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Ομάδα	   Εργασίας	   για	   την	   Οριζόντια	   Ψηφοφορία	   αποτελούμενη	   από	   εκπρόσωπους	   τριών	  
κομμάτων	   (ΔΗΣΥ,	   Κίνημα	   Οικολόγων,	   Συμμαχία	   Πολιτών)	   καθώς	   και	   της	   πλατφόρμας	  
ομάδων	  πολιτών	  Διαφάνεια	  Τώρα!	   έχει	  ολοκληρώσει	   το	  πρώτο	  στάδιο	   του	  έργου	   της.	  Η	  
σύσταση	  της	  Ομάδας	  Εργασίας	  ήταν	  αποτέλεσμα	  του	  δημόσιου	  διαλόγου	  μεταξύ	  αρχηγών	  
κομμάτων	  και	  της	  πλατφόρμας	  πολιτών	  Διαφάνεια	  Τώρα!	  που	  πραγματοποιήθηκε	  στις	  25	  
Νοεμβρίου,	   2014	   στην	   αίθουσα	   εκδηλώσεων	   της	   Τράπεζας	   Κύπρου	   στην	   Ακρόπολη,	  
Λευκωσία.	   Η	   πρώτη	   συνάντηση	   πραγματοποιήθηκε	   την	   Παρασκευή	   9	   Ιανουαρίου	   και	  
φιλοξενήθηκε	   στο	   Πανεπιστήμιο	   Κύπρου.	   Ακολούθησαν	   τέσσερις	   συναντήσεις	   της	  
ολομέλειας	  της	  ομάδας	  εργασίας	  και	  	  συναντήσεις	  υποομάδων.	  Η	  πρόταση	  στηρίχθηκε	  σε	  
παλαιότερη	   πρόταση	   νόμου	   που	   είχε	   κατατεθεί	   στην	   Βουλή	   των	   Αντιπροσώπων	   από	  
αριθμό	  βουλευτών	  με	  ευρεία	  κομματική	  εκπροσώπηση,	  χωρίς	  όμως	  κατάληξη.	  	  

Η	   ομάδα	   εργασίας	   καταθέτει	   ολοκληρωμένη	   νομοθετική	   πρόταση	   για	   την	   εισαγωγή	   του	  
θεσμού	  της	  οριζόντιας	  ψηφοφορίας	  στο	  εκλογικό	  σύστημα	  της	  Κύπρου.	  	  

	  

Η	  πρόταση	  στοχεύει	  στην	  διεύρυνση	  των	  δημοκρατικών	  ελευθεριών	  των	  
πολιτών	  της	  Κύπρου	  μέσω	  της	  αύξησης	  των	  επιλογών	  του	  στις	  εκλογές	  των	  
εκπροσώπων	  του.	  	  Η	  αλλαγή	  αυτή	  θα	  συμβάλει	  στην	  αναβάθμιση	  της	  
ποιότητας	  του	  πολιτικού	  λόγου	  και	  γενικά	  των	  πολιτικών	  ηθών	  στην	  χώρα.	  
Την	  οριζόντια	  ψηφοφορία	  στηρίζουν,	  με	  βάση	  τις	  τελευταίες	  δημοσκοπήσεις,	  	  
83.5%	  των	  πολιτών.	  	  	  

	  

Η	  πρόταση	  έχει	  τα	  εξής	  κύρια	  χαρακτηριστικά:	  

1. Υιοθετεί	   την	   αρχή	   της	   οριζόντιας	  ψηφοφορίας	   επί	   του	   συνόλου	   των	   βουλευτικών	  
εδρών.	  	  

2. Επιτρέπει	   στον	   πολίτη	   να	   ψηφίσει	   οριζόντια,	   είτε	   κόμμα,	   είτε	   συνασπισμούς	  
κομμάτων,	  είτε	  κομματικούς,	  είτε	  και	  ανεξάρτητους	  υποψηφίους.	  	  

3. Εισάγει	   την	   αρχή	   της	   πολλαπλής	   ή/και	   κλασματικής	   ψήφου.	   Αυτή	   καθιστά	   πιο	  
εφικτή	  την	  εκλογή	  ανεξάρτητων	  υποψηφίων	  αφ’	  ενός,	  αλλά	  δίνει	  αφ’	  εταίρου	  την	  
δυνατότητα	   τεμαχισμού	   της	   μίας	   ψήφου	   από	   τον	   ψηφοφόρο	   και	   κατανομή	   των	  
κλασμάτων	  σε	  πέραν	  του	  ενός	  κόμματος	  .	  

4. Περιέχει	  πρόνοιες	  που	  αποτρέπουν	  την	  κακοήθη	  πριμοδότηση	  χωρίς	  κόστος.	  	  
	  

	  

Η	  Ομάδα	  Εργασίας	  ευελπιστεί	  και	  αναμένει	  την	  εμπλοκή	  κομμάτων	  ή	  άλλων	  οργανωμένων	  
συνόλων	  που	  δεν	  έχουν	  ακόμα	  τοποθετηθεί	  ή	  υιοθετήσει	  το	  θέμα.	  

	  

Η	  πλατφόρμα	  πολιτών	  Διαφάνεια	  Τώρα!	  αρχίζει	  επαφές	  για	  να	  δημιουργηθεί	  η	  ευρύτερη	  
δυνατή	  συναίνεση	  προς	  υιοθέτηση	  της	  προτεινόμενης	  νομοθεσίας.	  	  	  



	  

  

  

  

Ομάδα  Εργασίας  
	  

Αντρέας	  Αγγελίδης	  (Συμμαχία	  Πολιτών)	  

Σταύρος	  Ζένιος	  (Διαφάνεια	  Τώρα!)	  	  

Νάταλη	  Ιωάννου	  (Διαφάνεια	  Τώρα!)	  	  

Γιάννος	  Κάνας	  (Διαφάνεια	  Τώρα!)	  

Γιάννος	  Λαούρης	  (Διαφάνεια	  Τώρα!)	  

Γιώργος	  Περδίκης	  (Κίνημα	  Οικολόγων	  Περιβαλλοντιστών)	  

Δημήτρης	  Στυλιανού	  (Δημοκρατικός	  Συναγερμός)	  

Έρικ	  Σιουκούρογλου	  (Διαφάνεια	  Τώρα!)	  

Αντρέας	  Σώσειλος	  (Διαφάνεια	  Τώρα!)	  

	  

	  

	   	  



	  

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ 
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟ 

  

Συνοπτικός τίτλος. 

72 του 1979 
73 του 1980 
16 του 1981 
124 του 1985 
164 του 1985 
297 του 1987 
107(Ι) του 1992 
71(Ι) του 1995 
11(Ι) του 1996 
118(Ι) του 1996 
101(Ι) του 1997. 

  1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής 
των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2015 και θα διαβάζεται 
µαζί µε τους περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόµους 
του 1979 µέχρι 20-- (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόµος») 
και ο παρών Νόµος και ο βασικός νόµος θα αναφέρονται µαζί ως οι περί 
Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόµοι του 1979 µέχρι 20--. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 29 του 
βασικού νόµου. 

  2. Το εδάφιο 6 του άρθρου 29 του βασικού νόµου αντικαθίσταται µε το 
ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(6) (α) Ο εκλογέας µε την παραλαβή του ψηφοδελτίου προχωρεί προς το 
συγκεκριµένο για το σκοπό της ψηφοφορίας µέρος, όπου σηµειώνει µυστικά 
πάνω στο ψηφοδέλτιο κατά τον καθορισµένο τρόπο, την ψήφο του υπέρ 
συνδυασµού κόµµατος ή συνασπισµού περισσότερων συνεργαζόµενων 
κοµµάτων ή µεµονωµένου υποψηφίου ή συνδυασµού ανεξαρτήτων της 
εκλογής του.(β) Ο εκλογέας σε κάθε εκλογική περιφέρεια έχει επίσης το 
δικαίωµα να ψηφίζει µε σταυρό υπέρ ανεξάρτητου υποψηφίου ή υποψηφίων 
που ανήκουν σε οποιονδήποτε συνδυασµό κόµµατος ή σε διαφορετικούς 
συνδυασµούς σηµειώνοντας στο ψηφοδέλτιο, κατά τον καθορισµένο τρόπο, 
και δίπλα από το όνοµα του σχετικού υποψηφίου ή υποψηφίων σταυρό . 

(γ) Ο ολικός αριθµός των σταυρών πέραν της επιλογής του για κόµµα ή 
συνδυασµό που δικαιούται ο εκλογέας για κάθε εκλογική περιφέρεια δεν 
υπερβαίνει τον ένα για κάθε τέσσερις έδρες της περιφέρειας και σε εκλογική 
περιφέρεια στην οποία ο ολικός αριθµός των εδρών είναι τέσσερις ή 
κατώτερος των τεσσάρων, ο εκλογέας δικαιούται δύο µόνο σταυρούς: 

Νοείται ότι κανένας σταυρόςδίνεται σε αρχηγό κόµµατος ή στον επικεφαλή 
συνασπισµού περισσότερων συνεργαζοµένων κοµµάτων ή στον από αυτά 
υποδεικνυόµενο για τους σκοπούς της εκλογής, ο οποίος θεωρείται ότι έλαβε 
όλους τους σταυρούς του συνδυασµού: 

Νοείται περαιτέρω ότι όταν ο αριθµός των εδρών κάποιας εκλογικής 
περιφέρειας υπερβαίνει τις τέσσερις και το πηλίκο της διαίρεσης του 
συνολικού αριθµού των εδρών της διά του αριθµού τέσσερα (4) αφήνει 
υπόλοιπο, ο συνολικός αριθµός των ψήφων για τέτοια εκλογική περιφέρεια 
αυξάνεται κατά ένα. 

Νοείται περαιτέρω ότι ο συνδυασµός ανεξαρτήτων θα τυγχάνει χειρισµού ως 
εάν να ήταν κόµµα.  

(δ) Μετά τη συµπλήρωση της πιο πάνω διαδικασίας ο εκλογέας ρίπτει το 



	  

ψηφοδέλτιο µέσα στην κάλπη. 

(ε) Εκλογή συνδυασµού κόµµατος ή συνασπισµού κοµµάτων που περιέχει 
περισσότερες από τους προβλεπόµενους στο παρόν εδάφιο σταυρούς, 
θεωρείται έγκυρη ως ακολούθως- 

i. Εφόσον ο εκλογέας επιλέξει συνδυασµό κόµµατος ή συνασπισµό 
κοµµάτων και υποψήφιους του ιδίου συνδυασµού ή συνασπισµού, τότε όλοι 
οι υπόλοιποι προβλεπόµενοι για τη συγκεκριµένη εκλογική περιφέρεια 
σταυροί θεωρούνται ότι δόθηκαν στο συνδυασµό του κόµµατος της επιλογής 
του χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι σταυροί αυτοί σε συγκεκριµένους 
υποψηφίους. 

ii. Εφόσον ο εκλογέας επιλέξει συνδυασµό κόµµατος ή συνασπισµό 
κοµµάτων ταυτόχρονα µε υποψηφίους άλλων συνδυασµών ή συνασπισµών 
κοµµάτων ή ανεξαρτήτων ή µεµονωµένων υποψηφίων, τότε όλοι οι σταυροί 
που δόθηκαν στους υποψήφιους άλλων συνδυασµών ή συνασπισµών 
κοµµάτων ή ανεξαρτήτων ή µεµονωµένων υποψηφίων λαµβάνονται υπόψη 
ως προς τους υποψήφιους αυτούς και το κόµµα/συνδυασµό που ανήκουν 
και ο αριθµός των υπόλοιπων προβλεπόµενων για τη συγκεκριµένη εκλογική 
περιφέρεια σταυρών λαµβάνονται υπόψη ως προς το συνδυασµό που 
επέλεξε ο εκλογέας. 

iii. Εφόσον ο εκλογέας θέσει ένα σταυρό περισσότερο από τους 
προβλεπόµενους για κάθε εκλογική περιφέρεια, από τους οποίους ο ένας 
τέθηκε δίπλα από το όνοµα του αρχηγού κόµµατος ή συνασπισµού 
περισσοτέρων συνεργαζόµενων κοµµάτων ή αυτού που υποδείχθηκε ως 
αρχηγός από τα κόµµατα για τους σκοπούς της εκλογής, λαµβάνονται 
υπόψη µόνο οι σταυροί που τέθηκαν δίπλα από τα ονόµατα των άλλων 
υποψηφίων. 

(στ) Εφόσον ο εκλογέας θέσει περισσότερους από τους προβλεπόµενους για 
τη σχετική εκλογική περιφέρεια σταυρούς χωρίς να επιλέξει συνδυασµό 
κόµµατος και από τις ψήφους του προς υποψηφίους διαφόρων συνδυασµών 
ή συνασπισµών κοµµάτων δε διαφαίνεται επιλογή του ως προς 
συγκεκριµένο συνδυασµό τότε το ψηφοδέλτιο θεωρείται άκυρο. 

(ζ) Σε περίπτωση που σηµειώνονται σταυροί δίπλα από το όνοµα 
υποψηφίου ή υποψηφίων ενός µόνο συνδυασµού χωρίς ο εκλογέας να 
εκφράσει ταυτόχρονα την προτίµησή του υπέρ του συνδυασµού αυτού, 
θεωρείται ότι ο εκλογέας έχει εκφράσει και την προτίµησή του υπέρ του 
συνδυασµού αυτού και η εκλογή αυτή θεωρείται ως έγκυρη όπως επίσης και 
οι σταυροί που τέθηκαν υπέρ των υποψηφίων.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 31 του 
βασικού νόµου. 

  3. Το άρθρο 31 του βασικού νόµου τροποποιείται  

µε την προσθήκη στο εδάφιο 6(Α) µετά τις λέξεις «µεµονωµένον υποψήφιον» 
(πέµπτη γραµµή), των λέξεων «καθώς και σε οποιονδήποτε υποψήφιο 
οποιουδήποτε συνδυασµού κόµµατος και συνασπισµού κοµµάτων.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 32 του 
βασικού νόµου. 

  4. Το άρθρο 32 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού µε το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(1) Με την περάτωση της ψηφοφορίας αρχίζει από τον Έφορο κάθε 



	  

εκλογικής περιφέρειας η συγκέντρωση και κατάταξη των αποτελεσµάτων της 
εκλογής στη σχετική εκλογική περιφέρεια ως ακολούθως: 

(α) Σε περίπτωση που ο εκλογέας επιλέγει µόνο συνδυασµό κόµµατος ή 
συνασπισµό κοµµάτων, τότε όλοι οι προβλεπόµενοι για τη σχετική εκλογική 
περιφέρεια σταυροί λαµβάνονται υπόψη για τον επιλεγµένο συνδυασµό 
κόµµατος ή το συνασπισµό κοµµάτων. 

(β) Σε περίπτωση που ο εκλογέας επιλέγει συνδυασµό κόµµατος ή 
συνασπισµό κοµµάτων και ταυτόχρονα επιλέγει και υποψήφιους άλλων 
συνδυασµών, στους υποψήφιους των άλλων συνδυασµών εκτός του 
συνδυασµού της επιλογής του λαµβάνεται υπόψη για τους ιδίους και το 
κόµµα /συνδυασµό που ανήκουν  και το περίσσευµα των σταυρών 
λαµβάνεται υπόψη για το συνδυασµό της επιλογής του εκλογέα. 

(γ) Σε περίπτωση που ο εκλογέας επιλέγει συνδυασµό κόµµατος ή 
συνασπισµό κοµµάτων και ταυτόχρονα επιλέγει και υποψήφιους τόσο του 
συνδυασµού του κόµµατος ή του συνασπισµού κοµµάτων που επέλεξε όσο 
και υποψηφίους άλλων συνδυασµών ή συνασπισµών κοµµάτων, τότε όλοι οι 
επιλεγµένοι υποψήφιοι θεωρείται ότι έλαβαν από ένα  σταυρό νοουµένου ότι 
ο αριθµός των σταυρών που έλαβαν δεν υπερβαίνει τον καθορισµένο για την 
εκλογική περιφέρεια.». 

(β) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού µε το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(3) (α) Για το σκοπό αυτό αθροίζονται όλοι οι έγκυροι σταυροί που δόθηκαν 
προς όλους τους συνδυασµούς, συνασπισµούς κοµµάτων, ανεξαρτήτων, 
µεµονωµένων υποψηφίων (για λογαριασµό των κοµµάτων η συνασπισµών 
στους οποίους ανοίκουν) και υποψήφιους συνδυασµών οριζοντίως και 
καθέτως και εφόσον το σύνολο σταθµιστεί ( διαιρεµένο δια του αριθµού των 
σταυρών που δικαιούται ο ψηφοφόρος στη συγκεκριµένη εκλογική 
περιφέρεια) διαιρείται διά του αριθµού των εδρών της σχετικής εκλογικής 
περιφέρειας. Το πηλίκο που προκύπτει από την πιο πάνω διαίρεση, µε την 
παράλειψη του κλάσµατος, αποτελεί το εκλογικό µέτρο της σχετικής 
εκλογικής περιφέρειας µε το οποίο διαιρείται η εκλογική δύναµη κάθε 
συνδυασµού, δηλαδή το σύνολο των έγκυρων ψήφων υπέρ του συνδυασµού 
στην σχετική εκλογική περιφέρεια. Ο ακέραιος αριθµός ο οποίος προκύπτει 
ως το πηλίκο της δεύτερης πιο πάνω διαίρεσης αποτελεί τον αριθµό των 
εδρών πρώτης κατανοµής που ο κάθε συνδυασµός λαµβάνει. 

 

(β) Ανεξάρτητος υποψήφιος που έλαβε ίσες ή περισσότερες του εκλογικού 
µέτρου σταθµισµένες ψήφους καταλαµβάνει µία έδρα.». 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 33 του 
βασικού νόµου. 

  5. Το άρθρο 33 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την αντικατάσταση του 
εδαφίου (3) αυτού µε το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(3) (α) Για τους σκοπούς της δεύτερης κατανοµής τα σταθµισµένα 
αχρησιµοποίητα υπόλοιπα των κοµµάτων που συµµετέχουν στη δεύτερη 
κατανοµή  και το άθροισµα αυτό διαιρείται µε τον αριθµό των αδιάθετων 
εδρών. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής, µη περιλαµβανοµένου του 



	  

κλάσµατος, αποτελεί το εκλογικό µέτρο της δεύτερης κατανοµής. 

(β) Με το πιο πάνω εκλογικό µέτρο διαιρείται ξεχωριστά το σύνολο των 
σταθµισµένων αχρησιµοποίητων  υπολοίπων από την πρώτη κατανοµή, 
όλων των κοµµάτων και συνασπισµών κοµµάτων που µετέχουν στη δεύτερη 
κατανοµή σε ολόκληρη τη Δηµοκρατία και το πηλίκο που προκύπτει από τη 
διαίρεση αυτή, µη περιλαµβανοµένου του κλάσµατος, αποτελεί τον αριθµό 
των εδρών που καταλαµβάνει το κάθε κόµµα ή συνασπισµός κοµµάτων στη 
δεύτερη κατανοµή.». 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Το υφιστάµενο εκλογικό σύστηµα της αναλογικής βασίζεται στη φιλοσοφία ότι ο εκλογέας επιλέγει 
κατά πρώτο λόγο Κόµµα και κατ΄ επέκταση συγκεκριµένο πολιτικό πρόγραµµα, και κατά δεύτερο λόγο 
εκφράζει προτίµηση µε το σταυρό προτίµησης, σε υποψηφίους του συνδυασµού του Κόµµατος της 
επιλογής του. 

Είναι η διαπίστωσή µας τόσο από τις επαφές µε το εκλογικό σώµα όσο και από δηµοσκοπήσεις που 
έχουν διενεργηθεί, ότι οι πολίτες της Δηµοκρατίας µας χωρίς να αµφισβητούν τη θεµελειώδη αρχή του 
υφιστάµενου εκλογικού συστήµατος που είναι η επιλογή Κόµµατος και η αναλογική εκπροσώπηση, 
αισθάνονται ότι η νοµοθεσία περιορίζει τη δυνατότητα επιλογής υποψηφίων και πέραν του ενός 
Κόµµατος και θεωρούν ότι µε αυτό τον τρόπο περιορίζεται η λαϊκή κυριαρχία. 

Σκοπός του νόµου που προτείνεται είναι η καθιέρωση ενός εκλογικού συστήµατος, που ήδη µε 
διάφορες παραλλαγές εφαρµόζεται σε αρκετές χώρες, τέτοιου που χωρίς να αµφισβητεί τις 
θεµελειώδεις αρχές της επιλογής Κόµµατος και της αναλογικότητας να προσφέρει ταυτόχρονα στον 
ψηφοφόρο τη δυνατότητα και οριζόντας επιλογής υποψηφίου. 

Βασική ιδέα του προτεινόµενου συστήµατος είναι η ιδέα της κλασµατικής ψήφου αντί της µίας ψήφου 
που τώρα δικαιούται έκαστος εκλογέας. Με την εισαγωγή της κλασµατικής ψήφου ο ψηφοφόρος θα 
έχει την ευχέρεια είτε να δώσει όλους τους σταυρούς του σε ένα Κόµµα είτε να τους διανείµει σε 
υποψηφίους περισσοτέρων του ενός Κόµµατος. 

Πλεονέκτηµα του προτεινόµενου συστήµατος θα είναι η καθιέρωση και η καλλιέργεια µιας 
συναινετικής πολιτικής ζωής, η επιλογή των εκάστοτε αρίστων παράλληλα µε την επιλογή Κόµµατος 
και η δυνατότητα του ψηφοφόρου να προειδοποιεί και να αποδοκιµάζει εάν το επιθυµεί το Κόµµα του 
χωρίς όµως να το εγκαταλείπει πράγµα που µε το υφιστάµενο σύστηµα είναι αδύνατο. Πέραν τούτου, 
το προτεινόµενο σύστηµα συνάδει περισσότερο και µε το πολυκοµµατικό πολιτικό σκηνικό στον τόπο 
µας όπου συχνά τα ιδεολογικά και πολιτικά σύνορα Κοµµάτων επικαλύπτονται. 

α) Εφόσον είναι εµφανής η επιλογή ενός κόµµατος/συνδυασµού/ανεξάρτητου υποψηφίου, τουλάχιστο 
το 50% της ψήφου θα καταλογίζεται υπέρ αυτού του κόµµατος /συνδυασµού/ανεξάρτητου 
υποψηφίου. Στη περίπτωση αυτή εάν ο ψηφοφόρος σηµειώσει και άλλες επιλογές πέραν του 50% σε 
άλλα κόµµατα συνδυασµούς τότε αυτές οι επιλογές θα είναι άκυρες και ολόκληρη η ψήφος θα 
καταλογίζεται υπέρ της πρώτης εµφανούς επιλογής.    

β) Οι ανεξάρτητοι εφόσον ψηφίζονται αποκλειστικά θα παίρνουν ολόκληρη ψήφο. Εάν όµως 
ψηφίζονται σε συνδυασµό µε άλλες επιλογές θα παίρνουν το κλάσµα που αφορά στη συγκεκριµένη 
Επαρχία. Νοείται ότι η ένδειξη προτίµησης συγκεκριµένου κόµµατος η συνδυασµού 
κοµµάτων/ανεξαρτήτων και ταυτόχρονα η επιλογή µεµονωµένου ανεξάρτητου δεν καθιστά το 
ψηφοδέλτιο άκυρο  

γ) Οι συνδυασµοί ανεξαρτήτων θα πρέπει να παρουσιάζουν έστω και ένα υποψήφιο σε κάθε Επαρχία 
και θα τυγχάνουν χειρισµού ως κόµµατα κατά τη δεύτερη κατανοµή.  




