηση πλειοψηφίας για το Εθνικό
Κόµµα µε µόνο το 44 % των κοµµατικών ψήφων.

Πλεονάζουσες έδρες
Όταν ένα κόµµα κερδίσει περισσότερες περιφερειακές έδρες (FPTP) απ’ ότι
προκαθορίζει το κοµµατικό του ποσοστό δηµιουργούνται Πλεονάζουσες Έδρες. Τόσο
στη Γερµανική Βουλή όσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Νέας Ζηλανδίας
όλα τα εκλεγµένα τα µέλη µπορούν να κρατήσουν τις θέσεις τους. Για παράδειγµα στη
Νέα Ζηλανδία στις εκλογές του 2008 το Κόµµα Μαορί κέρδισε 2,4 % των κοµµατικών
ψήφων που θα τους επέτρεπε µόνο 3 έδρες στη Βουλή, αλλά κέρδισε 5 απευθείας
περιφερειακές έδρες (FPTP), δηµιουργώντας έτσι δύο Πλεονάζουσες Έδρες, µε
αποτέλεσµα η Βουλή να έχει 122 µέλη. Εάν οι κοµµατικοί ψήφοι του Μαορί, ήταν
σε καλύτερη αναλογία µε τις θέσεις της εκλογικής περιφέρειας τότε θα είχε 120 µέλη.
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Στα περισσότερα γερµανικά κρατίδια, τα άλλα κόµµατα λαµβάνουν επιπλέον έδρες
(Έδρες Ισορροπίας) για να υπάρχει πλήρης αναλογικότητα. Για παράδειγµα, στο
επαρχιακό κοινοβούλιο (Landtag) της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας αντί των
συνηθισµένων αντισταθµιστικών θέσεων (50%), επί το πλείστον µόνο το 29 % αυτών
χρησιµοποιούνται εκτός από την περίπτωση στην οποία χρειάζονται περισσότερες
θέσεις για την εξισορρόπηση των Πλεοναζόντων Εδρών. Εάν ένα κόµµα κερδίσει
περισσότερες τοπικές έδρες από όσες δικαιολογεί το ποσοστό της συνολικής
ψηφοφορίας, το µέγεθος του κοινοβουλίου αυξάνεται έτσι ώστε το συνολικό
αποτέλεσµα να είναι απολύτως ανάλογο µε τις ψήφους, έτσι τα άλλα κόµµατα
λαµβάνουν επιπλέον έδρες για να επιτευχθεί αυτό.

Εκλογικό όριο
Όπως και σε πολλά αναλογικά συστήµατα, τα περισσότερα µοντέλα ΜΑΕ,
προϋποθέτουν ότι ένα πολιτικό κόµµα πρέπει να κερδίσει ένα συγκεκριµένο ποσοστό
από το συνολικό ποσοστό των κοµµατικών ψήφων αλλιώς κανένας υποψήφιος του
δεν εκλέγεται. Οι υποψήφιοι όµως που έχουν κερδίσει µια εκλογική περιφέρεια
παίρνουν την έδρα τους. Στη Νέα Ζηλανδία το όριο είναι 5%, στη Βολιβία 3%, στη
Γερµανία, 5% για τις εκλογές για το οµοσπονδιακό κοινοβούλιο και τα περισσότερα
κρατικά κοινοβούλια. Στη Γερµανία, ένα κόµµα µπορεί επίσης να διεκδικήσει θέσεις
µε το κοµµατικό του ποσοστό αν έχει κερδίσει τουλάχιστον τρεις έδρες εκλογικής
περιφέρειας, ενώ στη Νέα Ζηλανδία µόνο µια. Ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του
Γερµανικού συστήµατος είναι το σύστηµα των δεσµευµένων εδρών που επικρατεί στις
πολυεδρικές περιφέρειες.
ΤΑΚΤΙΚIΣΜΟΙ ΣΤΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Ξεπερνώντας το ελάχιστο όριο
Σε συστήµατα µε ένα κατώτατο όριο η τακτική ψηφοφορία για ένα µικρό κόµµα που
αναµένεται να κυµαίνεται κοντά ή λίγο κάτω από το κατώτατο όριο είναι σύνηθες
φαινόµενο. Κάποιοι ψηφοφόροι µπορεί να φοβούνται ότι ένα µικρό κόµµα
θα
βρίσκεται κάτω από το όριο, και ότι αυτό, θα αποδυναµώσει το µεγαλύτερο πολιτικό
στρατόπεδο στο οποίο ανήκει το κόµµα.
Για παράδειγµα, το Γερµανικό µέτρια δεξιό Ελεύθερο ∆ηµοκρατικό Κόµµα (FDP),
έχει συχνά λάβει ψήφους από τους ψηφοφόρους του µεγαλύτερου κόµµατος,
Χριστιανοδηµοκρατικής Ένωσης (CDU), επειδή φοβούνταν ότι αν το FDC λάβει
λιγότερο από το 5% των ψήφων , το CDU δεν θα έχει κοινοβουλευτικούς συµµάχους
και δεν θα είναι σε θέση να σχηµατίσει κυβέρνηση χωρίς αυτούς.
Αυτή η τακτική ψηφοφορία διασφαλίζει το διασκορπισµό λιγότερων ψήφων, το
κόστος όµως το επωµίζεται η CDU αφού η FDC τελικά λαµβάνει περισσότερες έδρες
απ’ ότι θα προτιµούσαν οι ψηφοφόροι της CDU.
Οµοίως, στη Νέα Ζηλανδία, ορισµένοι ψηφοφόροι µεγαλύτερων κοµµάτων έχουν
ψηφίσει ένα υποψήφιο µικρότερου κόµµατος στην τοπική ψηφοφορία για να
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δικαιούται το κόµµα έδρες βάσει του κοµµατικού του ποσοστού. Αυτό συνέβη στη
Νέα Ζηλανδία το 2008 και το 2011, όταν ψηφοφόροι του Εθνικού Κόµµατος έδωσαν
την τοπική ψήφο τους στο Κόµµα ACT. Σε αυτή την περίπτωση η τακτική διατήρησε
κάποια αναλογικότητα ξεπερνώντας το κατώτατο όριο του 5%, όµως λειτουργεί κατά
της προτίµησης του κοινού δίδοντας περισσότερες έδρες σε µικρότερα κόµµατα, ενώ
µεγαλύτερα κόµµατα µε µεγαλύτερα ποσοστά ψήφων µπορεί να µην πάρουν καµία
έδρα.
Αυτό συνέβη το 2008 όταν στο ACT απονεµήθηκαν µόνο 5 έδρες µε το 3,7% των
ψήφων, ενώ το κόµµα Νέα Ζηλανδία Πρώτα µε 4,1% των ψήφων έµεινε εκτός
Βουλής. Ως αποτέλεσµα τον Αύγουστο του 2012, η Εκλογική Επιτροπή επανεξέτασε
το σύστηµα ΑΕΜΜ και συνέστησε την κατάργηση του κατώτατου ορίου εκλογών,
δηλαδή όταν ένα κόµµα κερδίσει µια περιφερειακή θέση στο εκλογικό σώµα, αλλά δεν
ξεπερνά το όριο του 5% (η ίδια έκθεση συνιστά τη µείωση στο 4%) απονέµεται µόνο
αυτή η έδρα στο εκλογικό σώµα.

∆ιαπλοκή
Όσο αφορά τακτικές ψηφοφορίας, η ψήφος για την εκλογή τοπικού αντιπροσώπου
είναι µικρότερης σηµασίας από τη ψήφο κόµµατος για το καθορισµό του τελικού
αποτελέσµατος της ψηφοφορίας. Σε ορισµένες περιπτώσεις ωστόσο, ένα πολιτικό
κόµµα µπορεί να είναι βέβαιο για τις έδρες που θα έχει στις περιφερειακές εκλογές,
χωρίς να αναµένει ότι θα του δοθούν επιπλέον Πλεονάζοντες Έδρες.
Έτσι πιθανόν κάποιοι ψηφοφόροι να επιδιώξουν διπλή εκπροσώπηση ψηφίζοντας
τακτικά για κάποιο άλλο κόµµα στις περιφερειακές εκλογές µια και το κόµµα τους δεν
χρειάζεται τη ψήφο τους. Η τακτική αυτή είναι λιγότερο αποτελεσµατική στα καλά
µοντέλα ΜΑΕ µε αρκετές επιπλέον έδρες (50% στα περισσότερα Γερµανικά κρατίδια
και 42.5% στη βουλή αντιπροσώπων της Νέας Ζηλανδίας) ή και σε αυτά όπου
επικρατούν οι «έδρες ισορροπίας», αφού επιτρέπουν τη διατήρηση πλήρους
αναλογικότητας ακόµη και όταν ένα κόµµα κερδίζει υπεράριθµες έδρες στην εκλογική
περιφέρεια.

Το παράδειγµα της Αλβανίας
Στις εκλογές του 2005, τα δύο κύρια κόµµατα δεν ανέµεναν καµία επιπλέον Έδρα, και
ενθάρρυναν τους ψηφοφόρους τους να δώσουν την κοµµατική ψήφο τους σε
συµµαχικά µικρότερα κόµµατα. Οι µεγάλες διαστάσεις που έλαβε το φαινόµενο αυτό
οδήγησε στη πλήρη αλλοίωση της λειτουργίας του µοντέλου. Το παράδοξο
διαπιστώθηκε όταν από τα µέρη που λάµβαναν έδρες λίστας, εκλέγει µόνο ένα τοπικό
µέλος.

Ψευδοσυµµατοχές
Τα πολιτικά κόµµατα µπορούν να καταχραστούν επίσης το σύστηµα µε τη διάσπαση
του κόµµατός τους σε δύο, εάν αυτό επιτρέπεται από την εκλογική νοµοθεσία. Το ένα
µέρος του κόµµατος διεκδικεί τις περιφερειακές έδρες και το άλλο τις κοµµατικές.
Αυτό καθίσταται πολύ ευκολότερο όταν οι ψηφοφόροι έχουν τη δυνατότητα για
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ξεχωριστή ονοµαστική και κοµµατική ψήφο. Η τακτική αυτή οδηγεί σε Πλεονάζουσες
Έδρες. Τα δύο συνδεδεµένα κόµµατα µπορούν να συντονίσουν την εκστρατεία τους
και να συνεργάζονται εντός της νοµοθεσίας, ενώ παράλληλα παραµένουν ξεχωριστές
οντότητες, δίνοντας τους έτσι και διάφορα άλλα πλεονεκτήµατα σε δευτερεύοντες
τοµείς όπως για παράδειγµα η χρηµατοδότηση κοµµάτων.

Το παράδειγµα Ιταλίας
Στις Ιταλικές εκλογές του 2001, µια από τις δύο κυριότερες συµµαχίες, η Συµµαχία της
Ελευθερίας, η οποία ήταν αντίθετη µε το σύστηµα Scorporo (µια εναλλακτική εκδοχή
της MAE) συνέδεσε πολλούς από τους υποψηφίους περιφέρειας µε µια λίστα κραχτών,
(liste Civetta) στo κοµµατικό µέρος, µε το όνοµα Abolizione Scorporo. Σε µια
αµυντική κίνηση ο συνασπισµός Olive Tree, υποχρεώθηκε να προχωρήσει σε
αντίστοιχο βήµα, µε το όνοµα Paese Nuovo. Τα δύο κόµµατα γνώριζαν ότι οι έδρες
περιφερείας που θα κέρδιζε κάθε συµµαχία δεν θα µείωναν τον αριθµό των
αναλογικών εδρών που θα έπαιρναν βάσει του κοµµατικού ποσοστού τους.
Μεταξύ τους, οι δύο λίστες κρατών κέρδισαν 360 από τις 475 έδρες στις εκλογικές
περιφέρειες, περισσότερες από το ήµισυ του συνόλου των 630 θέσεων, παρά το
γεγονός ότι τα δύο κόµµατα πήραν λιγότερο από το 0,2% του εθνικού ανάλογου
τµήµατος της ψηφοφορίας. Στη περίπτωση της Forza Italia (µέρος της Συµµαχίας της
Ελευθερίας), η τακτική ήταν τόσο επιτυχής που δεν είχαν αρκετούς υποψηφίους στην
κοµµατική λίστα (το αναλογικό µέρος) για να λάβουν όσες θέσεις στην
πραγµατικότητα κέρδισαν, χάνοντας έτσι 12 έδρες.

Το παράδειγµα Βενεζουέλας
Στη Βενεζουέλα έχει χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν ως εκλογικό σύστηµα η ΜΑΕ. Η
τακτική αυτή προήλθε από τον κυβερνήτη της αντιπολίτευσης Yaracuy και στη
συνέχεια εγκρίθηκε από τα κόµµατα στήριξης Τσάβες. Όµως µετά από διάφορα
προβλήµατα που προήλθαν από την τακτική της πολλαπλής συµµετοχής τα οποία
κατάφεραν να ξεπεράσουν τις νοµικές και συνταγµατικές προκλήσεις, η Βενεζουέλα
επανέφερε τελικά την παράλληλη ψήφο.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Το Σύστηµα Πρόσθετων Μελών (ΣΠΜ - Additional Member System ΑΜS)
είναι ο όρος που χρησιµοποιείται στο Ηνωµένο Βασίλειο για το σύστηµα ψηφοφορίας
που χρησιµοποιείται στη Σκωτία, την Ουαλία και τη Συνέλευση του Λονδίνου.
Το ΣΠΜ κάποιες φορές συγχέεται µε το σύστηµα ΜΑΕ ή το Παράλληλο σύστηµα
ψηφοφορίας, που είναι ένα ηµι-αναλογικό εκλογικό σύστηµα. Όπως έχει αναφερθεί
προηγουµένως, και στις δύο περιπτώσεις, ορισµένοι εκπρόσωποι εκλέγονται από ένα
ενιαίο νικητή στις γεωγραφικές εκλογικές περιφέρειες και άλλοι εκλέγονται βάσει
αναλογικής εκπροσώπησης από µια ευρύτερη περιοχή, συνήθως µε κοµµατικές λίστες.
Οι ψηφοφόροι έχουν συνήθως δύο ψηφοφορίες, µια για το κόµµα και µια για τον
υποψήφιο σε µια εκλογική περιφέρεια, ακόµη και αν µερικές φορές οι δύο ψήφοι
συνδυάζονται. Οι εκπρόσωποι περιφέρειας συνήθως εκλέγονται µε τη µέθοδο του
απλού νικητή (FPTP). Οι κοµµατικοί εκπρόσωποι εκλέγονται από τη ψήφο κόµµατος,
όπου οι εκλογείς ψηφίζουν για ένα πολιτικό κόµµα και όχι για συγκεκριµένο
υποψήφιο. Τα συγκεκριµένα άτοµα που επιλέγονται προέρχονται από καταλόγους που
καταρτίζονται από τα πολιτικά κόµµατα πριν από τις εκλογές, σε εθνικό ή
περιφερειακό επίπεδο. Οι διαφορές µεταξύ των δύο αυτών συστηµάτων και του
Συστήµατος Πρόσθετων µελών έχουν ως εξής:
1.

Στο πλαίσιο της ΜΑΕ, στόχος είναι είτε για το σύνολο των εκπροσώπων του
κόµµατος - συµπεριλαµβανοµένων εκπροσώπων στην εκλογική περιφέρεια - να
είναι ανάλογος µε το ποσοστό των ψήφων του κόµµατος ή για την κατανοµή
επιπλέον εδρών για το κόµµα προκειµένου να αντισταθµίσουν το σύνολο ή το
µεγαλύτερο µέρος του δυσανάλογου αποτελέσµατος στις εκλογικές περιφέρειες.
Η ψηφοφορία κόµµατος καθορίζει τον αναλογικό αριθµό των εκπροσώπων του
κόµµατος στη συνέλευση, δηµιουργώντας έτσι µια απόλυτα αναλογική
εκπροσώπηση. Αυτό δεν ισχύει στο ηµι-αναλογικό σύστηµα της παράλληλης
ψήφου. Το Σύστηµα Πρόσθετων Μελών είναι σχεδόν το ίδιο, µε την ΜΑΕ µε
τη διαφορά ότι δεν υπάρχουν έδρες πλεονάσµατος ή ισορροπίας
σε
περιπτώσεις όπου ένα κόµµα παίρνει περισσότερες έδρες από ότι η ψηφοφορία
του κόµµατος επιτρέπει, και έτσι δεν είναι, σε ορισµένες περιπτώσεις, ένα
εντελώς αναλογικό σύστηµα.

2.

Στο Παράλληλο Σύστηµα ψηφοφορίας (ή το Σύστηµα Αναπληρωµατικού
Μέλους - Supplementary Member System- SUP), οι έδρες κατανέµονται
αναλογικά µεταξύ των κοµµάτων, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τυχόν έδρες
της εκλογικής περιφέρειας τις οποίες έχει κερδίσει το κόµµα. Σύµφωνα µε
ορισµένες απόψεις, αυτά τα συστήµατα δεν είναι εποµένως εκλογικές µέθοδοι,
αλλά δύο παράλληλα συστήµατα για ταυτόχρονες, χωριστές εκλογές. Επίσης,
εν αντιθέσει µε την ΜΑΕ, η αναλογική κατανοµή των κοµµατικών εδρών
υπολογίζεται πάνω στο σύνολο των κοµµατικών εδρών µόνο, και όχι για όλες
τις έδρες.
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Μέθοδος Υπολογισµού ΣΠΜ
Σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο (δηλαδή πέραν του επιπέδου της εκλογικής
περιφέρειας) έχουν χρησιµοποιηθεί πολλές διαφορετικές µέθοδοι υπολογισµού:
Στο Σκωτσέζικο µοντέλο του ΣΠΜ, οι έδρες των περιφερειών διαιρούνται µε τη
µέθοδο D'Hondt. Ωστόσο, ο αριθµός των θέσεων που έχουν ήδη κερδηθεί στις τοπικές
εκλογικές λαµβάνεται υπόψη στους υπολογισµούς για τις έδρες κοµµατικής λίστας,
ενώ λαµβάνεται υπόψη ο πρώτος µέσος όρος για κάθε πολιτικό µέρος ακολουθώντας
τον αριθµό των κερδισµένων FPTP εδρών.
Στο ιταλικό µοντέλο ΣΠΜ, το οποίο χρησιµοποιείτο από το 1993-2005, για κάθε
κερδισµένη εκλογική έδρα από κάθε πολιτικό κόµµα, ο συνολικός αριθµός ψήφων του
κόµµατος µειωνόταν από τον δεύτερο σε κατάταξη εξελεγµένο υποψήφιο, µε τον όρο
ότι η µείωση δεν µπορεί να είναι µικρότερη του ύψους των 25% του συνολικού
αριθµού ψήφων, ή των ψήφων που έλαβε ο εξελεγµένος υποψήφιος. Η επιλογή γίνεται
µε το µικρότερο ποσοστό.

Κατώτατα Όρια
Όπως και σε πολλά συστήµατα που περιέχουν ή βασίζονται σε καταλόγους
εκπροσώπησης των κοµµάτων, σε κάποια µοντέλα ΣΠΜ, ένα κόµµα πρέπει να
εξασφαλίσει τουλάχιστον ένα ορισµένο ποσοστό του συνόλου των ψήφων αλλιώς δεν
κερδίζει έδρες. Οι υποψήφιοι βέβαια που έχουν κερδίσει σε µια εκλογική περιφέρεια
εξακολουθούν να κατέχουν την έδρα τους. Στο Ηνωµένο Βασίλειο σε όλες σχεδόν τις
εκλογές δεν υπάρχουν όρια, εκτός του «αποτελεσµατικού ορίου» τα οποία είναι
συνυφασµένα µε την περιφερειακή διάρθρωση. Ωστόσο, οι εκλογές για τη Συνέλευση
του Λονδίνου έχουν ένα όριο του 5%, το οποίο έχει κατά καιρούς στερήσει έδρες σε
διάφορα κόµµατα.

Ψευδοσυµµετοχές
Όπως έχει αναφερθεί προηγουµένως, τέτοιες τακτικές αποτελούν τεχνάσµατα για την
αναστάτωση των µηχανισµών προσαρµογής που περιέχονται στο αναλογικό µέρος του
ΣΠΜ, ώστε να δηµιουργούν εκ των γεγονότων παράλληλη ψηφοφορία.
Τέτοιες ψευδοσυµµετοχές δεν χρησιµοποιούνται στη Σκωτία, Ουαλία η άλλες χώρες
όπου χρησιµοποιούνται τα µοντέλα ΣΠΜ, στα οποία οι ψηφοφόροι επιλέγουν
υποψηφίους από εγκαθιδρυµένα πολιτικά κόµµατα. Στις Σκωτσέζικες εκλογές του
2007, το Εργατικό Κόµµα
δεν παρουσίασε υποψηφίους στο κατάλογο της
Γλασκώβης, ∆υτικά της Σκωτίας, και της Κεντρικής Σκωτίας. Η εκλογική τους δύναµη
στις δύο προηγούµενες εκλογές δεν ήταν αρκετή ώστε να δηµιουργηθεί λίστα τοπικών
εκπροσώπων. Αντ’ αυτού προτάθηκε η στήριξη υποψηφίων του Coop Party, αφού στο
παρελθόν το Cοop Party είχε επιλέξει να µην προωθήσει υποψηφίους αλλά να
προωθήσει συγκεκριµένους υποψηφίους του Εργατικού Κόµµατος. Ωστόσο, η
Εκλογική Επιτροπή έκρινε ότι το Coop Party ήταν εξαρτηµένο από το Εργατικό
Κόµµα και έτσι δεν µπορούσαν να θεωρηθούν σαν διαφορετικές νοµικές οντότητες.
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Αντίθετα στην Ουαλία και τις εκλογές της Γενικής Συνέλευσης το 2007, το Forward
Wales παρέταξε τους υποψηφίους του ως ανεξάρτητους, σε µια προσπάθεια
διεκδίκησης κοµµατικών εδρών, τις οποίες δεν θα δικαιούνταν εάν οι υποψήφιοι
εκλέγονταν στις τοπικές εκλογές. Ωστόσο, το τέχνασµα απέτυχε διότι οι “ανεξάρτητοι
υποψήφιοι” απέτυχαν να εκλεγούν και έτσι το κόµµα δεν έλαβε πλεονάζουσες έδρες .
Οι ψευδοσυµµετοχές είναι σε τελική ανάλυση ένα αναποτελεσµατικό εργαλείο στα
περισσότερα µοντέλα ΜΑΕ αφού η αναλογική ψηφοφορία του κόµµατος είναι ο
µοναδικός παράγοντας για τον καθορισµό της τελικής κατανοµής εδρών των εκλογών,
διότι οι πλεονάζουσες έδρες αντισταθµίζουν αυτόµατα τα όποια κέρδη εδρών από
τυχόν ψευδοσυµµετοχές.

Κριτική
Τα µικρότερα κοµµατικά σύνολα είναι πιθανό µε τα αντισταθµιστικά συστήµατα όπως
το ΣΠΜ να κερδίσουν ένα µεγαλύτερο αριθµό εδρών, δίνοντας έτσι µεγαλύτερη
πολιτική δύναµη στους αρχηγούς των κοµµάτων σε βάρος των περιφερειακών άµεσα
εξελεγµένων αντιπροσώπων, εκτός εάν τα πρόσθετα µέλη εκλέγονται από ανοικτούς
περιφερειακούς καταλόγους. Με τους κλειστούς καταλόγους κοµµάτων (δηλαδή
καταλόγους που καταρτίζονται εσωκοµµατικά), οι υποψήφιοι είναι εύκολο να γίνουν
υποχείρια των κοµµατικών ηγετών.
Επίσης υπάρχει πάντοτε η περίπτωση επηρεασµού της επιλογής των υποψηφίων των
πολύ µικρών κοµµάτων από τα µεγαλύτερα κόµµατα.
Αν για διάφορους λόγους δεν προταθούν οι πιο ικανοί υποψήφιοι, ή εάν τα ΜΜΕ
προβάλουν για δικούς τους λόγους συγκεκριµένους υποψήφιους, τα µεγαλύτερα
κόµµατα είναι πιθανό να κερδίσουν ένα µικρότερο αναλογικό αριθµό θέσεων στις
εκλογές, έτσι ώστε τα κυβερνώντα κόµµατα να καταλήξουν να µην έχουν απόλυτη
πλειοψηφία. Αυτό οδηγεί στο σύνηθες φαινόµενο των κοµµατικών συνεργασιών
κάποτε µε επιθυµητά αποτελέσµατα αλλά κάποτε µε προβλήµατα στη διακυβέρνηση
µιας χώρας.

Κατανόηση του ψηφοφόρου
Αρκετοί Βρετανοί αναλυτές υποστήριζαν ότι το ΣΠΜ στην αρχική του µορφή µε τα
δύο ξεχωριστά ψηφοδέλτια, ήταν δυσνόητο για τουλάχιστον το 28% των ψηφοφόρων
πολλοί από τους οποίους είχαν πιστέψει ότι η περιφερειακή ψήφος έπρεπε να είναι η
πρώτη τους προτίµηση και η κοµµατική ψήφος η δεύτερη. Κατόπιν σχετικής µελέτης η
Βρετανική κυβέρνηση προχώρησε το 2007 στο συνδυασµό των δύο ψηφοδελτίων σε
ένα, µε τους κοµµατικούς υποψηφίους στα αριστερά και τους τοπικούς περιφερείας
στα δεξιά βελτιώνοντας έτσι σηµαντικά το σύστηµα.

Τακτικισµοί στη ψηφοφορία
Κατά την προεκλογική περίοδο του 2007 στη Σκωτία, το Εργατικό Κόµµα θέλησε να
µην παρουσιάσει κοµµατικούς υποψηφίους στους καταλόγους της Γλασκώβης και των
περιφερειών της ∆υτικής και Κεντρικής Σκωτίας, αφού στις δύο προηγούµενες
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εκλογές είχε αποτύχει. Αντ’ αυτού προτάθηκε η στήριξη των υποψηφίων του Coop
Party µε το οποίο υπήρχε και στο παρελθόν συνεργασία. Ωστόσο, η Εκλογική
Επιτροπή επενέβη κρίνοντας ότι τα δύο κόµµατα δεν µπορούσαν να θεωρηθούν σαν
διαφορετικές νοµικές οντότητες και απέτρεψε αυτή την προσπάθεια διαπλοκής.
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ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας ασκεί εκτελεστική εξουσία µαζί µε το εντεκαµελές
Υπουργικό Συµβούλιο το οποίο ορίζει. (Οι Τουρκοκύπριοι από το 1963 αρνούνται τη
συµµετοχή τους στην κυβέρνηση).
Η Νοµοθετική εξουσία ασκείται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα µέλη της οποίας
εκλέγονται µε καθολική ψηφοφορία µε σύστηµα απλής αναλογικής για περίοδο πέντε
ετών. Η Βουλή των Αντιπροσώπων περιλαµβάνει 80 έδρες (56 για τους
Ελληνοκύπριους και 24 για τους Τουρκοκύπριους - οι 24 έδρες παραµένουν κενές).
Παράλληλα υπάρχουν τρεις παρατηρητές από τις Θρησκευτικές Οµάδες των
Μαρωνιτών, Λατίνων και Αρµενίων. Στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία το νοµοθετικό
όργανο, δεν έχει εκτελεστική εξουσία και υπάρχει σαφής διαχωρισµός των δύο
εξουσιών. Η σύνθεση της Βουλής δεν επηρεάζει συνταγµατικά την εκτελεστική
εξουσία αφού ο πρόεδρος και το Υπουργικό Συµβούλιο δεν απαιτείται να έχουν
κοινοβουλευτική στήριξη και πλειοψηφία αφού ψηφίζεται απευθείας από το λαό.
Το σύνταγµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δεν ορίζει συγκεκριµένο εκλογικό σύστηµα
ούτε καθορίζει τις εκλογικές περιφέρειες. Οι σχετικές ρυθµίσεις γίνονται µε νόµο ο
οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή. Μέχρι το 1979 ίσχυε το πλειοψηφικό σύστηµα, το
οποίο αντικαταστάθηκε αρχικά από το σύστηµα της ενισχυµένης αναλογικής (Νόµος
72 του 1979) και αργότερα από ένα σύστηµα που προσοµοιάζει στην απλή αναλογική
(Νόµος 11(Ι) του 1996), αφού το πλειοψηφικό δεν εξασφάλιζε την αντιπροσώπευση
της µειοψηφίας και οδηγούσε σε άδικη και άνιση κατανοµή των εδρών, µη
συναρτώµενη µε την πραγµατική δύναµη των κοµµάτων.
Σύµφωνα µε το υφιστάµενο σύστηµα, κάθε κόµµα το οποίο εξασφαλίζει το εκλογικό
µέτρο, δηλαδή ποσοστό µεγαλύτερο από το 1/56 των έγκυρων ψήφων αποκτά
δικαίωµα συµµετοχής στην κατανοµή των βουλευτικών εδρών. Ο κάθε ψηφοφόρος
έχει δικαίωµα να δώσει την ψήφο του σε ένα κόµµα ή να εκδηλώσει προτίµηση προς
συγκεκριµένους υποψηφίους (ενός µόνο κόµµατος) σηµειώνοντας την επιλογή του στο
όνοµα τους.
Ο αριθµός των εδρών ανά επαρχία προκύπτει από την διαίρεση του συνολικού
αριθµού των εγγεγραµµένων ψηφοφόρων στην επαρχία διά του αριθµού του συνόλου
των εγγεγραµµένων ψηφοφόρων που αντιστοιχεί στο 1/56 του συνόλου των
εγγεγραµµένων ψηφοφόρων.
Αφού γίνει η καταµέτρηση των ψήφων ανά περιφέρεια και αφού αφαιρεθούν τα άκυρα
και λευκά ψηφοδέλτια, διαιρείται ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων διά του
αριθµού των εδρών της. Το πηλίκο (χωρίς το κλάσµα) αποτελεί το εκλογικό µέτρο.
Κατά τον τρόπο αυτό καθορίζεται το εκλογικό µέτρο, δηλαδή, ο αριθµός ψήφων που
αντιστοιχεί σε κάθε έδρα. Εποµένως συνεπάγεται ότι το εκλογικό µέτρο στην πρώτη
κατανοµή δεν είναι ακριβώς το ίδιο ανά επαρχία.

25

Πρώτη Κατανοµή εδρών
Για την πρώτη κατανοµή εδρών, σε κάθε επαρχία διαιρούµε το σύνολο των ψήφων
κάθε κόµµατος διά του εκλογικού µέτρου για να καθοριστεί ο αριθµός υποψηφίων του
που εκλέγονται. Για παράδειγµα, το 1996, στη Λευκωσία, αναλογούσαν στο ∆ΗΣΥ
46935/6473=7,25 έδρες. Εξασφαλίζει δηλαδή, 7 έδρες στην πρώτη κατανοµή και έχει
αχρησιµοποίητο υπόλοιπο 46935-(6473Χ7)=1624 ψήφους.
Η ίδια διαδικασία θα γίνει για το κόµµα σε όλες τις περιφέρειες και στη συνέχεια για
όλα τα άλλα κόµµατα, για όλες τις περιφέρειες και θα ολοκληρωθεί η πρώτη
κατανοµή.
Το γεγονός ότι από τη διαίρεση των ψήφων κάθε κόµµατος διά του εκλογικού µέτρου
προκύπτει κλάσµα έδρας (στο πιο πάνω παράδειγµα έχουµε 0,25 για το ∆ΗΣΥ στη
Λευκωσία), σηµαίνει ότι υπόλοιπο εδρών αποµένουν για τον επόµενο γύρο κατανοµής.
Το 1996 είχαµε υπόλοιπο 16 έδρες (ποσοστό 28,6% του συνόλου).

∆εύτερη Κατανοµή εδρών
Προς το σκοπό διαµερισµού των εδρών αυτών γίνεται δεύτερη κατανοµή. Αυτό
επιτυγχάνεται µε την ακόλουθη διαδικασία: Τα υπόλοιπα των κοµµάτων που
εξασφάλισαν ποσοστό πέραν του 1/56 των ψήφων ή των συνασπισµών δύο κοµµάτων
που πήραν πάνω από 10%, σε παγκύπριο επίπεδο προστίθενται.
Για παράδειγµα, στην περίπτωση του 1996, δικαίωµα για τη δεύτερη κατανοµή είχαν
το ΑΚΕΛ, ο συνασπισµός ∆ΗΣΥ-Φιλελευθέρων, το ∆ΗΚΟ, η Ε∆ΕΚ και το ΚΕ∆, των
οποίων τα υπόλοιπα των ψήφων ήσαν συνολικά 91694. ∆ιαιρώντας τον αριθµό αυτό
µε τις έδρες που απέµειναν (16) καθορίζεται το εκλογικό µέτρο της δεύτερης
κατανοµής, το οποίο πρόκειται να χρησιµοποιηθεί στη νέα κατανοµή. Απ’ αυτό
προκύπτει ο αριθµός 5731, µε τον οποίο θα διαιρεθεί το σύνολο των αχρησιµοποίητων
ψήφων κάθε κόµµατος. Το 1996 είχαµε το ακόλουθο αποτέλεσµα:
ΑΚΕΛ = 3,02 ∆ΗΣΥ=3,82 ∆ΗΚΟ= 3,80 Ε∆ΕΚ=2,98 ΚΕ∆=2,37

Το ακέραιο τµήµα του αποτελέσµατος δείχνει τον αριθµό εδρών που παίρνει το κάθε
κόµµα στη φάση αυτή της κατανοµής.
Έτσι από τις 16 έδρες κατανέµονται 3+3+3+2+2=13 και αποµένουν 3 για την τελική
φάση η οποία θα γίνει µε βάση το πιο µεγάλο κλάσµα από την πιο πάνω διαίρεση. Η
πρώτη έδρα καταλήγει στην Ε∆ΕΚ (0.98), η δεύτερη στο ∆ΗΣΥ (0.82) και η τρίτη στο
∆ΗΚΟ (0.80). Επισηµαίνεται ότι η συµµετοχή ενός κόµµατος στην τρίτη κατανοµή
είναι δυνατή µόνο αν αυτό έχει πάρει πάνω από 2/56 των ψήφων σε παγκύπρια βάση
(3.6%). Συνεπώς κόµµατα µε παγκύπρια εκλογική δύναµη µέχρι και 3.6%
αντιπροσωπεύονται µόνο µε ένα βουλευτή (για αυτό λέµε σχεδόν απλή αναλογική).
Η σειρά που ακολουθείται για την πρώτη κατανοµή των εδρών ξεκινά µε το κόµµα
που έχει τις πιο πολλές ψήφους στην περιφέρεια και συνεχίζει µε το επόµενο πιο
ισχυρό και ούτω καθεξής.
26

Σε ότι αφορά τους υποψήφιους κάθε κόµµατος, εκλέγονται µε τη σειρά αυτοί που
έχουν τους πιο πολλούς σταυρούς προτίµησης και σε περίπτωση ισοψηφίας µε βάση τη
σειρά στο ψηφοδέλτιο.
Η δεύτερη κατανοµή αρχίζει από το κόµµα µε το πιο µεγάλο υπόλοιπο ψήφων
(παγκύπριο άθροισµα) το οποίο παίρνει την πρώτη του έδρα στη περιφέρεια µε το πιο
ψηλό υπόλοιπο αχρησιµοποίητων ψήφων και στη συνέχεια µεταβαίνει διαδοχικά στις
επόµενες µέχρι να συµπληρώσει τον αριθµό εδρών που δικαιούται. Σε περίπτωση που
συναντά περιφέρεια χωρίς υπόλοιπο εδρών, µεταβαίνει στην αµέσως επόµενη.
Στην τελική φάση (λεγόµενη τρίτη κατανοµή) ακολουθείται η ίδια σειρά.

Εκλογή Βουλευτών
Οι βουλευτές εκλέγονται από τις λίστες των κοµµάτων ή από τους ανεξάρτητους. Στις
λίστες των κοµµάτων οι υποψήφιοι µπαίνουν µε αλφαβητική σειρά. Ο αρχηγός
κόµµατος στην περιφέρειά που κατέρχεται ως υποψήφιος τίθεται επικεφαλής και δεν
χρειάζεται σταυρό προτίµησης. Εάν στη συγκεκριµένη περιφέρεια ο συνδυασµός
εκλέξει βουλευτή, εκλέγεται απευθείας ο επικεφαλής. Επικεφαλής µπορεί να είναι και
άλλος πλην του αρχηγού εάν οριστεί από το συνδυασµό.
Ανά περιφέρεια ο ψηφοφόρος δικαιούται συγκεκριµένο µέγιστο αριθµό σταυρών
προτίµησης. Έγκυρο θεωρείται το ψηφοδέλτιο που ξεκάθαρα καθορίζει την επιλογή
του ψηφοφόρου όσον αφορά το συνδυασµό (ή τον ανεξάρτητο) υποψήφιο. Συνεπώς
κάθε οριζόντια προτίµηση θεωρείται ΑΚΥΡΗ. Το ψηφοδέλτιο θεωρείται άκυρο εάν
δεν είναι ξεκάθαρη η κατά συνδυασµό προτίµηση πχ. αν υπάρχει σταυρός σε δύο
κόµµατα ή εάν υπάρχουν σταυροί προτίµησης σε υποψηφίους πολλών κοµµάτων
χωρίς επιλογή συνδυασµού. Μόνο όταν όλες οι επιλογές του ψηφοφόρου σε ότι αφορά
τους υποψηφίους βρίσκονται στο ίδιο συνδυασµό θεωρείται έγκυρο το ψηφοδέλτιο και
έγκυρες οι επιλογές του για υποψηφίους (αρκεί να µην υπερβαίνουν τον αριθµό
υποψηφίων που δύναται να ψηφίσει). Αν είναι ξεκάθαρη η επιλογή του για το κόµµα ή
το συνδυασµό και όχι για τους υποψηφίους τότε θεωρείται έγκυρο για το κόµµα και
δεν λαµβάνεται υπόψη για τους υποψηφίους. Αντίθετα εάν είναι ξεκάθαρη η επιλογή
του για τους υποψηφίους αλλά όχι για το κόµµα (δηλαδή δεν σηµείωσε το τετράγωνο
για το κόµµα και οι επιλογές του υποψηφίου προέρχονται από πολλά κόµµατα δηλ.
οριζόντια) τότε το ψηφοδέλτιο είναι ΑΚΥΡΟ (και για το κόµµα και για τους
υποψήφιους).
Συνεπώς το σύστηµα όπως λειτουργεί σήµερα στηρίζεται στην υποστήριξη των
συνδυασµών (κοµµάτων) και αποθαρρύνει την οριζόντια ψηφοφορία.
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Ευρωεκλογές
Η ίδια διαδικασία ισχύει και για τις ευρωεκλογές µε τη µόνη διαφορά ότι ολόκληρη η
Κύπρος θεωρείται σαν µια εκλογική περιφέρεια. ∆εν υπάρχει δηλαδή µεταφορά
υπολοίπων. Το σύστηµα είναι πιο αναλογικό παρά το γεγονός ότι διατηρείται το
πλαφόν του 1.8%.

Πλεονεκτήµατα
Είναι βοηθητικό για τα µικρότερα πολιτικά κόµµατα γιατί προωθεί την
αντιπροσώπευση όλων των πολιτικών απόψεων αναλογικά και είναι σχετικά απλό.
∆οκιµάστηκε για σειρά ετών χωρίς να προκληθούν ιδιαίτερα προβλήµατα και οι
ψηφοφόροι έχουν συνηθίσει να το λειτουργούν χωρίς πολλές συγχύσεις. Παρέχει
επίσης τη δυνατότητα έκφρασης της ευρωπαϊκής αρχής της επικουρικότητας αφού
επιλέγονται οι βουλευτές από µικρές περιφέρειες.

Βασικά µειονεκτήµατα
Η αυξανόµενη δυσαρέσκεια στα κόµµατα και η µη παροχή δυνατότητας στο
ψηφοφόρο να επιλέξει πρόσωπα αντί κόµµατα, τον οδηγεί στην αποχή ή στο άκυρο /
λευκό. Επίσης υπάρχει διαφορετικό εκλογικό µέτρο ανά επαρχία και ανά κατανοµή.
Υπάρχει ψηλό εκλογικό µέτρο για τη «τρίτη κατανοµή».
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Με βάση την προηγηθείσα µελέτη των διάφορων εκλογικών συστηµάτων και του
υφιστάµενου Κυπριακού συστήµατος η οµάδα εργασίας της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ έχει καταλήξει στα πιο κάτω συµπεράσµατα :
1. Τα πλείστα σύγχρονα εκλογικά συστήµατα βασίζονται στο δικαίωµα της
ελεύθερης ψήφου του Πολίτη που µπορεί να εκφράζεται είτε Κάθετα µε
κοµµατικό ψήφο είτε Οριζόντια µε ψήφο σε οποιονδήποτε τοπικό υποψήφιο ή
συνδυασµό και των δύο.
2. Το πιο βασικό πρόβληµα του υφιστάµενου Κυπριακού συστήµατος είναι η
παντελής έλλειψη της Οριζόντιας Ψηφοφορίας. Αυτή η βασική στέρηση ενός
θεµελιώδους δικαιώµατος του Πολίτη, έχει συµβάλει σοβαρά στην καθολική
απαξίωση των πολιτικών κοµµάτων και στη σηµαντική αύξηση του φαινοµένου
της αποχής.
3. Το Σύστηµα της Μεικτής Αναλογικής Εκπροσωπήσεως (ΜΑΕ) αποτελεί τον
πιο δίκαιο τρόπο κατανοµής των βουλευτικών εδρών ανάλογα µε τις επιθυµίες
των ψηφοφόρων. ∆εν είναι όµως ιδιαίτερα απλό και η εφαρµογή του σε πολύ
µικρές χώρες δεν είναι ίσως η πιο εύκολη και πρακτική λύση.
4. Το Σύστηµα Πρόσθετων Μελών που διαφέρει από την ΜΑΕ στο ότι δεν
υπάρχουν επιπρόσθετες ή πλεονάζουσες θέσεις και εποµένως ο αριθµός των
θέσεων στο Κοινοβούλιο είναι σταθερός, είναι πιο κατάλληλο σαν πρότυπο για
υιοθέτηση στην περίπτωση της Κύπρου.
5. Οποιοδήποτε µεταρρυθµιστικό σύστηµα προταθεί πρέπει να είναι απλό στην
κατανόηση και στην εφαρµογή, να διαφυλάττει ή ακόµα και να ενθαρρύνει το
δικαίωµα της κοµµατικής επιλογής, να παρέχει αυξηµένες επιλογές στο
ψηφοφόρο λαµβάνοντας υπόψη τα Κυπριακά δεδοµένα και πρώτιστα να
προάγει την εκλογή των πιο ικανών υποψηφίων από όλους τους χώρους.
6. Υπάρχουν πάντα πιθανότητες τακτικισµών στη ψηφοφορία,, διαπλοκής, ψευδοσυµµετοχών και εκµεταλλεύσεως όλων των συστηµάτων από πολιτικά
κόµµατα, τα ΜΜΕ και από ανεξάρτητους πολίτες για εξυπηρέτηση των δικών
τους συµφερόντων. Εποµένως, η Εκλογική Νοµοθεσία καθώς και η νοµοθεσία
περί Πολιτικών Κοµµάτων θα πρέπει να εµπεριέχουν κατάλληλα αποτρεπτικά
µέτρα και αυστηρές ποινές για πρόληψη τέτοιων φαινοµένων.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Αξιολόγηση
(1-10)

Νο.

Χαρακτηριστικά

1

Ευχέρεια στο ψηφοφόρο να επιλέγει υποψηφίους πέραν του
ενός κόµµατος

2

Ευχέρεια στο ψηφοφόρο να επιλέγει µόνο το Κόµµα του

3

∆υνατότητα επιλογής Ανεξάρτητων υποψηφίων παράλληλα
µε τη βασική ιδεολογική ταύτιση µε κάποιο κόµµα

4

Μειώνει την απόλυτη εξουσία συγκεκριµένων κοµµαταρχών
στην επιλογή υποψηφίων βουλευτών

5

Περνά την κριτική µιας αυστηρής και επαγγελµατικής
ανάλυσης ρίσκου που εµπλέκει άτοµα από όλες τες σχετικές
ειδικότητες. π.χ. Νοµικούς, Μαθηµατικούς, Εκλογολόγους,
Πολιτικούς, Τεχνοκράτες

6

Ελκυστικό σε αυτούς που µέχρι τώρα επέλεγαν την αποχή

7

Είναι σχετικά εύκολη η αποδοχή του από τα κόµµατα

8

Ενθαρρύνει την προώθηση των πιο καλών, ανιδιοτελών και
έντιµων πολιτών στη Βουλή

9

Παρέχει αυξηµένες ευχέρειες επιλογής σε σχέση µε το
προηγούµενο σύστηµα

10

Κατανοητό από το µέσο Πολίτη

11

∆εν ενθαρρύνει την εκµετάλλευση από ένα µέρος του
εκλογικού συστήµατος εις βάρος τούς άλλους

12

Συνάδει µε το Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο
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Προσχέδιο
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ
ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΟΜΟ
Συνοπτικός

1.Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί της Εκλογής των Μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2013 και θα διαβάζεται

τίτλος.

µαζί µε τους περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόµους
του 2004 έως 2009 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόµος») και

10(Ι) του 2004

ο βασικός νόµος και ο παρών Νόµος θα αναφέρονται µαζί ως οι περί της Εκλογής
των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2004 έως 2009.

202(Ι) του 2004
207(Ι) του 2004
13(Ι) του 2009.

Τροποποίηση του

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την προσθήκη σ’ αυτό, στην

άρθρου 2 του

κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισµών τους:

βασικού νόµου.

«Ψηφοδέλτιο κάθετης επιλογής» σηµαίνει το ψηφοδέλτιο εκείνο στο οποίο
καθίσταται δυνατό να εξακριβωθεί πλήρως και άνευ αµφισβητήσεως η
επιλογή του εκλογέα είτε µε σταυρό προτίµησης σε µόνο ένα κόµµα ή σε
ένα συνασπισµό κοµµάτων ή σε ένα συνδυασµό ανεξάρτητων υποψηφίων ή
σε ένα ανεξάρτητο υποψήφιο είτε µε την τοποθέτηση σταυρού προτίµησης
σε υποψηφίους µόνο ενός κόµµατος ή συνασπισµού κοµµάτων ή
συνδυασµού ανεξάρτητων υποψηφίων.

«Οριζόντιο ψηφοδέλτιο» σηµαίνει ψηφοδέλτιο στο οποίο καθίσταται σαφής η
πρόθεση του εκλογέα να επιλέξει υποψηφίους από περισσότερα από ένα κόµµατα
ή/και περισσότερους από ένα συνασπισµούς κοµµάτων ή/και περισσότερους από
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ένα συνδυασµούς ανεξάρτητους υποψηφίους ή/και περισσότερους ανεξάρτητους
υποψηφίους και δεν καθορίζεται σ’ αυτό η επιλογή κόµµατος ή συνασπισµού
κοµµάτων ή συνδυασµού ανεξάρτητων υποψηφίων ή ανεξάρτητου υποψήφιου.

Τροποποίηση του

3. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την προσθήκη στο Μέρος V αυτού, αµέσως

βασικού νόµου µε

µετά πριν το άρθρο 23 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 22Α και 22Β:

την προσθήκη σ’
αυτόν νέων
άρθρων 22Α και
22Β.

«∆ιαδικασία

22Α. Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (6) του άρθρου

κατά τη

29 του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων

ψηφοφορία

Νόµου, στη διαδικασία που ακολουθείται κατά τη ψηφοφορία
τη

µέρα

διεξαγωγής

των

εκλογών

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, εκλογέας που επιλέγει την οριζόντια ψηφοφορία,
δύναται να εκδηλώνει την προτίµησή του υπέρ ορισµένου ή
ορισµένων υποψηφίων ανηκόντων εις πλείονες του ενός
κόµµατος

ή

συνασπισµούς

κοµµάτων

ή

συνδυασµούς

πλειόνων

συνεργαζοµένων

ανεξάρτητων

υποψηφίων

ή

ανεξάρτητων υποψηφίων, νοουµένου ότι ο αριθµός των
σταυρών προτίµησης που σηµειώνεται εις ένα ψηφοδέλτιο δεν
υπερβαίνει το συνολικό µέγιστο αριθµό σταυρών προτίµησης
που δικαιούται και νοουµένου ότι δε σηµειώνει παράλληλα µε
την προτίµησή του υπέρ ορισµένων υποψηφίων και την
προτίµησή του υπέρ συγκεκριµένου κόµµατος ή συνασπισµού
πλειόνων

συνεργαζοµένων

κοµµάτων

ή

συνδυασµού

ανεξαρτήτων.

∆ιαλογή

των 22Β. (1) Η διαλογή και καταµέτρηση των ψήφων διενεργείται

ψήφων.

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του περί Εκλογής
Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, αφού προηγηθεί
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διαχωρισµός και ξεχωριστή καταµέτρηση των ψηφοδελτίων
κάθετης επιλογής και των οριζόντιων ψηφοδελτίων.

(2) Τα αποτελέσµατα της καταµέτρησης που διενεργείται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1) τηρούνται επίσης
ξεχωριστά για σκοπούς κατανοµής των εδρών».

Αντικατάσταση

4. Το άρθρο 23 του βασικού νόµου αντικαθίσταται από τα ακόλουθα νέα άρθρα 23

του άρθρου 23 του

και 23Α:

βασικού νόµου.

«Πρώτη

23. (1) Με την περάτωση της ψηφοφορίας, αρχίζει από τον

κατανοµή εδρών.

Έφορο κάθε εκλογικής περιφέρειας η συγκέντρωση και
κατάταξη, κατά τον καθορισµένο τρόπο, των αποτελεσµάτων
της εκλογής στην οικεία εκλογική του περιφέρεια.

(2)

(α)

Ο

Γενικός

Έφορος,

αφού

συγκεντρώσει

τα

αποτελέσµατα από τους Εφόρους κάθε εκλογικής περιφέρειας,
προχωρεί στην έκδοση του τελικού αποτελέσµατος και
προβαίνει στην πρώτη κατανοµή των εδρών και την
ανακήρυξη των επιτυχόντων σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου.

(3) Προς το σκοπό τούτο το σύνολο των εγκύρων
ψήφων που προέρχονται από την καταµέτρηση τόσο
των ψηφοδελτίων κάθετης επιλογής όσο και των
οριζόντιων ψηφοδελτίων διαιρείται διά του αριθµού
των

εδρών.

Το

εκ

της

διαιρέσεως

πηλίκο

παραλειποµένου του κλάσµατος αποτελεί το εκλογικό
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µέτρο διά του οποίου διαιρείται:

(α) η εκλογική δύναµη εκάστου συνδυασµού

όπως

προήλθε από την καταµέτρηση των ψηφοδελτίων
κάθετης επιλογής, δηλαδή το σύνολο των υπέρ του
συνδυασµού εγκύρων ψήφων, και λαµβάνει έκαστος
συνδυασµός τόσες έδρες όσες φορές το εκλογικό µέτρο
περιέχεται εις την εκλογική του δύναµη

(β) η εκλογική δύναµη του συνόλου των υποψηφίων οι
οποίοι προέρχονται από διαφορετικούς συνδυασµούς
και η οποία συνίσταται στο σύνολο των έγκυρων
ψήφων που προήλθε από την καταµέτρηση των
οριζόντιων ψηφοδελτίων και κατανέµονται σ’ αυτούς
τόσες έδρες όσες φορές το εκλογικό µέτρο περιέχεται
εις το συνολικό αριθµό των οριζοντίων ψηφοδελτίων,
µε τον τρόπο που καθορίζεται στο εδάφιο (4).

(γ) Η κατανοµή των αδιάθετων εδρών γίνεται
µεταξύ των υποψηφίων, των αυτοτελών κοµµάτων,
συνασπισµών κοµµάτων, συνδυασµών ανεξαρτήτων
υποψηφίων ή ανεξαρτήτων υποψηφίων, ανεξάρτητα αν
έχουν δικαιωθεί ή όχι µε οποιαδήποτε έδρα κατά την
πρώτη κατανοµή, σύµφωνα µε τη σειρά του ύψους των
αχρησιµοποίητων υπολοίπων.

(δ) Έδρα που παραχωρείται σε αυτοτελές κόµµα,
συνασπισµό κοµµάτων ή συνδυασµό ανεξαρτήτων
καταλαµβάνεται από τον υποψήφιο τους ο οποίος έχει
κατά

σειρά

προτεραιότητας

σταυρούς προτίµησης.»
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τους

περισσότερους

(4) Η κατανοµή των εδρών αρχίζει µε το αποτέλεσµα
της κάθετης επιλογής και για σκοπούς κατάταξης
προτεραιότητας λαµβάνονται υπόψη οι σταυροί που
έλαβε έκαστος υποψήφιος ανεξάρτητα αν αυτοί
προήλθαν από την κάθετή η την οριζόντια ψηφοφορία.
Όταν ολοκληρωθεί η κατανοµή των εδρών της κάθετης
επιλογής, ακολουθεί η κατανοµή των εδρών που
αναλογούν στα οριζόντια ψηφοδέλτια, λαµβάνουν
υπόψη τους σταυρούς προτίµησης που έλεγαν οι
υποψήφιοι µόνο από οριζόντια ψηφοδέλτια.

Νοείται ότι υποψήφιος ο οποίος κατέλαβε έδρα από την
κατανοµή των ψηφοδελτίων κάθετης επιλογής µεταξύ των
εδρών των συνδυασµών υποψηφίων κοµµάτων ή συνασπισµού
κοµµάτων ή συνδυασµών ανεξαρτήτων υποψηφίων δεν
µετέχει στην κατανοµή των εδρών από την οριζόντια
ψηφοφορία.
Νοείται ότι ο υποψήφιος ο οποίος κατέλαβε έδρα από την
κατανοµή µεταξύ των εδρών των συνδυασµών υποψηφίων
κοµµάτων

ή

συνασπισµού

κοµµάτων

ή

συνδυασµών

ανεξαρτήτων υποψηφίων δεν µετέχει στην κατανοµή των
εδρών από την οριζόντια ψηφοφορία.

(5) (α) Οι παραχωρούµενες σύµφωνα µε τις πιο πάνω διατάξεις
έδρες σε κάθε συνδυασµό, καταλαµβάνονται από τους
υποψηφίους οι οποίοι έχουν κατά σειρά τους περισσότερους
σταυρούς προτίµησης και αν δεν υπάρχουν τέτοιοι υποψήφιοι,
ανάλογα µε τη σειρά µε την οποία αναγράφονται στο
ψηφοδέλτιο.
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(β) Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσότερων
υποψηφίων του ίδιου συνδυασµού, αν οι έδρες που
παραχωρούνται στο συνδυασµό αυτό είναι λιγότερες των
ισοψηφησάντων υποψηφίων, κρίνονται µε κλήρωση που
διενεργείται από τον Γενικό Έφορο στην παρουσία των
υποψηφίων και καταλαµβάνει την έδρα ο υποψήφιος το όνοµα
του οποίου κληρώθηκε.

(γ) Σε περίπτωση συνδυασµού ο οποίος περιλαµβάνει
λιγότερους υποψηφίους από των παραχωρούµενων σε αυτόν
δυνάµει του παρόντος άρθρου, καταλαµβάνει τόσες έδρες όσοι
οι υποψήφιοι αυτού.

(6) (α) Οι παραχωρούµενες σύµφωνα µε τις πιο πάνω διατάξεις
έδρες που καταλαµβάνονται από υποψήφιος που µετείχαν στην
οριζόντια ψηφοφορία, καταλαµβάνονται από τους υποψηφίους
οι οποίοι έχουν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς
προτίµησης.

(β) Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσότερων υποψηφίων,
αν οι έδρες που παραχωρούνται στα οριζόντια ψηφοδέλτια
είναι λιγότερες των ισοψηφησάντων υποψηφίων, κρίνονται µε
κλήρωση που διενεργείται από τον Γενικό Έφορο στην
παρουσία των υποψηφίων και καταλαµβάνει την έδρα ο
υποψήφιος το όνοµα του οποίου κληρώθηκε.

(7) (α) Ο Γενικός Έφορος, βάσει των συνταχθεισών
καταστάσεων των Εφόρων, συντάσσει για κάθε εκλογική
περιφέρεια πίνακα των αποτελεσµάτων της ο οποίος
περιλαµβάνει :
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(i)

τον

αριθµό

των

εκλογέων

της

εκλογικής

περιφέρειας.

(ii) τον αριθµό των ψηφισάντων στην εκλογική
περιφέρεια.

(iii) τον αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων.

(iv) τον αριθµό των οριζόντιων ψηφοδελτίων και των
ψηφοδελτίων κάθετης επιλογής.

(v) τον αριθµό των λευκών ψηφοδελτίων τα οποία
κηρύχθηκαν άκυρα.

(vi) τον αριθµό των άκυρων ψηφοδελτίων.

(vii) την εκλογική δύναµη έκαστου συνδυασµού και
έκαστου ανεξάρτητου υποψηφίου, δηλαδή το σύνολο
των υπέρ έκαστου δοθέντων έγκυρων ψήφων στην
εκλογική περιφέρεια.

(β) Κατά τον καταρτισµό των πινάκων δύναται να
παρίσταται ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασµό, καθώς
και οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι.
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Αιτιολογική έκθεση
Σκοπός της πρότασης νόµου είναι, δεδοµένης της απαξίωσης των κοµµάτων από
µεγάλη µερίδα των πολιτών, η θεσµοθέτηση διαδικασίας οριζόντιας ψηφοφορίας κατά τη
διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
ώστε να δίνεται η ευκαιρία σε πολίτες που δεν υποστηρίζουν συγκεκριµένο κόµµα να
ψηφίζουν υποψηφίους από διαφορετικούς συνδυασµούς ή/και ανεξάρτητους υποψηφίους.
Με την πρόταση αυτή, τα ψηφοδέλτια στα οποία δεν καταγράφεται κοµµατική προτίµηση
και υπάρχει επιλογή υποψηφίων που δεν ανήκουν στον ίδιο συνδυασµό δε θα θεωρούνται
άκυρα, όπως συµβαίνει µέχρι σήµερα. Έτσι, όσοι πολίτες δεν έχουν κοµµατική επιλογή
θα µπορούν να συµµετέχουν στην εκλογική διαδικασία και δε θα επιλέγουν την αποχή
και την αποστασιοποίηση από την πολιτική.
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