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Προλεγόμενα των επικείμενων 

ευρωπαϊκών και αυτοδιοικητικών εκλογών* 

 

Θανάσης Γ. Ξηρός 

                                                                                                          ΔΝ-Δικηγόρος 

 

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

 

Η ανάδειξη τόσο των είκοσι ενός (21) εκπροσώπων της χώρας στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και των αρχών στους δύο βαθμούς των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα διεξαχθούν, για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική εκλογική 

μας ιστορία, ταυτόχρονα. Επιμέρους πτυχές της, εν γένει, διαδικασίας στις δύο 

διακριτές στιγμές ενεργοποίησης του εκλογικού σώματος απασχόλησαν, συχνά έντονα, 

τις πολλές τελευταίες εβδομάδες την πολιτική συζήτηση. Άλλωστε, ο θητεύων 

Υπουργός Εσωτερικών φρόντιζε, κατά καιρούς, να την τροφοδοτεί με δηλώσεις του, 

αποκαλύπτοντας προθέσεις ή εξαγγέλλοντας νομοθετικούς σχεδιασμούς.  

Η αναγγελία της πρόθεσης να τροποποιηθεί το εκλογικό σύστημα ή το 

ενδεχόμενο οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες και τα οικεία συμβούλιά τους να 

εκλέγονται από κοινά ψηφοδέλτια1, συνάντησαν την, έντονη αλλά εύλογη, αντίθεση και 

βουλευτών του δεύτερου εταίρου της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Η άρνησή τους να 

υπερψηφίσουν επιλογές προς τη σχεδιαζόμενη κατεύθυνση διέκοψε πρόωρα κάθε 

συζήτηση. Άλλοι πάλι σχεδιασμοί, όπως ο επανακαθορισμός της ημέρας διεξαγωγής της 

ψηφοφορίας στις Ευρωπαϊκές εκλογές, μπορεί να αντιμετωπίστηκαν με δυσπιστία από 

                                                 
* Η επεξεργασία του άρθρου ολοκληρώθηκε την 30ή Απριλίου 2014. 
1  Και οι δύο παρεμβάσεις εξαγγέλθηκαν, πανηγυρικά, από τον προκάτοχό του στο Υπουργείο 

Εσωτερικών [βλ. «Ένα ψηφοδέλτιο για όλες τις παρατάξεις» (συνέντευξη στον Ανδρ. Μπελεγρή), εφημ. 

Πρώτο Θέμα, Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013, σ. 24-25], προβλήθηκαν ως σημαντικές τομές στα 

αυτοδιοικητικά εκλογικά πράγματα και θα επανέρχονταν στην επικαιρότητα σε κάθε ευκαιρία επί ένα 

και πλέον έτος [βλ., αντί άλλων, Ν. Τσίτσα, Σχέδια για αλλαγή του εκλογικού νόμου, εφημ. Έθνος, 

Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2013, σ. 14 και Β. Κεχαγιά, «Είμαστε πολύ κοντά» σε νέο εκλογικό νόμο, εφημ. 

Τα Νέα, Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013, σ. 13].     



 2

την αντιπολίτευση, προεξάρχουσας της αξιωματικής, δεν αποδείχθηκε όμως αρκετή για 

να εμποδίσει τη νομοθέτηση.  

Η κριτική παρουσίαση των νέων ρυθμίσεων, πριν από την πρώτη εφαρμογή 

τους κατά την διπλή εκλογική αναμέτρηση του Μαΐου, εντοπίζεται σε ζητήματα με 

έντονο θεωρητικό ενδιαφέρον. Εξάλλου, άλλα, αν και ήταν ήδη γνωστά από το 

παρελθόν, δεν αντιμετωπίστηκαν και αφέθηκαν, κατά πάσα βεβαιότητα, για να τα τάμει 

η δικαστική κρίση. Νέα και γνωστά ζητήματα στις επιμέρους παραλλαγές τους 

συνθέτουν τα προλεγόμενα των επικείμενων Ευρωπαϊκών και αυτοδιοικητικών 

εκλογών.   

      

ΙΙ. Η προεκλογική περίοδος  

 

1. Η λαϊκή θέληση, σε κάθε στιγμή ενεργοποίησης του εκλογικού σώματος, 

πρέπει να εκφράζεται υπό συνθήκες που εγγυώνται την ελεύθερη και τη γνήσια 

εκδήλωσή της. Τη διαμόρφωση και τη διασφάλισή τους, σε συμμόρφωση μάλιστα προς 

τη ρητή επιταγή του άρθρου 52 Συντ., εγγυώνται όλοι οι λειτουργοί της Πολιτείας, 

μεταξύ των οποίων και ο κοινός νομοθέτης. Η παρέμβασή του αφορά, εν πρώτοις, τη 

θέσπιση απαγορεύσεων σε περιοχές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το φρόνημα του 

εκλογικού σώματος, όπως είναι, πρωταρχικά, οι προσλήψεις ή η, εν γένει, υπηρεσιακή 

κατάσταση των εργαζομένων στο δημόσιο και τους φορείς του2. Στην ίδια ακριβώς 

κατεύθυνση κινείται η πρόβλεψη αυστηρών, κατά κανόνα, περιορισμών στα 

οικονομικά του εκλογικού αγώνα και τη δημόσια προβολή συνδυασμών και υποψηφίων3. 

                                                 
2 Η απαγόρευσή τους κατά την προεκλογική περίοδο κατοχυρώθηκε στο άρθρο 28 του ν. 2190/1994 

[«Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΕτΚ Α΄, 

φ. 28 της 3ης Μαρτίου 1994)], με πεδίο εφαρμογής τις εθνικές και ερμηνευτικά, για την ταυτότητα του 

πραγματικού και του νομικού λόγου, τις Ευρωπαϊκές εκλογές. Εξάλλου, στο άρθρο 17 του ν. 3870/2010 

[«Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και 

δημοτικές εκλογές» (ΕτΚ Α΄, φ. 138 της 9ης Αυγούστου 2010)], όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή 

του με το άρθρο 78 του ν. 4257/2014 [«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» 

(ΕτΚ Α΄, φ. 93 της 14ης Απριλίου 2014)], η απαγόρευση επεκτάθηκε και στις αυτοδιοικητικές εκλογές.     
3 Οι σχετικές ρυθμίσεις για τις γενικές βουλευτικές και τις Ευρωπαϊκές εκλογές περιέχονται στο ν. 

3023/2002 [«Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, 

δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών» 

(ΕτΚ Α΄, φ. 146 της 25ης Ιουνίου 2002)], όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έκτοτε, ενώ για τις 

αυτοδιοικητικές στο ν. 3870/2010. 
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Το ρυθμιστικό τους ενδιαφέρον επιβάλλεται να καταλαμβάνει περίοδο τόσο 

κοντά και, ταυτόχρονα, τόσο μακριά από την ημέρα της ψηφοφορίας, ώστε να 

επιτυγχάνεται η, κατά το δυνατόν, ανόθευτη εκδήλωση του εκλογικού φρονήματος. Για 

το σκοπό αυτό, κρίσιμος αποδεικνύεται στην πράξη ο καθορισμός της προεκλογικής 

περιόδου, με το ενδιαφέρον να συγκεντρώνεται, προνομιακά, στην έναρξή της. Η 

διάρκειά της θα μπορούσε πάντως να διαφοροποιείται με κριτήρια αφενός το είδος της 

απαγόρευσης ή της δέσμευσης σε συγκεκριμένη συμπεριφορά, αφετέρου δε τη στιγμή 

ενεργοποίησης του εκλογικού σώματος.  

Στις Ευρωπαϊκές εκλογές η προεκλογική περίοδος αρχίζει τριάντα 

τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία και την έναρξή της σηματοδοτεί χρονικά 

η έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος4. Η αφετηρία και η διάρκειά της δεν 

διαφοροποιήθηκε, καταρχήν, και στις αυτοδιοικητικές εκλογές 5 . Ωστόσο, λίγες 

εβδομάδες αργότερα και με νεώτερη ρύθμιση, ενόψει της αναμέτρησης του 

φθινοπώρου του 2010, η προεκλογική περίοδος για τα οικονομικά και τη δημόσια 

προβολή αυξήθηκε σημαντικά, φθάνοντας τους τέσσερις μήνες πριν από την ημέρα της 

ψηφοφορίας. Εξάλλου, μεταβατικά και για την πρώτη εφαρμογή του νόμου, 

περιορίστηκε στους τρεις6.     

2. Τις τελευταίες εβδομάδες ο κοινός νομοθέτης επικέντρωσε, κατ’ 

επανάληψη και προνομιακά, το ενδιαφέρον του στην προεκλογική περίοδο της τοπικής 

αυτοδιοίκησης. Την πρώτη χρονικά πρωτοβουλία του απασχόλησε η εκκίνησή της και 

ως αφετηρία προβλέφθηκε η δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος καθορισμού της 

ημέρας ψηφοφορίας στις Ευρωπαϊκές εκλογές7. Δηλαδή, προκρίθηκε, για πρώτη φορά, 

                                                 
4 Άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1180/1981 [«Περί εκλογής αντιπροσώπων εις την Συνέλευσιν των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον) και άλλων τινών διατάξεων» (ΕτΚ Α΄, φ. 188 της 20ής Ιουλίου 

1981)] και ήδη το ταυτάριθμο άρθρο του ν. 4255/2014 [«Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και άλλες διατάξεις» (ΕτΚ Α΄, φ. 89 της 11ης Απριλίου 2014)]. Στο ίδιο προεδρικό διάταγμα 

καθορίζονται, επίσης, η ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας και η διάρκειά της.  
5  Άρθρο 115 του ν. 3852/2010 [«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα «Καλλικράτης» (ΕτΚ Α΄, φ. 87 της 7ης Ιουνίου 2010)], το οποίο καταλαμβάνει, 

για την ταυτότητα του νομικού και του πραγματικού λόγου, και τις δημοτικές εκλογές.  
6 Άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 3870/2010.  
7 Η ρύθμιση περιλήφθηκε ως παρ. 1 στην τροπολογία με Γενικό αριθμό: 1157 και Ειδικό αριθμό: 

63/07.02.2014, υπογεγραμμένη, επίσης, από τους Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και αποτέλεσε την ταυτάριθμη παράγραφο του άρθρο 10 του ν. 

4239/2014 [«Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και 
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η «λειτουργική σύνδεση» των δύο αναμετρήσεων. Η επιλογή θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ανεκτή, εάν η αντίστοιχη ψηφοφορία διεξάγονταν την ίδια στιγμή, δηλαδή 

κατά τον πρώτο γύρο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ωστόσο, μετά τη μετάθεση κατά μία 

εβδομάδα εκείνης για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο8, αποδεικνύεται, τουλάχιστον, δυσεξήγητη9.  

Πέραν τούτου, ο Υπουργός Εσωτερικών προχώρησε, αυτοτελώς, και στη 

δραστική συρρίκνωση της διάρκειας της προεκλογικής περιόδου. Η πάγια ρύθμιση του ν. 

3870/201010 την είχε καθορίσει στους τέσσερις μήνες11 και μάλιστα με αφετηρία για 

τον υπολογισμό της την ημέρα της ψηφοφορίας στους δήμους και τις περιφέρειες. Ratio 

της επιλογής του υπήρξε, τότε, η υπαγωγή στις επιταγές της και συνταγματικά 

κατοχυρωμένης αρχής διαφάνειας του συνόλου της αυτοδιοικητικής εκλογικής 

οικονομικής διαχείρισης12. Η ημέρα της ψηφοφορίας ορίζεται δήλη και είναι, γι’ αυτό, 

γνωστή εκ των προτέρων και από μακρού. Έτσι, όσοι επιθυμούν να επανεκλεγούν σε 

αιρετή θέση ή γνωρίζουν ότι, τουλάχιστον, θα είναι υποψήφιοι μπορούν και στην 

πράξη δεν αποκλείεται να αντιμετωπίζουν από νωρίς. Δηλαδή σε «ανεπίκαιρο» 

                                                                                                                                            
ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και άλλες διατάξεις» (ΕτΚ Α΄, φ. 43 της 20ής 

Φεβρουαρίου 2014)]. Με αυτήν, αφενό προστίθεται νέο εδ. γ΄ στην παρ. 2 του άρθρου 9 και αφετέρου 

αντικαταστάθηκε το εδ. α΄ του άρθρου 115 του ν. 3852/2010. Δεδομένου ότι ο καθορισμός της 

προεκλογικής περιόδου εντοπίζεται, ιδίως αν όχι αποκλειστικά, στην εφαρμογή της νομοθεσίας που 

διέπει τα οικονομικά και τη δημόσια προβολή στις αυτοδιοικητικές εκλογές, θα ήταν αρκετή η 

αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3870/2010. 
8 Άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 4239/2014, με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 9 και προστέθηκε 

εδ. β΄ στην παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 3852/2010. Βλ. αμέσως παρακάτω ΙΙΙ.   
9 Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας δεν διευκρινίζονται οι λόγοι που επέβαλλαν στον Υπουργό 

Εσωτερικών τη συγκεκριμένη επιλογή. Δεδομένου όμως ότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής 

περιόδου οι υποψήφιοι, υπό την ιδιότητα του επικεφαλής ή του μέλους του συνδυασμού, προβαίνουν σε 

δαπάνες και, ενδεχομένως, χρηματοδοτούνται, η μείωση της διάρκειας της προεκλογικής περιόδου 

περιορίζει ισόχρονα και τον έλεγχό τους.    
10 Όπως προβλέπεται στην πρότ. 1 της παρ. 6 του άρθρου 1. 
11 Κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 3870/2010 περιορίστηκε περίπου στους τρεις, αφού η προεκλογική 

περίοδος άρχισε με τη δημοσίευσή του  (άρθρο 1 παρ. 6 πρότ. 2), δηλαδή την 9η Αυγούστου 2010. 
12 Όπως προβλέπεται στην πρότ. 2 της παρ. 2 του άρθρου 29 Συντ. 
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εκλογικά χρόνο, αφήνοντας μακριά από τη δημοσιότητα και τον έλεγχο δαπάνες και, 

δευτερευόντως, έσοδα σε απροσδιόριστο ύψος13.  

Το τετράμηνο θεωρήθηκε, καταρχήν, πρόσφορος και επαρκής χρόνος για την 

επικράτηση της διαφάνειας στην αυτοδιοικητική εκλογική οικονομική διαχείριση. Με 

πρόσφατη τροπολογία14, η διάρκεια της προεκλογικής περιόδου μειώθηκε όμως στο 

μισό, δηλαδή στους δύο μήνες 15 , 16 . Η αναγκαιότητα της πρωτοβουλίας δεν 

διευκρινίστηκε πάντως στην, κατά τα άλλα, φλύαρη αιτιολογική έκθεση. Αναφέρεται, 

«αμήχανα», στην εγκύκλιο του ν. 3870/2010, προβάλει ότι το δίμηνο υπήρξε επαρκής 

χρόνος για την εκπλήρωση εκ μέρους των συνδυασμών όλων των, αποκλειστικά 

τεχνικής φύσης, υποχρεώσεών τους, όπως το άνοιγμα βιβλίων και τραπεζικών 

λογαριασμών ή τη δημοσιοποίηση των οικονομικών στη Βάση Δεδομένων του 

Υπουργείου, καταλήγει δε, δίχως λογική συνέχεια και συνέπεια, στην «ανάγκη 

περιορισμού της προεκλογικής περιόδου»17.  

Οι προκρινόμενες διατυπώσεις καταδεικνύουν ότι ο Υπουργός Εσωτερικών 

παραγνωρίζει, ανεπίτρεπτα, τον υπηρετούμενο σκοπό. Μειώνοντας δραστικά το 

χρονικό διάστημα, εντός  του οποίου τα οικονομικά του εκλογικού αγώνα στην τοπική 

αυτοδιοίκηση υπόκειται σε δημοσιότητα και σε έλεγχο, τα εξαιρεί, ισόχρονα από τη 

συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχής της διαφάνειας και τις επιταγές της. Αν και 

αποτελεί τον εγγυητή της και οφείλει να μεριμνά για την αποτελεσματική πραγμάτωσή 

της, εξαντλείται σε αδιάφορες και, εν πολλοίς, προσχηματικές αναφορές, απλώς για να 

                                                 
13  Τουλάχιστον των επικεφαλής των συνδυασμών, η πλειονότητα των οποίων γνωρίζει την 

υποψηφιότητά τους πολύ πριν από την επίσημη ανακοίνωσή της. Το ίδιο ισχύει, κατά μείζονα μάλιστα 

λόγο, και για τους απερχόμενους δημάρχους και περιφερειάρχες. 
14 Με Γενικό αριθμό: 1167 και Ειδικό αριθμό: 22/14.02.2014. Η τροπολογία κατατέθηκε σε σχέδιο 

νόμου αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μία ακριβώς εβδομάδα μετά 

εκείνην που μετάθεσε κατά μία εβδομάδα την αφετηρία έναρξης της προεκλογικής περιόδου, δίχως 

μάλιστα να έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ.   
15 Άρθρο 1 παρ. 6 πρότ. 1 του ν. 3870/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 17 του ν. 4242/2014 

[«Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» (ΕτΚ Α΄, φ. 50 της 28ης Φεβρουαρίου 2014)].  
16 Εξάλλου, η αφετηρία της τοποθετήθηκε, μεταβατικά, στην ημέρα δημοσίευσης του νόμου (άρθρο 1 

παρ. 6 πρότ. 2 του ν. 3870/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν. 4242/2014). Έτσι, η 

διάρκειά της αυξάνεται, στην πρώτη εφαρμογή της νέας ρύθμισης, κατά ένα περίπου μήνα, φθάνοντας 

τελικά τους τρεις. Από τη στιγμή που προκρίθηκε η τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, η 

μεταβατική ρύθμιση υπήρξε πάντως αναπόφευκτη και, γι’ αυτό, υποχρεωτική. 
17 Βλ. τη σ. 2 της αιτιολογικής έκθεσης. 
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πει κάτι. Άλλωστε, καθόλη τη διάρκεια της έως τώρα θητείας του επέδειξε και απέδειξε 

ότι αρκείται σε εύκολες δηλώσεις, μεγαλόσχημες εξαγγελίες και ευκαιριακές 

πρωτοβουλίες, εκδηλωμένες, κατά κανόνα, με προχειρότητα.  

3. Η προχειρότητα επιβεβαιώθηκε, όταν πρότεινε, μία ακόμη φορά σε 

διάστημα πέντε(!) εβδομάδων, τον επανακαθορισμό της προεκλογικής περιόδου για τις 

ανάγκες της δημόσιας προβολής των υποψηφίων. Με εκπρόθεσμη τροπολογία18 ζήτησε 

τον περιορισμό της στον ένα μήνα19. Οι λόγοι παρατίθενται στην αιτιολογική της 

έκθεση. Έτσι, την ενεργοποίησή του φέρεται να προκάλεσε, εν πρώτοις, «ο μόλις 

πρόσφατος προσδιορισμός της ημερομηνίας διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών 

με την αποσαφήνιση του χρόνου της διεξαγωγής του πρώτου και του δεύτερου γύρου». 

Επικαλείται, επίσης, την «εύλογη ανάγκη των υποψηφίων να προβάλλουν την 

προσωπικότητα και το πρόγραμμά τους μέσα στο διαρκές εξελισσόμενο περιβάλλον, 

στο οποίο κυριαρχούν νέα και πολυσύνθετα προβλήματα, καθιστούν αναγκαία την 

παροχή μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας προβολής από τα ΜΜΕ». Ακόμη και εάν 

συνέτρεχε πραγματική ανάγκη για τον επανακαθορισμό ή, αντίστοιχα, για να γίνουν 

γνωστότεροι όσοι διεκδικούν πρώτη φορά την προτίμηση του εκλογικού σώματος20, 

αναρωτιέται κανείς, γιατί συνειδητοποιήθηκε όψιμα.  

Αγνοώντας προ στιγμής τις όποιες, είναι πολλές και βάσιμες στην 

πλειονότητά τους, αιτιάσεις ότι η, εκ νέου και εντοπισμένη θεματικά, μείωση 

σχετίζεται με συγκεκριμένους υποψηφίους, αποβλέπει στην αύξηση της 

αναγνωρισιμότητάς τους και έπεται πολιτικών αποφάσεων, η ρύθμιση δεν εντάχθηκε 

στο συνολικό σχεδιασμό για την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, αλλά 

αποτέλεσε ένα ακόμη κρίκο στη μακρά αλυσίδα εμβαλωματικών παρεμβάσεων. 

Δυστυχώς δεν θα αποδειχθεί όμως και η τελευταία. Μεσούσης της αυτοδιοικητικής 

προεκλογικής περιόδου, ο Υπουργός Εσωτερικών επιχείρησε, επιπλέον, να εξαιρέσει 
                                                 
18 Με Γενικό αριθμό: 1232 και Ειδικό αριθμό: 29/5.3.2014. Κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου αρμοδιότητας 

του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.  
19 Προς τούτο, προστέθηκε νέα παρ. 5 στο άρθρο 6 του ν. 3870/2010. Η ρύθμιση ενσωματώθηκε στο 

άρθρο 128 του ν. 4249/2014 [«Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού 

Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (ΕτΚ Α΄, φ. 73 της 24ης Μαρτίου 

2014)].  
20 Ίδια ή και μεγαλύτερη ανάγκη υπάρχει πάντως τόσο στις γενικές βουλευτικές εκλογές όσο και στις 

Ευρωπαϊκές εκλογές.  



 7

από τις ποσοτικές απαγορεύσεις της δημόσιας προβολής τους επικεφαλής των 

δημοτικών και των περιφερειακών συνδυασμών. Η απόπειρά του δεν θα 

ολοκληρώθηκε με επιτυχία21.  

 

ΙΙΙ. Η διεξαγωγή της ψηφοφορίας  

 

1. Το κόστος κάθε εκλογικής αναμέτρησης, δηλαδή οι δαπάνες για τις 

ποικίλες προπαρασκευαστικές πράξεις της και τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, είναι 

αντικειμενικά, αλλά και στη διανυόμενη δυσμενή οικονομική συγκυρία, ιδιαίτερα 

υψηλό. Η μείωσή του πρέπει, γι’ αυτό, να αποτελεί προτεραιότητα. Ανταποκρινόμενος 

στην ανάγκη, ο κοινός νομοθέτης όρισε το 2010 την ψηφοφορία για την εκλογή των 

εκπροσώπων της χώρας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα με εκείνη για την 

ανάδειξη των αρχών στους δύο βαθμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης22. Οι εκλογείς θα 

προσέρχονταν, πλέον, για να ψηφίσουν στα ίδια εκλογικά τμήματα με τις ίδιες 

εφορευτικές επιτροπές και τους ίδιους αντιπρόσωπους της δικαστικής αρχής. Έτσι, θα 

επιτυγχάνονταν σημαντικός περιορισμός στις καταβολές από τον κρατικό 

προϋπολογισμό για την κάλυψη των ποικίλων αναγκών του εκλογικού αγώνα.    

Τούτος υπήρξε ο ομολογημένος επιδιωκόμενος σκοπός της νομοθετικής 

ρύθμισης23 , όχι ασφαλώς και ο μοναδικός. Σε όλες τις προηγούμενες Ευρωπαϊκές 

εκλογές, με αποκορύφωμα τις τελευταίες της 7ης Ιουνίου 2009, η αποχή κυμάνθηκε σε 

ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά. Η ταυτόχρονη, ανά πενταετία, διεξαγωγή της ψηφοφορίας 

στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, Ευρωπαϊκές και αυτοδιοικητικές, θεωρήθηκε, 

εύλογα, ότι θα τονώσει το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων και θα αυξήσει τη συμμετοχή. 

Πρόκειται για το δεύτερο, ανομολόγητο κατά βάση, σκοπό της νομοθετικής επιλογής. 

Η διττή ratio της προσφέρει πολύτιμο ερμηνευτικό εργαλείο για την πλήρωση των 

κενών ή τη διευκρίνιση όσων ασαφειών θα είχαν, ενδεχομένως, παρεισφρήσει στο 

σώμα της.  

                                                 
21 Βλ. παρακάτω VI, 5. 
22 Άρθρα 9 παρ. 2 και 114 παρ. 2 του ν. 3852/2010.  
23  Βλ. την αιτιολογική έκθεση του ν. 3852/2010 στον τόμο: Ελληνική Δημοκρατία. Υπουργείο 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Πρόγραμμα Καλλικράτης, Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα Νοέμβριος 

2010, σ. 42.  
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2. Επιτυχών συνδυασμός στις αυτοδιοικητικές εκλογές θεωρείται όποιος 

συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψηφοδελτίων. Επειδή υπό τις 

επικρατούσες, κατά τόπον, συνθήκες δεν καθίσταται, συνηθέστατα, δυνατή η 

εξασφάλισή της, η εκλογή των αρχών του πρώτου και του δεύτερου βαθμού δεν 

ολοκληρώνεται, κατά κανόνα σε ένα γύρο. Έτσι, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την 

επόμενη Κυριακή μεταξύ των δύο υποψηφίων με τη μεγαλύτερη απήχηση στο τοπικό 

εκλογικό σώμα 24 . Η νέα ρύθμιση του ν. 3852/2010 όρισε ημέρα διεξαγωγής της 

ψηφοφορίας στις αυτοδιοικητικές εκλογές την ίδια ημέρα με εκείνη στις Ευρωπαϊκές.   

Ο σκοπός του κοινού νομοθέτη και η διατύπωση των σχετικών ρυθμίσεων για 

μεγάλο χρονικό διάστημα δεν αμφισβητήθηκαν. Ο Υπουργός Εσωτερικών θα 

υποστηρίξει, αιφνιδιαστικά και «απρόκλητα», ότι δεν καθορίζεται με σαφήνεια η 

στιγμή της ταυτόχρονης ψηφοφορίας στις δύο αναμετρήσεις, δηλαδή, εάν εντοπίζεται 

στον πρώτο ή στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Δεδομένου ότι η 

ανάδειξη των επικεφαλής στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κρίνεται, 

συνήθως, σε επαναληπτική ψηφοφορία, δήλωσε στο τέλος του 2013, προκαλώντας την 

έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα της αξιωματικής 25 , ότι οι 

Ευρωπαϊκές εκλογές μπορούσαν να διεξαχθούν τη δεύτερη Κυριακή. Προς τούτο δεν 

θεωρούσε μάλιστα απαραίτητη την ανάληψη πρωτοβουλίας για την τροποποίηση του 

νόμου. Οι αντιδράσεις και, βέβαια, όσα προβλήματα προβλήθηκαν και θα ήταν δυνατό 

να θέσουν σε αμφισβήτηση το κύρος της εκλογής, τον οδήγησαν στην απόφαση να 

προωθήσει στη Βουλή ειδική ρύθμιση26.    

Η αποδοχή της άποψης του Υπουργού Εσωτερικών προϋποθέτει και απαιτεί 

την αναγνώριση, αντικειμενικά και κατά τρόπο που δεν συγχωρεί αμφισβητήσεις, 

νομοθετικού κενού και, επιπλέον, την ομολογία της αδήριτης αδυναμίας να καλυφθεί 

ερμηνευτικά με την υπαγωγή στο σκοπό της ρύθμισης. Ακόμη και εάν γινόταν δεκτό, 

προ στιγμής και αποκλειστικά για την πληρότητα της θεωρητικής επεξεργασίας, ότι η 

                                                 
24 Άρθρα 31 και 33 για τις δημοτικές, καθώς επίσης 137 και 139 για τις περιφερειακές εκλογές.  
25 Βλ. Μ. Νταλιάνη, «Casus belli η Κυριακή των ευρωεκλογών», εφημ. Τα Νέα, Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 

2013, σ. 15 και Ν. Τσίτσα, Ρύθμιση για τη διενέργεια των ευρωεκλογών, εφημ. Έθνος, Δευτέρα 20 

Ιανουαρίου 2014, σ. 8.  
26 Βλ., αντί πολλών, τη συνέντευξή του στον Β. Χιώτη («Δεν θα αφήσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ να μας κάνει 

Αργεντινή, εφημ. Το Βήμα, Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014, σ. Α19). Με την άποψη αυτή, φέρονταν να 

συντάχθηκαν και οι βουλευτές του δεύτερου εταίρου της κυβερνητικής συνεργασίας (βλ. Το παιγνίδι της 

εκλογικής κολοκυθιάς, εφημ. Τα Νέα, Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014, σ. 9).  
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διατύπωση του ν. 3852/2010 δεν είναι πράγματι ούτε προσηκόντως ούτε αρκούντως 

ακριβής και σαφής, η προσφυγή στη νομοθετική ratio δεν θα κατέλειπε κανένα 

περιθώριο σοβαρής αμφισβήτησης του κανονιστικού της περιεχομένου. Η διεξαγωγή 

της ψηφοφορίας και στις δύο αναμετρήσεις την πρώτη Κυριακή των αυτοδιοικητικών 

εκλογών, πέραν κάθε αμφιβολίας, ενισχύει τη συμμετοχή και, αντίστοιχα, περιορίζει την 

αποχή. Επιπλέον, σε όσους δήμους ή περιφέρειες το αποτέλεσμα κριθεί από τον πρώτο 

γύρο και, γι’ αυτό, δεν θα απαιτηθεί προσφυγή σε επαναληπτική εκλογή, επιφέρει 

σημαντική μείωση των δαπανών του εκλογικού αγώνα.        

  3. Η τελολογική ερμηνεία αλλά και η κοινή λογική, λοιπόν, επιβάλλουν, 

ακόμη και στην περίπτωση που η διατύπωση της παρ. 2 των άρθρων 9 και 114 του ν. 

3852/2010 θα επέτρεπε την προβολή κανονιστικού κενού, τη διεξαγωγή της 

ψηφοφορίας και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις την πρώτη Κυριακή, δηλαδή κατά 

τον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών27. Παρά τις έντονες αντιδράσεις της 

αξιωματικής και περισσοτέρων σχηματισμών της ελάσσονος αντιπολίτευσης, ο 

Υπουργός Εσωτερικών προχώρησε τελικά στην από μακρού εξαγγελθείσα 

πρωτοβουλία του. Η νέα ρύθμιση καταστρώνεται με αναφορά στην ημέρα διεξαγωγής 

της ψηφοφορίας στις Ευρωπαϊκές εκλογές και διατυπώνεται με διαφοροποιήσεις στους 

επιμέρους ορισμούς της για την ανάδειξη των αρχών των δύο βαθμών της τοπικής 

αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα, η εκλογή στους δήμους προβλέπεται ότι λαμβάνει χώρα 

την προηγούμενη Κυριακή28 και στις περιφέρειες την ίδια ημέρα των δημοτικών29.  

Η αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας δεν θα μπορούσε, ασφαλώς, να 

αποκλίνει από όσα είχε υποστηρίξει στις, κατά καιρούς δηλώσεις, του ο Υπουργός. 

Προβάλλεται, εν πρώτοις, το θεωρούμενο νομοθετικό κενό30. Εξάλλου, γίνεται εκτενής 

                                                 
27 Βλ. Γ. Σωτηρέλη, «Μπορεί να απαγορευτεί η συμμετοχή της Χ.Α. στις εκλογές», (συνέντευξη στην 

Αγγ. Σπανού), εφημ. FreeSunday, Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014, σ. 17. 
28 Άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 10 

του ν. 4239/2014. Δεδομένου ότι με το π.δ. 58/2014 [«Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της 

ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (ΕτΚ Α΄, φ. 101 της 22ας 

Απριλίου 2014)] η διεξαγωγή της ψηφοφορίας για τις επικείμενες Ευρωπαϊκές εκλογές ορίστηκε την 

Κυριακή 25 Μαΐου 2014, ο πρώτος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών θα λάβει χώρα την Κυριακή 18 

Μαΐου 2014. 
29 Άρθρο 114 παρ. 2 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. 2 της παρ. 1 του άρθρου 

10 του ν. 4239/2014. 
30 Αναφέρεται, συγκεκριμένα, ότι «από τον κοινό νομοθέτη δεν εννοιοδοτείται ρητά και συγκεκριμένα 

το ταυτόχρονο της διενέργειας της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των αιρετών αντιπροσώπων των 
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αναφορά στην ανάγκη προσφυγής σε επαναληπτική ψηφοφορία31, αποδιδόμενη τόσο στη 

σύνθεση των «καλλικρατικών» δήμων από ετερόκλητες δημοτικές ενότητες όσο και 

στη δυσκολία να επιτευχθούν άμεσα, δηλαδή από τον πρώτο γύρο, παραταξιακές 

συγκλίσεις ή συναινέσεις, λόγω τους ισχύοντος εκλογικού συστήματος32. Υποστηρίζεται, 

τέλος, ότι η ταυτόχρονη διεξαγωγή της ψηφοφορίας στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις 

την πρώτη Κυριακή των αυτοδιοικητικών «θα επιφέρει δυσχέρειες στην προπαρασκευή 

και, κυρίως, κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας τόσο στους αντιπροσώπους της 

δικαστικής αρχής όσο και στους εκλογείς», επειδή οι «διαδικασίες προπαρασκευής και 

διενέργειας διαφοροποιούνται», η σταυροδότηση και η διαλογή των ψήφων είναι 

χρονοβόρα, ιδιαίτερα δε «κατά την τελευταία φάση καταμέτρησης, εξαγωγής αλλά και 

μετάδοσης των αποτελεσμάτων θα σημειωθούν καθυστερήσεις, υπονομεύοντας την 

ομαλότητα της συνολικής διαδικασίας». 

Ενόψει των παραπάνω, προκρίθηκε η διεξαγωγή της ψηφοφορίας στις 

Ευρωπαϊκές εκλογές τη δεύτερη Κυριακή των αυτοδιοικητικών. Έτσι, ο Υπουργός 

Εσωτερικών θεωρεί ότι η διαδικασία και στις δύο αναμετρήσεις καθίσταται αφενός 

«περισσότερο διαχειρίσιμη σε οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο» και αφετέρου 

«ιδιαίτερα επωφελής για τους συντελεστές των εκλογών»33. Η επιλογή δεν επιτρέπει 

πάντως στην ταυτόχρονη ψηφοφορία να διεκδικήσει καθολική επικράτηση, 

περιορίζοντάς την μόνο στα καταστήματα των βασικών εκλογικών περιφερειών, όπου 

                                                                                                                                            
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπό την 

έννοια ότι προβλέπεται (για τις αυτοδιοικητικές εκλογές) η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας» (βλ. 

τη σ. 2 της αιτιολογικής έκθεσης).   
31 Βλ. τις σ. 2 και 3 της αιτιολογικής έκθεσης. 
32 Την αδυναμία επιχείρησε να αντιμετωπίσει, όπως αναφέρει στην αιτιολογική έκθεση του ν. 3434/2006 

[«Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών, νομαρχιακών και δημοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεμάτων» 

(ΕτΚ Α΄, φ. 21 της 7ης Φεβρουαρίου 2006)] ο κοινός νομοθέτης, απαιτώντας τη συγκέντρωση ποσοστού 

εκλογικής δύναμης ίσης με το σαράντα δύο τοις εκατό (42%) των εγκύρων ψηφοδελτίων, προκειμένου 

να εξασφαλιστεί η εκλογή στις αυτοδιοικητικές εκλογές από τον πρώτο γύρο. Βλ. Θ. Ξηρού, Επιτυχών 

και επιλαχόντες συνδυασμοί στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές, στον τόμο: του ιδίου, Ζητήματα 

εκλογικού δικαίου, Αθήνα-Κομοτηνή 2007, σ. 135 επ. και, ιδίως, σ. 140 επ.    
33  Το δεύτερο πάντως με την αναφορά ότι στις Ευρωπαϊκές εκλογές οι ψηφοφόροι επιλέγουν 

συνδυασμούς και δεν σταυροδοτούν υποψηφίους. Τούτο όμως έχει ήδη ξεπεραστεί, αφού στις 

επικείμενες εκλογές δεν θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά το σύστημα των «δεσμευμένων συνδυασμών» 

(λίστα). Βλ. παρακάτω VIII, 1. 
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η ανάδειξη των αρχών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κρίνεται σε 

επαναληπτική εκλογή.          

4. Η τροποποίηση της νομοθεσίας πριν ακόμη αφεθεί να εφαρμοστεί πρώτη 

φορά είναι και στη χώρα μας εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο. Δίχως να διαθέτει απτά 

δεδομένα ή, έστω, δείγματα που, τουλάχιστον, να δικαιολογούν τον προβληματισμό για 

την ανάγκη ανάληψης σχετικής πρωτοβουλίας και, πολύ περισσότερο, να του 

επιτρέψουν να απαντήσει πειστικά στις περί του αντιθέτου, εύλογες, αιτιάσεις, όταν 

αυτές αποτελούν μάλιστα την κρατούσα και μόνη άποψη, ο Υπουργός Εσωτερικών 

αρκέστηκε να ανακοινώσει, να επιμείνει και, εντέλει, να επιβάλει στη Βουλή την 

απόφασή του. Ωστόσο, οι προβαλλόμενοι λόγοι, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην 

αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, εντοπίζονται αποκλειστικά σε ζητήματα 

οργάνωσης και διαχείρισης της εκλογικής διαδικασίας. Ακόμη και έτσι να είχαν, θα 

μπορούσαν, εύκολα ή δύσκολα, να αντιμετωπιστούν, δίχως να απαιτηθεί η εκ νέου 

νομοθέτηση και, προπάντων, η ανατροπή ομολογημένων ή ανομολόγητων, αλλά 

σημαντικών, σκοπών.  

Η ανάγκη νομοθέτησης έπρεπε να προκύψει ως το αποτέλεσμα στάθμισης 

μεταξύ των προβαλλόμενων λόγων για τη θέσπιση της προηγούμενης σε σχέση με τη 

νεώτερη ρύθμιση. Η υπεροχή τους στη δεύτερη περίπτωση πάντοτε μετά από 

συγκριτική αξιολόγηση θα αποδεικνύονταν αρκετή, προκειμένου να αποκτήσει στέρεο 

θεμέλιο η πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία. Ωστόσο, από την αιτιολογική της 

έκθεση συνάγεται, κατά τρόπο που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, ότι ο κοινός 

νομοθέτης περιορίστηκε στην απλή αναφορά σε όσα, κατά την οπτική του, εξασφαλίζει 

η υπερψήφιση της τροπολογίας. Δεν φαίνεται, λοιπόν, να τον απασχόλησε διόλου ο 

επιδιωκόμενος διττός σκοπός για την κατοχύρωση της ταυτόχρονης ψηφοφορίας. 

Σε ενδεχόμενη στάθμιση μεταξύ αφενός της διευκόλυνσης στη προπαρασκευή 

και τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, δηλαδή κατά την αιτιολογική έκθεση της 

περισσότερο διαχειρίσιμης οργάνωσης και εξέλιξης της εκλογικής διαδικασίας, και 

αφετέρου της μείωσης των δαπανών του εκλογικού αγώνα και της ενίσχυσης της 

συμμετοχής, η υπεροχή αποβαίνει, προδήλως και αναντίλεκτα, υπέρ των δεύτερων. 

Ανάγκη στάθμισης δεν θα υφίστατο ασφαλώς στην περίπτωση που με τη νεώτερη δεν 

θίγονταν, αντιθέτως εξακολουθούσε να υπηρετείται αποτελεσματικά ο διττός σκοπός 

του ν. 3852/2010. Υπό μία διαφορετική διατύπωση, όταν η ταυτόχρονη διεξαγωγή της 

ψηφοφορίας στις Ευρωπαϊκές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές τη δεύτερη Κυριακή δεν 

αυξάνει το κόστος τους και δεν ενίσχυε την αποχή. 
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5. Δίχως αμφιβολία, η σύμπτωση των διπλών εκλογών -με την επιλογή μεταξύ 

υποψηφίων εκπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δημάρχων, περιφερειαρχών και 

των οικείων συμβουλίων από περισσότερους, σε κάθε περίπτωση, συνδυασμούς, και με 

την καταμέτρηση σταυρών προτίμησης στην πλειονότητα των ψηφοδελτίων34- ενέχει 

επιβάρυνση, ίσως αξιόλογη, από πλευράς ιδίως του χρόνου σε βάρος όσων επωμίζονται 

την ευθύνη των προπαρασκευστικών πράξεων ή της διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Το 

γεγονός, πρωτόγνωρο στη μακρά εκλογική μας ιστορία, δεν αποκλείεται να προκαλέσει 

καθυστερήσεις στην έκδοση των αποτελεσμάτων. Δεν αρκεί όμως από μόνο του για να 

θέσει αντικειμενικά σε κίνδυνο την ομαλότητα της συνολικής διαδικασίας, όπως με 

«προκλητική ελαφρότητα» προβάλλεται στην αιτιολογική έκθεση. Η μετάθεση κατά μια 

εβδομάδα των Ευρωπαϊκών εκλογών απαλλάσσει μεν από μικρό μέρος της τη 

λειτουργική επιβάρυνση των εμπλεκομένων, αυξάνει όμως το κόστος της διαδικασίας 

και δεν περιορίσει, αντιθέτως αναμένεται να ενισχύει, τη χαλαρή ψήφο. 

Στους δήμους και τις περιφέρειες, των οποίων οι αρχές θα αναδειχθούν από 

τον πρώτο γύρο, η νέα ρύθμιση επιβάλλει τη συγκρότηση και τη στελέχωση εκλογικών 

τμημάτων και τη δεύτερη Κυριακή. Δηλαδή, προκαλεί επιπλέον δαπάνη τουλάχιστον 

για τις αποζημιώσεις των δικαστικών αντιπροσώπων. Εξάλλου, εάν δεν απαιτηθεί 

επαναληπτική ψηφοφορία, είναι, μάλλον, αμφίβολη ή εξαιρετικά επισφαλής η 

προσέλευση του ίδιου αριθμού εκλογέων στα καταστήματα της βασικής εκλογικής 

περιφέρειας, όπου είναι γραμμένοι, για να ψηφίσουν στις Ευρωπαϊκές εκλογές. 

Δεδομένου μάλιστα ότι, κατά πάσα βεβαιότητα, δεν θα έχουν, παραλλήλως, φροντίσει 

να περιληφθούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, ώστε να ψηφίσουν στον τόπο 

διαμονής τους, οι συγκεκριμένοι εκλογείς πιθανολογείται σφόδρα ότι θα 

τροφοδοτήσουν την αποχή, αυξάνοντας το ποσοστό της. Για όλους αυτούς τους λόγους, 

η νομοθετική πρωτοβουλία αποδεικνύεται ότι υπηρετεί περισσότερο ή αποκλειστικά 

πολιτικές ή μικροπολιτικές επιδιώξεις και ελάχιστα έως καθόλου πραγματικές 

ανάγκες· τέτοιες και τόσες, που όχι μόνο θα μπορούσαν εύκολα να αντιμετωπιστούν, 

χωρίς να απαιτηθεί η τροποποίησης της νομοθεσίας, αλλά επιβαρύνουν, δυσανάλογα 

και χωρίς πειστικό λόγο, τα οικονομικά της εκλογικής διαδικασίας, ενισχύοντας την 

αποχή.      

                                                 
34 Αυτά των συνδυασμών για την εκλογή των οικείων συμβουλίων. Λίγο αργότερα τα ψηφοδέλτια, που 

καταμετρούνται σταυροί προτίμησης, θα αυξηθούν σε τρία με τη συμπερίληψη και εκείνου των 

Ευρωπαικών εκλογών.  
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ΙΙΙ. Η εκλογιμότητα 

 

1. Εκλόγιμοι για την ανάδειξη των εκπροσώπων της χώρας στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο είναι, καταρχήν, οι Έλληνες πολίτες που έχουν αποκτήσει το δικαίωμα 

του εκλέγειν και συμπληρώσει την ημέρα της ψηφοφορίας το εικοστό πέμπτο έτος της 

ηλικίας τους35, 36. Πέραν της συνδρομής των θετικών προσόντων δεν πρέπει, επίσης, να   

συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα καθορισμένα37 κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 

56 Συντ. Δηλαδή, θέσεις ή ιδιότητες, η κατοχή των οποίων δεν επιτρέπει την 

υποψηφιότητα και, συνήθως, την εκλογή. Γι’ αυτό, οι φορείς τους υποχρεούνται να 

παραιτηθούν πριν ανακηρυχθούν υποψήφιοι ή εντός ορισμένου χρόνου πριν από τη 

συμπλήρωση της πενταετούς θητείας των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου38.  

Κώλυμα εκλογιμότητας στις Ευρωπαϊκές εκλογές συντρέχει και στο πρόσωπο 

των μελών της Βουλής. Η θέσπισή του ανάγεται στο 1981, ενόψει της πρώτης άμεσης 

εκλογής των αντιπροσώπων της χώρας μας στην Ευρωβουλή 39 , και η ρύθμιση 

επαναλήφθηκε, με διαφορετική και εκτενέστερη διατύπωση, πρόσφατα40. Οι βουλευτές 

δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν, εάν δεν παραιτηθούν πριν από την 

ανακήρυξή τους. Παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο κώλυμα δεν είναι νέο, η 

εφαρμογή του στις επικείμενες εκλογές αποδόθηκε σε πρώτη φάση στην 

αντικατάσταση του συστήματος των «δεσμευμένων συνδυασμών» (λίστα) από το 

σταυρό προτίμησης.  

                                                 
35 Άρθρο 2 παρ. 1 εδ. α΄ του ν. 4255/2014. 
36 Το παθητικό εκλογικό δικαίωμα αναγνωρίζεται, επίσης, στους πολίτες των κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκεί να πληρούν τις νομοθετικά καθορισμένες προϋποθέσεις [άρθρο πέμπτο του 

ν. 2196/1994 «Κύρωση της 93/81/ΕΥΡΑΤΟΜ, Ε.Κ.Α.Χ. απόφασης του Συμβουλίου της 1ης 

Φεβρουαρίου 1993 για την τροποποίηση της πράξης που αφορά την εκλογή αντιπροσώπων στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση καθολική ψηφοφορία κ.λπ.» (ΕτΚ Α΄, φ. 41 της 22ας Μαρτίου 1994), 

όπως αντικαταστάθηκε, πρόσφατα, με το άρθρο 2 του ν. 4244/2014 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2013/1/ΕΕ του Συμβουλίου της 21ής Δεκεμβρίου 2012 κ.λπ.» (ΕτΚ Α΄, φ. 60 της 11ης Μαρτίου 2014)].       
37 Στο άρθρο 2 παρ. 2 πρότ. 1 του ν. 4255/2014.  
38 Η παραίτηση για τα κωλύματα της παρ. 1 του άρθρου 56 Συντ. οργανώνεται στο άρθρο 30 του π.δ. 

26/2012 [«Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» 

(ΕτΚ Α΄, φ. 57 της 15ης Μαρτίου 2012).  
39 Άρθρο 2 παρ. 2 εδ. α΄ του ν. 1180/1981. 
40 Άρθρο 2 παρ. 2 πρότ. 2 του ν. 4255/2014. 
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Τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας των επικεφαλής της δικομματικής 

συνεργασίας να προχωρήσουν στην αλλαγή του τρόπου εκλογής των εκπροσώπων της 

χώρας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακολούθησαν διαρροές στον τύπο για την 

επικείμενη κατάργηση του κωλύματος41. Ωστόσο, η ανακοίνωση της απόφασης του 

Πρωθυπουργού να επιβάλει, προφανώς μετά την ολοκλήρωση της σχετικής 

νομοθετικής πρωτοβουλίας, «πολιτικό κώλυμα εκλογιμότητας» στα μέλη της 

κοινοβουλευτικής του ομάδας42 και ο κίνδυνος να περιλάβουν, εκ του ασφαλούς, τα 

κόμματα της αξιωματικής και, δευτερευόντως, της ελάσσονος αντιπολίτευσης στους 

συνδυασμούς τους γνωστά και προβεβλημένα στελέχη τους43 ή να διεκδικήσουν την 

εκλογή τους προφυλακισμένοι βουλευτές44, άλλαξαν άρδην το σχεδιασμό. Ο Υπουργός 

Εσωτερικών ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή, συνεπώς 

κατάργηση του κωλύματος, στην ισχύουσα νομοθεσία45.  

2. Αντιθέτως, η παράλληλη υποψηφιότητα στις εθνικές και τις Ευρωπαϊκές 

εκλογές δεν φαίνεται να απαγορεύεται. Η δυνατότητα αναγνωρίστηκε ρητά στο 

παρελθόν46 στην περίπτωση διενέργειας της εκλογής αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της περιόδου που μεσολαβεί από τη διάλυση της λαϊκής 

αντιπροσωπείας έως την ανάδειξη της νέας Βουλής. Τότε ο ίδιος υποψήφιος μπορούσε 

να διεκδικήσει την προτίμηση του εκλογικού σώματος και στις δύο στιγμές 

ενεργοποίησής του.  

Στο ν. 4255/2014 δεν περιλαμβάνεται όμοιος ή, τουλάχιστον, ανάλογος 

ορισμός. Επειδή όμως τα κωλύματα εκλογιμότητας πρέπει να ερμηνεύονται στενά, 

είναι ορθότερο να γίνει δεκτό ότι δεν αποκλείεται η υποψηφιότητα στις δύο εκλογικές 

αναμετρήσεις, όταν διενεργούνται παράλληλα. Η επιτυχία σε αμφότερες γεννά όμως 

                                                 
41 Βλ. Κ. Μακρή, Ασυμβίβαστο για όλους, εφημ. Realnews, Κυριακή 16 Μαρτίου 2014, σ. 24. 
42 Έτσι, ανακοινώθηκε ότι όποιος κατέχει τη βουλευτική ιδιότητα δεν θα περιληφθεί στο συνδυασμό της 

Νέας Δημοκρατίας. Βλ. Α. Σαμαράς: Ασυμβίβαστο μόνο για τους βουλευτές της ΝΔ, εφημ. Έθνος, 

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014, σ. 8 και Δ. Νασόπουλου, Μπλόκο στους γαλάζιους βουλευτές, εφημ. Τα 

Νέα, Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014, σ. 13. 
43 Βλ. Κ. Μακρή, όπ.π. (σημ. 41). 
44 Βλ. Χρ. Κοραή, Δεν παραιτούνται για την Ευρωβουλή, εφημ. Realnews, Κυριακή 30 Μαρτίου 2014, σ. 

28. 
45 Βλ. Οριστικό το ασυμβίβαστο!, εφημ. Έθνος, Σάββατο 15 Μαρτίου 2014, σ. 11 και Ευρωεκλογές: Σε 

ισχύ το κώλυμα για τους υποψηφίους βουλευτές, εφημ. Τα Νέα, Σαββατοκύριακο 15-16 Μαρτίου 2014, 

σ. 33. 
46 Άρθρο 2 παρ. 5 του ν. 1180/1981. 
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την υποχρέωση επιλογής του Κοινοβουλίου, του οποίου ο εκλεγείς θα αποτελέσει 

μέλος. Και τούτο, επειδή η ιδιότητα του βουλευτή παραμένει ασυμβίβαστη προς εκείνη 

του ευρωβουλευτή47.  

3. Τα κωλύματα του άρθρου 56 Συντ.48 καταλαμβάνουν και τις Ευρωπαϊκές 

εκλογές. Σχετική ρύθμιση, αποκλειστικά για εκείνα των παρ. 1 και 4, προβλέφθηκε στο 

ν. 1180/1981 49  και προστέθηκαν πρόσφατα όσα αναφέρονται στην παρ. 3 50 . Η 

εισαγωγή τους με διάταξη υποδεέστερης τυπικής ισχύος έχει κριθεί ότι δεν συναντά, εν 

γένει, εμπόδια51. Έτσι, δεν υφίσταται, καταρχήν, ζήτημα τυπικής συμβατότητας της 

συγκεκριμένης επιλογής του κοινού νομοθέτη προς την ισχύουσα συνταγματική τάξη. 

Ας δούμε, λοιπόν, τι προβλέπεται για την ανάδειξη των αντιπροσώπων της χώρας στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Δεν μπορεί, εν πρώτοις, να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν, αν δεν 

παραιτηθούν πριν από την ανακήρυξή τους, οι έμμισθοι δημόσιοι λειτουργοί και 

υπάλληλοι, εξαιρουμένων των καθηγητών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, 

οι υπάλληλοι του δημοσίου, οι υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα 

ασφαλείας, οι υπάλληλοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου, τα αιρετά μονοπρόσωπα όργανα της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και τα όργανα διοίκησης, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, νομικών 

προσώπων κάθε μορφής αλλά και των επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει, 
                                                 
47  Άρθρο 2 παρ. 3 εδ. β΄ του ν. 1180/1981 και ήδη άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 4255/2014, το οποίο 

παραπέμπει στο άρθρο 1 παρ. 7β της «Απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 1ης 

Φεβρουαρίου 1993 για την τροποποίηση της πράξης που αφορά την εκλογή αντιπροσώπων στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση καθολική ψηφοφορία, κ.λπ.» που κυρώθηκε με τον ομότιτλο, ν. 

2196/1994 (Α΄ 41). Εκεί ορίζεται ότι: «Από την εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2004, η 

ιδιότητα του μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι συμβατή με την ιδιότητα του μέλους του 

εθνικού κοινοβουλίου». 
48 Βλ., αντί πολλών, Κ. Χρυσόγονου, Συνταγματικό Δίκαιο, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003, σ. 450 επ. και Γ. 

Σωτηρέλη, Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα βουλευτών στο μεταίχμιο δύο συνταγματικών 

αναθεωρήσεων, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2006, σ. 47 επ. 
49 Άρθρο 2 παρ. 2 εδ. α΄ του ν. 1180/1981. 
50 Όπως και της παρ. 2, με τη ρύθμιση του άρθρου 2 παρ. 2 πρότ. 1 του ν. 4255/2014). 
51 Τα προσόντα εκλογιμότητας των εκπροσώπων της χώρας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθορίζονται, 

καταρχήν, ελεύθερα από τον κοινό νομοθέτη υπό τον περιορισμό ιδίως του άρθρου 5 παρ. 1 Συντ. (βλ. 

την απόφαση 10/1982 σε Αθ. Ράϊκου, Ο έλεγχος του κύρους των εκλογών των βουλευτών και των 

ευρωβουλευτών της 18ης Οκτωβρίου 1981 και των δημοτικών και κοινοτικών αρχών, Β΄ Συμπλήρωμα 

του Δικονομικού Εκλογικού Δικαίου, Έκδοσις Δευτέρα, Αθήνα-Κομοτηνή 1987, σ. 115 επ.).  
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άμεσα ή έμμεσα, το δημόσιο με πράξη ή ως μέτοχος και, τέλος, των επιχειρήσεων της 

τοπικής αυτοδιοίκησης52. Απόλυτο κώλυμα εκλογιμότητας συντρέχει στο πρόσωπο των 

πολιτικών υπαλλήλων και των στρατιωτικών, εν γένει, καθόλη τη διάρκεια της 

περιόδου που οφείλουν να παραμείνουν στην υπηρεσία τους53. Έτσι και για όσο χρόνο 

έχουν αναλάβει τη σχετική δέσμευση, δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι.  

Το ίδιο ισχύει, αλλά μόνο στις βασικές εκλογικές περιφέρειες όπου 

υπηρέτησαν ή εκτείνονταν η τοπική τους αρμοδιότητα το τελευταίο δεκαοκτάμηνο 

πριν από τις εκλογές54, για τα όργανα διοίκησης νομικών προσώπων, για τα μέλη των 

συνταγματικά κατοχυρωμένων ή των νομοθετικά εξομοιούμενων ανεξαρτήτων αρχών, 

για τους ανώτερους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, 

για τους έμμισθους υπαλλήλους του δημοσίου, των νομικών του προσώπων και των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον κατέχουν, κατά περίπτωση, θέση 

προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου διεύθυνσης ή γενικής διεύθυνσης ή 

αντίστοιχης και, τέλος, για τους γενικούς ή ειδικούς γραμματείς υπουργείων ή 

αυτοτελών γενικών γραμματειών και περιφερειών ή τους εξομοιούμενους με αυτούς55.  

Από τα κωλύματα της παρ. 3 του άρθρου 56 Συντ. εξαιρούνται ρητά οι 

υποψήφιοι Επικρατείας, δηλαδή όσοι διεκδικούν την εκλογή του σε μία, ενιαία, 

εκλογική περιφέρεια που συμπίπτει με τα εδαφικά όρια της χώρας56. Στην ίδια ακριβώς 

χωρική εκλογική ενότητα, αυτή όμως τη φορά τη σειρά κατάταξής τους καθορίζει ο 

σταυρός προτίμησης, αναδεικνύονται, επίσης, οι εκπρόσωποι της χώρας στο 
                                                 
52 Άρθρο 56 παρ. 1 και 2 Συντ. Ωστόσο, η παραίτηση δεν εξασφαλίζει την ανακήρυξη και την εκλογή 

στα ανώτερα μονοπρόσωπα όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του δεύτερου βαθμού 

κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία εκλέχθηκαν. Γι’ αυτούς το κώλυμα εκλογιμότητας είναι 

απόλυτο.  
53 Άρθρο 56 παρ. 4 Συντ. 
54 Ο χρονικός καθορισμός του συγκεκριμένου κωλύματος εκλογιμότητας κατά την επικείμενη εκλογική 

αναμέτρηση μειώθηκε, μεταβατικά, στις τριάντα ημέρες (άρθρο 19 παρ. 4 του ν. 4255/2014), ενώ η 

δημοσίευση του τελευταίου την 11η Απριλίου 2014, δηλαδή ακριβώς τριάντα ημέρες πριν από την 

ανακήρυξη των υποψηφίων στις επικείμενες Ευρωπαϊκές εκλογές, επέβαλε, εκ νέου, τη σύντμησή του. 

Έτσι, κατά την πρώτη εφαρμογή του μειώθηκε στις είκοσι ημέρες, με την κατάθεση τροπολογίας 

(Γενικός αριθμός: 1140 και Ειδικός αριθμός: 228/25.04.2014) στο σχέδιο νόμου αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Οικονομικών υπό τον τίτλο: «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων 

και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (Ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις».   
55 Άρθρο 56 παρ. 3 εδ. α΄ Συντ. 
56 Άρθρο 56 παρ. 3 εδ. β΄ Συντ. 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο57 . Ενόψει τούτων, το τοπικό κώλυμα, αν όχι στο σύνολο 

τουλάχιστον στην πλειονότητα των αναφερομένων θέσεων ή ιδιοτήτων, δεν φαίνεται να 

τους καταλαμβάνει θεμιτά και, γι’ αυτό, επιτρεπτά.  

 

ΙV. Η κατάρτιση του συνδυασμού 

 

Η αντικατάσταση «των δεσμευμένων συνδυασμών» (λίστα) από το σταυρό 

προτίμησης ως μέσου για την ανάδειξη των εκπροσώπων της χώρας στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο αμβλύνει σημαντικά τη γνωστή πρακτική, σύμφωνα με την οποία η 

επιλογή τους αποτελεί ευχέρεια του επικεφαλής κάθε πολιτικού κόμματος. Η 

σημαντική, σε σχέση με το παρελθόν, αύξηση του αριθμού των υποψηφίων58 και, ιδίως, 

η αναγνώριση στον εκλογέα της δυνατότητας να καθορίζει με την ψήφο του τη σειρά 

επιτυχίας59 θέτουν σε άλλη βάση και αποκαθιστούν στις πραγματικές της διαστάσεις 

την ανοικτή ακόμη συζήτηση για την ελεύθερη, κατά το δυνατόν, έκφραση του 

εκλογικού σώματος και τη γνήσια αποτύπωσή της στο τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη και 

εάν η κατάρτιση του συνδυασμού συνεχίζει να συνιστά, λιγότερο ή περισσότερο, 

                                                 
57 Άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 4255/2014. 
58 Στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1180/1981 προβλέπονταν ότι η πρόταση κάθε πολιτικού κόμματος 

περιλάμβανε έως είκοσι τέσσερεις (24) υποψηφίους, ενώ στην ταυτάριθμη του ν. 4255/2014 ορίζεται ότι: 

«. . .ο αριθμός τους δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο των συνολικά εκλεγομένων». Δεδομένου ότι 

εφεξής την Ελλάδα θα εκπροσωπούνν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είκοσι ένας (21) βουλευτές, ο 

αριθμός των υποψηφίων σε κάθε συνδυασμό δεν επιτρέπεται να υπερβεί τους σαράντα δύο (42). Επειδή 

ο αριθμός των υποψηφίων αυξάνεται σημαντικά, η αναμενόμενη κατανομή των εκλεγμένων δύσκολα θα 

επιτρέψει σε συνδυασμό να αναδείξει περισσότερους από δέκα αντιπροσώπους στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται αναπληρωματικοί τους, πρέπει να γίνει δεκτό ότι, κατά 

τη συνήθη πορεία των πραγμάτων και εξαιρουμένης της μεθόδευσης, η προσφυγή σε αναπληρωματική 

εκλογή δύσκολα θα αποκτήσει επικαιρότητα στο μέλλον. Εξάλλου, η διεξαγωγή της στο σύνολο της 

Επικράτειας θα έχει και μεγάλο οικονομικό κόστος. Γι’ αυτό, είναι, μάλλον, ορθότερο και πάντως 

σκόπιμο να καταργηθεί ρητά η πρόβλεψη της δυνατότητας, όπως αυτή οργανώνεται πάγια στην 

ισχύουσα νομοθεσία, ήδη άρθρο 7 του ν. 4255/2014, και να αναζητηθεί άλλος, οικονομικότερος, τρόπος 

για την πλήρωση κενούμενης έδρας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου, στην εξαιρετικά ακραία και 

πρακτικά, κατά πάσα βεβαιότητα, αδύνατη περίπτωση εξάντλησης του αριθμού των αναπληρωματικών 

βουλευτών του ίδιου συνδυασμού.     
59  Κάθε εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ τεσσάρων (4), κατ’ ανώτατο όριο, 

υποψηφίων του ίδιου συνδυασμού (άρθρο 4 παρ. 4 εδ. δ΄ του ν. 4255/2014). 
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προεδρική προνομία, ο ψηφοφόρος μπορεί να επιλέξει μεταξύ των διαθέσιμων 

προτάσεων, διαμορφώνοντας ο ίδιος την κατάταξη και, δι’ αυτής, την εκλογή.  

Στις επικείμενες Ευρωπαϊκές εκλογές δεν παρατηρήθηκαν πάντως σημαντικές 

διαφοροποιήσεις στην εδραιωμένη από μακρού και, γι’ αυτό, επικρατούσα πρακτική 

κατά την κατάρτιση των συνδυασμών. Τους υποψηφίους στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων επέλεξαν, κατά κανόνα κυρίαρχα, οι επικεφαλής των πολιτικών 

κομμάτων. Στις προτάσεις περιλήφθηκαν, μεταξύ αυτών, απερχόμενοι ευρωβουλευτές 

και αναγνωρίσιμα πρόσωπα, προερχόμενα από διάφορους χώρους, όχι κατ’ ανάγκην 

της, εν γένει, πολιτικής. Επιχειρήθηκε, επίσης, να δοθεί, χωρίς πάντοτε επιτυχία, η 

εικόνα ανανέωσης60.            

 

V. Η ανακήρυξη των συνδυασμών 

 

1. Δικαίωμα να προτείνουν υποψηφίους στις Ευρωπαϊκές εκλογές έχουν 

μόνον τα πολιτικά κόμματα ή οι συνασπισμοί τους 61 . Δηλαδή, όσοι σχηματισμοί 

ιδρύονται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Προς τούτο καταθέτουν, δια των 

αρμοδίων οργάνων τους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε δραστηριότητας, την 

ιδρυτική δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 62 . Σε αυτήν περιλαμβάνεται 

υποχρεωτικά αναφορά, εν είδει δέσμευσης, ότι η οργάνωση και η δράση του πολιτικού 

κόμματος εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Έτσι, 
                                                 
60 Στην περίπτωση των Ανεξαρτήτων Ελλήνων μέρος του συνδυασμού τους, συνολικά δέκα πέντε (15) 

υποψήφιοι, προέκυψαν από κλήρωση, στην οποία μετείχαν όσοι είχαν ανταποκριθεί στην πρόσκληση 

και  δηλώσει ενδιαφέρον. Βλ. Δ. Νασόπουλου, Κληρωμένοι . . .  Έλληνες, εφημ. Τα Νέα, Μ. Τρίτη 15 

Απριλίου 2014, σ. 13. 
61 Άρθρο 3 παρ. 1 εδ. α΄ του ν. 1180/1981 και η ταυτάριθμη διάταξη του ν. 4255/2014. Εξ αντιδιαστολής 

συνάγεται ότι δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων δεν κατοχυρώνεται υπέρ μεμονωμένων Ελλήνων 

πολιτών. Πρόκειται για επιλογή αμφίβολης συνταγματικότητας, αφού συναρτά την άσκηση του 

παθητικού εκλογικού δικαιώματος αποκλειστικά με πρωτοβουλία πολιτικού κόμματος.     
62 Και, ταυτόχρονα, γνωστοποιείται το όνομα, το έμβλημα και η έδρα, συνυποβάλλονται, επίσης, το 

καταστατικό ή η ιδρυτική διακήρυξη, υπογεγραμμένα τουλάχιστον από διακόσιους πολίτες με δικαίωμα 

ψήφου (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 του ν. 3023/2002). Είναι προφανές ότι τα εν λόγω έγγραφα με το 

συγκεκριμένο περιεχόμενο οριοθετούν δεσμευτικά την εκπροσώπηση, την οργάνωση και τη λειτουργία 

πολιτικού κόμματος. Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ανακαλυφθούν ή αποκαλυφθούν στην πορεία του 

χρόνου, ακόμη και στην περίπτωση που αποδειχθεί, αντικειμενικά και κατά τρόπο που δεν επιδέχεται 

αμφισβήτηση, ότι υπήρχαν τη στιγμή της ίδρυσης, δεν μπορεί να καθορίσουν την τύχη του, αφού δεν 

πρόκειται για τα επίσημα και δηλωθέντα.  
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αποκτά νομική προσωπικότητα για την εκπλήρωση της συνταγματικής του αποστολής, 

η οποία συνίσταται, μεταξύ άλλων, στη συμμετοχή και σε εκλογές. 

Για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

τα νομίμως ιδρυθέντα πολιτικά κόμματα ή οι συνασπισμοί τους καταρτίζουν 

συνδυασμό, αποτελούμενο από το πολύ σαράντα δύο (42) υποψηφίους. Αναγράφονται 

κατ’ αλφαβητική σειρά, με αναφορά στο ονοματεπώνυμο, στο πατρώνυμο, στην 

ιδιότητα και τη διεύθυνση. Την πρόταση του συνδυασμού συνοδεύει έγγραφη αποδοχή 

και υπεύθυνη δήλωση κάθε υποψηφίου 63 . Επιδίδονται με δικαστικό επιμελητή ή 

κατατίθενται με απόδειξη, δώδεκα ημέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, 

στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η ανακήρυξη του συνδυασμού λαμβάνει δε χώρα 

δεκατέσσερις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας64. 

2. Η εξυπηρέτηση της ελεύθερης λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος 

συνιστά συνταγματική υποχρέωση. Τη σχετική δέσμευση το πολιτικό κόμμα 

τεκμαίρεται ότι την αναλαμβάνει με την υποβολή της ιδρυτικής δήλωσης και ισχύει 

καθόλη τη διάρκεια της ζωής του. Από τη στιγμή που δεν είναι, καταρχήν, θεμιτή και, 

γι’ αυτό, επιτρεπτή η ακούσια διάλυση και, πολύ περισσότερο, η θέση του εκτός νόμου 

με απόφαση διοικητική αρχής ή δικαστηρίου 65 , το τεκμήριο θα ήταν δυνατόν να 

ανατραπεί, κατά μία ίσως ορθότερη, όχι όμως και κρατούσα άποψη, όταν 

αποδεικνύεται αντικειμενικά, κατά προτίμηση με την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής 

απόφασης, η μη εκπλήρωση της συνταγματικής απαίτησης 66 . Μόνον τότε και στο 

                                                 
63 Άρθρο 3 παρ. 3 επ. του ν. 4255/2014 
64 Άρθρο 3 παρ. 8 του ν. 4255/2014. 
65 Όπως δέχθηκε το Α1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου στην απόφασή του 590/2009, με την οποία 

κλήθηκε να τάμει διαφορά ως προς την εκπροσώπηση του Δημοκρατικού Κοινωνικού Κινήματος 

(ΔΗ.Κ.ΚΙ.). Αποκλείοντας την εφαρμογή στα πολιτικά κόμματα την εφαρμογή του άρθρου 12 παρ. 2 και 

3 Συντ. και του άρθρου 105 ΑΚ για τη δικαστική διάλυση σωματείων, έκρινε ότι «είναι ανεπίτρεπτη η 

αναγκαστική διάλυση και με νόμο ή δικαστική απόφαση πολιτικού κόμματος». Για το κείμενο της 

απόφασης, βλ. ΕφημΔΔ 3 (2009), σ. 311 και ΤοΣ 3 (2009), σ. 721 επ., με παρατηρήσεις του Χ. 

Ανθόπουλου [Η εσωτερική δημοκρατία στα πολιτικά κόμματα. Σκέψεις με αφορμή την απόφαση ΑΠ 

590/2009 (ανάτυπο), ΕφημΔΔ 3 (2009), σ. 300 επ.] και του Θ. Ξηρού [Το πολιτικό κόμμα και η 

εκπροσώπηση του ΔΗ.Κ.ΚΙ. στην ΑΠ 590/2009, στον τόμο: του ιδίου, Ζητήματα δικαίου των πολιτικών 

κομμάτων, Δεύτερη Έκδοση, Αθήνα-Κομοτηνή 2010, σ. 125 επ.]. 
66 Βλ. Θ. Ξηρού, Αποκλεισμός από την κρατική χρηματοδότηση και αναστολή στην καταβολή της. Οι 

πρόσφατες νομοθετικές επιλογές στο μεταίχμιο πολιτικής ανάγκης και συνταγματικών επιταγών (υπό 

δημοσίευση). 
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πλαίσιο αυστηρά καθορισμένης διαδικασίας δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο 

το πολιτικό κόμμα να κριθεί ότι δεν λειτουργεί νόμιμα, αφού η δράση του εκφεύγει της 

συνταγματικής του αποστολής. Έτσι και συνεπεία της θα στερούνταν, επίσης, τη 

δυνατότητα να προτείνει υποψηφίους και να συμμετέχει, εν γένει, στην πολιτική ζωή 

μέσω των εκλογών. 

Η εμπλοκή της ηγεσίας πολιτικού κόμματος ή αριθμού μελών της 

κοινοβουλευτικής του ομάδας σε αξιόποινες πράξεις, με την άσκηση σε βάρος τους 

ποινικής δίωξης και την επιβολή προσωρινής κράτησης, έφερε στην επικαιρότητα το 

ζήτημα της συμμετοχής του στις Ευρωπαϊκές εκλογές. Τόσο η ισχύουσα νομοθεσία όσο 

και η επικρατούσα μεταπολιτευτικά σχετική πρακτική δεν φαίνεται πάντως να 

καταλείπουν οποιαδήποτε περιθώριο αποκλεισμού. Έτσι και για όσο χρόνο το τεκμήριο 

της νόμιμης λειτουργίας παραμένει ισχυρό, θεωρείται ότι συνεχίζει να δρα σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις της συνταγματικής μας τάξης.  

3. Η εκλογική δήλωση67 περιορίζεται στη γνωστοποίηση του ονόματος και 

του εμβλήματος, προκειμένου ο δηλών να εξασφαλίσει την αποκλειστική χρήσης τους. 

Ο αρμόδιος σχηματισμός, το Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου 68 , περιορίζεται να 

διακριβώσει, εάν αφενός το πολιτικό κόμμα ιδρύθηκε νόμιμα, δηλαδή υπέβαλε τα 

καθορισμένα έγγραφα και στοιχεία, αφετέρου δε δηλώνει όνομα και έμβλημα που δεν 

απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Τούτο επιβεβαιώνουν οι αποφάσεις του 

κατά την ίδια περίοδο. Πράγματι, όποτε δεν προχώρησε, κατ’ ακραία εξαίρεση, στην 

ανακήρυξη συνδυασμού, το έπραξε επειδή το προτείνον πολιτικό κόμμα είτε δεν είχε 

υποβάλλει την ιδρυτική δήλωση και, γι’ αυτό, δεν υφίστατο τυπικά,69 είτε επέλεξε 

όνομα, η χρήση του οποίου απαγορεύεται ex lege70.  

                                                                                                                                            
 

 
67  Η εκλογική δήλωση υποβάλλεται το αργότερο εννέα ημέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής 

περιόδου (άρθρο 3 παρ. 1 εδ. β΄ του ν. 1180/1981 και ήδη η ταυτάριθμη διάταξη του ν. 4255/2014, σε 

συνδυασμό με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του π.δ. 26/2012). 
68 Το οποίο ενεργεί, όπως και στις λοιπές εκλογικές του αρμοδιότητες, ως δικαιοδοτικό όργανο και όχι 

ως δικαστικός σχηματισμός. 
69 Βλ. Θ. Ξηρού, Η «δήλωση νομιμοφροσύνης» και η συμμετοχή στις εκλογές, στον τόμο: του ιδίου, όπ.π 

(σημ. 65), σ. 65 επ.     
70  Άρθρο 3 παρ. 1 εδ. β΄ του ν. 1180/1981 και ήδη η ταυτάριθμη διάταξη του ν. 4255/2014, σε 

συνδυασμό με το άρθρο 37 παρ. 5 του π.δ. 26/2012. 
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Από τη στιγμή, λοιπόν, που ο ποινικά εμπλεκόμενος, δια της ηγεσίας και 

βουλευτών του, πολιτικός σχηματισμός ιδρύθηκε, τηρώντας τις απαιτήσεις του νόμου, 

και συνεχίζει να λειτουργεί, χωρίς η ανάμειξη σε συγκεκριμένες αξιόποινες πράξεις να 

έχει αποδειχθεί αντικειμενικά και κατά τρόπο που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, η 

άρνηση να ανακηρυχθεί ο συνδυασμός του δεν μπορεί να αναζητήσει και, ιδίως, να 

βρει στέρεο συνταγματικό έρεισμα71. Πρέπει, γι’ αυτό, η απαγόρευση συμμετοχής του 

στην εκλογική αναμέτρηση ως ενδεχόμενο να αποκλειστεί.   

4. Απομένει να εξεταστεί, εάν ο κοινός νομοθέτης διατηρεί την ευχέρεια να 

απαιτήσει τη συμπερίληψη στην εκλογική δήλωση αναφοράς ότι το πολιτικό κόμμα 

εξακολουθεί με τη δράση του να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του 

δημοκρατικού πολιτεύματος72. Η εισαγωγή της τέθηκε στη δημόσια συζήτηση, όταν 

ανέκυψε στην επικαιρότητα η ποινική εμπλοκή της ηγεσίας και βουλευτών πολιτικού 

κόμματος, που φέρονται αναμεμειγμένα στην τέλεση αξιόποινων πράξεων, όπως η 

συγκρότηση και η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Μεταξύ των ζητημάτων που 

απασχόλησαν την επικαιρότητα αναδείχθηκε, προνομιακά, το ενδεχόμενο αποκλεισμού 

του από τις επικείμενες Ευρωπαϊκές εκλογές.  

Η δυνατότητα νομοθέτησης, με αυτό ή ανάλογο περιεχόμενο, δεν είναι, 

καταρχήν, δυνατό να αμφισβητηθεί. Ωστόσο, κάθε πρωτοβουλία προς αυτήν 

κατεύθυνση θα έθετε εν αμφιβόλω και στην ουσία τους τη, καθόλα, διακριτή νομική 

φύση αλλά και την αποστολή των δύο δηλώσεων, της ιδρυτικής και της εκλογικής73. Η 

                                                 
71 Ούτε όμως και όσοι βουλευτές του εμπλεκόμενου πολιτικού κόμματος διώχθηκαν ποινικά, ορισμένοι 

δε είναι προφυλακισμένοι, εάν προταθούν για να στελεχώσουν το συνδυασμό τους μπορεί να 

αποκλειστούν. Η μη ανακήρυξή τους χωρεί θεμιτά αποκλειστικά στις νομοθετικά προβλεπόμενες 

περιπτώσεις. Δηλαδή, όταν ελλείπει η αποδοχή της πρότασης στο όνομά του ή η υπεύθυνη δήλωση ή 

κάποιο από τα οριζόμενα στοιχεία της τελευταίας, μεταξύ των οποίων η δήλωση μη στέρησης του 

δικαιώματος του εκλέγειν [άρθρο 3 παρ. 3 περίπτ. γ) και 6  του ν. 1180/1981 και ήδη η ταυτάριθμη 

διάταξη του ν. 4255/2014]. Η απώλεια του ενεργητικού εκλογικού δικαιώματος επέρχεται, ως γνωστόν, 

μόνο συνεπεία αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για κάποιο από τα εγκλήματα που ορίζονται στον 

Ποινικό ή το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί [άρθρο 51 παρ. 3 πρότ. 2 

Συντ., σε συνδυασμό με την περίπτ. β) του άρθρου 5 του π.δ. 26/2012]. Δεδομένου ότι τούτο δεν έχει 

ακόμη συμβεί και, κατά τα φαινόμενα, θα αργήσει πολύ, πρέπει να γίνει δεκτό ότι μπορούν επιτρεπτά 

και, γι’ αυτό, θεμιτά να στελεχώσουν το συνδυασμό στις Ευρωπαϊκές εκλογές. 
72 Άποψη που υποστήριξε ο Γ. Σωτηρέλης [Η δημοκρατία είναι ανεκτική, εκτός εάν . . ., εφημ. Τα Νέα, 

Σαββατοκύριακο 18-19 Ιανουαρίου 2014, σ. 23 και όπ.π. (σημ. 27), σ. 16]. 
73 Βλ. Θ. Ξηρού, Η ιδρυτική και η εκλογική δήλωση, στον τόμο: του ιδίου, όπ.π. (σημ. 65), σ. 27 επ. 
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σχετική συζήτηση διατηρεί απλώς το θεωρητικό της ενδιαφέρον. Αλλά και στην 

περίπτωση κατά την οποία αίρονταν, προ στιγμής, οι αιτιάσεις περί του αντιθέτου, η 

αναζήτηση της προστιθέμενης αξίας και της απτής κανονιστικής επενέργειας που θα 

εισέφερε η ανανέωση της δέσμευσης των πολιτικών κομμάτων, ενόψει κάθε φορά της 

προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία, να δρουν, εξυπηρετώντας την ελεύθερη λειτουργία 

του δημοκρατικού πολιτεύματος, θα είχε περιορισμένα ή πενιχρά αποτελέσματα.  

Η μη εκπλήρωση της συνταγματικής υποχρέωσης, όταν αποδεικνύεται 

αντικειμενικά, δηλαδή με την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, θα 

μπορούσε να επιφέρει τον αποκλεισμό από τις εκλογές. Και τούτο, επειδή δεν θα 

υφίστατο ουσιαστικά πολιτικό κόμμα που λειτουργεί νόμιμα. Έτσι, θα στερούνταν τη 

δυνατότητα να προτείνει υποψηφίους, πολύ δε περισσότερο να διεκδικήσει την 

ανακήρυξη συνδυασμού του για να συμμετάσχει στις Ευρωπαϊκές εκλογές. Όσα μόλις 

εκτέθηκαν δεν είναι όμως ακόμη δυνατόν να αναζητήσουν και, βέβαια, να βρουν χώρο 

υποδοχής στο πραγματικό που απασχόλησε την επικαιρότητα.     

5. Οι αρχές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών, 

δηλαδή οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες, οι αιρετοί αντιπεριφερειάρχες και τα μέλη των 

οικείων συμβουλίων, αναδεικνύονται, επίσης, από συνδυασμούς74. Καταρτίζονται με 

γραπτή δήλωση, υπογεγραμμένη από τον επικεφαλής και τους λοιπούς υποψηφίους, 

περιλαμβάνει δε τα καθορισμένα στο νόμο στοιχεία 75 , με συνημμένα τα σχετικά 

έγγραφα ή δικαιολογητικά 76 . Σε κάθε δήμο ή περιφέρεια οι συνδυασμοί 

ανακηρύσσονται από τα οικεία Πρωτοδικεία δεκαπέντε ημέρες πριν από την 

ψηφοφορία. 

Οι προτεινόμενοι πρέπει να διαθέτουν τα θετικά προσόντα εκλογιμότητας, 

μεταξύ των οποίων, την ικανότητα του εκλέγειν77. Όσοι τα στερούνται δεν μπορεί, 

λοιπόν, να διεκδικήσουν υποψηφιότητα και, βέβαια, να αναδειχθούν σε αιρετή θέση. 

Αποκλεισμός από τις τάξεις του εκλογικού σώματος επέρχεται αποκλειστικά συνεπεία 

αμετάκλητης ποινικής καταδίκης78. Όταν, λοιπόν, σε βάρος βουλευτών ή στελεχών 

ποινικά εμπλεκόμενου πολιτικού κόμματος έχουν μεν ασκηθεί διώξεις, ορισμένοι δε 

                                                 
74 Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών δεν επιτρέπονται (άρθρα 18 παρ. 1 πρότ. 2 και 120 παρ. 1 εδ. β΄ 

του ν. 3852/2010).  
75 Όπως το όνομα και το έμβλημα του συνδυασμού. 
76 Άρθρα 19 και 121 του ν. 3852/2010.  
77 Άρθρα 13 και 116 του ν. 3852/2010. 
78 Άρθρα 51 παρ. 3 πρότ. 2 Συντ. και 5 περίπτ. β) του π.δ. 26/2012. 
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από αυτούς προφυλακίστηκαν κιόλας, δίχως ακόμη να δικαστούν, διατηρούν πλήρως 

τα πολιτικά τους δικαιώματα. Συνεπώς, επιτρέπεται να ηγηθούν ή να συμμετάσχουν σε 

συνδυασμό στις αυτοδιοικητικές εκλογές79.  

 

VΙ. Η δημόσια προβολή  

 

1. Για την οργάνωση της δημόσιας προβολής των πολιτικών κομμάτων και 

των συνασπισμών τους στις Ευρωπαϊκές εκλογές, όπως άλλωστε συμβαίνει και στις 

εθνικές, επιλαμβάνονται με απόφασή τους ο Υπουργός Εσωτερικών και ο αρμόδιος για 

τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης80. Της έκδοσής της προηγείται η διατύπωση γνώμης 

από τη Διακομματική Επιτροπή Εκλογών και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. 

Ο ραδιοτηλεοπτικός χρόνος διατίθεται στους δικαιούχους του δωρεάν και ατελώς, με 

βάση την αρχή της αναλογικής ισότητας και στόχο την εξασφάλιση της μετάδοσης των 

προγραμμάτων και των  θέσεών τους. 

Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης, καθώς 

επίσης οι φορείς παροχής όμοιων συνδρομητικών υπηρεσιών υποχρεούνται να 

μεταδίδουν μηνύματα των πολιτικών κομμάτων ή των συνασπισμών τους. Η 

προεκλογική δραστηριότητα προβάλλεται, επίσης, από τα δελτία ειδήσεων των ίδιων 

σταθμών. Απαγορεύεται, τέλος, οποιαδήποτε άλλη μετάδοση, πέραν του παρεχόμενου 

δωρεάν χρόνου, από σταθμούς ή φορείς και σκοπό την προβολή πολιτικού κόμματος ή 

συνασπισμού81. Η απαγόρευση καταλαμβάνει, ιδίως, την αγορά επιπλέον χρόνου82. 

                                                 
79  Από τον προβληματισμό εκφεύγει, προδήλως, τόσο η αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμα του 

δημάρχου, του περιφερειάρχη, του αντιπεριφερειάρχη και του μέλους του οικείου συμβουλίου,  η οποία 

επιβάλλεται, μεταξύ άλλων, όταν στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση [άρθρο 236 παρ. 1 περίπτ. β) του ν. 3852/2010, όπως ισχύει], όσο και η επιβολή της αργίας 

μετά από παραπομπή για κακούργημα με απευθείας κλήση ή με αμετάκλητο βούλευμα (άρθρο 236 παρ. 

2 του ν. 3852/2010). Και στις δύο περιπτώσεις, ο εκλεγείς θα βρεθεί υποχρεωτικά, πρόσκαιρα ή οριστικά, 

μακριά από την άσκηση των καθηκόντων του. Η εξέλιξη, ακόμη και όταν πιθανολογείται σφόδρα, δεν 

στοιχειοθετεί επαρκή λόγο για να απαγορεύσει τη διεκδίκηση της εκλογής, πολλώ δε μάλλον, όταν η 

προβολή του προκαταλαμβάνει, ανεπίτρεπτα, δικαστική ή εισαγγελική κρίση και προεξοφλεί, αυθαίρετα, 

την πορεία των πραγμάτων σε απροσδιόριστο ως προς τη διάρκειά της χρόνο. Για το ζήτημα, βλ. και την 

άποψη του Γ. Σωτηρέλη [όπ.π. (σημ. 72) και όπ.π. (σημ. 27), σ. 17].     
80 Οι ρυθμίσεις θεσπίστηκαν, κατά πρώτον, στο άρθρο 10 του ν. 3023/2002 και κωδικοποιήθηκαν στο 

άρθρο 45 του π.δ. 26/2012. 
81 Άρθρο 11 παρ. 1 περίπτ. β) του νόμου 3023/2002 και ήδη άρθρο 46 παρ. 1 περίπτ. β) του π.δ. 26/2012. 
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2. Η νομιμότητα της απόφασης με την οποία διατέθηκε στις Ευρωπαϊκές 

εκλογές της 7ης Ιουνίου 2009 ραδιοτηλεοπτικός χρόνος στα πολιτικά κόμματα που δεν 

εκπροσωπούνταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο83 τέθηκε στην κρίση του Συμβουλίου 

της Επικρατείας. Μετά την παραπεμπτική απόφαση 1784/2009 του Δ΄ Τμήματος84 

επιλήφθηκε η Ολομέλεια. Η απόφασή της 3427/201085 επέφερε σημαντική ρωγμή στα 

κεκτημένα της πάγιας νομολογίας. Παρά τις όποιες και μάλιστα διόλου 

ευκαταφρόνητες «τεχνικές» δυσκολίες για τη συμμόρφωση στο διατακτικό της86 ή τις 

εύλογες παρατηρήσεις και επιφυλάξεις σε επιμέρους σκέψεις της87, έθεσε σε νέα βάση 

τη διεξαγωγή του εκλογικού αγώνα, όχι μόνο στις Ευρωπαϊκές αλλά και τις γενικές 

βουλευτικές εκλογές88. 

                                                                                                                                            
82 Η παραβίαση της απαγόρευσης από πολιτικό κόμμα ή συνασπισμό επισύρει πρόστιμο σε βάρος τους 

ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) της τελευταίας, κάθε φορά, καταβληθείσας ετήσιας κρατικής 

χρηματοδότησης, ενώ εάν δεν είναι δικαιούχοι της ανέρχεται στις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ 

(άρθρο 24 παρ. 9 του ν. 3023/2002). Κυρώσεις επιβάλλονται, επίσης, και στο σταθμό ή το μέσο (άρθρο 

27 παρ. 2 του ν. 3023/2002).  
83 Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (αριθμ. πρωτ.: 12512/15.05.2009) «Όροι, 

προϋποθέσεις και χρόνος προβολής κατά την προεκλογική περίοδο των πολιτικών κομμάτων και 

συνασπισμών κομμάτων, που δεν εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων από τους δημόσιους και 

ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης καθώς και τους φορείς παροχής 

συνδρομητικών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής στις εκλογές της 7ης Ιουνίου 

2009» (ΕτΚ Β΄, φ. 925 της 15ης Μαΐου 2009). 
84 Για το κείμενό της, βλ. ΕφημΔΔ 3 (2009), σ. 291 επ. Πρβλ, επίσης, την ενδιαφέρουσα προσέγγιση του 

Κ. Γιαννακόπουλου [Μήπως οι ευρωεκλογές πρέπει να γίνουν πιο ανταγωνιστικές; Σκέψεις με αφορμή 

την απόφαση ΣτΕ 1784/2009, όπ.π., σ. 274 επ.].   
85 Για το κείμενό της, βλ. ΕφημΔΔ 6 (2010), σ. 848 επ.  
86 Αφού θα υποχρεωθεί να διαθέσει δωρεάν ραδιοτηλεοπτικό χρόνο σε εκλογικούς σχηματισμούς που 

δεν θα έχουν ακόμη υποβάλει την εκλογική τους δήλωση και, πολύ περισσότερο, δεν θα έχουν 

ανακηρυχθεί οι συνδυασμοί τους. 
87 Που συνέχονται με την προηγούμενη επισήμανση και εντοπίζονται, υπό το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, 

στην εξομοίωση πολιτικών κομμάτων που έχουν ιδρυθεί και συμμετέχουν στην πολιτική ζωή και 

σχηματισμών που, ενδεχομένως, μόλις ιδρύθηκαν, δηλώνοντας πρόθεση να διεκδικήσουν την προτίμηση 

του εκλογικού σώματος, χωρίς όμως να έχουν αποκτήσει ακόμη, τουλάχιστον στις περισσότερες 

περιπτώσεις, νόμιμη και πάντως πολιτική υπόσταση.  
88 Όπως κρίθηκε στην προσωρινή διαταγή του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας της 20ής 

Απριλίου 2012, με την οποία δέχθηκε κοινό αίτημα των πολιτικών κομμάτων «ΔΡΑΣΗ» και 

«Φιλελεύθερη Συμμαχία», επικαλούμενος την απόφαση 3427/2010 της Ολομέλειας. Έτσι, κάλεσε τη 
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Για να διαμορφώσει την κρίση του το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο 

αναζήτησε τους συνταγματικούς καθορισμούς της δημόσιας προβολής των 

προγραμμάτων και των θέσεων των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών τους 

στη διάρκεια του εκλογικού αγώνα. Στους παραδοσιακούς των άρθρων 4 παρ. 1, 5 παρ. 

1, 14 και 29 παρ. 2 Συντ., που καθόρισαν, προνομιακά, την ετυμηγορία του Ανωτάτου 

Ειδικού Δικαστηρίου πριν από τη συνταγματική αναθεώρηση του 200189, προσθέτει, 

ορθά, τα άρθρα 5 παρ. 1, 5Α, 15 παρ. 2 και 52 Συντ. Η συνδυασμένη ερμηνεία τους 

οδηγεί στην κρίση90 ότι η εξασφάλιση της ελεύθερης και ανόθευτης εκδήλωσης της 

λαϊκής θέλησης, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, απαιτεί, μεταξύ άλλων, την, κατά 

το δυνατόν, πληρέστερη, έγκαιρη και πολύπλευρη ενημέρωση του εκλογικού σώματος91. 

Ο διατιθέμενος προς τούτο δωρεάν χρόνος μπορεί να διαφοροποιείται με την προσφυγή 

σε πρόσφορα και αντικειμενικά κριτήρια, όπως είναι η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, 

η συμμετοχή στις εκλογές ή εκλογική απήχηση92, σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να 

εξασφαλίζεται, καταρχήν, σε όλους ελάχιστος, πλην όμως ικανός, χρόνος για να 

προβάλουν δημόσια το πρόγραμμα και τις θέσεις τους. 

Στην κρίση της Ολομέλειας ο δωρεάν χρόνος επιμερίζεται αφενός σε εκείνον 

που κατανέμεται με βάση προϋποθέσεις, προφανώς αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο μέρος 

του, αφετέρου δε στον απομένοντα να μοιραστεί, δίχως εξαιρέσεις, σε όλους όσοι 

συμμετέχουν στην εκλογική αναμέτρηση. Δικαιούχοι του τελευταίου είναι, λοιπόν, όλα 

τα πολιτικά κόμματα, ανεξαρτήτως της στιγμής ίδρυσής τους, περιλαμβανομένων και 

                                                                                                                                            
διοίκηση να εκδώσει νέα απόφαση για τη δημόσια προβολή, τάσσοντας ρητή προθεσμία, ενόψει της 

εκλογικής αναμέτρησης της 6ης Μαΐου 2012.  
89 Βλ., αντί πολλών, τις αποφάσεις 52/1989 (σε Αθ. Ράϊκου, Ο έλεγχος του κύρους των βουλευτικών και 

των ευρωβουλευτικών εκλογών, Δ΄ Συμπλήρωμα του Δικονομικού Εκλογικού Δικαίου, Αθήνα-

Κομοτηνή 1993, σ. 160 επ.), καθώς επίσης 34 και 35/1999 (σε του ιδίου, Ο έλεγχος του κύρους των 

βουλευτικών εκλογών της 9ης Απριλίου 2000, Ζ΄ Συμπλήρωμα του Δικονομικού Εκλογικού Δικαίου, 

Αθήνα-Κομοτηνή 2003, σ. 171 επ.).      
90 Στην 8η σκέψη της απόφασης. 
91  Βλ., αντί πολλών, Ευάγ. Βενιζέλου, Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου, Αναθεωρημένη Έκδοση, 

Αθήνα-Κομοτηνή 2008, σ. 459 επ. και Αθ. Ράϊκου, Συνταγματικό Δίκαιο, Γενική Πολιτειολογία-

Εισαγωγή στο Συνταγματικό Δίκαιο και Οργανωτικό Μέρος Ι, 4η Έκδοση, Αθήνα 2011, σ. 504 επ. 
92 Δηλαδή, επαναλαμβάνει τις προϋποθέσεις της πάγιας νομολογίας για τον καθορισμό των δικαιούχων 

της τακτικής κρατικής χρηματοδότησης. 
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των λεγόμενων νεοπαγών93. Η δωρεάν διάθεση ελάχιστου ραδιοτηλεοπτικού χρόνου σε 

όλους αποτελεί, κατά τη δικαστική κρίση, εγγύηση ίσης μεταχείρισης, παρέχει, κατά το 

δυνατόν, ίσες ευκαιρίες στη διεκδίκηση της προτίμησης του εκλογικού σώματος και 

διευκολύνει τη συμμετοχή στην πολιτική ζωή. Με την αξιοποίησή του γίνονται 

ευρύτερα γνωστές οι θέσεις, παρουσιάζεται το πρόγραμμα και, μέσω αυτών, κάθε 

πολίτης μπορεί να διαμορφώσει ελεύθερα τη βούλησή του και να επιλέξει μεταξύ των 

προσφερόμενων προτάσεων. Η προκρινόμενη τελικά είναι ή πρέπει να είναι 

αποτέλεσμα της γνώσης, που στις συνθήκες αυτές διασφαλίζει και επιτρέπει τη γνήσια 

έκφραση της λαϊκής θέλησης. 

Η ετυμηγορία της Ολομέλειας αναμένεται να καθορίσει τις επιλογές της 

διοίκησης κατά την έκδοση της απόφαση με την οποία θα διατεθεί ο ραδιοτηλεοπτικός 

χρόνος για τη δημόσια προβολή των συνδυασμών στις Ευρωπαϊκές εκλογές. Η 

συμμόρφωση στο διατακτικό της απόφασης την υποχρεώνει να εξασφαλίσει δωρεάν 

ραδιοτηλεοπτικό χρόνο και στους συνδυασμούς όσων πολιτικών κομμάτων δεν είχαν 

εξασφαλίσει εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που διαλύθηκε. Η παράλειψη 

του κοινού νομοθέτη επί δύο τουλάχιστον έτη να εναρμονίσει τις επιλογές του στη 

δικαστική κρίση δεν επιτρέπεται να οδηγήσει στην αναπαραγωγή και την επανάληψη 

διαφορών με προδιαγεγραμμένη την κατάληξή τους94. 

3. Η δημόσια προβολή των υποψηφίων στις αυτοδιοικητικές εκλογές 

απασχόλησε, καταρχήν, τον κοινό νομοθέτη με αφορμή τον καθορισμό της 

                                                 
93 Πρόκειται για τους πολιτικούς σχηματισμούς που ιδρύονται με αφορμή και ενόψει της προσφυγής στη 

λαϊκή ετυμηγορία είτε πριν από την προκήρυξή της είτε, σπανιότερα, μετά και κατά τη διάρκεια του 

εκλογικού αγώνα. 
94  Προς τούτο, στην απόφαση (αριθ. πρωτ.: 8059/30.04.2014) του Υπουργού Εσωτερικών και του 

Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό αρμόδιου για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης [«Όροι, προϋποθέσεις και 

χρόνος προβολής κατά την προεκλογική περίοδο των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων, 

που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη Βουλή των Ελλήνων από τους δημόσιους και 

ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης καθώς και τους φορείς παροχής 

συνδρομητικών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής, στις εκλογές της 25ης Μαΐου 

2014 για την ανάδειξη των Ελλήνων Αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» (ΕτΚ Β΄, φ. 1075 της 

30ής Απριλίου 2014)] παραχωρήθηκε ισομερώς δωρεάν χρόνος για τη ραδιοτηλεοπτική προβολή σε 

ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικά διατιθέμενου σε όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς 

που πρόκειται να συμμετάσχουν στις επικείμενες Ευρωπαϊκές εκλογές. Η αξιοποίησή του θα αναμείνει 

μοιραία την ανακήρυξη των συνδυασμών τους και την έκδοση νέας, όμοιας, κοινής απόφασης, 

προκαλώντας, ενδεχομένως, εκ νέου δικαστική αμφισβήτηση με την κατάθεση αίτησης ακυρώσεως.  
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προεκλογικής περιόδου 95 . Το ενδιαφέρον του συγκεντρώθηκε, επίσης, στις 

απαγορεύσεις σε βάρος των υποψηφίων, επικεφαλής συνδυασμών και συμβούλων, και 

στους δύο βαθμούς. Με τροπολογία 96 , κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής, 

επιχείρησε δύο νομοθετικές παρεμβάσεις, η μία απλή και αυτονόητη, με αμιγώς 

διορθωτικό χαρακτήρα, και η δεύτερη, προκειμένου να εισαχθεί εξαίρεση από τη γενική 

και πάγια ρύθμιση. 

Η προεκλογική περίοδος για τα ζητήματα της δημόσιας προβολής 

επανακαθορίστηκε στις τριάντα ημέρες με την εισαγωγή της παρ. 5 στο άρθρο 6 του ν. 

3870/2010 97 . Σχετικές αναφορές υπήρχαν και στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου, 

παρέμειναν όμως αλώβητες, ορίζοντας τον κρίσιμο χρόνο στους δύο μήνες. Έτσι, ο 

κοινός νομοθέτης παρέλειψε, αδικαιολόγητα, να εναρμονίσει το περιεχόμενό της. Γι’ 

αυτό, με την τροπολογία98 ζήτησε την αντικατάσταση του διμήνου με την αναφορά, εν 

γένει, στην προεκλογική περίοδο. 

4. Εξάλλου, στην ίδια τροπολογία99 ο Υπουργός Εσωτερικών επιχείρησε την 

εισαγωγή εξαίρεσης από την απαγόρευση εμφάνισης σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, 

σε διακτυακούς τόπους και σε ιστοσελίδες υπό οποιαδήποτε μορφή, πέραν του 

καθορισμένου ανά μέσο αριθμού, των επικεφαλής των περιφερειακών και των 

δημοτικών συνδυασμών100. Η πρωτοβουλία του πρέπει να σχολιαστεί σε δύο σημεία της. 

Εκδηλώθηκε μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου και επιδιώχθηκε να 

καταλάβει υποχρεώσεις που ήδη είχαν αναληφθεί, απαλλάσσοντας, εφεξής, τους 

αποδέκτες τους.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν, επίσης, οι λόγοι που αναφέρονται στην 

αιτιολογική έκθεση, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η όψιμη παρέμβαση 101 . Έτσι, 

γίνεται μνεία αφενός στη «μικρή διάρκεια της προεκλογικής περιόδου και του ικανού 

αριθμού των συνδυασμών που καθιστούν δυσχερή την επικοινωνία των υποψηφίων με 

τους εκλογείς», αφετέρου δε στον «εύλογο περιορισμό των εκλογικών δαπανών που 

                                                 
95 Βλ. παραπάνω ΙΙ. 
96 Βλ. παραπάνω τη σημ. 54. 
97 Βλ. παραπάνω ΙΙ, 3. 
98 Όπως περιέχεται στην παρ. 4 της τροπολογίας.  
99  Την οποία συνυπογράφουν οι Υπουργοί Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
100 Η πρόταση περιλήφθηκε στην παρ. 5 της τροπολογίας.  
101 Βλ. τις σ. 2 και 3. 
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αποκλείει την πλειονοψηφία από τη χρήση και πολλές φορές την κατάχρηση των 

τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών διαφημιστικών μηνυμάτων, καθώς και των δικτυακών 

τόπων και σελίδων, με αποτέλεσμα η αναφερθείσα δυσχέρεια επικοινωνίας να οδηγεί 

σε καθοριστική αδυναμία πληροφόρησης των πολιτών για τα αντίστοιχα προγράμματα, 

ώστε να δημιουργείται αληθινό έλλειμμα δημοκρατικής νομιμοποίησης».  

Η επίκλησή τους δεν αποδεικνύεται ικανή αλλά ούτε αρκετή για να 

δικαιολογήσει την όψιμη συνειδητοποίηση από τον Υπουργό Εσωτερικών της μικρής 

διάρκειας της προεκλογικής, πολλώ δε μάλλον όταν ο ίδιος την είχε καθορίσει μερικές 

μόλις ημέρες πριν. Παραμένει, επίσης, λογικά έωλη και πάντως εντελώς αδιευκρίνιστη 

τόσο η προβαλλόμενη σχέση του αριθμού των συνδυασμών και της δημόσιας 

προβολής των επικεφαλής τους με τον περιορισμό των εκλογικών δαπανών όσο και η 

σύνδεση του περιορισμού των εμφανίσεων με την ανάδειξη ελλείμματος δημοκρατικής 

νομιμοποίησης του αποτελέσματος. Τέλος, πρέπει να θεωρηθεί εντελώς αυθαίρετη η 

αναγόρευση όλων των παραπάνω σε παθογένεια και, βέβαια, η «αυτάρεσκη» άποψη ότι 

θα αντιμετωπιστεί απλώς και μόνο με την άρση στους ποσοτικούς περιορισμούς της 

δημόσιας προβολής των υποψηφίων δημάρχων και περιφερειαρχών. 

Η πρωτοβουλία στο συγκεκριμένο σημείο της συνάντησε, εύλογα, τις έντονες 

αντιδράσεις της αντιπολίτευσης αλλά και βουλευτών του μικρότερου από τους 

εταίρους της δικομματικής συνεργασίας. Ο προτείνων Υπουργός βρέθηκε, μοιραία, 

αντιμέτωπος με τον κίνδυνο καταψήφισης. Υποχρεώθηκε, γι’ αυτό, να ανακρούσει 

πρύμναν, προχωρώντας, διά του Αναπληρωτή του, στην απόσυρση της τροπολογίας. 

Έτσι, η δημόσια προβολή των υποψηφίων, επικεφαλής ή συμβούλων, στις επικείμενες 

αυτοδιοικητικές εκλογές συνεχίσει να υπόκειται στους καθορισμένους ήδη από το 2010 

ποσοτικούς περιορισμούς.           

 

VΙΙ. Η εκλογική χρηματοδότηση 

 

1. Τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί τους λαμβάνουν κρατική 

χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των αναγκών του εκλογικού τους αγώνα. 

Καταβάλλεται σε δύο δόσεις, ποσοστό ίσο με το εξήντα τοις εκατό (60%) του 

αναλογούντος ποσού πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και το υπόλοιπο σαράντα 
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τοις εκατό (40%) μετά 102 . Δικαιούχοι της πρώτης ήταν έως πρόσφατα όσοι 

σχηματισμοί είχαν εξασφαλίσει εκπροσώπηση στη Βουλή για την ανάδειξη της οποίας 

διενεργείται η εκλογή103. Εξάλλου, η δεύτερη δόση διατίθεται αφενός στα πολιτικά 

κόμματα ή τους συνασπισμούς τους που εκπροσωπήθηκαν στη διαλυθείσα Βουλή και 

αφετέρου σε όσα συγκέντρωσαν ποσοστό ψήφων ίσο με το ένα κόμμα πέντε τοις 

εκατόν (1,5%) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων της επικράτειας, στην 

περίπτωση των εθνικών εκλογών απαιτείται, επιπλέον, η κατάρτιση πλήρων 

συνδυασμών στο εβδομήντα τοις εκατό (70%)  των βασικών εκλογικών περιφερειών 

της χώρας104.  

Η ευθεία σύνδεση της καταβολής της πρώτης και μεγαλύτερης συγκριτικά 

δόσης της αναλογούσας εκλογικής χρηματοδότησης με την εκπροσώπηση στη Βουλή, 

για την ανάδειξη της οποίας διεξάγεται η ψηφοφορία, προκάλεσε, τα τελευταία ιδίως 

χρόνια, τον αποκλεισμό από τους δικαιούχους της σχηματισμών με σημαντική και νωπή 

απήχηση στις τάξεις του εκλογικού σώματος. Πρόκειται για όσους είχαν εξασφαλίσει 

κοινοβουλευτική παρουσία κατά την τελευταία προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία, αλλά 

δεν συμμετείχαν στη σύνθεση του διαλυθέντος, κατά περίπτωση,  Κοινοβουλίου. Για 

την αντιμετώπιση των, εύλογων κατά βάση, αιτιάσεών τους, ο κοινός νομοθέτης 

                                                 
102 Το διατιθέμενο ποσοστό ορίζεται έως το μηδέν κόμμα είκοσι δύο τοις χιλίοις (0,22‰) των τακτικών 

εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους που διεξάγεται η εκλογή, ενώ μπορεί να 

φθάσει στο μηδέν κόμμα τριάντα επτά τοις χιλίοις (0,37‰), στην περίπτωση διεξαγωγής δύο εκλογικών 

αναμετρήσεων στη διάρκεια της ίδιας χρονιάς (άρθρο 1 παρ. 4α του ν. 3023/2002, όπως διαμορφώθηκε 

με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3242/2004 [«Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της 

Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (ΕτΚ Α΄, φ. 102 της 24ης Μαΐου 2004)]. Το 

ακριβές ύψος της καθορίζεται, κάθε φορά, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από γνώμη της 

Διακομματικής Επιτροπής, που εκδίδεται το πρώτο τρίμηνο του έτους λήξης της βουλευτικής περιόδου ή 

διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

(άρθρο 1 παρ. 4β του ν. 3023/2002, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4255/2014). Στις 

επικείμενες Ευρωπαϊκές εκλογές η εκδοθείσα απόφαση [(αριθ. πρωτ.: 17433/30.04.2014) του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός ποσού εκλογικής 

χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014)] δεν καθόρισε ποσοστό, αλλά το συνολικό ποσό, ανερχόμενο στα 

επτά εκατομμύρια (7.000.000) ευρώ.   
103 Άρθρο 3 παρ. 2α, σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 2α και β του ν. 3023/2002. 
104 Άρθρο 3 παρ. 2β του ν. 3023/2002. 
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τροποποίησε σημειακά τη σχετική ρύθμιση105. Έτσι, όσοι σχηματισμοί εμπίπτουν σε 

αυτήν την κατηγορία106  λαμβάνουν εκλογική χρηματοδότηση, ίση με το δέκα τοις 

εκατό (10%) του συνολικού ποσοστού της πρώτης καταβολής107.  

2. Η νέα ρύθμιση μπορεί να απαντά, καταρχήν, στην αιτίαση για τον 

αδικαιολόγητο αποκλεισμό από τους δικαιούχους πολιτικών κομμάτων με 

κοινοβουλευτική παρουσία, δεν είναι όμως και πάλι άμοιρη κριτικής. Το ποσό της 

εκλογικής χρηματοδότησης που διατίθεται με κριτήριο την εκπροσώπηση στη 

διαλυθείσα Βουλή παραμένει, συγκριτικά αλλά και αντικειμενικά, δυσανάλογα υψηλό. 

Δεδομένων των διαφοροποιήσεων στην εκλογική απήχηση από αναμέτρηση σε 

αναμέτρηση, η νομοθετική πρωτοβουλία εξακολουθεί να προκρίνει την επιβίωση 

παρωχημένων εκλογικών κεκτημένων, τη διαιώνιση ανισοτήτων και, εντέλει, την 

«τσιμεντοποίηση» του πολιτικού συστήματος.  

Δεν πρόκειται όμως ούτε για το μοναδικό ούτε, ασφαλώς, για το 

σημαντικότερο από τα προβλήματα που συντηρεί ή αναπαράγει η συγκεκριμένη  

επιλογή. Διεκδικώντας την προτίμηση του εκλογικού σώματος, τα πολιτικά κόμματα 

είναι υποχρεωμένα και στις Ευρωπαϊκές εκλογές να επικοινωνήσουν το πρόγραμμα, τις 

θέσεις και, βέβαια, τους υποψηφίους τους. Προς τούτο και πέραν τις δωρεάν δημόσιας 

προβολής πραγματοποιούν, ανά την επικράτεια, εκδηλώσεις, εκτυπώνουν ενημερωτικό 

ή άλλο εκλογικό υλικό και το διακινούν ή το διανέμουν. Αλλά και η, εν γένει, 

συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία έχει από τη φύση της υψηλό κόστος. Τα ποσά 

που διατίθενται για την αντιμετώπιση των ποικίλων αναγκών του εκλογικού αγώνα, 

συγκεκριμενοποιούν, αθροιζόμενα, τις εκλογικές δαπάνες, μέρος των οποίων 

καλύπτεται με την κρατική (εκλογική) χρηματοδότηση.  

Ωστόσο, δικαιούχοι της δεν είναι, σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία, 

το σύνολο των πολιτικών σχηματισμών που διεκδικούν την προτίμηση των 
                                                 
105  Με το άρθρο 12 του ν. 4255/2014, το οποίο αντικατέστησε την παρ. 2α του άρθρου 3 του ν. 

3023/2002.  
106 Δηλαδή, δεν διέθεταν εκπροσώπηση στη Βουλή που διαλύθηκε και για την ανάδειξη της οποίας 

προκηρύχθηκαν εκλογές, για παράδειγμα στην εθνική αντιπροσωπεία, ενώ εκπροσωπούνταν στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή αντιστρόφως.    
107 Τα αναλογούντα ποσά και στις δύο γενικές κατηγορίες καθορίστηκαν για τις επικείμενες εκλογές 

στην απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (αριθ. πρωτ.: 17434/30.04.2014) «Κατανομή ποσοστού 

50%+10% της εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα για τη διενέργεια των 

εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014» (ΕτΚ Β΄, φ. 

1077 της 30ής Απριλίου 2014).   
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ψηφοφόρων, αλλά μόνον όσοι πληρούν τις καθορισμένες προϋποθέσεις108. Εξαιρούνται, 

λοιπόν, οι ιδρυόμενοι είτε κατά τη διάρκεια της περιόδου από την προηγούμενη έως 

την επόμενη εθνική ή Ευρωπαϊκή αναμέτρηση είτε με αφορμή και ενόψει της 

προσφυγής σε επικείμενη λαϊκή ετυμηγορία είτε, σπανιότερα, και μετά την προκήρυξή 

της109. Ο αποκλεισμός από την εκλογική χρηματοδότηση τους στερεί πόρους που θα 

συνέβαλαν όχι μόνο στην πιο πλήρη και περισσότερο έγκαιρη ενημέρωση του 

εκλογικού σώματος, αλλά ακόμη και στη στοιχειώδη διεξαγωγή του εκλογικού αγώνα. 

 Έτσι, υποχρεούνται να διεκδικήσουν την προτίμηση των ψηφοφόρων υπό 

σαφώς δυσμενέστερους, σε σύγκριση μάλιστα με τους κρατικά χρηματοδοτούμενους 

ανταγωνιστές τους επαχθείς, όρους. Συνεπώς, συμμετέχουν στην πολιτική ζωή και 

ανταγωνίζονται σε συνθήκες που δεν διασφαλίζουν την ελεύθερη και, ιδίως, τη γνήσια 

εκδήλωση της λαϊκής θέλησης ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας. Δημόσια προβολή 

και εκλογική χρηματοδότηση συνθέτουν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Από τη 

στιγμή που η πάγια νομολογία για την πρώτη ανατράπηκε, επ’ ωφελεία των μικρών, 

πιθανολογείται βάσιμα ότι την ίδια τύχη θα έχει, αργά ή γρήγορα, και η δεύτερη, όποτε 

αμφισβητηθεί δικαστικά η νομιμότητα της απόφασης για τον καθορισμό των 

δικαιούχων και την κατανομή της εκλογικής χρηματοδότησης. 

 

 

VΙΙΙ. Η ανάδειξη των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

 

1. Η αντικατάσταση των «δεσμευμένων συνδυασμών» (λίστα) από το σταυρό 

προτίμησης συνιστά, καθαυτή, τομή στα εκλογικά πράγματα της χώρας μας. Αν και η 

εισαγωγή του, ως μέσου έκφρασης της λαϊκής θέλησης, φάνηκε να διευκολύνει, 

προεχόντως, πολιτικούς χειρισμούς και να επιτρέπει την ευχερέστερη διαχείριση όμοιων 

αναγκών110, η αιφνιδιαστική ανακοίνωση της πρωτοβουλίας, προϊόν συνεννόησης του 

Πρωθυπουργού και του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης και Υπουργού Εξωτερικών, 

                                                 
108 Βλ. αμέσως παραπάνω 1. 
109 Οι τελευταίοι αναφέρονται ως νεοπαγείς σχηματισμοί στην 8η σκέψη της απόφασης 3427/2010. 
110  Ο σταυρός προτίμησης φαίνεται να περιόρισε το ενδιαφέρον συμμετοχής σε όσους στερούνταν 

αναγνωρισιμότητας. Βλ. Β. Χιώτη, Ο γρίφος της εκλογής των ευρωβουλευτών, εφημ. Το Βήμα, Κυριακή 

16 Φεβρουαρίου 2014, σ. Α15.  
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έτυχε, με περιορισμένες μάλλον εξαιρέσεις, θετικής υποδοχής111. Η επεξεργασία των 

αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων ολοκληρώθηκε μετά από μακρά διαβούλευση των 

εταίρων της δικομματικής συνεργασίας και τέθηκαν σε ισχύ μία περίπου εβδομάδα 

πριν από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου. 

Η ανάδειξη των εκπροσώπων της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

οργανώθηκε, κατά πρώτον, στο ν. 1180/1981, ο οποίος εφαρμόστηκε, χωρίς 

προβλήματα, σε έξι, διαδοχικές, εκλογικές αναμετρήσεις. Ο κοινός νομοθέτης θα 

μπορούσε, γι’ αυτό, να επιχειρήσει περιορισμένες παρεμβάσεις, τροποποιώντας ή 

συμπληρώνοντας τα σημεία της ύλης του που επηρεάζει η εισαγωγή του σταυρού 

προτίμησης. Θα αρκούσε, λοιπόν, να εκδηλωθούν εντοπισμένα, να προσλάβουν τη 

μορφή τροπολογίας και να επιφέρουν σημειακές αλλαγές. Ωστόσο, προκρίθηκε η 

κατάθεση πλήρους νομοσχεδίου, το οποίο όμως στη συντριπτική πλειονότητα των 

διατάξεών του επαναλαμβάνει, αυτολεξεί112, ισχύουσες ήδη113. 

2. Η εισαγωγή του σταυρού προτίμησης και η συγκέντρωση του μεγαλύτερου, 

συγκριτικά, μέρους του εκλογικού σώματος στην Αττική δημιουργεί και υποθάλπει 

συνθήκες ανισότητας στον ανταγωνισμό των υποψηφίων, καταλήγοντας σε, μη θεμιτή 

μάλλον, αλλοίωση της βούλησης των ψηφοφόρων. Γι’ αυτούς τους λόγους, απασχόλησε 

έντονα κατά την επεξεργασία του σχεδίου νόμου η διαίρεση της χώρας σε περισσότερες 

                                                 
111 Βλ. Ν. Μουτούση, Θετική υποδοχή αλλά και επιφυλάξεις για τη σταυροδοσία, εφημ. Τα Νέα, Πέμπτη 

13 Φεβρουαρίου 2014, σ. 11. Η εισαγωγή του σταυρού προτίμησης και, δευτερευόντως, ο τρόπος 

στελέχωσης του συνδυασμού της Νέας Δημοκρατίας οδήγησαν την Μ. Γιαννάκου να μην δεχθεί νέα 

υποψηφιότητα. Την απόφασή της διευκρίνισε σε δηλώσεις της, σημειώνοντας: «. . . σε μια συγκυρία που 

η Ελλάδα χρειάζεται ότι καλύτερο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η χώρα κινδυνεύει να καταλήξει να έχει 

ανθρώπους που θα επιλεγούν απλώς και μόνον επειδή είναι αναγνωρίσιμοι και ικανοί να φέρουν 

σταυρούς . . . Ίσως θα έπρεπε να γίνουν προκριματικές εκλογές σε μικρότερες περιφέρειες, αλλά και να 

υπάρχει ενδεχομένως η δυνατότητα να επιλέξουν οι ψηφοφόροι υποψηφίους από διαφορετικά κόμματα 

(βλ. Απέσυρε την υποψηφιότητά της η Μ. Γιαννάκου, εφημ. Έθνος, Πέμπτη 17 Απριλίου 2014, σ. 17). 
112 Αλλά με τη μεταφορά τους στη δημοτική.  
113 Περιλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν το εκλογικό σύστημα, δηλαδή τον τρόπο κατανομής 

μεταξύ των συνδυασμών των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με βάση την εκλογική τους δύναμη 

(άρθρο 6 του ν. 4255/2014). Δεδομένου ότι η νέα ρύθμιση επαναλαμβάνει, χωρίς καμία μεταβολή, την 

όμοια του ταυτάριθμου άρθρου του ν. 1180/1981, δεν απαιτήθηκε και, ορθά, δεν ζητήθηκε η 

υπερψήφισή του από την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των βουλευτών 

(άρθρο 54 παρ. 1). Η συνταγματική ρύθμιση καταλαμβάνει για την ταυτότητα, ιδίως, του νομικού λόγου 

και τις Ευρωπαϊκές εκλογές.  
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βασικές εκλογικές περιφέρειες 114 , έγινε μάλιστα λόγος για επτά όσες και οι 

αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες της κρατικής διοίκησης 115 . Στη συγκυρία της 

συζήτησης, οι τεχνικές δυσκολίες για την εξασφάλιση αναλογικής εκπροσώπησης στις 

επιμέρους χωρικές εκλογικές ενότητες και, ενδεχομένως, η συνταγματική απαίτηση της 

υπερψήφισης της νέας ρύθμισης από την αυξημένη πλειοψηφία των βουλευτών116 

επέβαλλαν τελικά την επιλογή της μίας και ενιαίας εκλογικής περιφέρειας117. Η άνεση 

χρόνου που προσφέρει η πενταετής θητεία των μελών του νέου Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου επιτρέπει πάντως η προσφυγή στην επόμενη όμοια εκλογική 

αναμέτρηση να οργανωθεί υπό διαφορετική, περισσότερο πλουραλιστική, εδαφική 

διάρθρωση.          

Στον προβληματισμό ως προς τη γνησιότερη, κατά το δυνατόν, έκφραση της 

προτίμησης του εκλογικού σώματος, όταν η διαδικασία οργανώνεται ενιαία σε μία 

εκλογική περιφέρεια, θα μπορούσε να προσφέρει, μεταβατικά, πειστική απάντηση η 

διευκόλυνση των εκλογέων να «σταυροδοτούν» περισσότερους υποψηφίους. Από τη 

στιγμή μάλιστα που ο αριθμός τους μπορεί να φθάσει έως το διπλάσιο των προς 

πλήρωση εδρών, η επιλογή δεν είναι μόνο σκόπιμη αλλά ίσως και επιβεβλημένη. Ο 

κοινός νομοθέτης, ακολουθώντας την «πεπατημένη» των γενικών βουλευτικών 

εκλογών, διαμόρφωσε την πρότασή του με αναγωγή στα δεδομένα της βασικής 

                                                 
114 Τέτοια δυνατότητα αναγνωρίζεται στα κράτη-μέλη στο άρθρο 2 της «Απόφασης του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης της 25ης Ιουνίου 2002 κ.λπ.», που ενσωματώθηκε στην έννομη τάξη μας με το 

άρθρο πρώτο του ν. 3216/2003 (Α΄ 312) και προβλέπει ότι: «Τα κράτη μέλη, ανάλογα με τις εθνικές τους 

ιδιαιτερότητες, μπορούν να ορίσουν εκλογικές περιφέρειες για την εκλογή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ή να προβλέψουν άλλες εκλογικές υποδιαιρέσεις, χωρίς να θίγεται συνολικά η αναλογικότητα του 

εκλογικού συστήματος».     
115 Βλ. Β. Χιώτη, Ο γρίφος της εκλογής των ευρωβουλευτών, εφημ. Το Βήμα, Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 

2014, σ. Α15. 
116 Στην παρ. 1 του άρθρου 54 Συντ. ορίζεται ότι οι εκλογικές περιφέρειες καθορίζονται με νόμο που 

ισχύει από τις μεθεπόμενες εκλογές, εκτός και αν προβλεφθεί η ισχύς του άμεσα από τις επόμενες με 

ρητή διάταξη που ψηφίζεται από την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3). Έτσι, εάν προκρίνονταν τελικά η 

αύξηση του αριθμού των εκλογικών περιφερειών, η σχετική ρύθμιση, για να ισχύσει άμεσα, θα έπρεπε 

να εγκριθεί τουλάχιστον από διακόσιους (200) βουλευτές. Η συνταγματική απαίτηση δεν αποκλείεται να 

συγκεκριμενοποιεί και το μοναδικό ή, έστω, το βασικό λόγο που οδήγησε τον κοινό νομοθέτη στην 

επιλογή να μην προτείνει οποιαδήποτε διαφοροποίηση στη χάραξη των χωρικών εκλογικών ενοτήτων 

κατά τη συγκεκριμένη στιγμή ενεργοποίησης του εκλογικού σώματος, αν και η ποσοτική συνταγματική 

απαίτηση δεν φαίνεται ότι συναντούσε ιδιαίτερα προβλήματα για την πλήρωσή της.     
117 Άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 4255/2014. 
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εκλογικής περιφέρειας Β΄ Αθηνών. Ωστόσο, τη λειτουργική εξομοίωσή της και, 

συνακόλουθα, την επιλογή της ως υποδείγματος για τις Ευρωπαϊκές εκλογές θα 

μπορούσε να δικαιολογήσει ή να επιτρέψει η σύμπτωση του αριθμού των εδρών τους118. 

Οι ομοιότητες σταματούν πάντως εδώ και οι ιδιαιτερότητες της ανάδειξης των 

Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο -κατά σειρά η έκταση της 

ενιαίας εκλογικής περιφέρειας, ο αριθμός των ψηφοφόρων, η αναλογική 

αντιπροσώπευση και, εντέλει, η γνήσια εκδήλωση της λαϊκής βούλησης ως έκφραση 

της λαϊκής κυριαρχίας- επιβάλλουν τη δραστική αύξηση του αριθμού των σταυρών 

προτίμησης ανά εκλογέα119. 

3. Οι πραγματικά νέες ρυθμίσεις είναι σαφώς περιορισμένες. Αναγνωρίζεται, 

εν πρώτοις, η δυνατότητα να αποτελέσει μέλος συνασπισμού συνεργαζομένων 

κομμάτων πολιτική κίνηση που δεν είναι πολιτικό κόμμα120. Τούτο προβλέπεται για 

πρώτη φορά στην, εν γένει, εκλογική νομοθεσία121. Η πολιτική κίνηση ανήκει μάλλον 

στις ενώσεις του αστικού δικαίου χωρίς νομική προσωπικότητα ή στις λεγόμενες μη 

κυβερνητικές οργανώσεις. Και υπό τις δύο παραλλαγές, παραμένει αμφίβολο, εάν ο 

νομοθετικός ορισμός αρκεί για να εξασφαλιστεί, επιτρεπτά, η συμμετοχή της σε 

συνασπισμό 122 . Εξάλλου, δεν αποκλείεται να ανακύψουν μετεκλογικά μείζονα 

προβλήματα στις σχέσεις των συνιστωσών του123, τέτοια και τόσα η επίλυση των 

οποίων θα αποβεί, εντέλει, στην πράξη εξαιρετικά δυσχερής.  
                                                 
118 Με βάση τα αποτελέσματα της γενικής απογραφής του νομίμου πληθυσμού, ανέρχεται, σύμφωνα με 

το άρθρο 1 του π.δ. 4/2013 [«Καθορισμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις 

γενικές βουλευτικές εκλογές» (ΕτΚ Α΄, φ. 10 της 14ης Ιανουαρίου 2014)], στους σαράντα τέσσερεις (44).  
119 Δίχως πάντως να μπορεί, θεμιτά, να υπερβεί το μισό των προς πλήρωση θέσεων. 
120 Άρθρο 3 παρ. 1 πρότ. 2 του ν. 4255/2014.  
121  Στο άρθρο 5 του ν. 4023/2011 [«Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη 

διενέργεια δημοψηφίσματος» (ΕτΚ Α΄, φ. 220 της 24ης Οκτωβρίου 2011)] ορίζεται ότι στο διάλογο, επί 

του ερωτήματος ή των ερωτημάτων που τίθενται στην ψηφοφορία, και, εν γένει, στη διενέργεια 

δημοψηφίσματος συμμετέχουν και ενώσεις προσώπων, επιστημονικές ή συνδικαλιστικές οργανώσεις και 

κάθε άλλη οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών. Στην τελευταία περίπτωση, θα μπορούσαν να ανήκουν 

και οι πολιτικές κινήσεις. Είναι όμως άλλο το ζήτημα, εάν μπορούν να συμμετάσχουν, επίσης, σε 

συνασπισμό συνεργαζομένων κομμάτων.   
122 Βασικό εννοιολογικό και λειτουργικό στοιχείο του συνασπισμού είναι η ιδιότητα του πολιτικού 

κόμματος από την πλευρά των συνιστωσών του. Άλλωστε, δεν πρέπει να λησμονείται ότι η εκλογική 

σύμπραξη με πολιτικές κινήσεις δεν είναι αναγκαίο να προσλάβει στην πράξη τέτοια μορφή. 
123 Λ.χ. για την κατανομή της κρατικής χρηματοδότησης, όταν δεν έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους 

(άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 3023/2002) ή στην περίπτωση που η πολιτική κίνηση δεν μετεξελιχθεί σε 
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Η πρωτοβουλία του κοινού νομοθέτη φαίνεται, μάλλον, να αποτελεί, 

παραχώρηση στο δεύτερο εταίρο της δικομματικής κυβερνητικής συνεργασίας και στην 

απόφασή του να μην διεκδικήσει την προτίμηση του εκλογικού σώματος αυτοτελώς, 

αλλά στο πλαίσιο ευρύτερης σύμπραξης με αναφορά και στην κοινωνία των πολιτών. 

Ανεξαρτήτως των πολλών αιτήσεων που τη συνοδεύουν, η νομοθετική κατοχύρωση 

της, τουλάχιστον αμφιλεγόμενης, δυνατότητας επιβάλλει να καθοριστεί ο τρόπος 

εγγραφής της πολιτικής κίνησης στο ψηφοδέλτιο του εκλογικού συνδυασμού, 

καταρτιζόμενου από συνασπισμό124. Το δηλωθέν όνομα και έμβλημά του μπορεί έτσι 

να ακολουθούν, σε διαδοχικές σειρές ή παραπλεύρως, τα αντίστοιχα των συνιστωσών 

του ή κινήσεων. Βέβαια, στην περίπτωση διαφωνίας για τη χρήση τους, όταν πρόκειται 

για πολιτικό κόμμα, οργανώνεται ειδική διαδικασία άμεσης και, κατά κανόνα, 

οριστικής επίλυσης από το Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου 125 . Ωστόσο, ο εν λόγω 

σχηματισμός αδυνατεί να επιληφθεί επιτρεπτά, όταν η διαφορά εντοπίζεται στα 

στοιχεία ταυτότητας πολιτικής κίνησης. 

Νέες ρυθμίσεις είναι, επίσης, εκείνες που αφορούν την εμφάνιση των 

υποψηφίων σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, το όριο των εκλογικών δαπανών και την 

υποχρέωση να περιλαμβάνονται στους συνδυασμούς υποψήφιοι από κάθε φύλο σε 

συνολικό αριθμό τουλάχιστον ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου τους126. Εάν οι 

σταθμοί είναι εθνικής εμβέλειας οι εμφανίσεις φθάνουν τις δύο ανά μέσο, ενώ στα 

τοπικής ή περιφερειακής (εμβέλειας) μέσα τις τρεις, δηλαδή αυξάνονται, συγκρινόμενες 

                                                                                                                                            
πολιτικό κόμμα, διατηρώντας όμως την κοινοβουλευτική της παρουσία μετά τη διάσπαση του 

συνασπισμού.  
124 Η εκλογική δήλωση του συνασπισμού στον Υπουργό Εσωτερικών και στον Εισαγγελέα του Αρείου 

Πάγου υποβάλλεται από τους αρχηγούς των συνιστωσών του, η κίνηση πολιτών θα έχει μάλλον νόμιμο 

εκπρόσωπο, ή την επιτροπή που το διευθύνει εννέα ημέρες μετά την προκήρυξη των εκλογών, στην 

περίπτωση των Ευρωπαϊκών εκλογών τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος που καθορίζει την 

ημέρα της ψηφοφορίας, με αναφορά στην προσωνυμία και το έμβλημα του συνασπισμού σε όλη την 

Επικράτεια (άρθρο 3 παρ. 1 εδ. β΄ του ν. 4255/2014, σε συνδυασμό με το άρθρο 37 παρ. 2 του π.δ. 

26/2012). 
125 Άρθρο 3 παρ. 1 εδ. β΄ του ν. 4255/2014, σε συνδυασμό με το άρθρο 38 του π.δ. 26/2012. 
126  Η απαίτηση κατοχυρώνεται ρητά για πρώτη φορά στο εδ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 

4255/2014, θα μπορούσε όμως να υποστηριχθεί βάσιμα ότι καταλάμβανε ήδη, για την ταυτότητα του 

νομικού και του πραγματικού λόγου, και τις Ευρωπαϊκές εκλογές.   
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με τις γενικές βουλευτικές εκλογές, κατά μία 127 . Η διεξαγωγή των Ευρωπαϊκών 

εκλογών σε ενιαία εκλογική περιφέρεια και οι ανάγκες προβολής σε ευρύτερες χωρικές 

εκλογικές ενότητες επιτρέπουν, ενδεχομένως και να επιβάλουν, την αύξηση, 

τουλάχιστον το διπλασιασμό, των επιτρεπόμενων εμφανίσεων128. Τέλος, κατοχυρώνεται 

ανώτατο όριο δαπανών στο ποσό των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων (135.000) ευρώ, 

το οποίο συμπίπτει με το καθορισμένο για τις γενικές βουλευτικές εκλογές στη βασική 

εκλογική περιφέρεια Β΄ Αθηνών129,130.  

 

ΙΧ. Συμπεράσματα 

 

Σε τρεις περίπου εβδομάδες το εκλογικό σώμα πρόκειται να αναδείξει για 

πλήρη πενταετή θητεία τόσο τους εκπροσώπους της χώρας στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο όσο και τις αρχές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του πρώτου 

και του δεύτερου βαθμού. Οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις θα διεξαχθούν για πρώτη 

φορά ταυτόχρονα. Οι εκλογείς θα εκφράσουν, επίσης για πρώτη φορά, τη προτίμησή 

τους στις Ευρωπαϊκές εκλογές, επιλέγοντας όχι μόνο το συνδυασμό αλλά και 

σταυροδοτώντας τους εκλεκτούς τους.  

Οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης αναμένεται στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων να εκλεγούν σε επαναληπτική ψηφοφορία. Στον πρώτο γύρο δεν 

συγκεντρώνεται, συνήθως, η απαιτούμενη απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων 
                                                 
127 Άρθρο 12 παρ. 2 περιπτ. α) και β) του ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 13 του ν. 

4255/2014.   
128 Οι υποψήφιοι στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, όπως επίσης οι αρχηγοί και οι πρόεδροι των πολιτικών 

κομμάτων, εξαιρούνται ρητά από την απαγόρευση (άρθρο 12 παρ. 3 του ν. 3023/2002). 
129 Άρθρο 14 παρ. 4 του ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του ν. 4255/2014. Το 

ποσό αυτό καθορίζεται στην απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Προσδιορισμός για κάθε 

εκλογική περιφέρεια του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο 

βουλευτή» (ΕτΚ Β΄, φ. 1309 της 19ης Απριλίου 2012), η οποία εκδόθηκε  δυνάμει της εξουσιοδότησης 

της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3023/2002. 
130  Από τη διατύπωση της διάταξης δεν φαίνεται πάντως να καταλείπεται περιθώριο αυτοδίκαιης, 

δηλαδή χωρίς την προηγούμενη εκδήλωση νομοθετικής πρωτοβουλίας, αναπροσαρμογής του κάθε φορά 

που αποφασίζεται κανονιστικά η μεταβολή του ορίου. Σημειώνεται ότι, δυνάμει της εξουσιοδότησης της 

παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3023/2002, ο Υπουργός Εσωτερικών μπορεί να αναπροσαρμόζει τους 

συντελεστές με τους οποίους πολλαπλασιάζεται το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, 

προκειμένου να εξαχθεί το ανώτατο όριο δαπανών σε κάθε βασική εκλογική περιφέρεια. Την απόφασή 

του εκδίδει μετά από πρόταση της Διακομματικής Επιτροπής.  
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ψηφοδελτίων. Αν και τόσο η διατύπωση της διάταξης όσο και ο διττός σκοπός της δεν 

κατέλειπαν κανένα ουσιαστικό περιθώριο αμφισβήτησης, ο Υπουργός Εσωτερικών 

πρόβαλλε ερμηνευτική ασάφεια και πέτυχε με νεώτερη ρύθμιση τη διεξαγωγή της 

ψηφοφορίας στις Ευρωπαϊκές εκλογές τη δεύτερη Κυριακή των αυτοδιοικητικών.  

Εξάλλου, με διαδοχικές νομοθετικές πρωτοβουλίες τις τελευταίες εβδομάδες, 

αντιμετωπίστηκαν ζητήματα σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και 

στις δύο στιγμές ενεργοποίησης του εκλογικού σώματος. Η σχετική παραγωγή υπήρξε 

και συχνή και πυκνή. Ωστόσο, δεν απουσίασαν και απόπειρες για την τροποποίηση 

ρυθμίσεων, οι οποίες δεν είχαν ακόμη τεθεί σε ισχύ. Άλλοτε πάλι, επιχειρήθηκε η 

αντιμετώπιση ζητημάτων με «ατομικό ενδιαφέρον».  


