
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

Του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο  

«Εκλογή Βουλευτών» 

 

Άρθρο 1 

Τροποποίηση άρθρου 99 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57) 

 

Οι παράγραφοι 2 έως 4 του άρθρου 99 του π.δ. 26/2012 αντικαθίστανται με 

παραγράφους, ως εξής: 

«2. Ο αριθμός των εδρών που κατανέμονται στα κόμματα τα οποία συμμετέχουν στην 

κατανομή των εδρών σύμφωνα με τη παράγραφο 1 του παρόντος ορίζεται ως εξής: 

α) Εφόσον το αυτοτελές κόμμα, που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων 

ψηφοδελτίων στο σύνολο της Επικράτειας έχει λάβει ποσοστό μικρότερο του είκοσι 

πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων, το σύνολο των εδρών 

κατανέμεται μεταξύ των δικαιούμενων εδρών κομμάτων σύμφωνα με τη διαδικασία 

της παραγράφου 3. 

β) Εφόσον το αυτοτελές κόμμα, που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων 

ψηφοδελτίων στο σύνολο της Επικράτειας έχει λάβει ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 

είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων, διακόσιες ογδόντα (280) 

έδρες κατανέμονται αναλογικά μεταξύ των δικαιούμενων εδρών κομμάτων σύμφωνα 

με τη διαδικασία της παραγράφου 3. Ο αριθμός των διακοσίων ογδόντα εδρών 

μειώνεται κατά μια έδρα και μέχρι ανώτατου αριθμού μείωσης τις τριάντα (30) έδρες 

για κάθε μισό τοις εκατό (0,5%) πλέον του εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) που έχει 

συγκεντρώσει το αυτοτελές κόμμα που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό εγκύρων 

ψηφοδελτίων. 

 

Η διάταξη του ανωτέρω εδαφίου εφαρμόζεται και  για συνασπισμό συνεργαζόμενων 

κομμάτων, ο οποίος συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό εγκύρων ψηφοδελτίων, 

εφόσον ο μέσος όρος της δύναμης των κομμάτων, που τον απαρτίζουν, είναι 

μεγαλύτερος από τη δύναμη του αυτοτελούς κόμματος, που συγκέντρωσε το 

μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων. Ο μέσος όρος προκύπτει από τη διαίρεση 

του ποσοστού που έλαβε ο ανωτέρω συνασπισμός δια του αριθμού των κομμάτων 

που τον αποτελούν. Εφόσον ο μέσος όρος της δύναμης των κομμάτων που αποτελούν 

το συνασπισμό  είναι μικρότερος από τη δύναμη του αυτοτελούς κόμματος που 
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συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό εγκύρων ψηφοδελτίων τότε η διάταξη του 

προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται για το αυτοτελές κόμμα. 

 

3. Για τον καθορισμό των εδρών που δικαιούται κάθε εκλογικός σχηματισμός, το 

σύνολο των ψήφων που συγκέντρωσε στην Επικράτεια πολλαπλασιάζεται με τον 

συνολικό αριθμό των εδρών που κατανέμονται στα κόμματα που δικαιούνται έδρα 

σύμφωνα με τον υπολογισμό της παραγράφου 2 του παρόντος. Το γινόμενο τους 

διαιρείται με το άθροισμα των έγκυρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν στην 

Επικράτεια όσοι σχηματισμοί συμμετέχουν στην κατανομή των εδρών, σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παραγράφου 1. Οι έδρες που δικαιούται κάθε σχηματισμός στην 

Επικράτεια είναι το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης. Αν το άθροισμα των 

ως άνω ακέραιων μερών των πηλίκων υπολείπεται του αριθμού των εδρών που έχει 

υπολογιστεί από την παραγράφου 2 του παρόντος , τότε παραχωρείται, κατά σειρά, 

ανά μία έδρα και ως τη συμπλήρωση αυτού του αριθμού στους σχηματισμούς, των 

οποίων τα πηλίκα εμφανίζουν τα μεγαλύτερα δεκαδικά υπόλοιπα. 

 

4.α. Στο αυτοτελές κόμμα, που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων 

ψηφοδελτίων στο σύνολο της Επικράτειας, παραχωρούνται, επιπλέον των εδρών που 

λαμβάνει, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, οι υπόλοιπες έδρες και μέχρι 

της συμπλήρωσης του αριθμού των τριακοσίων εδρών, οι οποίες προέρχονται από 

εκλογικές περιφέρειες στις οποίες έχουν παραμείνει αδιάθετες έδρες μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 4 

έως 8 του άρθρου 100. Η επιπλέον παραχώρηση γίνεται, επίσης, σε συνασπισμό 

συνεργαζόμενων κομμάτων, εφόσον ο μέσος όρος της δύναμης των κομμάτων, που 

τον απαρτίζουν, είναι μεγαλύτερος από τη δύναμη του αυτοτελούς κόμματος, που 

συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων. Ο μέσος όρος προκύπτει 

από τη διαίρεση του ποσοστού που έλαβε ο ανωτέρω συνασπισμός δια του αριθμού 

των κομμάτων που τον αποτελούν. Σε διαφορετική περίπτωση η επιπλέον 

παραχώρηση, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2, γίνεται στο 

αυτοτελές κόμμα που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό εγκύρων ψηφοδελτίων. 

β. Το Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου, σε συμβούλιο, κατά την ανακήρυξη των 

εκλογικών συνδυασμών, αποφαίνεται, αμετακλήτως, για το χαρακτήρα κάθε 

κόμματος, ως αυτοτελούς ή ως συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων. Η κρίση 



του διαμορφώνεται, χωρίς δικονομικούς περιορισμούς, από τα υπάρχοντα στοιχεία, 

τα οποία μπορούν να συμπληρωθούν με υπόμνημα των κομμάτων και των 

υποψηφίων. 

5. Αν ένας εκλογικός σχηματισμός δικαιούται, κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 2, 3α και 4 του παρόντος άρθρου και τις παραγράφους 1, 2 και 3 του 

άρθρου 100, περισσότερες έδρες από όσες του αναλογούν κατά την παράγραφο 3 του 

παρόντος άρθρου, ο συνολικός αριθμός τους αναπροσαρμόζεται, προκειμένου να 

λάβει τελικά τις έδρες που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 100. Στην 

περίπτωση αυτή μειώνεται αντίστοιχα ο αριθμός των εδρών που καταλαμβάνει ο 

πρώτος κατά σειρά σε έγκυρα ψηφοδέλτια εκλογικός σχηματισμός.» 

 

Άρθρο 2 

Τροποποίηση άρθρου 100 π.δ. 26/2012 (Α’ 57) 

 

Οι παράγραφοι 6 έως 8 του άρθρου 100 του π.δ. 26/2012 αντικαθίστανται ως 

ακολούθως: 

«6. Για την κατανομή τυχόν αδιάθετων εδρών υπολογίζεται η διαφορά των εδρών που 

έχουν διατεθεί, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, 

από τις έδρες που δικαιούται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4α και 5 του άρθρου 

99. Στη συνέχεια υπολογίζονται τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα ψήφων των εκλογικών 

σχηματισμών σε κάθε εκλογική περιφέρεια εκτός από τις μονοεδρικές. Το υπόλοιπο 

αυτό είναι η διαφορά του γινομένου των εδρών που κατέλαβαν οι παραπάνω 

σχηματισμοί στην εκλογική περιφέρεια επί το εκλογικό της μέτρο από το σύνολο των 

ψήφων που έλαβαν στην ίδια εκλογική περιφέρεια. 

7. Τυχόν αδιάθετες έδρες διεδρικών και τριεδρικών εκλογικών περιφερειών 

διατίθενται, κατά σειρά και ανά μία, στον εκλογικό σχηματισμό που εμφανίζει σε 

καθεμία από αυτές τα μεγαλύτερα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα. 

Εάν σε κάποιο εκλογικό σχηματισμό διατεθούν συνολικά περισσότερες έδρες από 

όσες δικαιούται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4α και 5 του άρθρου 99, οι 

πλεονάζουσες αφαιρούνται, ανά μια, από τις τριεδρικές περιφέρειες και αν υπάρξει 

ανάγκη από τις διεδρικές, στις οποίες εμφανίζει τα μικρότερα αχρησιμοποίητα 

υπόλοιπα. 



8. Οι εκλογικές περιφέρειες που εξακολουθούν να έχουν αδιάθετες έδρες 

διατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά, με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα του 

εκλογικού σχηματισμού με το μικρότερο αριθμό εγκύρων ψηφοδελτίων στην 

επικράτεια που δικαιούται έδρα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 99. Στον 

εκλογικό σχηματισμό που έχει το μικρότερο αριθμό εγκύρων ψηφοδελτίων στην 

επικράτεια παραχωρείται ανά μία έδρα από καθεμία από αυτές τις εκλογικές 

περιφέρειες και ως τη συμπλήρωση του αριθμού των εδρών που ο εκλογικός 

σχηματισμός δικαιούται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4α και 5 του άρθρου 99. 

Αν πάλι παραμείνουν αδιάθετες έδρες, η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου 

εφαρμόζεται διαδοχικά για όλους τους εκλογικούς σχηματισμούς που συμμετέχουν 

σε αυτή, αρχίζοντας από όποιον συγκέντρωσε το μικρότερο αριθμό εγκύρων 

ψηφοδελτίων σε όλη την επικράτεια προς αυτόν με τον αμέσως μεγαλύτερο.» 

 

Άρθρο 3  

Έναρξη ισχύος  

 

Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 54 του Συντάγματος, η ισχύς του 

παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Αθήνα, ….. Ιανουαρίου 2020  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
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