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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 11

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

1 Φεβρουαρίου 2008
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3636
Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Καθορισμός εδρών
1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 3231/ 2004
(ΦΕΚ 45 Α΄) αντικαθίστανται, ως ακολούθως:
«1. Για τον καθορισμό των εδρών που δικαιούται κάθε
εκλογικός σχηματισμός, το σύνολο των ψήφων που συγκέ−
ντρωσε στην Επικράτεια πολλαπλασιάζεται με τον αριθ−
μό 250. 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 του άρθρου 5. 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 πη−
λίκων υπολείπεται του αριθμού 250, 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.
2.α. Στο αυτοτελές Κόμμα, που συγκέντρωσε το μεγα−
λύτερο αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων στο σύνολο της
Επικράτειας, παραχωρούνται, επιπλέον των εδρών που
λαμβάνει, σύμφωνα με την παράγραφο 1, πενήντα (50)
ακόμη έδρες, οι οποίες προέρχονται από εκλογικές πε−
ριφέρειες στις οποίες έχουν παραμείνει αδιάθετες έδρες
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται
από τις διατάξεις του άρθρου 8.
Η επιπλέον παραχώρηση πενήντα (50) εδρών γίνεται,
επίσης, σε συνασπισμό συνεργαζόμενων Κομμάτων, εφό−
σον ο μέσος όρος της δύναμης των Κομμάτων, που τον
απαρτίζουν, είναι μεγαλύτερος από τη δύναμη του αυτοτε−
λούς Κόμματος, που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό
έγκυρων ψηφοδελτίων. Ο μέσος όρος προκύπτει από τη δι−
αίρεση του ποσοστού που έλαβε ο ανωτέρω συνασπισμός
δια του αριθμού των Κομμάτων που τον αποτελούν.
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 Κομ−
μάτων. Η κρίση του διαμορφώνεται, χωρίς δικονομικούς
περιορισμούς, από τα υπάρχοντα στοιχεία, τα οποία

μπορούν να συμπληρωθούν με υπόμνημα των Κομμάτων
και των υποψηφίων.»
Άρθρο 2
Αντικατάσταση επικεφαλίδας
Η επικεφαλίδα του άρθρου 8 του ν. 3231/2004 αντικα−
θίσταται ως εξής:
«Κατανομή των 238 εδρών στις εκλογικές περιφέρειες».
Άρθρο 3
Ποσοστό υποψηφίων κατά φύλο
Στο άρθρο 2 του ν. 3231/2004 προστίθεται τελευταίο
εδάφιο, ως ακολούθως:
«Για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασμών αυτο−
τελών Κομμάτων, συνασπισμού συνεργαζόμενων Κομμά−
των και ανεξαρτήτων, ο αριθμός των υποψηφίων βουλευ−
τών, από κάθε φύλο, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό
τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του συνολικού αριθμού των
υποψηφίων τους, αντιστοίχως, σε όλη την Επικράτεια.
Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επό−
μενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με
μισό της μονάδας και άνω.»
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διέπεται από το άρθρο 54 του
Συντάγματος, με εξαίρεση το άρθρο 3, η ισχύς του οποί−
ου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΠΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα
του Κράτους.
Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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