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Εκλογέρ και ψηθοπόποι

 Δύξνο ησλ εθινγηθώλ δηαδηθαζηώλ

 Δύξνο δηθαηώκαηνο ςήθνπ

 Δθινγηθά ζπζηήκαηα,

 Δθινγηθή ζπκπεξηθνξά

 Γεκνςεθίζκαηα



Εύπορ και δικαίωμα ψήθος

 Αξηζκόο θαη είδνο ζέζεσλ πνπ 

ζηειερώλνληαη από αηξεηνύο (επζεία 

λνκηκνπνίεζε)

 Π.ρ. ΗΠΑ (500.000) θαη ΗΒ

– Όζν κεγαιύηεξνο ηόζν πην δεκνθξαηηθό είλαη 

ην πνιηηηθό ζύζηεκα

– Με πην θξηηήξην κπνξνύκε λα ζηαζκίζνπκε 

απηή ηε ζύγθξηζε?



Είδη εκλογικών ζςζηημάηων

Γύν βαζηθέο επηδξάζεηο:

Α) κεραληζηηθή

Β) ςπρνινγηθή

ρέζε κε θνηλσληθέο δηαηξέζεηο –

πινπξαιηζκό

ύγθιηζε πξνο ην δηθνκκαηηζκό



Εκλογική ζςμπεπιθοπά

 Σαύηηζε κε 

– Κόκκα, 

– ηδενινγία,

– εγεζία

– Κνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά

– Δζλόηεηα

– ζξεζθεία



Το κπιηήπιο ηηρ πποζέλεςζηρ

 Τπνρξεσηηθόηεηα ςήθνπ (ππέξ ή 

θαηά)

 Αλαινγηθόηεηα ζηελ εθπξνζώπεζε

 Πξόβιεςε γηα επηζηνιηθή ςήθν

 Υξόλνο δηεμαγσγήο εθινγώλ



Το δικαίωμα ψήθος

 Γηθαίσκα ςήθνπ γπλαηθώλ (1945), 

δηθαίσκα ςήθνπ αιινδαπώλ 

κόληκσλ θαηνίθσλ



Είδη εκλογικών ζςζηημάηων

Α. Πιεηνςεθηθό ζρεηηθήο πιεηνςεθίαο

(first part the post)

HB, ΗΠΑ, Καλαδάο, Ιλδία, Μπαγιαληέο

Πξηκνδνηεί ην πξώην θόκκα (1 ςήθνο δηαθνξά) –
νδεγεί ζε κνλνθνκκαηηθέο θπβεξλήζεηο

Γελ ππάξρεη εγγύεζε όηη ην θόκκα πνπ παίξλεη 
πεξηζζόηεξνπο ςήθνπο εμαζθαιίδεη πιεηνςεθία 
ζηε βνπιή (ην πξόβιεκα ηεο δηαζπνξάο)

Πρ. 1974 (Οη ζπληεξεηηθνί ηεο Αγγιίαο είραλ πάλσ 
από 200.000 ςήθνπο από ηνπο Δξγαηηθνύο)



Είδη εκλογικών ζςζηημάηων

Β. Πιεηνςεθηθό απόιπηεο 

πιεηνςεθίαο

Ιεξάξρεζε ζεηξάο πξνηηκήζεσλ από 

θάζε ππνςεθίνπ κέρξη λα επηηύρνπλ 

απόιπηε πιεηνςεθία



Αναλογικά ζςζηήμαηα

 ηεξίδνληαη ζηελ αξρή όηη πξέπεη λα 
εθπξνζσπνύληαη ηα θόκκαηα θαη όρη νη 
πεξηθέξεηεο (επζέσο).

Μνξθέο εληζρπκέλεο αλαινγηθήο

- κε κέζνδν ιίζηαο 

- θιεηζηέο – Ιζπαλία, Πνξηνγαιία

- αλνηθηέο (Διιάδα, Διβεηία)

Δθινγηθέο πεξηθέξεηεο (όζν κεγαιύηεξεο ηόζν 
κεγαιύηεξε θαη ε αλαινγηθόηεηα).

Δθινγηθό όξην (Γεξκαλία 6%, Σνπξθία 10%,- εθηόο 
αλ έξρνληαη πξώηα ζε 3 εθινγηθέο πεξηθέξεηεο).



Είδη εκλογικών ζςζηημάηων

Σ. Αλαινγηθά κηθηώλ εθινγηθώλ 
πεξηθεξεηώλ

Όπσο ζην πξνεγνύκελν παξάδεηγκα 
κόλν πνπ νη 2 κνξθέο εθινγήο 
ζπλδπάδνληαη γηα λα είλαη αλαινγηθά.

Οη βνπιεπηέο πξνέξρνληαη από ηνπο 
ληθεηέο ζηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο  θαη ν 
αξηζκόο ηνπο ζπκπιεξώλεηαη κε 
αλαινγηθό ηξόπν από ιίζηα (π.ρ. 
Γεξκαλία, Ιηαιία).



Ανάδειξη Πποέδπων

 Η αλαινγηθή πξνζέγγηζε δελ είλαη 
εθαξκόζηκε

 Δπηινγή κεηαμύ ζρεηηθήο θαη 
απόιπηεο πιεηνςεθίαο (κε δύν 
γύξνπο , π.ρ. Γαιιία

 Άκεζε θαη έκκεζε εθινγή (π.ρ. ΗΠΑ 
από θνιιέγην εθιεθηόξσλ)

 Με όξην πξνζέιεπζεο ή όρη



Δημοψήθιζμα

 Με πξσηνβνπιία εθινγέσλ ή κε 
πξσηνβνπιία ηεο βνπιήο ή ηεο 
θπβέξλεζεο

 Γεζκεπηηθά ή γλσκνδνηηθά

 Γηα αλάθιεζε αμησκαηνύρσλ (π.ρ. ΗΠΑ 
25% ησλ ςήθσλ πνπ έιαβε)

 Γηα λνκνζεηηθή πξόηαζε

 Αθπξσηηθά λόκνπ (Ιηαιία 500.000 πνιίηεο 
ή πέληε πεξηθεξεηαθά ζπκβνύιηα)



Τα πολιηικά κόμμαηα

 ρέζε κε εθινγηθό ζύζηεκα

 ΡΟΛΟ (ζρέζε θξάηνπο θαη πνιίηε)

– Γηαθπβέξλεζε

– Πνιηηηθή ζηειέρσζε

– πζζσκάησζε ζπκθεξόλησλ

Κάζε πνιηηηθή νκάδα πνπ ζπκκεηέρεη 
ζηηο εθινγέο κε ζηόρν ηελ 
θπβεξλεηηθή εμνπζία



Εζωηεπική Οπγάνωζη

 Καηαλνκή εμνπζίαο ζην εζσηεξηθό ηνπο, 

ηξόπνο αλάδεημεο εγεζίαο θαη ζρέζεηο 

κεηαμύ κειώλ θαη αληηπξνζώπσλ

 Σξεηο ηύπνη:

– Κόκκαηα ειηη (190ο αηώλαο) ή πξνζσπνπαγή

– Κόκκαηα καδώλ (δηάρπζε κνληέινπ ζε όιν ην 

θνκκαηηθό ζύζηεκα)

– Πνιπζπιιεθηηθά θόκκαηα (ζην όλνκα ηνπ 

εζληθνύ ζπκθέξνληνο – CDU)



Εζωηεπική Οπγάνωζη και Εξοςζία

 Πνιιπθεληξηθά ή ζπγθεληξσηηθά

(ζηδεξνύο λόκνο ηνπ Michels – θάζε 

νξγαληζκόο ζεκαίλεη νιηγαξρία)



Το κομμαηικό ζύζηημα

 ρέζεηο κεηαμύ ησλ θνκκάησλ

– Γνκέο αληαγσληζκνύ θαη ζπλεξγαζίαο

ύζηεκα ηνπ θπξηάξρνπ θόκκαηνο

νπεδία (ζνζηαινδεκνθξάηεο – ΑΠ από ην 

1917)

Γηθνκκαηηθό (ΗΒ , ΗΠΑ από 1860)

Πνιιπθνκκαηηθό (Βέιγην, Οιιαλδία, Ιηαιία)



Ιηαλία

Μέρξη ην 1992 ππεξθπξίαξρν ήηαλ ην 

ρξηζηηαλνδεκνθξαηηθό θόκκα . Ήηαλ 

ν βαζηθό εηαίξν θαη ησλ 47 

θπβεξλεηηθώλ ζρεκαηηζκώλ από ην 

1947. 

– Πνιπζπιιεθηηθό πειαηεηαθό θόκκα 

αλάρσκα ζηνλ θνκκνπληζκό



Ιηαλία

 Βνπιή αληηπξνζώπσλ κε 630 κέιε

 Γεξνπζία κε 315

 Δθινγηθό ζύζηεκα κηθηό ¾ κε 

ζρεηηθή πιεηνςεθία, ¼ κε αλαινγηθό 

ζύζηεκα θαη ζηηο 2 βνπιέο



Ιηαλία

 1992-1994 δηάιπζε θνκκαηηθνύ 

ζπζηήκαηνο 

– Αλάδεημε PDS 

– EE εληαία αγνξά

– Γύν κεγάιεο ζπκκαρίεο 

Κεληξναξηζηεξά θαη Πόινο Διεπζεξίαο 


