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Γερμανική παραλλαγή μ
Σημαντική παράμετρος στη μεταρρύθμιση του εκλογικού ;

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για ριζικό μεταρρύθμιση του εκλογι
κού συστιίματος, με άξονα το γερμανικό, προκάλεσε αρκετές 
αντιδράσεις -  θετικές και αρνητικές -  χωρίς να έχουν διευ
κρινιστεί ακόμη οι κρίσιμες λεπτομέρειες για την 
προσαρμογή του στα ελληνικά δεδομένα. Οι συζητήσεις επι
κεντρώνονται κυρίως στον τρόπο επιλογής των βουλευτών 
(σταυρός ή λίστα), ζήτημα πάντως που δεν είναι εξ αρχής δε
δομένο και το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί με πολλούς και 
διαφορετικούς τρόπους.Α ντίθετα, παρακάμπτεται με σχετική ευκολία ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο απαιτεί συστηματική προεργασία, δηλαδή ο συνολικός αριθμός των μονοεδρικών περιφερειών και η χάραξή τους. Ως επικρατούσα εκδοχή για τις μονοεδρικές περιφέρειες αναφέρεται, ήδη από τη δεκαετία του '80, ο μαγικός αριθμός 200, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο αν μεταξύ των υπολοίπων 100 εδρών θα διατηρηθούν ή όχι οι βουλευτές Επικράτειας (το πολύ 15, σύμφωνα με το Σύνταγμα).Οι χάρτες και οι πίνακες που παρατίθενται επιχειρούν να ιχνηλατήσουν αυτή την εκδοχή του γερμανικού συστήματος, χωρίς να υπεισέλθουν στις άλλες παραμέτρους που εν τέλει θα προσδιορίσουν τη λειτουργία του (βαθμός αναλογικότητας, μονή ή διπλή ψήφος, τρόπος επιλογής των βουλευτών).

Τα διοικητικά όρια. Η βασική παραδοχή που υιοθετήθηκε για μια πρώτη και τελείως ενδεικτική χάραξη των μονοεδρικών περιφερειών είναι η τήρηση των σημερινών διοικητικών ορίων, αρχικά και με τρόπο απόλυτο σε επίπεδο σημερινής εκλογικής περιφέρειας. Και ακολούθως, κατά το δυνατόν, σε επίπεδο δήμου. Όσον αφορά τις έδρες που θα αναλογούσαν στις ευρύτερες διοικητικές περιφέρειες σε αυτή την περίπτωση, διατηρήθηκε ο αριθμός τους στις 88 (ώστε να υπάρχουν χωριστά 12 βουλευτές Επικράτειας) και επιμερίστηκαν στις σημερινές 13 διοικητικές περιφέρειες, ενώ προφανώς θα ήταν λειτουργικότερο να κατανεμηθούν σε ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες (το πολύ 5 έως 6). Ας σημειωθεί επίσης ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο αριθμός των μονοεδρικών περιφερειών δίνεται με κάποιο εύρος (π.χ. για τη σημερινή Β' Αθηνών 26 έως 29), γιατί επηρεάζεται από τη συγκεκριμένη μέθοδο με την οποία προσεγγίζεται η αναλογία δημοτών ανά έδρα.
Ενδεικτική χάραξη. Με βάση τον αριθμό των μονοεδρικών περιφερειών που αντιστοιχούν σε κάθε σημερινή εκλογική περιφέρεια μπορεί στη συνέχεια να ετηχειρηθεί μια ενδεικτική χάραξή τους, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις μοιάζει μάλλον αυτονόητη, όπως στα παραδείγματα της Αργολίδας και των Χανίων. Στην πρώτη περίπτωση, η ύπαρξη δύο μικρών αστικών κέντρων (Αργος, Ναύπλιο) οδηγεί σχεδόν αυτόματα σε δύο μονοεδρικές περιφέρειες, από τις οποίες η μία αντιστοιχεί στην πρώην επαρχία Άργους και η άλλη στις πρώην επαρχίες Ναυπλίου και Ερμιονίδος (Κρανίδι). Στη δεύτερη περίπτωση, η ύπαρξη ενός μεγάλου δήμου (Χανιά) που μπορεί να αποτελέσει αυτόνομη μονοεδρική περιφέρεια, επιτρέπει μια σχετικώς εύκολη τριχοτόμηση, με τις δύο υπόλοιπες περιφέ ρειες να ακολουθούν επίσης, σε γενικές γραμμές, την παλαιότερη διαίρεση σε επαρχίες (αφενός Κισ- σάμου και Σέλινου και αφετέρου Αποκορώνου και Σφακίων). Βέβαια, σε άλλες περιπτώσεις η χά- É ραξη των μονοεδρικών περιφερειών δεν είναι /  τόσο αυτονόητη, γι’ αυτό επιβάλλεται ευρύτε- # ρη διαβούλευση και πιθανότατα η συγκρότηση μιας Ανεξάρτητης Αρχής, που θα έχει και την ευθύνη για ενδεχόμενη κατά καιρούς ε- *  παναχάραξή τους.
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Ενδεικτικός σχεδιασμός για τη χάραξη 
200 μονοεδρικών περιφερειών

■ Αριθμός μονοεδρικών περιφερειών ανά σημερινή εκλογική περιφέρεια
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51.160 - 57.064
49.583 - 54.091

50.912-56.003

51.522

48.346 - 51.198

46.059 - 55.633

48.803 - 53.475

ΛΕΥΚΑΔΑ U  0  ΑΙΤΩΛ0- Λ  Γ * ι  
ΚΕΦΑΛ0ΝΙΑ AIWPNANIJ û(^ - _ _  Π ™α A W # ? Ιωαννίνων

“ K Ï N e o r D - "  αρκΜ, . 0 7 ^ *  f „  
Η ES ' Β ^ λ,λα -,ΓΤΝ \  €&

Ύ Λ Λ
U  ΛΑΚΩΝΙΑ

V  Λ  J

0  ΑΤΤΙΚΗΣ

EZE0 Α’ ΑΘΗΝΩΝ

Ε 2 Ξ 3  Β’ ΑΘΗΝΩΝ 

□  Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

0  Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

y < i \ / Λ \
u  \ \

ΣΑΜΟΣ

r. * 9  ■

Κοζάνης, Τρικάλων, Καρδίτσας, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Έβρου, Καβάλας, Κορινθίας, Χανίων, Δωδεκανήσου
4  aο.
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Η  I Βοιωτίας, Δράμας, ΑρκαδίαςΚυκλάδων, Ροδόπης, Λέσβου, Κέρκυρας, Χαλκιδικής, Κιλκίς, -άνθης, Αργολίδας, Λακωνίας, Άρτας, Ρεθύμνης, Λασιθίου
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Πρέβεζας,ΦλώριναςΧίου, Καστοριάς,Θεσπρωτίας,Φωκίδος,Γρεβενών, Σάμου,Κεφαλληνίας,Ζακύνθου,Ευρυτανίας,Λευκάδας

38.671 - 57.056

29.499 - 69.743

26.941 -  54.464

Κρίσιμη η διαφορά του πρώτου από το δεύτερο κόμμαπό την προσέγγιση που σκιαγραφήθηκε προκύπτουν ορισμένα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να διευκρινιστούν ώστε να καταστεί λειτουργική η 9  προσαρμογή στα ? ελληνικά δεδομένα ενός οιονεί «γερμανικού» συστήματος. Το πρώτο αφορά τους μεγάλους δήμους οι οποίοι θα I πρέπει να κατατμηθούν |  σε περισσότερες μονοεδρικές περιφέρειες, χωρίς να 
ψ  υπάρχουν στοιχεία για τον αριθμό δημοτών ανά δημοτικό ή εκλογικό διαμέρισμα. Ως

εναλλακτική προσέγγιση θα μπορούσαν οι δήμοι αυτοί να διατηρηθούν ως ενιαίες πολυεδρικές περιφέρειες, γεγονός που θα είχε ως συνέπεια να αμβλύνει τον εγγενή πλειοψηφικό χαρακτήρα της αναμέτρησης στις μονοεδρικές περιφέρειες.Αυτός ο εγγενής πλειοψηφικός χαρακτήρας αποτελεί άλλωστε και το κρισιμότερο ζήτημα που θα πρέπει
Δήμοι που θα πρέπει να υποδι
αιρεθούν σε περισσότερες 
μονοεδρικές ή να παραμείνουν  
ενιαίοι με μεγαλύτερο αριθμό 
εδρών

• Αθήνα · Θεσσαλονίκη · 
Πειραιάς · Περιστέρι · Νίκαια < 
Πάτρα · Λάρισα · Βόλος · 
Ηράΰκλειο

να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόταση για εφαρμογή ενός προσαρμοσμένου «γερμανικού» συστήματος. Μια εκδοχή με 200 αυστηρά μονοεδρικές περιφέρειες είναι πιθανόν, στην περίπτωση της Ελλάδας (με τη σχετικώς υψηλή γεωγραφική ομοιογένεια της ψήφου), να οδηγήσει σε μεγάλη πλειοψηφία υπέρ του πρώτου κόμματος, εφόσον η διαφορά του από το δεύτερο ξεπερνά τις 5 ποσοστιαίες μονάδες. Γεγονός που - δυσχεραίνει την επίτευξη ενός βαθμού αναλογικότητας αντίστοιχου με αυτόν του σημερινού εκλογικού συστήματος.Η μείωση του αριθμού των μονοεδρικών περιφερειών (σε 150 ή 180), η καθιέρωση της διπλής ψήφου ή η διατήρηση ορισμένων ολιγοεδρικών περιφερειών (όπου θα ισχύει αναλογική κατανομή) αποτελούν πιθανές επιλογές που μπορούν να αμβλύνουν την πλειοψηφική αυτή ροπή.
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200 μονοεδρικές
προεργασία για τη χάραζη των μονοεδρικών περιφερειών

Δύο περιπτώσεις χάραξης μονοεδρικών περιφερειών

ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2 ΕΔΡΕΣ ΧΑΝΙΑ 3 ΕΔΡΕΣ

ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2
(51.325 δημότες)• Δήμος Άργους• Δήμος Κουτσοποδίου• Δήμος Λυρκείας• Δήμος Λέρνας• Δήμος Μυκηναίων• Δήμος Νέας Κίου• Δήμος Νέας Τύρινθας• Κοινότητα Αλέας• Κοινότητα Αχλαδόκαμπου

Κίσσαμος
ΧΑΝΙΑ 1 (47 .946 δημότες)• Δήμος Χανίων Ht Βάμος

ΑΡΓΟΛΙΔΑ 1
(50.324 δημότες)• Δήμος Ναυπλίου• Δήμος Ασίνης• Δήμος Ασκληπιείου• Δήμος Επιδαύρου• Δήμος Ερμιόνης• Δήμος Κρανιδίου• Δήμος Μ ιδέας

ΧΑΝΙΑ 3 (50 .194 δημότες)• Δήμος Καντάνου ·  Δήμος Κισσάμου• Δήμος Κολυμβαρίου ·  Δήμος Βουκολιών• Δήμος Αν. Σέλινου ·  Δήμος Μουσούρων• Δήμος Μυθήμνης ·  Δήμος Νέας Κυδωνιάς• Δήμος Πελεκάνου ·  Δήμος Πλατανιάς• Δήμος Ινναχωρίου

ΧΑΝΙΑ 2
(44.869 δημότες)• Δήμος Γεωργιουπόλεως• ΔήμοςΕλ. Βενιζέλου• Δήμος Θερίσου• Δήμος Κρυονερίδας• Δήμος Ακρωτηρίου• Δήμος Αρμένων• Δήμος Βάμου• Δήμος Κεραμιών• Δήμος Σούδας• Δήμος Σφακίων• Δήμος Φρε• Κοινότητα Γαύδου• Κοινότητα Ασή Γωνιάς

Κατανομή ανά 
ευρύτερη διοικητική 
περιφέρεια των
υπόλοιπων 88 εδρών
(εκτός των 12 εδρώνεπικράτειας)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΔΡΕΣΑν. Μακεδονία - Θράκη 4 - 6Κεντρική Μακεδονία 1 4 - 1 5Δυτική Μακεδονία 3 - 4Ήπειρος 3 - 4*  Θεσσαλία 7 - 8*  Ιόνιο 1Δυτική Ελλάδα 7 - 8Στερεά Ελλάδα 4■ Αττική 2 8 - 3 0■ Πελοπόννησος 4 - 5Βόρειο Αιγαίο 2■ Νότιο Αιγαίο 3■ Κρήτη 3 - 4

Δεν χρειάζεται αναθεώρηση τον) Σκνιάγματοβ
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολιάζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για καθιέρωση ενός εκλογικού συστήματος παραπλήσιου με το γερμανικό ανέφερε ότι η υιοθέτησή της απαιτεί αναθεώρηση του αρ. 54 του Συντάγματος. Η ένσταση αυτή θα ίσχυε όμως μόνον αν οι βουλευτές που θα εκλέγονταν εκτός μονοεδρικών περιφερειών προέκυπταν από μια ενιαία λίστα επικράτειας (προσκρούει στην παρ.3 του αρ. 54) ή αν ορίζονταν, με ανεξάρτητο τρόπο, εκλογικές περιφέρειες δύο επιπέδων (μονοεδρικές και περιφερειακές), κάτι που φαίνεται να αντιβαίνει, αν όχι με το γράμμα, τουλάχιστον με το πνεύμα των παρ. 1 και 2 του άρ. 54.Υπάρχει όμως απλούστατος τρόπος για να υ- περβεί κανείς τις σχετικές ενστάσεις. Ως εκλογικές περιφέρειες, κατά την έννοια της παρ. 1 του αρ. 54, ορίζονται οι ευρύτερες διοικητικές περιφέρειες (οι 13 σημερινές ή όσες προκύ- ψουν από ενδεχόμενη συνένωσή τους). Στο επίπεδο των περιφερειών αυτών καθορίζεται ο αριθμός των βουλευτών που τους αντιστοιχούν, με βάση τον νόμιμο πληθυσμό (παρ. 2 του αρ. 54). Ακολούθως, καθορίζεται ότι οι βουλευτές της κάθε διοικητικής περιφέρειας εκλέγονται κατά τα 2/3 σε μονοεδρικές περιφέρειες (η χάραξη των οποίων υπακούει σε συγκεκριμένα κριτήρια) και κατά το 1 /3 στο επίπεδο της διοικητικής περιφέρειας (με βάση τις ειδικές ρυθμίσεις του εκλογικού νόμου).

Επιλογή υψηλών απαιτήσεων
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Ανακαλύψτε τη sport οδήγηση με το 2.5ΧΤ - 230 hp και 
απολαύστε τη δύναμη του 2.ΟΧ -158 hp με απόλυτη ασφάλεια.

2.0Χ από 28.900€  · 2.5ΧΤ από 39.500€

S Y M M E T R IC A L ·
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 4 ΚΙΝΗΣΗΣ

Αποκτήστε το τώρα με 50 άτοκες δόσεις*

S U B A R U

‘ Χρηματοδότηση: 50% προκαταβολή & 50 άτοκες δόσεις ή 35% προκαταβολή & 36 άτοκες δόσεις.
www.subaru.gr /  SUBARU MOTORS HELLAS Α.Β.Ε.Ε.

http://www.subaru.gr

