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Εισαγωγή
Αν στη διακήρυξη ενός διαγωνισμού για την ανάθεση μιας δημόσιας σύμβασης οριζόταν ότι οι υποψήφιοι που έχουν ήδη συνάψει παρόμοιες συμβάσεις
με την αναθέτουσα αρχή έχουν, εκ μόνου του λόγου
αυτού, δικαίωμα σε ιδιαίτερες διευκολύνσεις ως προς
την προετοιμασία και την υποβολή της προσφοράς
τους, οι οποίες δεν αναγνωρίζονται στους υποψηφίους
που συμμετέχουν για πρώτη φορά σε σχετική διαδικασία ανάθεσης, δύσκολα θα αμφισβητούσε κανείς την
παραβίαση των αρχών του ελεύθερου ανταγωνισμού
και της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων. Στις
εκλογικές αναμετρήσεις, όμως, για την ανάδειξη των
μελών του Εθνικού ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
δεν φαίνεται να ισχύει το ίδιο. Κυριαρχεί η αντίληψη
ότι, ως προς την παρουσίαση των θέσεών τους κατά
την προεκλογική περίοδο, τα πολιτικά κόμματα που
έχουν κοινοβουλευτική παρουσία και ήδη διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή της χώρας
πρέπει να έχουν σαφές προβάδισμα έναντι των νεοεμφανιζόμενων κομμάτων. Πως εξηγείται άραγε αυτή η
διαφοροποίηση; Οι εκλογές δεν συνιστούν μια ανταγωνιστική διαδικασία η οποία πρέπει να αφήνει ανοικτή
την πιθανότητα ανατροπής των υφιστάμενων πολιτικών συσχετισμών και στην οποία απαγορεύονται οι
δυσμενείς διακρίσεις σε βάρος υποψηφίων; Παραδοσιακά, η αναλογία μεταξύ οικονομικού ανταγωνισμού
και πολιτικής αντιπαράθεσης δεν υπήρξε γοητευτική
για τους δημοσιολόγους, είτε διότι πολλοί από αυτούς
αντιλαμβάνονται τον οικονομικό ανταγωνισμό ως ύλη
αποκλειστικώς του ιδιωτικού δικαίου, είτε διότι η ιδέα
των ανταγωνιστικών εκλογών συνδέθηκε με το έργο
του Joseph Schumpeter, τη θεωρία του περί διακυβέρνησης από τις πολιτικές ελίτ και τον περιορισμό της
συμμετοχής των πολιτών, οι οποίοι μετατρέπονται σε
απλούς καταναλωτές πολιτικών αγαθών1. Εντούτοις,
τα τελευταία χρόνια, η προσφυγή στην παραπάνω
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αναλογία γίνεται όλο και πιο συχνή. Απ’ τη μια, γίνεται
σταδιακά κατανοητό ότι, στην οικονομία, δίπλα στις
ιδιωτικές υφίστανται και δημόσιες αγορές2, η δε κρατική δράση υπάγεται πλέον ποικιλοτρόπως στο πεδίο
εφαρμογής της γενικής αρχής προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού3. Απ’ την άλλη, έκδηλη είναι η τάση
μιας αγορακεντρικής θεώρησης των πολιτικών φαινομένων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη χρήση του
όρου κόμματα καρτέλ (cartel parties)4. Ο όρος αυτός
εισήχθη στην πολιτική επιστήμη στα μέσα της περασμένης δεκαετίας προκειμένου να περιγράψει τον ρόλο
των κατεστημένων κομμάτων ως μηχανισμών του κράτους, οι οποίοι, στοχεύοντας στον αποκλεισμό των
νέων κομμάτων, συντονίζουν τη δράση τους ως προς
τη χρήση των δημόσιων πόρων, είτε πρόκειται για
χρήματα, είτε πρόκειται για ραδιοτηλεοπτικό χρόνο5.
Συναφώς, δεν σπανίζουν πλέον oι δημοσιολόγοι που

(1) Βλ. J. Schumpeter, Καπιταλισμός, Σοσιαλισμός και ∆ημοκρατία
(1942), Εκδόσεις Παπαζήση 2006, ιδίως, σ. 325 επ..
(2) Βλ., αντί άλλων, Ch. Bovis, Financing Services of General Interest,
Public Procurement and State Aids: The Delineation between Market
Forces and Protection in the European Common Market, The Journal of
Business Law 2005, σ. 1 επ..
(3) Βλ. Κ. Γιαννακόπουλου, Η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού κατά την εκτέλεση των διοικητικών συμβάσεων, Εκδόσεις Αντ.
Ν. Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή, 2006, αρ. 43 επ.. Βλ. και Γ. ∆ελλή,
Και όμως υπάρχει: η αρχή σεβασμού του ελεύθερου ανταγωνισμού στο
δημόσιο δίκαιο, Εφαρμογές ΙΙΙ/2008, σ. 865 επ..
(4) Βλ., αντί άλλων, R. Katz/P. Mair, Changing Models of Party Organisation and Party Democracy - The Emergence of the Cartel Party, Party
Politics 1/1 (1995), σ. 5 επ., K. Detterbeck, Cartel Parties in Western
Europe? Paper presented to the workshop on ‘Causes and Consequences of
Organisational Innovation in European Political Parties’, ECPR Joint Sessions, Grenoble 6-11 April 2001, <http://www.essex.ac.uk/ECPR/events/
jointsessions/paperarchive/grenoble/ws22/detterbeck.pdf>, Matthew Boyd
Ashton, The Cartel Theory and the funding of German political parties,
December 2006, <www.psa.ac.uk/journals/pdf/5/2007/Ashton.pdf>.
(5) Βλ. Γ. Βούλγαρη, Προεκλογικές σημειώσεις 2009, Εφημερίδα ΤΑ
ΝΕΑ, 30.5.2009. Πρβλ. Ν. Αλιβιζάτου, Ένα μακάριο καρτέλ, Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 7.6.2009.
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επισημαίνουν ότι «ο πολιτικός ανταγωνισμός είναι [...] η
“φυσική κατάσταση” των κομμάτων στη δημοκρατία»6.
Εξ άλλου, ανώτατα δικαστήρια στην Ευρώπη αναφέρονται ρητώς στον ανταγωνισμό αυτόν7 και δέχονται
ότι, μακροπρόθεσμα, η διασφάλισή του απαιτεί την
ανάδυση νέων πολιτικών υποκειμένων8. Μήπως λοιπόν ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ευθέως για την ανάγκη
ανοίγματος των εκλογικών διαδικασιών στον πολιτικό
ανταγωνισμό;
Στη χώρα μας, το ζήτημα αυτό επανήλθε πρόσφατα στο προσκήνιο με αφορμή την απόφαση 1784/
2009 του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τον
χρόνο προβολής των πολιτικών κομμάτων από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ενόψει των
ευρωεκλογών της 7ης Ιουνίου 20099. Με την απόφαση
αυτήν, το Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας
παρέπεμψε στην Ολομέλεια το ζήτημα της συνταγματικότητας και της συμβατότητας προς το ευρωπαϊκό
κοινοτικό δίκαιο και το άρθρο 3 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) του άρθρου 11
παρ. 1 περ. β’ του ν. 3023/2002 και δύο αποφάσεων
του Υπουργού Εσωτερικών, με τις οποίες ρυθμίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο χρόνος της παραπάνω προβολής. Ειδικότερα, στην εν λόγω απόφαση,
κρίθηκε, κατά πλειοψηφία, ότι η απαγόρευση μετάδοσης από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, κατά την προεκλογική περίοδο, μηνυμάτων κομμάτων, με την εξαίρεση των μηνυμάτων που μεταδίδονται δωρεάν, είναι
σύμφωνη με το άρθρο 29 παρ. 2 εδάφιο τρίτο του
Συντάγματος, το οποίο παρέχει στον κοινό νομοθέτη
την ευχέρεια να απαγορεύσει ορισμένες μορφές προεκλογικής προβολής, υπό την προϋπόθεση, πάντως,
τήρησης της αρχής της ισότητας. Εξ άλλου, έγινε δεκτό
ότι οι διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3023/2002
υλοποιούν την επιταγή του άρθρου 15 παρ. 2 εδάφιο
τελευταίο του Συντάγματος για την παραχώρηση στα
κόμματα χρόνου για τη δωρεάν προβολή προεκλογικών μηνυμάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Κατά
τις παραπάνω διατάξεις, ο καθορισμός του χρόνου
αυτού και η ρύθμιση της κατανομής του με την προβλεπόμενη σε αυτές υπουργική απόφαση βασίζεται σε
δύο αρχές: αφενός, στην υποχρέωση παραχώρησης
σε όλα τα κόμματα ενός χρόνου ελάχιστου μεν, αλλά
επαρκούς για την παρουσίαση στο εκλογικό σώμα των
ουσιωδών σημείων του προγράμματός τους‧ αφετέρου, στην αρχή της αναλογικής ισότητας, η οποία επιτρέπει τη διαφοροποίηση της μεταχείρισης των κομμάτων στην ποσοτική κατανομή του δωρεάν διατιθέ-

μενου χρόνου προεκλογικής προβολής τους από τα
ραδιοτηλεοπτικά μέσα, με βάση κριτήρια αντικειμε-

(6) Βλ. Β. Γκίκα, Η συνταγματική αρχή της ισότητας ευκαιριών των
πολιτικών κομμάτων στο γερμανικό και στο ελληνικό δίκαιο, ΤοΣ
1/1994, σ. 69 επ., ιδίως σ. 92.
(7) Για μια συγκριτική ανάλυση της επίκλησης της προβληματικής του
πολιτικού ανταγωνισμού από τα συνταγματικά δικαστήρια διαφόρων
κρατών, βλ. M. Morlok, A Comparative Presentation on Constitutional
Courts as Guardians of Competition between Political Parties, Juridica
International II/2007, σ. 94 επ..
(8) Το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό ∆ικαστήριο έχει,
μεταξύ άλλων, κρίνει ότι η συνταγματική δημοκρατία υφίσταται ως
πολυκομματική δημοκρατία. Ειδικότερα, ο ανοικτός χαρακτήρας της
πολιτικής διαδικασίας εμφαίνεται στη δυνατότητα του καθενός να
ιδρύσει ένα νέο κόμμα, στη διάνοιξη ευκαιριών σε νέες πολιτικές προτάσεις να δράσουν στη διαδικασία της πολιτικής διαμόρφωσης της
βούλησης του λαού. Κατ’ εξοχήν πρέπει η πρόσβαση στην «πολιτική
αγορά» να είναι ανοιχτή. Ακόμα και τα μικρά κόμματα έχουν σημασία για την πολιτική διαδικασία και το πολιτικό τοπίο. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα κόμματα τότε μόνο μπορεί να λειτουργήσει μακροπρόθεσμα, όταν δεν περιορίζεται στον ανταγωνισμό μεταξύ των ήδη
υπαρχόντων και επιτυχημένων κομμάτων, αλλά μπορεί να διευρυνθεί,
να εντατικοποιηθεί και να προωθηθεί μέσα από την εισαγωγή νέων
ανταγωνιστών και από τη συνεχή πρόκληση διά μέσου των μικρών
κομμάτων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα πρέπει το δίκαιο της χρηματοδότησης των κομμάτων να μην δυσχεραίνει υπερβολικά την ανάδειξη
νέων κομμάτων και την είσοδό τους στον πολιτικό ανταγωνισμό και
να μην επηρεάζει κατά τρόπο ανάρμοστο τη δραστηριότητα των
μικρών κομμάτων [βλ. την απόφαση της 26ης Οκτωβρίου 2004 - 2 BvE
1/02 και 2 BvE 2/02 σχετικά με τον έλεγχο της συμβατότητας προς τον
Θεμελιώδη Νόμο της «Απαρτίας των τριών Κρατιδίων» (Drei-LänderQuorum) σύμφωνα με την § 18 παρ. 4 εδ. 3 του Νόμου περί Κομμάτων].
Πρβλ. την απόφαση ΣτΕ 4332/1996, στην οποία έγινε δεκτό ότι: «η διασφάλιση της ευρύθμου λειτουργίας του αντιπροσωπευτικού συστήματος του πολιτεύματος προϋποθέτει την ύπαρξη πράγματι ίσων όρων
ανταγωνισμού κατά τον προεκλογικόν αγώνα, με αποκλεισμό της
δημιουργίας κατ’ αυτόν πλεονεκτικωτέρας θέσεως για τους υποψηφίους βουλευτές, οι οποίοι διαθέτουν ή δύνανται να εξεύρουν τα απαιτούμενα οικονομικά μέσα για μια ιδιαιτέρως δαπανηρή προεκλογική
των προβολή, εις βάρος συνυποψηφίων των που δεν έχουν μια τέτοια
δυνατότητα» (σκέψη 3).
(9) Για μια ανάλυση της θέσπισης και της εξέλιξης της υποχρέωσης
του Κράτους να παρέχει ραδιοτηλεοπτικό χρόνο στα πολιτικά κόμματα κατά την προεκλογική περίοδο, βλ. Π. ∆αγτόγλου, Ραδιοτηλεόραση και Σύνταγμα, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή
1989, σ. 178 επ., N. Αλιβιζάτου, Η «τρίτη» απόφαση του Συμβουλίου
της Επικρατείας για την ραδιοτηλεόραση. Σχόλιο στην ΣτΕ Ολ. 930/
1990, ΤοΣ 1/1990, σ. 57 επ., Ευ. Βενιζέλου, Η ραδιοτηλεοπτική προεκλογική περίoδος σε αναζήτηση κανονιστικού πλαισίου. Σχόλιο στην
απόφαση ΣτΕ Ολ. 930/1990, Ελλ∆ικ 31/1990, σ. 1362 επ., Η. ΑϋφαντήΜαυρομούστακου, Πολιτικός διάλογος των κομμάτων μέσα στην προεκλογική περίοδο. Η ανάγκη μιας νομοθετικής παρέμβασης. Σκέψεις
με αφορμή την απόφαση 930/1990 της Ολομέλειας του Συμβουλίου
της Επικρατείας, Κοινοβουλευτική Επιθεώρηση 1990 (4), σ. 80 επ., Γ.
Παπαδημητρίου, ∆ίκαιο των πολιτικών κομμάτων, Αθήνα - Κομοτηνή
1994, σ. 49 επ., Θ. Ξηρού, Η προβολή των κομμάτων από την ραδιοτηλεόραση κατά την προεκλογική περίοδο. Παρατηρήσεις στις ΣτΕ 43314333/1996, ΤοΣ 2/1997, σ. 26 επ., Ι. Κική, Βουλευτικές εκλογές 2000 και
2004: προς εξομάλυνση των κανόνων ραδιοτηλεοπτικής προβολής των
κομμάτων, Εφημ∆∆ 1/2007, σ. 92 επ..
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νικά και πρόσφορα να εξυπηρετήσουν τον συνταγματικώς ανεκτό σκοπό της ενίσχυσης ενεργών πολιτικών δυνάμεων. Τέτοια κριτήρια είναι, μεταξύ άλλων, η
εκπροσώπηση των κομμάτων στη Βουλή των Ελλήνων
και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η συμμετοχή τους σε
προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, το ποσοστό
των έγκυρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν κατά
τις προηγούμενες αυτές εκλογές και η ίδρυσή τους σε
χρόνο εγγύς του χρόνου διεξαγωγής συγκεκριμένων
εκλογών. Στην προκείμενη περίπτωση, το μεγαλύτερο
μέρος του χρόνου δωρεάν προβολής παρασχέθηκε στα
κόμματα που συμμετείχαν στην υφιστάμενη σύνθεση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με τη δεύτερη από τις
προσβαλλόμενες υπουργικές αποφάσεις, τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα υποχρεώθηκαν να παραχωρήσουν για
τα κόμματα που δεν εκπροσωπούνταν μεν στην υφιστάμενη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά
είχαν λάβει στις αμέσως προηγούμενες ευρωεκλογές
τουλάχιστον ποσοστό 0,50% των έγκυρων ψηφοδελτίων, ένα εικοσάλεπτο ή δύο δεκάλεπτα, για τα κόμματα δε που δεν είχαν μετάσχει στις εν λόγω εκλογές, ένα πεντάλεπτο για το καθένα, για την παραχώρηση του οποίου απαιτήθηκε η προηγούμενη ανακήρυξη των συνδυασμών τους από τον Άρειο Πάγο. Επιπλέον, κρίθηκε ότι η διαφοροποίηση ως προς τα τελευταία αυτά κόμματα, τόσο ως προς τον χρόνο που τους
διατίθεται δωρεάν για την προβολή τους, όσο και ως
προς το χρονικό σημείο μετά το οποίο μπορούν να
κάνουν χρήση της ευχέρειας αυτής, δεν αντίκειται στη
συνταγματική αρχή της ισότητας, διότι δικαιολογείται
από τις διαφορετικές συνθήκες υπό τις οποίες τελούν
τα κόμματα αυτά σε σχέση με τα άλλα κόμματα που
είχαν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να μετάσχουν στις
εκλογές της 7ης Ιουνίου 2009. Συναφώς, έγινε δεκτό
ότι, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 15
παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 10 του εκτελεστικού νόμου 3023/2002, η υποχρεωτική και δωρεάν
μετάδοση προεκλογικών μηνυμάτων αφορά, κατ’
αρχήν, κόμματα συγκροτημένα κατά τρόπο πάγιο και
αποβλέποντα στη σε βάθος χρόνου συμμετοχή στην
πολιτική ζωή της χώρας ως μηχανισμοί διαμόρφωσης της πολιτικής βούλησης του εκλογικού σώματος
και όχι κόμματα ιδρυόμενα επ’ ευκαιρία συγκεκριμένης εκλογικής αναμέτρησης. Περαιτέρω, θεωρήθηκε
ότι το πεντάλεπτο που χορηγείται στα μικρά και στα
νεοπαγή κόμματα είναι χρόνος κατά πολύ μικρότερος
εκείνου που χορηγείται στα κόμματα που εκπροσωπούνται ήδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθορίζεται
όμως ενόψει του αντικειμενικού κριτηρίου της περιορι-
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σμένης ή μη δυνάμενης ακόμη να προσδιοριστεί εκλογικής δύναμής τους, είναι δε αρκετός για την προβολή
των βασικών τους θέσεων. Τέλος, κρίθηκε ότι οι επίμαχες ρυθμίσεις δεν αντίκεινται ούτε στο άρθρο 3 του
Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, που επιβάλλει τη διεξαγωγή εκλογών, μεταξύ άλλων, υπό συνθήκες που επιτρέπουν την ελεύθερη έκφραση της λαϊκής θέλησης.
Τα πρώτα σχόλια στην παραπάνω δικαστική απόφαση, εν μέσω προεκλογικής περιόδου, ήταν μάλλον
επικριτικά. Θεωρήθηκε ότι η εν λόγω απόφαση απηχεί την ύπαρξη ενός κομματικού καρτέλ, το οποίο,
με τη στήριξη των κρινόμενων από την κυβέρνηση
για την ανέλιξή τους ανώτατων δικαστικών, αποκλείει κάθε νεοεισερχόμενο πολιτικό σχηματισμό που
εμφανίζεται να έχει μια έστω και μικρή επιρροή στις
δημοσκοπήσεις10. Μετά το πέρας των εκλογών και
ενόψει της επικείμενης συζήτησης της υπόθεσης στην
Ολομέλεια του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου, το
στοιχείο που κυρίως πρέπει κανείς να συγκρατήσει
από τις πρώτες αυτές αντιδράσεις είναι η επίκληση
της αναλογίας μεταξύ οικονομικού ανταγωνισμού και
εκλογικής αναμέτρησης. Η αναλογία αυτή φαίνεται
να συνοψίζεται στο αίτημα, κατά την προεκλογική
περίοδο, τα πολιτικά κόμματα να έχουν όντως ίσες
ευκαιρίες, η δε αγορά των εκλογών να μένει ανοικτή,
προσελκύοντας την υποβολή νέων υποψηφιοτήτων,
υπό καθεστώς που δεν θα απέκλειε το ενδεχόμενο
μεταβολής των υφιστάμενων πολιτικών συσχετισμών.
Δεν στερούνται, βέβαια, ενδιαφέροντος και οι επισημάνσεις περί θεσμικής επιρροής των κυβερνώντων και
του κατεστημένου κομματικού καρτέλ στη διαδικασία
λήψης των δικαστικών αποφάσεων. Θα έλεγε κανείς
μάλιστα ότι, σε περιπτώσεις σύμπτωσης μιας προεκλογικής περιόδου με την περίοδο επιλογής της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων από την κυβέρνηση,
ορισμένες φορές οι επισημάνσεις αυτές βρίσκουν προνομιακό πεδίο επιβεβαίωσης. Πλην όμως, το σχετικό
ζήτημα θα άξιζε να γίνει αντικείμενο αυτοτελούς μελέτης και, πάντως, στην προκείμενη υπόθεση, ο υπερτονισμός του κινδυνεύει να υποτιμήσει τη σπουδαιότητα των μειοψηφιών που διατυπώθηκαν στην απόφαση ΣτΕ 1784/2009.
Συναφώς, αξίζει, κατ’ αρχάς, να γίνει αναφορά στη
μειοψηφήσασα γνώμη σύμφωνα με την οποία η επι-

(10) Καρτέλ κομμάτων στην Ελληνική ∆ημοκρατία, 30.5.2009, <http://
katranitsas.blogspot.com/2009/05/blog-post_30.html>.
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βαλλόμενη απόλυτη απαγόρευση μετάδοσης μηνυμάτων των πολιτικών κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο με ίδια μέσα, σε συνδυασμό με την κατανομή του ραδιοτηλεοπτικού χρόνου βάσει της αρχής
της αναλογικής ισότητας «οδηγεί, εξ αντικειμένου, στην
άνιση μεταχείριση των νεοεμφανιζομένων κομμάτων,
από της απόψεως της δυνατότητας προσβάσεως στο
εκλογικό σώμα μέσω του πλέον δυναμικού και αποτελεσματικού μέσου επικοινωνίας κατά τον πλέον κρίσιμο
χρόνο, αφού οι ανάγκες των κομμάτων αυτών προς
παρουσίαση των πολιτικών τους θέσεων είναι αυξημένες, χάριν της πολυφωνίας στον πολιτικό διάλογο»11.
Περαιτέρω, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μειοψηφήσασα γνώμη σύμφωνα με την οποία η αρχή της
ισότητας θα επέβαλλε τουλάχιστον κοινή αφετηρία
του χρόνου έναρξης της μετάδοσης των προεκλογικών
μηνυμάτων όλων των πολιτικών κομμάτων, δεδομένου ότι η δυσμενής θέση των νεοπαγών κομμάτων δεν
είναι συνταγματικώς ανεκτό να καταστεί ακόμη δυσμενέστερη με την εις βάρος τους διαφοροποίηση του
χρόνου έναρξης μετάδοσης των μηνυμάτων τους. Εξ
άλλου, κατά την ίδια γνώμη, το πεντάλεπτο που παρέχεται στα νεοπαγή κόμματα δεν επαρκεί, κατά κοινή
πείρα, για τη μετάδοση των θέσεων και του προγράμματός τους, συγκρινόμενο δε με τον χρόνο που παρέχεται στα κόμματα που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οδηγεί επιπλέον σε παραβίαση της
αρχής της αναλογικής ισότητας. Απέναντι λοιπόν στην
πλειοψηφήσασα γνώμη, η οποία κατ’ ουσίαν υπεραμύνθηκε του «κλειστού» χαρακτήρα της διαδικασίας
των ευρωεκλογών, παρατίθενται μειοψηφίες που υποστηρίζουν την ανάγκη ενός ανοίγματος των εκλογών
αυτών στον πολιτικό ανταγωνισμό.
Η ένταση μεταξύ αυτών των διαφορετικών αντιλήψεων διαφαίνεται κυρίως μέσα από την αντιπαράθεσή τους ως προς την ερμηνεία και την εφαρμογή του
ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου. Συναφώς, η μειοψηφήσασα γνώμη που διατυπώθηκε επί της νομιμότητας της κατανομής του ραδιοτηλεοπτικού χρόνου στα
πολιτικά κόμματα προέβη σε μια εκτεταμένη ανάλυση
του σαφούς κανόνα (acte clair) ότι οι εθνικές διατάξεις
που διέπουν τη διαδικασία εκλογής Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ερμηνεύονται υπό το φως των γενικών αρχών του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου12, οι οποίες κατοχυρώνουν
και τα δικαιώματα του άρθρου 3 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ13. Και τούτο, προφανώς
διότι η πλειοψηφήσασα γνώμη αρνήθηκε την ύπαρξη
του παραπάνω κανόνα, δεχόμενη, χωρίς εμπεριστα-

τωμένη αιτιολογία, ότι, έως τη θέσπιση ομοιόμορφης
για όλα τα κράτη-μέλη διαδικασίας για την εκλογή των
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η διαδικασία
εκλογής σε κάθε κράτος-μέλος διέπεται από την οικεία
εθνική νομοθεσία14. Πρόκειται για ένα νέο σύμπτωμα
άρνησης πλήρους εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου,
η οποία μάλλον συνδέεται με τη σκοπιμότητα αποφυγής υποβολής προδικαστικών ερωτημάτων προς το
Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) και
ενδεχόμενης αμφισβήτησης πολιτικών επιλογών των
κυβερνώντων από υπερεθνικά δικαστήρια15. Άλλωστε,
εύλογα ερωτηματικά δημιουργεί το γεγονός ότι ο ίδιος
δικαστής ο οποίος, στην απόφαση ΣτΕ 391/200816,

(11) Βλ. τη σκέψη 10 της απόφασης αυτής.
(12) Βλ. την απόφαση ∆ΕΚ, της 12ης Σεπτεμβρίου 2006, C-300/04, Eman
και Sevinger, Συλλογή 2006, σ. I-8055, σκέψη 45: «στο παρόν στάδιο
εξελίξεως του κοινοτικού δικαίου, ο καθορισμός των ατόμων που
έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών-μελών, τηρουμένου του κοινοτικού δικαίου». Βλ.,
επίσης, την απόφαση ∆ΕΚ, της 12ης Σεπτεμβρίου 2006, C-145/04, Ισπανία κατά Ηνωμένου Βασιλείου, Συλλογή 2006, σ. Ι-7917, σκέψη 69: «Με
το άρθρο 8 της Πράξεως του 1976 διευκρινίζεται ότι, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της Πράξεως αυτής, η εκλογική διαδικασία διέπεται, σε κάθε κράτος-μέλος, από τις εθνικές διατάξεις, αλλά ότι αυτές,
καίτοι ενδεχομένως λαμβάνουν υπ’ όψιν ιδιαιτερότητες των κρατών
μελών, δεν πρέπει συνολικά να θίγουν την αναλογικότητα του εκλογικού συστήματος» και σκέψη 78: «στο παρόν στάδιο εξελίξεως του
κοινοτικού δικαίου, ο καθορισμός των ατόμων που έχουν το δικαίωμα
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών-μελών, τηρουμένου
του κοινοτικού δικαίου». Βλ. και F. Donnat/Ε. Broussy/Ch. Lambert,
Actualité du droit communautaire, AJDA 2006, σ. 2271 επ..
(13) Βλ. τη διάταξη του Προέδρου του ∆ΕΚ, της 13ης Ιανουαρίου 2009,
C-512/07 P(R) και C-15/08 P(R), Occhetto και Κοινοβούλιο κατά Donnici, μη δημοσιευθείσα ακόμη στη Συλλογή, σκέψη 43.
(14) Βλ. τη σκέψη 16 της απόφασης αυτής. Σε κάθε περίπτωση, η πλειοψηφήσασα γνώμη δέχτηκε, επίσης χωρίς εμπεριστατωμένη αιτιολογία,
ότι «εν πάση δε περιπτώσει οι ανωτέρω ρυθμίσεις των προσβαλλομένων πράξεων, για τις οποίες παραπονούνται οι αιτούντες, θεσπισθείσες με βάση αντικειμενικά κριτήρια που δικαιολογούν, κατά τα προεκτεθέντα, τη διαφορετική μεταχείριση των κομμάτων που δεν έχουν
λάβει μέρος στις προηγούμενες ευρωεκλογές, μη αντιβαίνουσες δε στις
διατάξεις του Συντάγματος, δεν αντίκεινται ούτε στην προστατευόμενη και από το κοινοτικό δίκαιο αρχή της ισότητας. Εξ άλλου, ενόψει των προεκτεθέντων, οι προσβαλλόμενες ρυθμίσεις δεν αντίκεινται
ούτε στο άρθρο 3 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλου της [ΕΣ∆Α]
που επιβάλλει την διεξαγωγή εκλογών, μεταξύ άλλων, υπό συνθήκες
που επιτρέπουν την ελεύθερη έκφραση της λαϊκής θελήσεως».
(15) Βλ. Κ. Γιαννακόπουλου, Τα δικαιώματα στην νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, in: Μ. Τσαπόγα/∆. Χριστόπουλου (επιμ.),
Τα δικαιώματα στην Ελλάδα 1953 - 2003. Από το τέλος του εμφυλίου
στο τέλος της μεταπολίτευσης, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2004, σ.
439 επ., ιδίως σ. 462 επ..
(16) Βλ. τη σκέψη 14 της απόφασης αυτής. Με την εν λόγω απόφαση
(Εφημ∆∆ 2/2008, σ. 184, παρατ. Η. Κοκκίνη) παραπέμθηκε λόγω σπουδαιότητας από το Ε΄ Τμήμα στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επι-
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πρότεινε τη σύμφωνη με το κοινοτικό δίκαιο ερμηνεία
συνταγματικών δικονομικών κανόνων που εμπίπτουν
στο πεδίο της λεγόμενης δικονομικής αυτονομίας των
κρατών-μελών, στην υπό εξέταση υπόθεση αρνήθηκε
ως προφανώς αβάσιμη την υποχρέωση αντίστοιχης
ερμηνείας των εθνικών κανόνων που διέπουν τη ρύθμιση της διαδικασίας των ευρωεκλογών και εμπίπτουν
στο πεδίο της συναφούς διαδικαστικής αυτονομίας
των κρατών-μελών.
Περαιτέρω, είναι αξιοσημείωτο πως η αντιπαράθεση των δύο διαφορετικών αντιλήψεων επαναλήφθηκε, στην ίδια υπόθεση, στο πλαίσιο της παροχής
προσωρινής δικαστικής προστασίας, κατά την εκδίκαση της συναφούς αίτησης αναστολής εκτελέσεως
των προσβαλλόμενων πράξεων. Ειδικότερα, με την
απόφαση 512/2009 της Επιτροπής Αναστολών απορρίφθηκε, κατά πλειοψηφία, η ως άνω αίτηση, πρωτίστως για λόγους δημοσίου συμφέροντος που συνδέθηκαν με τα συμφέροντα των ήδη ευνοηθέντων πολιτικών κομμάτων, καθώς κρίθηκε ότι δεν πρέπει να ανατραπεί η σταθερή βάση «επί της οποίας τα κόμματα
έχουν ήδη στηρίξει την οργάνωση και τον προγραμματισμό του διατεθέντος σε αυτά χρόνου προεκλογικής
προβολής των από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα». Αντιθέτως, η μειοψηφήσασα γνώμη στην εν λόγω απόφαση, υποστηρίζοντας τον ανοικτό και ανταγωνιστικό χαρακτήρα των εκλογών, συνέδεσε μεν τους
λόγους δημοσίου συμφέροντος με την ομαλή διεξαγωγή του προεκλογικού αγώνα, πλην όμως επισήμανε
ότι ο αγώνας αυτός πρέπει να διεξάγεται «υπό συνθήκες (...) που εγγυώνται την ισότητα των κομμάτων
και τη δυνατότητά τους να προβάλουν τις θέσεις και
το πρόγραμμά τους»17.
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι, μέσα από την
ανάλυση της υπόθεσης την οποία αφορά η απόφαση
1784/2009 του Συμβουλίου της Επικρατείας, να δείξει
ότι, για τη βελτίωση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας στη χώρα μας, τα διάφορα ζητήματα που ανακύπτουν κατά την προεκλογική προβολή των πολιτικών
κομμάτων από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς πρέπει να αναλύονται προεχόντως υπό το πρίσμα της ανάγκης ύπαρξης ανταγωνιστικών εκλογών.
Μέχρι στιγμής, η ρύθμιση της παραπάνω προβολής συνδέεται κυρίως με τα δικαιώματα των πολιτικών κομμάτων και το ιδιαίτερο θεσμικό πλαίσιο της
ραδιοτηλεόρασης18. Εντούτοις, κατά την προεκλογική
περίοδο, οι ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με την ενδεχόμενη
απαγόρευση ορισμένων μορφών προβολής των κομμάτων (άρθρο 29 παρ. 2 εδάφιο τρίτο του Συντάγμα-
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τος) και την υποχρεωτική και δωρεάν μετάδοση μηνυμάτων τους από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα (άρθρο 15
παρ. 2 εδάφιο τελευταίο του Συντάγματος) πρέπει να
ερμηνεύονται πρωτίστως υπό το φως του άρθρου 52
του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι «Η ελεύθερη και
ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης, ως έκφραση
της λαϊκής κυριαρχίας, τελεί υπό την εγγύηση όλων
των λειτουργιών της Πολιτείας, που έχουν υποχρέωση
να τη διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση»19. Το ιδιαίτερο νομικό καθεστώς των πολιτικών κομμάτων και
της ραδιοτηλεόρασης μπορεί ίσως να αποτελεί τον
ερμηνευτικό ορίζοντα συναφών ρυθμίσεων σε όλες
τις άλλες χρονικές περιόδους (λ.χ. της ραδιοτηλεοπτικής προβολής των κομμάτων εκτός προεκλογικής
περιόδου). Κατά την προεκλογική περίοδο, όμως, και,
ειδικότερα, μετά την επίσημη ανακήρυξη των υποψήφιων συνδυασμών, κρίσιμη είναι η ειδική τελολογία

κρατείας το ζήτημα εάν χωρεί ευθεία προσβολή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων διατάξεων ψηφισθέντος από τη Βουλή νόμου, με τον
οποίο θεσπίζεται ατομική ρύθμιση.
(17) Συναφώς, κατά τη γνώμη αυτήν, έπρεπε να χορηγηθεί προσωρινή
δικαστική προστασία, η οποία θα συνίστατο στη μερική αναστολή,
καθ’ όσον αφορά το αιτούν κόμμα και μόνον, της διάταξης του άρθρου
2 της από 15.5.2009 προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης, ώστε να
παραμείνει πλέον αρρύθμιστο το ζήτημα της προεκλογικής προβολής
του κόμματος αυτού και να μην ισχύει, ως προς αυτό, η απαγόρευση
του άρθρου 11 του ν. 3023/2002. Περαιτέρω, κατά την ίδια γνώμη, η
Επιτροπή Αναστολών έπρεπε να περιορίσει τον χρόνο προβολής τηλεοπτικών διαφημίσεων υπέρ του αιτούντος κόμματος στο ένα τρίτο του
χρόνου που διατίθετο, βάσει του άρθρου 6 της από 13.5.2009 προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης, για τη μετάδοση των διαφημιστικών
μηνυμάτων των δύο μικρότερων κομμάτων που εκπροσωπούνταν στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
(18) Βλ. Π. ∆αγτόγλου, Ραδιοτηλεόραση..., ό.π., σ. 178 επ., Ε. Spiliotopoulos, Constitution et partis politiques, Grèce, Annuaire International
de Justice Constitutionnelle 1993, Economica - Presses Universitaires
d’Aix-Marseille, 1995, σ. 157 επ., ιδίως σ. 160 επ.. Για τα δικαιώματα
των κομμάτων, βλ., αντί άλλων, Γ. ∆ρόσου, Η νομική θέση των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα, Έκδοση Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα Κομοτηνή 1982, σ. 223 επ.. Ως προς το συνταγματικό δικαίωμα προεκλογικής πρόσβασης στη ραδιοτηλεόραση, βλ. Ευ. Βενιζέλου, Η ραδιοτηλεοπτική..., ό.π., σ. 1365 επ..
(19) Στις αποφάσεις 930/1999 και 4331-4333/1996, το Συμβούλιο της
Επικρατείας δεν είχε μνημονεύσει το άρθρο αυτό του Συντάγματος,
το οποίο, όμως, μνημονεύεται στην απόφαση ΣτΕ 1784/2009, ως βάση
της ρύθμισης της προεκλογικής προβολής των πολιτικών κομμάτων. Το
Ανώτατο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο είχε, πάντως, ήδη επικαλεστεί το εν
λόγω άρθρο ως βάση της απαγόρευσης δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων διενεργούμενων δημοσκοπήσεων (ΣτΕ 4331/1996, σκέψη 8).
Ως προς την επίκληση της συγκεκριμένης συνταγματικής διάταξης σχετικά με τη συμμετοχή των πολιτικών κομμάτων στη διαδικασία σχηματισμού της θέλησης του εκλογικού σώματος και ως προς την εφαρμογή
της και στις ευρωεκλογές, βλ. Μ. Πικραμένου, Η αρχή της ελεύθερης
και ανόθευτης εκδήλωσης της λαϊκής θέλησης, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή 1993, ιδίως σ. 30 επ., σ. 32 και σ. 52 - 53.
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της ρύθμισης της οικείας εκλογικής διαδικασίας20. Η εν
λόγω επισήμανση βρίσκει έρεισμα και στη νομολογία
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) σύμφωνα με την οποία, ως προς
τους περιορισμούς που θέτει η εκλογική νομοθεσία
κατά την προεκλογική περίοδο, άλλα δικαιώματα που
κατοχυρώνονται από τη Σύμβαση, όπως, για παράδειγμα, η ελευθερία της έκφρασης, πρέπει να ερμηνευθούν υπό το πρίσμα του δικαιώματος για ελεύθερες εκλογές, όπως αυτό προστατεύεται από το άρθρο
3 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου21. Εξ άλλου,
ειδικώς ως προς τις εκλογές για την ανάδειξη των
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το ΔΕΚ έχει κρίνει ότι οι κανόνες χρηματοδότησης της προεκλογικής
εκστρατείας των πολιτικών κομμάτων δεν συνδέονται
με τα γενικά δικαιώματα των τελευταίων αλλά με τους
κανόνες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ των διαφόρων υποψηφίων
κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου22. Επομένως, η ερμηνεία των κανόνων και των αρχών που
διέπουν τη ρύθμιση της προεκλογικής προβολής των
κομμάτων από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς προϋποθέτει τον προσδιορισμό του σκοπού της
ρύθμισης των ίδιων των εκλογών.
Συναφώς, πρέπει να τονισθεί ότι, πέρα από τη διασφάλιση, από οργανωτική άποψη, της αποτελεσματικότητας της εκλογικής διαδικασίας, οι κανόνες του
οικείου εκλογικού δικαίου επιδιώκουν την υλοποίηση
των ουσιαστικών θεσμικών στόχων της ανάδειξης των
μελών του Εθνικού ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ειδικότερα, στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, εκτός
από τον άμεσο σκοπό της επιλογής αντιπροσώπων
και της συναφούς πιστής καταγραφής των διαφόρων
απόψεων του εκλογικού σώματος, οι εκλογές έχουν
δύο απώτερες επιδιώξεις: απ’ τη μια, τη δυνατότητα
ανατροπής (ή, διαφορετικά, δημοκρατικής εναλλαγής), η οποία αξιώνει να παραμένει πάντοτε ανοικτή
η οδός στη (μικρή έστω) μειοψηφία να γίνει πλειοψηφία και, πάντως, να ανατρέψει τον κεκτημένο συσχετισμό δυνάμεων στη διαλυθείσα βουλή· απ’ την άλλη,
την αποτελεσματική διακυβέρνηση, η οποία αναλύεται στην κυβερνητική σταθερότητα και στην ικανότητα
αποφάσεων και χειρισμών, επιβάλλει δε αντίστοιχα
να προκύψει βουλή η οποία θα είναι σε θέση να προσφέρει κυβέρνηση ικανή προς δράση και, πάντως,
προς διαμόρφωση μιας πειστικής πλειοψηφίας23. Ας
σημειωθεί ότι, στην ειδικότερη περίπτωση των ευρωεκλογών, από τις επιμέρους επιδιώξεις της αποτελεσματικής διακυβέρνησης, η επιδίωξη κυβερνητικής

σταθερότητας ατονεί, λόγω, αφενός, των περιορισμένων, αν και σημαντικών, αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου24 στη διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης25 και, αφετέρου, της έμμεσης μόνο επίδρασης
του αποτελέσματος των ευρωεκλογών στην εξέλιξη
των υφιστάμενων πολιτικών συσχετισμών στο Εθνικό
Κοινοβούλιο26. Αντίθετα, ισχύει κανονικά η επιδίωξη
της ικανότητας αποφάσεων και χειρισμών, που υλοποιείται μέσω της αποφυγής του καταθρυμματισμού
των πολιτικών δυνάμεων27.
Ο συνδυασμός των παραπάνω επιδιώξεων συγκροτεί τους όρους ανάπτυξης ενός ελεύθερου και αποτελεσματικού πολιτικού ανταγωνισμού, ο οποίος συνδέεται πρωτογενώς με αντικειμενικές θεσμικές αξίες,
όπως ο πολυκομματισμός, ο πλουραλισμός και, συνα-

(20) Βλ. την εισήγηση του Γ. Κουβελάκη στην υπόθεση επί της οποίας
εκδόθηκε η απόφαση ΣτΕ 930/1990, ΤοΣ 1/1990, σ. 71 επ., ιδίως σ. 81.
(21) Βλ. την απόφαση Ε∆∆Α, 11.12.2008, TV Vest As & Rogaland Pensjonistparti κατά Νορβηγίας, ∆iΜΜΕ 4/2008, σ. 527 επ., σκέψη 33.
(22) Βλ. την απόφαση ∆ΕΚ, της 23ης Απριλίου 1986, 294/83, Les Verts
κατά Κοινοβουλίου, Συλλογή 1986, σ. 1339, σκέψη 53.
(23) Βλ. Π. ∆αγτόγλου, Ραδιοτηλεόραση..., ό.π., σ. 194 επ., με εκτενείς
αναφορές στους κανόνες συμμετοχής των κομμάτων στον πολιτικό
ανταγωνισμό μέσω της ραδιοτηλεόρασης στη Μεγάλη Βρετανία, τη
Γαλλία και τη Γερμανία. Βλ. και Γ. Κουβελάκη, ό.π., σ. 81, Β. Γκίκα, Η
συνταγματική αρχή..., ό.π, σ. 74 επ. και σ. 83 επ., G. Peiser, L’institutionnalisation des partis politiques dans la Ve République, in: La Constitution
et les valeurs - Mélanges en l’honneur de D. G. Lavroff, Dalloz, Paris 2005,
σ. 525 επ., ιδίως σ. 536 επ..
(24) To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνιστά κοινοβουλευτικό σώμα κατά
τα κριθέντα στη σκέψη 54 της απόφασης Ε∆∆Α, 18.2.1999, Μatthew
κατά Ηνωμένου Βασιλείου, RTDE 1999, σ. 649, σχόλιο G. Cohen-Jonathan και J-F. Flauss.
(25) Βλ., αντί άλλων, Γ. Γεραπετρίτη, Τα δημοκρατικά θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, <http://www.eofn.gr/Ekdiloseis/2005/gerapetritis.pdf>.
(26) Συναφώς, ο Φ. Σπυρόπουλος σημειώνει ότι, στις ευρωεκλογές, δεν
τίθεται ζήτημα δημιουργίας σταθερής και βιώσιμης Κυβέρνησης. Βλ. Φ.
Σπυρόπουλου, Εισαγωγή στο Συνταγματικό ∆ίκαιο, Εκδόσεις Αντ. Ν.
Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή 2006, σ. 193.
(27) Βλ. την απόφαση ΑΕ∆ 58/1995, ∆ι∆ικ 1996, σ. 176 επ., στην οποία
γίνεται αναφορά στην «αποφυγή καταθρυμματισμού των πολιτικών δυνάμεων» και «στη δυνατότητα δημιουργίας ενός υπερεθνικού
οργάνου, της Ευρωπαϊκής Βουλής, ικανού από λειτουργική άποψη
να επιτύχει τον κύριο σκοπό του, που είναι μια συνεχώς στενότερη
συνεργασία των ευρωπαϊκών λαών» (σκέψη 5). Συναφώς, στην ίδια
απόφαση κρίθηκε, χωρίς προηγούμενη υποβολή προδικαστικού ερωτήματος προς το ∆ΕΚ, ότι η αποκλειστική ρήτρα του 3% είναι εύλογη
«για να αποτραπεί η υπερβολική κατάτμηση του Ευρωκοινοβουλίου
σε κόμματα, να μπορεί έτσι να σχηματίζεται στους κόλπους του οργάνου αυτού μια πειστική πλειοψηφία, απαραίτητη σε μια διαδικασία
για την ευρωπαϊκή ενοποίηση και, τέλος, για να μπορεί το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο να λειτουργήσει ως αντιπροσωπεία των λαών, σκοπός
που υπηρετείται λυσιτελέστερα από μεγάλες ομάδες βουλευτών που
επιδιώκουν τους κοινούς πολιτικούς στόχους, συνδεόμενες όχι με
μικρές σε εθνικό επίπεδο πολιτικές ομάδες αλλά με μεγάλες εθνικές
πολιτικές δυνάμεις». Βλ. και ΑΕ∆ 34/1999 (σκέψη 3).
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κόλουθα, η γνησιότητα και η αποτελεσματικότητα της
ίδιας της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας28. Απέναντι λοιπόν στην προστασία των πολιτικών κομμάτων,
τα οποία μετέχουν στις εκλογές, επιδιώκοντας να διατηρήσουν και να ενισχύσουν την ανταγωνιστική τους
θέση, προβάλλει η ανάγκη προστασίας του ίδιου του
θεσμού των εκλογών, ως πεδίου ανάπτυξης ενός πολιτικού ανταγωνισμού που συνιστά εγγύηση των οργανωτικών βάσεων του πολιτεύματος29. Η ανάπτυξη
αυτού του ανταγωνισμού πρέπει να προσανατολίζει
τον τρόπο διαχείρισης των ουσιαστικών (Ι) και δικονομικών (ΙΙ) ζητημάτων που ανακύπτουν με αφορμή την
προεκλογική προβολή των πολιτικών κομμάτων από
ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς.
Ι. Οι αρχές που διέπουν την προεκλογική προβολή
των κομμάτων στη ραδιοτηλεόραση
Το πέρασμα από τον υπερτονισμό των δικαιωμάτων των πολιτικών κομμάτων στην ανάδειξη της
σημασίας του πολιτικού ανταγωνισμού που αναπτύσσεται μεταξύ τους μεταβάλλει τους όρους ερμηνείας
και εφαρμογής των αρχών της αντικειμενικότητας (Α)
και της ισότητας (Β) που, σύμφωνα με τη νομοθεσία30
και τη νομολογία31, διέπουν τη ραδιοτηλεοπτική προβολή των κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο.
Από μοχλοί αναπαραγωγής των υφιστάμενων πολιτικών συσχετισμών μεταξύ των μεγάλων και κατεστημένων κομμάτων οι εν λόγω αρχές μετατρέπονται σε
παράγοντες ανανέωσης και εξυγίανσης του πολιτικού
σκηνικού.
Α. Η αρχή της αντικειμενικότητας
Η αρχή της αντικειμενικότητας συνδέεται παραδοσιακά με τον πολιτικό πλουραλισμό και τη συμψηφιστική ουδετερότητα της ραδιοτηλεόρασης32, αναλύεται δε στη χρήση και διάθεση των ραδιοτηλεοπτικών
μέσων κατά τέτοιον τρόπο ώστε να ακούγονται όλες οι
απόψεις, χωρίς εξαίρεση. Σύμφωνα με την απόφαση
ΣτΕ 930/1990, «[η] πραγμάτωση της αρχής αυτής, στη
συγκεκριμένη περίπτωση της παρουσίασης του πολιτικού λόγου των κομμάτων κατά την προεκλογικήν περίοδον, επιβάλλει τη διάθεση σε όλα τα υποστατά πολιτικώς κόμματα ενός ελαχίστου πλην ικανού χρόνου
για την παρουσίαση στον λαό των ουσιωδών σημείων
του προγράμματός τους». Συναφώς, θεωρείται ότι η
αντικειμενικότητα παραβιάζεται, όταν η ρύθμιση της
προεκλογικής προβολής των πολιτικών κομμάτων
καταλήγει στον αποκλεισμό κόμματος από τη χρήση
των ραδιοτηλεοπτικών μέσων ή θέτει στη διάθεσή του
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τόσο λίγο χρόνο ώστε να μην είναι δυνατή, κατά κοινή
πείρα, η έκφραση του πολιτικού του λόγου και η μετάδοση των θέσεων και του προγράμματός του. Την ίδια
στιγμή, όμως, γίνεται δεκτό ότι επιτρέπεται ο αποκλεισμός ασήμαντων ή μη σοβαρών κομμάτων, προκειμένου ο προεκλογικός διάλογος να διατηρεί τη σοβαρότητά του και να αποφεύγεται η εσωτερική υπονόμευση του δημοκρατικού συστήματος33.
Με μια πρώτη ματιά, οι παραπάνω παραδοχές,
από τις οποίες δεν παρεκκλίνουν ουσιωδώς οι γνώμες που διατυπώθηκαν στην απόφαση ΣτΕ 1784/2009,
φαίνεται να ευνοούν το άνοιγμα της εκλογικής διαδικασίας σε έναν αποτελεσματικό πολιτικό ανταγωνισμό34.
Ωστόσο, οι παραδοχές αυτές στηρίζονται σε ασαφείς
και, πάντως, υποκειμενικούς όρους, με αποτέλεσμα
να εξειδικεύονται συχνά κατά τρόπο που αναπαράγει
το κομματικό status quo ante και νοθεύει τον πολιτικό
ανταγωνισμό. Πιο συγκεκριμένα, εφόσον ο ελάχιστος,
πλην όμως ικανός, χρόνος για την παρουσίαση των
θέσεων και του προγράμματος των πολιτικών κομμάτων υπολογίζεται ενόψει όχι του συνολικού αριθμού τους αλλά του αριθμού των κομμάτων που συγκεντρώνουν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις αναγνώρισης και επιρροής, τίθεται το ερώτημα με ποιο κριτήριο εντοπίζονται τα τελευταία αυτά κόμματα. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν είναι διόλου εύκολη και,
πάντως, οι απαντήσεις που μέχρι σήμερα έχει δώσει
η νομολογία δεν είναι διόλου πειστικές.
Στη μεν απόφαση ΣτΕ 930/1990 προκρίθηκε το κριτήριο των υποστατών πολιτικών κομμάτων, το οποίο
προέρχεται κυρίως από τη νομολογία του γερμανικού
Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου και το
οποίο τελικώς ανάγεται στην αποδοχή κριτηρίων που

(28) Πρβλ. Π. ∆αγτόγλου, Ραδιοτηλεόραση…, ό.π., σ. 195, Θ. Ξηρού, Η
προβολή..., ό.π., σ. 398.
(29) Πρβλ. την απόφαση ΣτΕ ΕΑ 600/1996, στην οποία έγινε δεκτό ότι
η διασφάλιση της συνταγματικής αρχής της αναλογικής ισότητας ως
προς τους όρους και τις δυνατότητες προβολής όλων των κομμάτων
συνυφαίνεται με την ομαλή λειτουργία του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος (σκέψη 6).
(30) Βλ. το άρθρο 30 παρ. 5 του ν. 2429/1996 και το άρθρο 10 παρ. 1
περ. α΄ του ν. 3023/2009.
(31) Βλ. ΣτΕ 930/1990, ΣτΕ 1288/1992, ΣτΕ 4331-4333/1996.
(32) Βλ. Π. ∆αγτόγλου, Συνταγματικό ∆ίκαιο – Ατομικά ∆ικαιώματα,
Τόμος Β΄, ∆εύτερη Αναθεωρημένη Έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή 2005, αρ. 908 επ..
(33) Βλ. Γ. Κουβελάκη, ό.π., σ. 78, Π. ∆αγτόγλου, Ραδιοτηλεόραση...,
ό.π, σ. 195 επ..
(34) Βλ. Π. ∆αγτόγλου, Ραδιοτηλεόραση..., ό.π, σ. 195, Β. Γκίκα, Η
συνταγματική αρχή..., ό.π., σ. 78 επ..
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δεν έχουν σχέση με την ιδεολογία αλλά με την πολιτική απήχηση των κομμάτων (λ.χ. την κοινοβουλευτική
δύναμή τους στη διαλυθείσα βουλή, τον αριθμό των
μελών τους, τον ρόλο που έπαιξαν σε άλλες βουλευτικές περιόδους κ.λπ.)35. Στη δε απόφαση ΣτΕ 1784/
2009, η πλειοψηφήσασα γνώμη προσέφυγε στο κριτήριο της απήχησης και διέκρινε μεταξύ κομμάτων
των οποίων η εκλογική δύναμη έχει ήδη προσδιοριστεί και κομμάτων των οποίων η δύναμη αυτή είναι
περιορισμένη ή μη δυνάμενη ακόμη να προσδιοριστεί.
Παρά τις διαφοροποιήσεις των υιοθετηθέντων κριτηρίων, και στις δύο παραπάνω αποφάσεις κυριαρχεί η
αντίληψη ότι υφίστανται κόμματα, τα οποία, κατ’ επίκληση αντικειμενικών και πρόσφορων κριτηρίων, μπορούν εκ των προτέρων να θεωρηθούν ως μη σοβαρά
ή ακόμη και ως γραφικά και, επομένως, επικίνδυνα να
αναιρέσουν, μέσω της προβολής των θέσεών τους, τη
σοβαρότητα του προεκλογικού πολιτικού διαλόγου.
Συναφώς, στην απόφαση ΣτΕ 1784/2009, η πλειοψηφήσασα γνώμη κάνει δεκτό, όπως προαναφέρθηκε,
ότι το ίδιο το Σύνταγμα διακρίνει τα κόμματα που
συγκροτούνται «κατά τρόπο πάγιο και αποβλέποντα
στη σε βάθος χρόνου συμμετοχή στην πολιτική ζωή της
χώρας ως μηχανισμών διαμορφώσεως της πολιτικής
βουλήσεως του εκλογικού σώματος» από τα κόμματα
που ιδρύονται «επ’ ευκαιρία συγκεκριμένης εκλογικής
αναμετρήσεως». Τέλος, στο πλαίσιο της ίδιας γνώμης,
κρίθηκε ότι, ενόψει της περιορισμένης ή μη δυνάμενης
ακόμη να προσδιοριστεί εκλογικής δύναμης των τελευταίων αυτών κομμάτων, ένα πεντάλεπτο στην ΕΡΤ ΑΕ
και σε όλους τους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς αρκεί για τη μετάδοση των θέσεων
και του προγράμματός τους. Ωστόσο, οι παραπάνω
δικαστικές κρίσεις δεν διευκολύνουν την ανάπτυξη
ελεύθερου πολιτικού ανταγωνισμού.
Κατ’ αρχάς, όπως υποστήριξε και η σχετική μειοψηφήσασα γνώμη στην απόφαση ΣτΕ 1784/2009,
πράγματι δεν χωρεί αμφιβολία ότι ο προαναφερθείς χρόνος των πέντε λεπτών, κατά κοινή πείρα,
δεν επαρκεί ούτε στοιχειωδώς για τη μετάδοση των
θέσεων οποιουδήποτε κόμματος, πολύ περισσότερο
δε των θέσεων των νεοπαγών κομμάτων, δηλαδή
αυτών που ιδρύθηκαν λίγο πριν τις εκλογές36. Δεδομένου ότι η διασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης είναι ιδιαίτερα σημαντική κατά την προεκλογική περίοδο37 και ότι «οι εκλογές διεξάγονται στην
τηλεόραση»38, ο παραπάνω χρονικός περιορισμός
της προεκλογικής προβολής από ραδιοφωνικούς και
τηλεοπτικούς σταθμούς καταλήγει πρακτικώς στον

αποκλεισμό της έκφρασης του πολιτικού λόγου των
μικρών και των νεοπαγών κομμάτων, ιδίως αν συνυπολογιστεί η παράλληλη απόλυτη απαγόρευση μετάδοσης μηνυμάτων των κομμάτων με ίδια μέσα. Το
«κλείσιμο» της πολιτικής αγοράς των ευρωεκλογών
της 7ης Ιουνίου 2009 λόγω της σώρευσης των δύο
παραπάνω ρυθμίσεων είναι τόσο προφανές, ώστε
προκαλεί απορία το γεγονός ότι, στην απόφαση ΣτΕ
1784/2009, δικαστής που, με τη διατύπωση σχετικής
μειοψηφίας, προέβαλε το αθέμιτο του αποκλεισμού
των νεοπαγών κομμάτων από τη σκοπιά του ελέγχου
της συνταγματικότητας της διάταξης του άρθρου 11
παρ. 1 περ. β’ του ν. 3023/2002, δεν επανέλαβε την
ίδια γνώμη, όταν εξετάστηκε ο ίδιος αποκλεισμός από
τη σκοπιά του ελέγχου της νομιμότητας του καθορισμού του πεντάλεπτου δωρεάν χρόνου από τη δεύτερη προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση39. Οι εν
λόγω ρυθμίσεις, όπως εξειδικεύτηκαν από τη Διοίκηση, προβάλλουν καθοριστικής σημασίας εμπόδια
στη δράση των μικρών και των νεοϊδρυθέντων κομμάτων, με αποτέλεσμα να ευνοείται η ανάπτυξη και
η διατήρηση ενός ολιγοπωλιακού κομματικού συστήματος που φαλκιδεύει την ανάπτυξη ελεύθερου πολιτικού ανταγωνισμού. Οι δε αρνητικές συνέπειες αυτού
του κομματικού συστήματος ως προς τη γνησιότητα
των ευρωεκλογών επιτείνονται από το γεγονός ότι, στις
εκλογές αυτές, δεν επιτρέπονται μεμονωμένες υποψηφιότητες εκτός κομματικών συδυασμών40, τα δε μικρά

(35) Βλ. Γ. Κουβελάκη, ό.π., σ. 78, Ν. Αλιβιζάτου, Η «τρίτη» απόφαση..., ό.π., σ. 60 επ.. Βλ. και τις αποφάσεις ΣτΕ 1288/1992 και 43314333/1996. Πρβλ. ΑΕ∆ 11/1982.
(36) Οι αντίθετες κρίσεις των αποφάσεων ΣτΕ 4333/1996 και ΑΕ∆ 3435/1999, τις οποίες επικαλείται η πλειοψηφήσασα γνώμη, αφορούσαν
τις διατάξεις των άρθρων 30 παρ. 5 και 6 του ν. 2429/1996, δεν αναφέρονται σε νεοπαγή κόμματα και, πάντως, δεν συνεξετάζουν τη μη
ισχύουσα τότε απαγόρευση της μετάδοσης προεκλογικών μηνυμάτων
με ίδια μέσα.
(37) Βλ. την απόφαση Ε∆∆Α, 19.2.1998, Bowman κατά Ηνωμένου
Βασιλείου, σκέψη 42.
(38) Βλ. O. Duhamel, Le pouvoir politique en France, éditions du Seuil,
Paris 1993, σ. 121.
(39) Βλ. τις σκέψεις 10 και 14 της απόφασης αυτής. Ας σημειωθεί,
πάντως, ότι ο συλλογισμός της εν λόγω μειοψηφίας που διατυπώνεται στη σκέψη 10 εμφανίζει αδυναμίες από μεθοδολογική άποψη, στο
μέτρο που προκρίνει τον έλεγχο της συνταγματικότητας της παραπάνω διάταξης του ν. 3023/2002 υπό το φως των επιλογών της κανονιστικώς δρώσας ∆ιοίκησης κατά την εφαρμογή άλλης διάταξης και,
συγκεκριμένα, της διάταξης του άρθρου 10 παρ. 1 του ίδιου νόμου.
Κατά τούτο, θα ήταν συνεπέστερο η εν λόγω μειοψηφία να συνταχθεί με τη μειοψηφήσασα γνώμη που διατυπώνεται στη σκέψη 15 της
απόφασης.
(40) Βλ. το άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του ν. 1180/1981.
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και τα νεοπαγή κόμματα έχουν, εκτός των άλλων, να
αντιμετωπίσουν τη ρήτρα αποκλεισμού του 3%41.
Περαιτέρω, ουδόλως είναι πειστική η άποψη ότι η
επαρκής προβολή των θέσεων ενός πολιτικού κόμματος του οποίου η εκλογική δύναμη είναι περιορισμένη
πρέπει να θεωρείται επικίνδυνη για την αποτελεσματική οργάνωση της εκλογικής διαδικασίας. Αφενός, η
άποψη αυτή, η οποία θεωρεί κρίσιμη την υφιστάμενη
εκλογική δύναμη και, γενικότερα, την απήχηση των
πολιτικών κομμάτων μπορεί να έχει κάποια σημασία
στο πλαίσιο άλλων ρυθμίσεων (π.χ. της εκ των υστέρων -δηλαδή μετά τη διενέργεια και ενόψει των αποτελεσμάτων συγκεκριμένων εκλογικών αναμετρήσεωνχρηματοδότησης42 ή της συγκρότησης κοινοβουλευτικών επιτροπών43), δεν είναι όμως πρόσφορη στο κρίσιμο, εν προκειμένω, πλαίσιο της ρύθμισης της έκφρασης πολιτικού λόγου κατά την προεκλογική περίοδο
και, ειδικότερα, μετά την επίσημη ανακήρυξη των υποψήφιων συνδυασμών44. Όπως επισημαίνει ο Γ. Δρόσος, «Η διαφοροποίηση των κομμάτων προκύπτει
από τις εκλογές και, επομένως, δεν επιτρέπεται να τις
“επικαθορίζει”»45. Η δε λήψη υπ’ όψιν της υφιστάμενης
εκλογικής δύναμης των κομμάτων προφανώς αντίκειται στην προμνησθείσα επιδίωξη ανατροπής (ή, διαφορετικά, δημοκρατικής εναλλαγής). Αφετέρου, δεν
θα μπορούσε να υποστηριχθεί βασίμως ότι η διάθεση
ευρύτερου ελάχιστου δωρεάν τηλεοπτικού χρόνου σε
μικρά και σε νεοπαγή πολιτικά κόμματα θα προσέλκυε υπερβολικά μεγάλο αριθμό υποψηφίων κομμάτων
ώστε η προβολή όλων τους να καταστεί οικονομικώς ή
τεχνικώς ανέφικτη, είτε διότι δεν θα επαρκούν οι σχετικοί κρατικοί πόροι είτε διότι δεν θα επαρκεί ο εκ των
πραγμάτων περιορισμένος ραδιοτηλεοπτικός χρόνος.
Ακόμη και αν το παραπάνω ακραίο ενδεχόμενο ήθελε
θεωρηθεί υπαρκτό, προφανώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με μέσα πιο ήπια από τον προαναφερθέντα πρακτικό αποκλεισμό των μικρών και των νεοπαγών κομμάτων από τον προεκλογικό πολιτικό διάλογο (π.χ. θα μπορούσε να προβλεφθεί η δυνατότητα
πρόσθετης εξαγοράς περιορισμένου τηλεοπτικού χρόνου με ίδια μέσα ή/και η αναλογική μείωση του δωρεάν
τηλεοπτικού χρόνου για όλα τα υποψήφια κόμματα ή/
και η υποχρέωση καταβολής ενός σχετικώς υψηλού,
πλην όμως, εύλογου παραβόλου που θα απέτρεπε μη
σοβαρές υποψηφιότητες46).
Σε κάθε περίπτωση, η συναγωγή αμάχητου τεκμηρίου μη σοβαρότητας ή/και γραφικότητας των νεοπαγών πολιτικών κομμάτων παραβιάζει προδήλως την
αρχή της αναλογικότητας όχι μόνο για διαδικαστικούς
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αλλά και για ουσιαστικούς λόγους. Σ’ ένα πρώτο επίπεδο, θα μπορούσε κανείς να επικαλεστεί ότι, όπως
μας διδάσκει το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, η
συναγωγή αμάχητων τεκμηρίων αλλοίωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών από γενικές ιδιότητες υποψηφίων, στις οποίες θεμελιώνεται απόλυτη απαγόρευση συμμετοχής των τελευταίων σε οποιαδήποτε
τέτοια διαδικασία, προσβάλλει την αρχή της αναλογικότητας, στο μέτρο που δεν δίδεται στους υποψηφίους αυτούς η ευκαιρία να αποδείξουν ότι, καίτοι
εμφανίζουν τις ιδιότητες αυτές, η συμμετοχή τους σε
μια συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία ουδόλως την
αλλοιώνει47. Κατ’ αναλογία, στην περίπτωση της ρύθμισης της προεκλογικής προβολής των κομμάτων, θα
έπρεπε να γίνει δεκτό ότι η συναγωγή αμάχητου τεκμηρίου γραφικότητας των νεοπαγών κομμάτων, το
οποίο, μέσω της παροχής ανεπαρκούς χρόνου παρουσίασης των θέσεων και του προγράμματός τους, οδηγεί πρακτικώς στον αποκλεισμό τους από τον προεκλογικό πολιτικό διάλογο, παραβιάζει την αρχή της

(41) Βλ. το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 1180/1981, το οποίο προστέθηκε με
το άρθρο 7 του ν. 2196/1994.
(42) Βλ. το άρθρο 2 του ν. 3023/2002. Πρβλ. την απόφαση ΑΕ∆ 35/
1999, σύμφωνα με την οποία σκοπός της χρηματοδότησης των κομμάτων «είναι να ενισχυθούν οικονομικώς τα ενεργά πολιτικά κόμματα,
που έχουν αξιόλογη παρουσία στην πολιτική ζωή του τόπου, παράλληλα όμως προβλέπεται και η οικονομική ενίσχυση των μικρών κομμάτων, που εμφανίζονται το πρώτον στην πολιτική σκηνή και λαμβάνουν μέρος σε εκλογές, με την αυτονόητη όμως προϋπόθεση ότι τα
κόμματα αυτά πρέπει να πληρούν ένα ελάχιστο όριο, ανταποκρίσεως
στο εκλογικό σώμα, που τάσσεται από τον νόμο, για να ενισχυθούν
στην εκλογική τους προσπάθεια, έστω με χρηματοδότηση μετά την διενέργεια των εκλογών» (σκέψη 8). Πρβλ., επίσης, τις αποφάσεις ΑΕ∆
74/1997 και 34/1999.
(43) Βλ. το άρθρο 68 παρ. 3 του Συντάγματος.
(44) Συναφώς, κατά την προεκλογική περίοδο και, ειδικότερα, μετά
την επίσημη ανακήρυξη των υποψηφίων συνδυασμών (βλ. και παρακάτω, υπό ΙΒ), δεν μπορεί να γίνει δεκτό το επιχείρημα του Π. ∆αγτόγλου το οποίο βασίζεται στο γενικό νομικό καθεστώς της ραδιοτηλεόρασης και σύμφωνα με το οποίο ο αποκλεισμός ασήμαντων πολιτικών
ομάδων και η σχετικώς πλεονεκτική μεταχείριση των παλαιών, αναγνωρισμένων και δοκιμασμένων κομμάτων, δικαιολογείται από την
υποχρέωση της ραδιοτηλεόρασης να πληροφορεί τους ακροατές της
αντικειμενικά για την κατανομή των δυνάμεων μεταξύ των σημαντικών πολιτικών ομάδων και να καταρτίζει το πρόγραμμά της σύμφωνα
με τα πιο έντονα ενδιαφέροντα των μάλλον αξιόλογων ομάδων του
κοινού (Βλ. Π. ∆αγτόγλου, Ραδιοτηλεόραση..., ό.π., σ. 195 - 196).
(45) Βλ. Γ. ∆ρόσου, Η νομική θέση..., ό.π., σ. 230.
(46) Πρβλ., ως προς το υφιστάμενο παράβολο κατά την υποβολή πρότασης υποψηφιότητας, το άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 1180/1981, ∆. Ευσταθιάδη, Εκλογές - Ευρωεκλογές. ∆ικαίωμα πρότασης υποψηφίων στις
Ευρωεκλογές (γνμδ), ΕΕΝ 1985, σ. 520 επ..
(47) Βλ. την απόφαση ∆ΕΚ, της 3ης Μαρτίου 2005, C-21/03 και C34/03, Fabricom, Συλλογή 2005, σ. Ι-1559.
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αναλογικότητας, στο μέτρο που δεν δίδεται στα κόμματα αυτά η ευκαιρία να αποδείξουν ότι, καίτοι νεοπαγή, εκφράζουν καθ’ όλα σοβαρές πολιτικές θέσεις
ή, τουλάχιστον, εξίσου σοβαρές με εκείνες των λοιπών
κομμάτων. Σ’ ένα δεύτερο, όμως, επίπεδο, αν κανείς
επιχειρούσε να σχεδιάσει μια διοικητική διαδικασία η
οποία θα πρόσφερε στα νεοπαγή πολιτικά κόμματα
την ευκαιρία μιας τέτοιας απόδειξης48, θα διαπίστωνε
τελικώς ότι ένας ενδεχόμενος -προφανώς όλως οριακός και υπό τον έλεγχο της δικαστικής εξουσίας- έλεγχος της σοβαρότητας των θέσεων και του προγράμματος αυτών των κομμάτων, δύσκολα θα μπορούσε
να υλοποιηθεί χωρίς να θεωρηθεί αθέμιτη πολιτική
λογοκρισία που προσβάλλει όχι μόνο τα δικαιώματά
τους49 αλλά και τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και
της διαφάνειας που πρέπει να διέπουν κάθε εκλογική
διαδικασία. Και τούτο, διότι, ως προς την ουσία του, ο
παραπάνω έλεγχος προφανώς θα προσομοίαζε με τον
έλεγχο της ποιοτικής στάθμης των ραδιοτηλεοπτικών
προγραμμάτων από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 2 του
Συντάγματος. Ωστόσο, ιδίως στο πλαίσιο της ρύθμισης του πολιτικού ανταγωνισμού, η εγγενής ασάφεια
και η υποκειμενικότητα των όποιων κριτηρίων ποιότητας του πολιτικού λόγου, τα οποία προσδίδουν απεριόριστη ευχέρεια εκτίμησης στον οποιονδήποτε ελεγκτή της συνδρομής τους, πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρόσφορα κριτήρια αντικειμενικής διαφοροποίησης της μεταχείρισης των πολιτικών κομμάτων50. Ποιος και πώς μπορεί να αποφασίσει ότι ένα κόμμα δεν έχει σοβαρές θέσεις και πρόγραμμα ώστε να του δοθεί επαρκής προεκλογικός
χρόνος προβολής; Οποιοσδήποτε διεκδικούσε αυτήν
την αρμοδιότητα μάλλον θα επεδίωκε να υποκαταστήσει το ίδιο το εκλογικό σώμα. Συνεπώς, καθίσταται σαφές ότι, ανεξαρτήτως διαδικασίας ελέγχου, η
σοβαρότητα των θέσεων και του προγράμματος των
πολιτικών κομμάτων δεν μπορεί κατ’ αρχήν να αποτελέσει πρόσφορη δικαιολογητική βάση διαφοροποίησης της μεταχείρισής τους, ιδίως κατά την προεκλογική περίοδο. Άλλωστε, η συναγωγή αμάχητου τεκμηρίου μη σοβαρότητας των νεοπαγών πολιτικών κομμάτων αγνοεί ότι «στην ελληνική κοινοβουλευτική παράδοση, και νεοπαγή κόμματα απέκτησαν επανειλημμένως την πλειοψηφία»51 και, πάντως, οδηγεί στο παράδοξο αποτέλεσμα να μη θεωρείται σοβαρό ένα κόμμα
το οποίο, κατά το Σύνταγμα και τον νόμο, δικαιούται
να λάβει μέρος στις εκλογές μετά τη νομότυπη ίδρυσή
του και την ανακήρυξη του συνδυασμού του από το

Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου. Επιπλέον, δεν μπορεί να
γίνει δεκτό το επιχείρημα της πλειοψηφήσασας γνώμης στην απόφαση ΣτΕ 1784/2009 ότι, δεδομένου πως
ήταν γνωστός ο χρόνος των ευρωεκλογών, οι σχετικές
πολιτικές δυνάμεις ήταν σε θέση να μεριμνήσουν εγκαίρως για την οργάνωσή τους σε κόμμα και την προβολή του προγράμματός τους52. Το επιχείρημα αυτό
δεν είναι πρόσφορο από την άποψη της ρυθμιζόμενης
ύλης, η οποία, εν προκειμένω, αφορά αποκλειστικώς
την προεκλογική προβολή των πολιτικών κομμάτων
και όχι την προγενέστερη δράση τους53.
Τέλος, δεν θα ήταν βάσιμο ούτε το επιχείρημα ότι ο
περιορισμός του χρόνου ραδιοτηλεοπτικής προβολής
των μικρών και των νεοπαγών πολιτικών κομμάτων
επιδιώκει την αποτροπή του καταθρυμματισμού των
πολιτικών δυνάμεων. Κατ’ αρχάς, η επιδίωξη αποτελεσματικής διακυβέρνησης και, ειδικότερα, ικανότητας
αποφάσεων και χειρισμών, η οποία, κατά τα προαναφερθέντα, ισχύει και για τη διαδικασία ανάδειξης των

(48) Θεωρητικώς, θα μπορούσε να προβλεφθεί η υποβολή αυτοτελούς αίτησης όλων των πολιτικών –επομένως, και των νεοπαγών–
κομμάτων προς αρμόδια κρατικά όργανα για τη χορήγηση δωρεάν
τηλεοπτικού χρόνου κατά την προεκλογική περίοδο, στην οποία
θα αναφέρονταν οι βασικές θέσεις, το πρόγραμμά τους και, ενδεχομένως το περιεχόμενο των μηνυμάτων τους. Η αίτηση αυτή θα
μπορούσε να υποβάλλεται χωριστά ή μαζί με την υποβολή προς
τα αρμόδια κρατικά όργανα της ιδρυτικής τους δήλωσης ή/και
της δήλωσης υποψηφιότητάς τους (Πρβλ. το άρθρο 29 παρ. 1 και
2 του ν. 3023/2002, σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης του
καταστατικού και της ιδρυτικής πράξης, καθώς και την υποχρέωση
δήλωσης ότι η οργάνωση και η δράση του κόμματος εξυπηρετεί
την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Ως προς
την προβληματική της συνταγματικότητας των εν λόγω ρυθμίσεων,
βλ. Ε. Spiliotopoulos, Constitution..., ό.π., σ. 158 επ., Θ. Ξηρού, «Η
“δήλωση νομιμοφροσύνης” ως προϋπόθεση ίδρυσης πολιτικού κόμματος. Παρατηρήσεις στις αποφάσεις 869 και 903/1994 του Αρείου
Πάγου», ΤοΣ 1996, σ. 467 επ.). Στο πλαίσιο αυτό, τυχόν απόρριψη
της παραπάνω αίτησης λόγω ελλείψεως σοβαρότητας των απόψεων
ενός νεοπαγούς κόμματος θα ήταν ρητή και ειδικώς αιτιολογημένη,
όπως επιβάλλει η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας (Πρβλ., ως
προς τον συγκεκριμένο έλεγχο του περιεχομένου των θέσεων και
των διαφημιστικών μηνυμάτων πολιτικού κόμματος, την απόφαση
Ε∆∆Α, 11.12.2008, TV Vest As & Rogaland Pensjonistparti κατά
Νορβηγίας, ό.π., σκέψεις 43 - 46).
(49) Για την απαγόρευση της λογοκρισίας των πολιτικών κομμάτων,
βλ. Α. Roux, Constitution et partis politiques, France, Annuaire International de Justice Constitutionnelle 1993, Economica – Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 1995, σ. 135 επ., ιδίως σ. 146 επ..
(50) Πρβλ. την απόφαση ∆ΕΚ, της 17ης Σεπτεμβρίου 2002, C-513/99,
Concordia Bus Finland, Συλλογή 2002, σ. I-7213, σκέψη 61.
(51) Βλ. τη μειοψηφήσασα γνώμη στην απόφαση ΣτΕ 2423/1984.
(52) Βλ. τη σκέψη 14 της απόφασης αυτής.
(53) Βλ. και τη μειοψηφήσασα γνώμη που διατυπώνεται στη σκέψη 15
της απόφασης αυτής.
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μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι μια επιδίωξη κατ’ αρχήν μετεκλογική54. Σε κάθε περίπτωση,
σε εθνικό επίπεδο η επιδίωξη αυτή εξυπηρετείται ήδη
επαρκώς από τις προαναφερθείσες ρυθμίσεις που
αφορούν το εκλογικό σύστημα κατανομής των εδρών
(ρήτρα αποκλεισμού του 3%) και τη μορφή των υποψηφιοτήτων (απαγόρευση μεμονωμένων υποψηφιοτήτων εκτός κομματικών συνδυασμών). Ενόψει των εν
λόγω ρυθμίσεων, η επιπλέον ουσιαστική στέρηση της
ίδιας της συμμετοχής στον προεκλογικό πολιτικό διάλογο από τα μικρά και τα νεοπαγή πολιτικά κόμματα
συνιστά μη αναγκαίο μέτρο και, πάντως, υπέρμετρο
περιορισμό της δράσης τους ως υποψηφίων συγκεκριμένης εκλογικής διαδικασίας.
Β. Η αρχή της ισότητας
Μέχρι στιγμής, θεωρείται γενικώς ότι η αρχή της
ίσης μεταχείρισης των υποψήφιων πολιτικών κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο αποτελεί ειδική
έκφανση της γενικής αρχής της ισότητας (άρθρο 4
παρ. 1 του Συντάγματος)55. Γίνεται δε δεκτό ότι πρόκειται για μια μη μαθηματική, αναλογική ισότητα, η
οποία, σε ό,τι αφορά τη ραδιοτηλεόραση, αποτυπώνεται ρητώς στο άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος
και σύμφωνα με την οποία όμοιες περιπτώσεις πρέπει να ρυθμίζονται με τον ίδιο τρόπο και ανόμοιες
περιπτώσεις με ανόμοιο τρόπο56. Ωστόσο, η παραπάνω αρχή δεν ανταποκρίνεται στις θεσμικές ιδιαιτερότητες της προεκλογικής περιόδου57. Κατά την
περίοδο αυτήν και, ειδικότερα, μετά την επίσημη
ανακήρυξη των υποψήφιων συνδυασμών, προσήκουσα αρχή είναι εκείνη της αριθμητικής ισότητας,
την εφαρμογή της οποίας προωθεί το άρθρο 52 του
Συντάγματος58.
Τα δεδομένα της υπόθεσης την οποία αφορά η
απόφαση ΣτΕ 1784/2009 προσφέρουν μάλλον ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα πλημμελούς εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας, δεδομένου ότι το
αιτούν νεοπαγές κόμμα δικαιούτο μόνον ένα πεντάλεπτο, ενώ τα κόμματα που εκπροσωπούνταν στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαν πρόσβαση σε υπερπολλαπλάσιο χρόνο ραδιοτηλεοπτικής προβολής, χωρίς
τούτη η σημαντική διαφοροποίηση να μπορεί, κατά
κοινή πείρα, να δικαιολογηθεί. Ωστόσο, η πλειοψηφία
των μελών του Δικαστηρίου έκρινε ότι η επίμαχη διαφοροποίηση δικαιολογείται από τις διαφορετικές συνθήκες υπό τις οποίες τελούν τα νεοπαγή σε σχέση με
τα άλλα κόμματα59, δεχόμενη ότι επιτρέπεται η «διαφοροποίηση της μεταχειρίσεως των κομμάτων στην
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ποσοτική κατανομή του διατιθέμενου για την δωρεάν
προεκλογική προβολή τους από τα ραδιοτηλεοπτικά
μέσα χρόνου, με βάση κριτήρια αντικειμενικά»60. Η δε
σχετική μειοψηφήσασα γνώμη μπορεί να επισήμανε
την παραπάνω πλημμέλεια της προσβαλλόμενης
υπουργικής απόφασης61, πλην όμως δεν αμφισβήτησε την ίδια τη δυνατότητα εφαρμογής της αρχής

(54) Βλ. Ευ. Βενιζέλου, Η επιρροή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στη λειτουργία του Ελληνικού Πολιτεύματος. Ενδεικτικές διαπιστώσεις και υποθέσεις, in: Ευ. Βενιζέλου, Μελέτες συνταγματικού δικαίου
1980 - 1987, Εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1987, σ. 219 επ.,
ιδίως σ. 212.
(55) Πρβλ., για την υπαγωγή των πολιτικών κομμάτων στο άρθρο 4
παρ. 1 του Συντάγματος, ΣτΕ Ολ. 656/2000 (σκέψη 9), ΤοΣ 2000, σ.
192 επ..
(56) Ν. Αλιβιζάτου, Κράτος και Ραδιοτηλεόραση. Η θεσμική διάσταση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή 1986, σ. 73.
(57) Για μια κριτική στην εφαρμογή της αρχής της αναλογικής ισότητας στα πολιτικά κόμματα, βλ. Κ. Χρυσόγονου, Η ιδιωτική δημοκρατία. Από τις πολιτικές δυναστείες στην κλεπτοκρατία, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 105 επ.. Ο συγγραφέας επισημαίνει ότι «η
συμμετοχή στα πολιτικά δρώμενα οφείλει κατά το Σύνταγμα (άρθρο
1) να γίνεται με όρους πολιτικής, δηλαδή κατά βάση τυπικής-αριθμητικής, ισότητας και όχι με όρους ουσιαστικής-αναλογικής ισότητας,
όπως η καθιερούμενη με τη γενική αρχή της ισότητας». Ωστόσο, στη
συνέχεια ο συγγραφέας παρατηρεί ότι «η παροχή ίσων ευκαιριών δεν
μπορεί βέβαια να σημαίνει απόλυτη εξίσωση των κομμάτων σε ό,τι
αφορά τη μεταχέιρισή τους από την κρατική εξουσία» και ότι «δεν
αποκλείεται η διάθεση διαφορετικού τηλεοπτικού χρόνου σε κάθε
κόμμα κατά την προεκλογική περίοδο, εφόσον -με αντικειμενικά κριτήρια- συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι δικαιολογητικοί αυτής της διαφορετικής μεταχείρισης».
(58) Για τη λειτουργία αυτή του εν λόγω άρθρου, βλ. Μ. Πικραμένου,
Η αρχή..., ό.π., σ. 54.
(59) Βλ. τη σκέψη 14 της απόφασης.
(60) Βλ. τη σκέψη 12 της απόφασης αυτής.
(61) Βλ. τη σκέψη 15 της απόφασης, στην οποία επισημαίνεται ότι
«έναντι του πεντάλεπτου που δικαιούται το αιτούν, ως νεοπαγές
κόμμα, κατά το άρθρο 2 της δεύτερης από 15.5.2009 προσβαλλόμενης αποφάσεως, η πρώτη από 13.5.2009 υπουργική απόφαση παρέχει στα κόμματα που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
κατά τις ειδικότερες διακρίσεις αυτής, δύο εξηντάλεπτες συνεντεύξεις
σε εθνικό δίκτυο των αρχηγών τους, τέσσερεις συζητήσεις στρογγυλής
τράπεζας στην ΕΡΤ ΑΕ και σε όλους τους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς
και τηλεοπτικούς σταθμούς σε ώρες υψηλής ή σχετικά υψηλής ακροαματικότητας και θεαματικότητας (18:00 - 01:30), μία προεκλογική
συγκέντρωση, ένα δεκάλεπτο την εβδομάδα στους παραπάνω σταθμούς για την παρουσίαση του προγράμματος και της δραστηριότητάς τους και χρόνο διαφημιστικών μηνυμάτων, τα οποία αποτελούν,
κατά κοινή πείρα, δραστικό μέσο προεκλογικής επικοινωνίας. Κατά
τους υπολογισμούς, μάλιστα, του αιτούντος κόμματος, οι οποίοι δεν
αμφισβητήθηκαν ειδικώς, το κόμμα της Νέας ∆ημοκρατίας έχει στην
διάθεσή του 3.768 λεπτά της ώρας διαφημίσεων από τηλεοράσεως,
το ΠΑΣΟΚ 2.819, το ΚΚΕ 1.692 και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΛΑΟΣ από
1.258 λεπτά, κατανεμόμενα στα κρατικά και ιδιωτικά τηλεοπτικά
μέσα. Έναντι των ανωτέρω, το αιτούν κόμμα δικαιούται δύο λεπτά
της ώρας τηλεοπτικής διαφημίσεως και μάλιστα μόνον στην δημόσια
τηλεόραση».

Åðéêáéñüôçôá
της αναλογικής ισότητας62. Εντούτοις, μια βαθύτερη
ανάλυση των νομολογιακών δεδομένων φανερώνει
ότι, κατά την προεκλογική περίοδο, η δυνατότητα
αυτή λειτουργεί τελικώς ως εγγύηση υπέρ όχι όλων
των πολιτικών κομμάτων, αλλά μόνο των μεγάλων
και κατεστημένων. Τούτο συμβαίνει πρωτίστως διότι
τα περισσότερα κριτήρια που χρησιμοπούνται για
τη διαφορετική μεταχείριση των κομμάτων δεν είναι
πρόσφορα, καθώς δεν δικαιολογούν αισθητό διαφοροποιητικό λόγο (αναλογία) μεταξύ των υποψηφίων
κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο και, ειδικότερα, μετά την επίσημη ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, δεν είναι διόλου αυτονόητο
ότι, κατά την περίοδο αυτήν, τα αντικειμενικά και πρόσφορα κριτήρια αναλογικής ισότητας μπορούν να συνδεθούν με «τον συνταγματικώς ανεκτό σκοπό της ενισχύσεως ενεργών πολιτικών δυνάμεων», όπως αναφέρεται στη μείζονα πρόταση της απόφασης ΣτΕ 1784/
200963. Ενόψει των εκλογών, το Κράτος πρέπει κατ’
αρχήν να είναι ουδέτερο και να προωθεί την ανάπτυξη
ελεύθερου και αποτελεσματικού πολιτικού ανταγωνισμού, χωρίς να αλλοιώνει τη λειτουργία της πολιτικής
αγοράς μέσω της υπερβολικής διεύρυνσης του συνταγματικού ρόλου των υφιστάμενων κομμάτων64. Εάν, λοιπόν, η αρχή της αναλογικότητας, η οποία ενυπάρχει
στην αρχή της αναλογικής ισότητας, εφαρμοστεί υπό
το πρίσμα όχι των υποκειμενικών δικαιωμάτων των
κομμάτων αυτών αλλά υπό το πρίσμα του ανοίγματος των εκλογών στον πολιτικό ανταγωνισμό, τίθενται
υπό αναθεώρηση οι περισσότερες από τις παραδοχές της απόφασης ΣτΕ 1784/2009, πρωτίστως διότι,
υπό το δεύτερο αυτό πρίσμα, η αρχή της αναλογικότητας επιβάλλει να εξαντλείται κάθε περιθώριο πριν την
απόφαση αποκλεισμού ή περιορισμού της ανταγωνιστικής θέσης υποψηφίων κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο.
Συναφώς, μπορεί να τεθεί εν αμφιβόλω η αναλογικότητα του μέτρου της απόλυτης απαγόρευσης
μεταδόσεων μηνυμάτων των κομμάτων με ίδια μέσα,
η οποία επιβάλλεται με το άρθρο 11 παρ. 1 περ. β’ του
ν. 3023/2002 και στηρίζεται στη διάταξη του άρθρου
29 παρ. 2 εδάφιο τρίτο του Συντάγματος. Μια τέτοια
απόλυτη απαγόρευση δεν θα μπορούσε να δικαιολογηθεί παρά μόνον από την έναρξη της χρονικής περιόδου
εντός της οποίας τα κόμματα έχουν την ευχέρεια να
χρησιμοποιούν τον χρόνο που τους διατίθεται δωρεάν
για τη μετάδοση των προεκλογικών τους μηνυμάτων.
Εκτός, όμως, από αυτήν την ανάγκη χρονικού περιορισμού της επίμαχης απαγόρευσης, η οποία αποτέ-

λεσε αντικείμενο μιας ειδικότερης γνώμης στο πλαίσιο της απόφασης ΣτΕ 1784/200965, ο νομοθέτης θα
μπορούσε, ούτως ή άλλως, να έχει επιλέξει ηπιότερα
μέτρα περιορισμού της συγκεκριμένης μορφής προεκλογικής προβολής των υποψήφιων κομμάτων. Για
παράδειγμα, δεδομένου ότι κύριος στόχος της εν λόγω
ρύθμισης είναι η αποτροπή της εμφάνισης ενός νεοπαγούς πολιτικού σχηματισμού με ιδιαίτερα μεγάλη οικονομική ρευστότητα που θα νόθευε τον πολιτικό ανταγωνισμό μονοπωλώντας τα ραδιοτηλεοπτικά μηνύματα κατά την προεκλογική περίοδο66, ο στόχος αυτός
θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί μέσω της επιβολής ενός
εύλογου ανώτατου χρονικού ορίου προβολής τέτοιων
μηνυμάτων, το οποίο συνάδει και προς την καθιέρωση
ανώτατου ορίου προεκλογικών δαπανών67. Σε κάθε
περίπτωση, δεν προκύπτει για ποιον λόγο ήταν αναγκαία η απόλυτη απαγόρευση μετάδοσης μηνυμάτων
των κομμάτων με ίδια μέσα68, η οποία περιορίζει ή,
πάντως, καθιστά λιγότερο ελκυστική την εκδήλωση
ενδιαφέροντος συμμετοχής στις εκλογές.
Εξ άλλου, η αρχή της αναλογικότητας, ερμηνευόμενη υπό το πρίσμα του ανοίγματος των εκλογών στον
πολιτικό ανταγωνισμό, μάλλον αντιτίθεται στην ενιαία
κατά το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 3023/2002 ρύθμιση
της προεκλογικής περιόδου πριν και μετά την επίσημη
ανακήρυξη των υποψήφιων συνδυασμών. Πιο συγκεκριμένα, πριν την ανακήρυξη αυτή δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ούτε τεκμήριο συμμετοχής των υφιστάμενων
κομμάτων στις εκλογές ούτε θέση σε ισχύ ρύθμισης
περί δωρεάν παροχής ραδιοτηλεοπτικού χρόνου. Κατά
την πρώτη αυτή φάση της προεκλογικής περιόδου, η

(62) Η θέση αυτή δεν έγινε δεκτή ούτε από τη μειοψηφήσασα γνώμη
στην απόφαση ΣτΕ 1784/2009, η οποία έκανε δεκτό ότι «η συνταγματική αρχή της ισότητας, [...] επιβάλλει μια κοινή αφετηρία για τα κόμματα κατά τη ρύθμιση της προεκλογικής τους προβολής από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, πέρα της οποίας και μόνο επιτρέπεται η περαιτέρω
διαφοροποίηση των κομμάτων κατ’ εφαρμογήν της ειδικότερης αρχής
της αναλογικής ισότητας» (βλ. τη σκέψη 5 της απόφασης).
(63) Βλ. τη σκέψη 12 της απόφασης αυτής.
(64) Πρβλ. Β. Γκίκα, Η συνταγματική αρχή..., ό.π., σ. 89.
(65) Βλ. τη σκέψη 10 της απόφασης αυτής.
(66) Πρβλ. την προμνησθείσα απόφαση ΣτΕ 4332/1996 (σκέψη 3).
(67) Για μια παρουσίαση εναλλακτικών δυνατοτήτων ρύθμισης της
διαφήμισης των πολιτικών κομμάτων με ίδια μέσα, βλ. Guidelines on
Media Analysis during Election Observation Mission by the OSCE Office
for Democratic Institutions and Human Rights and the Venice Commission, adopted by the Council for Democratic Elections at its 29th meeting
(Venice, 11.6.2009) and the Venice Commission at its 79th plenary session
(Venice, 12/13.6.2009), <www.venice.coe.int>, ιδίως σημείο 61.
(68) Βλ. και την απόφαση Ε∆∆Α, 11.12.2008, TV Vest As & Rogaland
Pensjonistparti κατά Νορβηγίας, ό.π..
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κάλυψη της δράσης των κομμάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα δεν μπορεί παρά να ρυθμίζεται από
κανόνες που προσομοιάζουν με αυτούς που, σύμφωνα
με τις αρχές της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας
και της πολιτικής πολυφωνίας, ισχύουν και εκτός της
προεκλογικής περιόδου69. Μόνο μετά την επίσημη
ανακήρυξη των υποψήφιων συνδυασμών μπορεί να
διατίθεται δωρεάν τηλεοπτικός χρόνος, καθώς, όπως
ανέφερε η σχετική μειοψηφήσασα γνώμη στην απόφαση ΣτΕ 1784/2009, «ως κοινή αφετηρία δεν νοείται μόνον ο ελάχιστος, αλλά πάντως επαρκής χρόνος
για τη μετάδοση των θέσεων και του προγράμματος
των κομμάτων, αλλά και η κοινή για όλα τα κόμματα
έναρξη της μεταδόσεως των ραδιοτηλεοπτικών τους
μηνυμάτων»70. Περαιτέρω, εφόσον, κατά τα προαναφερθέντα, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η σοβαρότητα
ενός πολιτικού κόμματος ο συνδυασμός του οποίου έχει
ανακηρυχθεί υποψήφιος σε μια συγκεκριμένη εκλογική
διαδικασία, μετά την επίσημη ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων, κατ’ αρχήν δεν υφίσταται αντικειμενικό κριτήριο βάσει του οποίου θα μπορούσε να δικαιολογηθεί
διαφορετική μεταχείριση ως προς τη ραδιοτηλεοπτική
προβολή των πολιτικών κομμάτων71.
Κατ’ αρχάς, κατά την εν λόγω χρονική περίοδο, ούτε
η καταγεγραμμένη εκλογική δύναμη των κομμάτων θα
μπορούσε να θεμελιώσει διαφορετική μεταχείρισή
τους72. Όπως χαρακτηριστικά παρατηρεί ο Γ. Δρόσος,
«[τ]ο [...] προηγούμενο -και μετά τη διάλυση της βουλής
και την προκήρυξη εκλογών ήδη νομικά ανύπαρκτοεκλογικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να αποτελεί βάση
διαφοροποιήσεων στη μεταχείριση των κομμάτων
από το κράτος κατά τη συμμετοχή τους στην εν γένει
εκλογική διαδικασία, από την οποία και θα προκύψει το
νέο εκλογικό αποτέλεσμα»73. Συναφώς, ο περιορισμός
του προεκλογικού διαλόγου στη ραδιοτηλεόραση μόνο
ή κυρίως στα κόμματα που ήδη εκπροσωπούνται στο
Εθνικό ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ισοδυναμεί με
την παροχή σε αυτά τεράστιου πλεονεκτήματος που
λειτουργεί σε βάρος ενδεχόμενων νέων ανταγωνιστών
τους74.

(69) Βλ. τα άρθρα 1 παρ. 1, 3 παρ. 22 και 6 παρ. 2 του ν. 2328/1995.
(70) Βλ. και το σημείο Α της μειοψηφήσασας γνώμης που διατυπώνεται
στη σκέψη 15 της απόφασης ΣτΕ 1784/2009.
(71) Βλ., στη Λιθουανία, το άρθρο 50 του από 23 Νοεμβρίου 2003
Νόμου για τις Εκλογές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο υιοθετεί
την αριθμητική ισότητα μεταξύ των υποψηφίων στις εν λόγω εκλογές
και ορίζει τα εξής: «Conditions and Procedure for the Use of the Mass
Media. 1. Parties that have submitted lists of candidates for elections
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shall be granted the right to use national mass media free of charge. The
Lithuanian national radio and television shall prepare and broadcast
programmes intended for campaigning from the funds allocated in the
budget. The Central Electoral Committee shall cover additional expenses
related to broadcasting of such programmes. The rules for preparing programs for campaigning shall be approved and the actual duration and
time of the Lithuanian national radio and television programmes shall be
established by the Central Electoral Committee upon agreement with the
heads of the Lithuanian national radio and television. The Central Electoral Committee shall allocate the time of the programs distributing it in
such a manner that the principle of equality of the lists of candidates is
preserved. Each list of candidates shall be allocated no less than one hour
of the national radio debates and one hour of national television debates
with the representatives of any other list of candidates or other lists of candidates. Groups (2 and more) of representatives of the lists of candidates,
participating in debates, shall be composed by mutual agreement, and in
cases of disagreement, by drawing lots. 2. The Central Electoral Committee shall publish the election programme of a list of candidates within 20
days after its submission. The Central Electoral Committee shall establish the procedure for publishing election programmes. 3. Campaigning
in the commercial mass media shall be restricted only by the maximum
permitted size set by special election accounts. 4. All disputes concerning
the campaigning shall be settled by the Central Electoral Committee in
compliance with this Law» (παρατίθεται στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, <http://www.europarl.europa.eu/elections2009/
countries/electoral_laws/>). Βλ., επίσης, στην Ιταλία, το άρθρο 3 παρ.
1 της απόφασης αρ. 57/09/CSP της Αρχής για την Εποπτεία των Επικοινωνιών σχετικά με τη ρύθμιση της ραδιοτηλεοπτικής προβολής των
κομμάτων στα ιδιωτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας κατά την προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών της 6ης και 7ης Ιουνίου 2009, σύμφωνα
με το οποίο, κατά την περίοδο μετά την ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων, εφαρμόζεται η αριθμητική ισότητα μεταξύ των υποψηφίων που
παρουσιάστηκαν σε εκλογικές περιφέρειες που αντιστοιχούν στο ¼
του εκλογικού σώματος ή εκπροσωπούν αναγνωρισμένες γλωσσικές
μειονότητες: «Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22
febbraio 2000, n. 28, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alla
consultazione elettorale nelle forme previste dall’articolo 4, comma 1,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti: a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il settanta per cento in modo paritario
e per il trenta per cento in proporzione alla loro forza parlamentare tra i
soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, punto I, lettere a), b), c) e d); b)
nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e
quella di chiusura della campagna elettorale ai soggetti di cui all’articolo
2, comma 1, punto II, con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti»
(παρατίθεται στην ιστοσελίδα της Αρχής, <www.agcom.it>). Πρβλ. ως
προς την εφαρμογή της αριθμητικής ισότητας μεταξύ των επίσημων
υποψηφίων κατά το τελευταίο στάδιο της προεκλογικής εκστρατείας
στις γαλλικές προεδρικές εκλογές, στο οποίο έχουν επισήμως ανακηρυχθεί οι -περιορισμένου βέβαια αριθμού- υποψήφιοι που εξασφάλισαν
τις απαιτούμενες υπογραφές, L. Touvet και Y-M. Doublet, Droit des
élections, éditions ECONOMICA, Paris 2007, σ. 236.
(72) Πρβλ. ως προς το κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας στην
απερχόμενη βουλή που καθορίζει την κατανομή του χρόνου ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής των θέσεων των πολιτικών κομμάτων κατά την
επίσημη προεκλογική περίοδο στη Γαλλία, L. Touvet/Y.-M. Doublet,
Droit des élections, ό.π., σ. 208 επ..
(73) Βλ. Γ. ∆ρόσου, Η νομική θέση..., ό.π., σ. 231.
(74) Βλ. G. Sirianni, Par Condicio: I complessi rapporti tra potere politico
e potere televisivo, Politica del diritto, a. XXXVI, n. 4, dicembre 2005, σ.
625 επ., ιδίως σ. 656.

Åðéêáéñüôçôá
Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν ήθελε θεωρηθεί,
σύμφωνα με όσα έγιναν ομοφώνως δεκτά στην απόφαση ΣτΕ 1784/2009, ότι, κατά την προεκλογική περίοδο, δικαιολογείται η διαφορετική μεταχείριση μεταξύ
νεοπαγών κομμάτων και κομμάτων που αποβλέπουν
στη σε βάθος χρόνου διαμόρφωση της πολιτικής ζωής
της χώρας, η αρχή της αναλογικότητας, ερμηνευόμενη
υπό το πρίσμα του ανοίγματος των εκλογών στον πολιτικό ανταγωνισμό, δεν δικαιολογεί διαφοροποιήσεις
στο εσωτερικό της δεύτερης κατηγορίας κομμάτων75,
όπως αυτές που προβλέπονται στην από 13.5.2009
πρώτη προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση76. Αφενός, κατά τεκμήριο πρόκειται για γνωστούς και αριθμητικά περιορισμένους σοβαρούς πολιτικούς σχηματισμούς που δεν απειλούν την αποτελεσματική οργάνωση του προεκλογικού πολιτικού διαλόγου77. Αφετέρου, ειδικώς στις ευρωεκλογές, κατά τα προαναφερθέντα, η παράμετρος της αποτελεσματικής διακυβέρνησης ατονεί, η δε επιδιωκόμενη δυνατότητα ανατροπής (ή, διαφορετικά, δημοκρατικής εναλλαγής) προφανώς αντιτίθεται στη μεταχείριση των εν λόγω κομμάτων ανάλογα με την κοινοβουλευτική τους δύναμη
στην απερχόμενη ευρωβουλή. Συνεπώς, η εφαρμογή
της αναλογικής ισότητας ως προς τα κόμματα αυτά
δεν αποβλέπει παρά στη διατήρηση με κάθε τρόπο
του πολιτικού status quo ante και όχι στο άνοιγμα των
εκλογών στον πολιτικό ανταγωνισμό.
Ενδεχομένως, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι το
μόνο αντικειμενικό κριτήριο διαφοροποίησης των υποψηφίων κομμάτων μετά την επίσημη προκήρυξη των
υποψηφιοτήτων είναι η παρουσία τους ή μη σε εθνική
κλίμακα σε συνδυασμό προς το εύρος της εμβέλειας
των σχετικών ραδιοτηλεοπτικών μέσων. Συναφώς, σε
κράτη-μέλη στα οποία οι ευρωεκλογές διενεργούνται
σε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, θα ήταν, για
παράδειγμα, θεμιτό, κόμματα τα οποία δεν παρουσίασαν υποψηφίους σε ορισμένο αριθμό εκλογικών περιφερειών να μην έχουν πρόσβαση στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας78. Τούτο, όμως,
το κριτήριο δεν μπορεί να βρει πεδίο εφαρμογής στη
χώρα μας, στο μέτρο που οι ευρωεκλογές διενεργούνται σε μία ενιαία εκλογική περιφέρεια79. Σε κάθε περίπτωση, το εν λόγω κριτήριο παύει να είναι θεμιτό, όταν
προβλέπεται ο θεσμός εκτεταμένου αριθμού ετεροδημοτών εκλογέων, δηλαδή ψηφοφόρων που κατοικούν
και ψηφίζουν εκτός της εκλογικής περιφέρειας στην
οποία είναι εγγεγραμμένοι και, επομένως, δεν μπορούν να ενημερωθούν για τα υποψήφια κόμματα της

περιφέρειάς τους παρά μόνον από τα κανάλια εθνικής εμβέλειας80.
Από την παραπάνω ανάλυση καθίσταται φανερό
ότι, κατά την προεκλογική περίοδο και, ειδικότερα,
μετά την επίσημη ανακήρυξη των υποψήφιων συνδυασμών, τα κόμματα δικαιούνται κατ’ αρχήν αριθμητική
και όχι αναλογική ισότητα81. Η αρχή της αναλογικής
ισότητας δεν συνάδει με την ανάπτυξη ενός ελεύθερου και αποτελεσματικού πολιτικού ανταγωνισμού.
Όπως σημειώνει ο Β. Γκίκας, η αναλογική ισότητα δεν
συμβάλλει στην αντιμετώπιση των φαινομένων της
«κομματικοποίησης» του κράτους και της συναφούς

(75) Πρβλ., στη Γαλλία, το άρθρο 19, εδάφιο δεύτερο, του νόμου της
7ης Ιουλίου 1977, όπως ισχύει, σχετικά με την εκλογή αντιπροσώπων
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, ειδικότερα, με τη διεξαγωγή της
επίσημης προεκλογικής εκστρατείας στη ραδιοτηλεόραση: «une durée
d’émission de deux heures est mise à la disposition des listes présentées
par les partis et groupements représentés par des groupes parlementaires
de l’Assemblée nationale ou du Sénat. Cette durée est répartie également
entre les listes».
(76) Στην εν λόγω απόφαση προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι «Η αναλογία κατανομής του χρόνου έχει ως εξής: Ποσοστό πενήντα τοις
εκατό (50%) θα διατίθεται ισομερώς στα κόμματα ή συνασπισμούς
κομμάτων. Το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) θα διατίθεται στα
κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων ανάλογα με την εκπροσώπησή
τους στην παρούσα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».
(77) Βλ., για την εφαρμογή της αριθμητικής ισότητας, όταν ο αριθμός των υποψηφίων κομμάτων δεν είναι μεγάλος, Guidelines on Media
Analysis during Election Observation Mission, ό.π., σημείο 60.
(78) Βλ., στην Ιταλία, το προμνησθέν άρθρο 3 παρ. 1 της απόφασης αρ.
57/09/CSP της Αρχής για την Εποπτεία των Επικοινωνιών, το οποίο,
σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ.1 περ. ΙΙ της ίδιας απόφασης, προβλέπει ότι στα ιδιωτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας, κατά την περίοδο
μετά την ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων, εφαρμόζεται η αριθμητική
ισότητα μεταξύ των υποψηφίων που παρουσιάστηκαν σε εκλογικές
περιφέρειες που αντιστοιχούν στο ¼ του εκλογικού σώματος ή εκπροσωπούν αναγνωρισμένες γλωσσικές μειονότητες.
(79) Βλ. το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 1180/1981.
(80) Πρβλ. ΣτΕ 1288/1992, σκέψη 11: «επί αναπληρωματικής εκλογής, κατά την προεκλογική περίοδο, η οποία προηγείται αυτής (…)
το Κράτος οφείλει να εξασφαλίσει σε όλα τα πολιτικώς υποστατά
κόμματα χρόνο ικανό νια να παρουσιάσουν τις πολιτικές τους θέσεις
στο εκλογικό σώμα από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Κατά την εκπλήρωση της υποχρεώσεώς του αυτής όμως, δύναται το Κράτος να λαμβάνει υπ’ όψιν τις ιδιομορφίες της κάθε αναπληρωματικής εκλογής
(λ.χ. αριθμός των υπό πλήρωση εδρών, αριθμός εγγεγραμμένων εκλογέων στην εκλογική ή τις εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες θα διεξαχθούν αναπληρωματικές εκλογές, ύπαρξη ή όχι τοπικής εμβέλειας
ραδιοτηλεοπτικών μέσων σε συνδυαομό και προς το σύνηθες για την
Ελλάδα φαινόμενο της υπάρξεως πολλών ετεροδημοτών, εφ’ όσον
πρόκειται για εκλογικές περιφέρειες της επαρχίας κ.λπ.), έτσι ώστε,
κατ’ εφαρμογή των αρχών της αναλογικής ισότητας, να προσαρμόζει
την εκπλήρωση της υποχρεώσεώς του προς τις ανωτέρω ιδιομορφίες,
επιλέγοντας τα κατά περίπτωση πρόσφορα μέσα, χωρίς, πάντως, η
προσαρμογή αυτή να ματαιώνει εν τοις πράγμασι την εκπλήρωση της
υποχρέωσεώς του».
(81) Πρβλ. Γ. ∆ρόσου, Η νομική θέση..., ό.π., σ. 231.
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«πολιτικής παραοικονομίας» που αναπτύσσονται στο
πλαίσιο ολιγοπωλιακών κομματικών συστημάτων. «Η
αναλογική ισότητα των πολιτικών κομμάτων τυποποιεί
τις διακρίσεις σε βάρος των μικρών κομμάτων, που
επιβάλλουν οι σκοπιμότητες του κομματικού ανταγωνισμού, συμβάλλοντας έτσι και στη “διαστρέβλωση”
του συνταγματικοπολιτικού ρόλου των κομμάτων»82.
Αντιθέτως, η εφαρμογή της αριθμητικής ισότητας ως
προς την κατανομή του χρόνου μεταξύ των υποψήφιων κομμάτων εγγυάται τον ανόθευτο πολιτικό ανταγωνισμό και τον σεβασμό της ελεύθερης έκφρασης των
εκλογέων83.
ΙΙ. Η δικαστική προστασία των υποψήφιων κομμάτων
Η προσέγγιση της ρύθμισης της προεκλογικής προβολής των πολιτικών κομάτων στη ραδιοτηλεόραση
υπό το πρίσμα της ανάπτυξης ενός ελεύθερου και αποτελεσματικού πολιτικού ανταγωνισμού αναδεικνύει τις
δικονομικές ιδιαιτερότητες των σχετικών διοικητικών
διαφορών (Α). Την ίδια στιγμή, στο ειδικότερο πλαίσιο
των ευρωεκλογών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζει η
ανάγκη σύμφωνης με το κοινοτικό δίκαιο ερμηνείας και
εφαρμογής των οικείων εθνικών κανόνων (Β).
Α. Οι ιδιαιτερότητες των προεκλογικών διοικητικών
διαφορών
Η διασύνδεση της διαχείρισης των διοικητικών διαφορών που γεννώνται από την προεκλογική κατανομή
του ραδιοτηλεοπτικού χρόνου στα πολιτικά κόμματα
με την επιδίωξη διενέργειας ανταγωνιστικών εκλογών
ασκεί σημαντική επίδραση στον τρόπο αντιμετώπισης
των ζητημάτων που ανακύπτουν ως προς το παραδεκτό των οικείων ενδίκων βοηθημάτων αλλά και ως
προς την εξέλιξη των σχετικών δικών.
Κατ’ αρχάς, όπως προκύπτει και από τα δεδομένα
του γαλλικού δικαίου, είναι λογικό οι προπαρασκευαστικές πράξεις των εκλογικών αναμετρήσεων, όπως
αυτές που κατανέμουν τον ραδιοτηλεοπτικό χρόνο
στα πολιτικά κόμματα, να αποσπώνται από την εκλογική διαδικασία, γεγονός που επιτρέπει την έγκαιρη
θεραπεία τυχόν πλημμελειών τους πριν την ημερομηνία διενέργειας των εκλογών84. Για την ταυτότητα του
νομικού λόγου, καθίσταται κρίσιμη η έγκαιρη παροχή
δικαστικής προστασίας, ώστε τυχόν στρεβλώσεις του
πολιτικού ανταγωνισμού να αρθούν άμεσα, δίχως να
επηρεάσουν ουσιωδώς το αποτέλεσμα των εκλογών,
γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακύρωση
των τελευταίων85. Συναφώς, ιδιαιτέρως κρίσιμος ανα-
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δεικνύεται ο ρόλος της προσωρινής δικαστικής προστασίας, ιδίως όταν οι σχετικές διοικητικές πράξεις κατανομής του ραδιοτηλεοπτικού χρόνου εκδίδονται καθυστερημένα και δεν επιτρέπουν την παροχή οριστικής
δικαστικής προστασίας σε εύλογο χρόνο πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών86. Στο σημείο αυτό
αξίζει να επισημανθεί η εύστοχη παρατήρηση της μειοψηφήσασας γνώμης στην απόφαση ΣτΕ ΕΑ 512/2009
σύμφωνα με την οποία η παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας επιβάλλεται, σε κάθε περίπτωση, και
για λόγους δημοσίου συμφέροντος που συνδέονται με
την ομαλή διεξαγωγή του προεκλογικού αγώνα, υπό
καθεστώς ίσων ευκαιριών για τα κόμματα, διότι, εάν οι
προσβαλλόμενες πράξεις τύχουν πλήρους εφαρμογής,
είναι δυνατόν να τεθεί ζήτημα κύρους των εκλογών, στο
πλαίσιο εκλογικής διαφοράς που μπορεί να εγερθεί ενώπιον του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου.
Εξ άλλου, η αξιόπιστη και οριστική επίλυση των εκλογικών και των συναφών προεκλογικών διοικητικών διαφορών επιχειρήθηκε να συνδεθεί με την ανάθεση της
εκδίκασής τους από την Ολομέλεια των αρμόδιων Ανώτατων Δικαστηρίων. Στη Γαλλία, υπήρξε ρητή διάταξη
περί εκδίκασης των ενστάσεων κατά του κύρους των
ευρωεκλογών από την Ολομέλεια του Conseil d’Etat, η
οποία όμως καταργήθηκε με το άρθρο 29 του νόμου
αρ. 2003-327 της 11ης Απριλίου 200387. Στην Ελλάδα,
ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας εισήγαγε
προς συζήτηση στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου λόγω

(82) Βλ. Β. Γκίκα, Η συνταγματική αρχή..., ό.π., σ. 89 επ..
(83) Βλ. G. Sirianni, Par Condicio: I complessi rapporti tra potere politico
e potere televisivo, ό.π., σ. 656.
(84) Βλ. την απόφαση CE, Ass., 20 Οκτωβρίου 1989, Horblin et autres,
RFDA 1990, σ. 86, προτάσεις A.M. Leroy, AJDA 1989, σ. 763, χρονικό E. Honorat/E. Baptiste, με την οποία μεταβλήθηκε προγενέστερη
νομολογία που θεωρούσε ότι η απόφαση με την οποία η Ανώτατη
Επιτροπή Ραδιοτηλεοπτικής Επικοινωνίας καθόριζε την ημερομηνία
και τη διάρκεια των εκπομπών που κατανέμονταν προεκλογικά σε
κάθε εκλογικό συνδυασμό δεν ήταν αποσπαστή πράξη και μπορούσε
να ελεγχθεί μόνον επ’ευκαιρία προσβολής του αποτελέσματος των
ευρωεκλογών. Βλ. L. Touvet/Y.-M. Doublet, Droit des élections, ό.π.,
σ. 210, Ch. Maugüé/L.Touvet, Compétence du juge administratif pour
connaître des actes préalables aux élections législatives. AJDA 1993, σ.
336 επ..
(85) Πρβλ. L. Touvet/Y.-M. Doublet, Droit des élections, ό.π., σ. 238
επ..
(86) B. Maligner, Le juge du «référé liberté» et les débats télévisés lors
des campagnes électorales. Σχόλιο στην απόφαση Conseil d’Etat (ordonnance de référé) 24 février 2001, Tibéri, RFDA 2001, σ. 629, σχόλιο B.
Maligner.
(87) Βλ. R. Chapus, Droit du contentieux administratif, 12e édition,
Montchrestien 2006, αρ. 380, L. Touvet/Y.-M. Doublet, Droit des élections, ό.π, σ. 238 επ..
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σπουδαιότητας τις υποθέσεις επί των οποίων εκδόθηκαν οι αποφάσεις ΣτΕ 930/1990 και 1288/1992 και αφορούσαν την κατανομή ραδιοτηλεοπτικού χρόνου στα
κόμματα κατά την προεκλογική περίοδο, πλην όμως
δεν συνέβη το ίδιο στις παρόμοιες υποθέσεις επί των
οποίων εκδόθηκαν οι αποφάσεις ΣτΕ 2423/1984 και
4331-4333/1996. Συναφώς, δεν θα μπορούσε εύκολα
να υποστηριχθεί ότι οι απαιτήσεις αποτελεσματικής
και έγκαιρης δικαστικής προστασίας επιβάλλουν την
εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων σε δικαστικό σχηματισμό Ολομέλειας. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι,
στις μέρες μας, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας αποτελεί έναν πολυμελή σχηματισμό που, για
διάφορους λόγους, αδυνατεί να λειτουργήσει με μεγάλη
ταχύτητα, η έγκαιρη εκδίκαση ενδεχόμενης αίτησης
παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας προφανώς καλύπτει πληρέστερα τις παραπάνω απαιτήσεις που πηγάζουν τόσο από το άρθρο 20 παρ. 1 του
Συντάγματος όσο και από τις γενικές αρχές του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου και το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ. Σε
κάθε περίπτωση, η υποχρέωση που μπορεί να βαρύνει
την Ολομέλεια του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου
να υποβάλει προδικαστικά ερωτήματα προς το ΔΕΚ ως
προς την ερμηνεία του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου
που διέπει τις ευρωεκλογές88 αναιρεί το επιχείρημα ότι
αυτός ο δικαστικός σχηματισμός εξασφαλίζει οπωσδήποτε οριστική δικαστική προστασία πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.
Περαιτέρω, εάν γίνει δεκτό ότι η ρύθμιση της προεκλογικής προβολής των πολιτικών κομμάτων στη ραδιοτηλεόραση συνδέεται πρωτίστως με τη διενέργεια
ανταγωνιστικών εκλογών και όχι με τα υποκειμενικά
δικαιώματα των μεγάλων και κατεστημένων κομμάτων,
θα πρέπει να διευρυνθεί ο κύκλος των ενδιαφερόμενων
προσώπων που δύνανται να προσβάλουν μετ’ εννόμου συμφέροντος τις σχετικές διοικητικές πράξεις. Πιο
συγκεκριμένα, εφόσον ο πολιτικός ανταγωνισμός μπορεί να εξυπηρετηθεί ακόμη και από νεοπαγή κόμματα,
τα οποία ιδρύονται επ’ ευκαιρία μιας συγκεκριμένης
εκλογικής αναμέτρησης, έννομο συμφέρον για την προσβολή διοικητικών πράξεων με τις οποίες κατανέμεται
δωρεάν ραδιοτηλεοπτικός χρόνος προεκλογικής προβολής πρέπει να αναγνωριστεί και σε ιδρυθέντα κόμματα που δεν υπέβαλαν τελικώς υποψηφιότητα, εφόσον προβάλουν ότι οι όλως περιοριστικές ρυθμίσεις
των προσβαλλόμενων πράξεων τα αποτρέπουν από
τη συμμετοχή στην επίμαχη εκλογική αναμέτρηση89.

Κατά τούτο, η ειδικότερη γνώμη που διατυπώνεται
στην απόφαση ΣτΕ 1784/2009, σύμφωνα με την οποία
επιβαλλόταν να διερευνηθεί εάν όντως υπήρξε τελικώς
ανακήρυξη του συνδυασμού του αιτούντος κόμματος,
προκειμένου να διαπιστωθεί ότι όντως δικαιούτο να
λάβει μέρος στις ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου 200990,
δεν λαμβάνει υπ’ όψιν τη δυναμική των κανόνων που
ρυθμίζουν ανταγωνιστικές διαδικασίες, η οποία επιβάλλει στα αρμόδια όργανα να οργανώνουν τις διαδικασίες
αυτές με τρόπο που καθιστά ελκυστική τη συμμετοχή
νέων υποψηφίων.
Β. Η υποχρέωση σύμφωνης με το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο ερμηνείας και εφαρμογής των εθνικών
κανόνων
Από τα άρθρα 19 παρ. 2, 190 παρ. 4 και 191 ΕΚ,
καθώς και από το άρθρο 8 της προσαρτημένης στην
απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ Πράξης εκλογής
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνάγεται
ότι, πέραν των οριζομένων στην παραπάνω Πράξη και
μέχρι τη θέσπιση ενιαίας σχετικής διαδικασίας για όλα
τα κράτη-μέλη, η διαδικασία εκλογής των μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξακολουθεί να διέπεται σε
κάθε κράτος-μέλος από τις οικείες εθνικές διατάξεις91.
Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, η αρμοδιότητα αυτή
των κρατών-μελών πρέπει να ασκείται με σεβασμό
προς το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο και, ιδίως, προς
την αρχή της ισότητας που αυτό κατοχυρώνει. Συναφώς, ελλείψει σχετικής κοινοτικής ρύθμισης, απόκει-

(88) Βλ. παρακάτω, υπό ΙΙΒ.
(89) Πρβλ., την απόφαση ΣτΕ ΕΑ 1141/2008, σκέψη 7: «εάν ο ενδιαφερόμενος για την ανάληψη συμβάσεως ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών
μέτρων κατά της σχετικής διακηρύξεως, επικαλούμενος βλάβη από
όρο της διακηρύξεως, ο οποίος παραβιάζει, κατ’ αυτόν, τους κανόνες που αφορούν στις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό,
η δε ταχθείσα με τη διακήρυξη προθεσμία για την υποβολή προσφοράς έληξε χωρίς ο αιτών να εκδηλώσει ενδιαφέρον σχετικώς, με την
υποβολή, έστω υπό επιφύλαξη, των απαιτούμενων από τη διακήρυξη
στοιχείων, το έννομο συμφέρον του για την άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων κατά της διακηρύξεως διατηρείται μόνον εφόσον προβάλλει ότι η διακήρυξη αυτή περιλαμβάνει όρο, ο οποίος αποκλείει
παρανόμως τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό (βλ. ΕA 340/2006,
269/2006, 237/2006 κ.ά) ή ότι την εκ μέρους του υποβολή προσφοράς κατέστησαν αντικειμενικώς ανέφικτη ή ουσιωδώς δυσχερή ορισμένες, προβαλλόμενες με την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, πλημμέλειες της διακηρύξεως (βλ. ΕΑ 715/2006, 508/2006, 474/2005,
532/2004 κ.ά.)».
(90) Βλ. τη σκέψη 4 της απόφασης αυτής.
(91) Βλ., ενδεικτικώς, την απόφαση ∆ΕΚ, της 30ης Απριλίου 2009,
C-393/07 και C-9/08, Ιταλία κατά Κοινοβουλίου, μη δημοσιευθείσα
ακόμη στη Συλλογή, σκέψη 62.
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ται στην εσωτερική έννομη τάξη κάθε κράτους-μέλους
να ορίσει τα αρμόδια δικαστήρια και να θεσπίσει τους
διαδικαστικούς κανόνες άσκησης των ενδίκων βοηθημάτων που αποσκοπούν στην κατοχύρωση της προστασίας των δικαιωμάτων τα οποία οι ιδιώτες αντλούν
από το κοινοτικό δίκαιο, υπό την προϋπόθεση, αφενός, ότι οι κανόνες αυτοί δεν είναι λιγότερο ευνοϊκοί
από εκείνους που αφορούν παρόμοια βοηθήματα της
εσωτερικής έννομης τάξεως (αρχή της ισοδυναμίας)
και, αφετέρου, ότι δεν καθιστούν πρακτικά αδύνατη
ή υπερβολικά δυσχερή την άσκηση των δικαιωμάτων
που χορηγεί η κοινοτική έννομη τάξη (αρχή της αποτελεσματικότητας)92. Συνεπώς, ως προς τις ευρωεκλογές, οι εθνικοί δικονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στις εκλογικές διαφορές ενώπιον του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου και στις διοικητικές διαφορές
από αποσπαστές προπαρασκευστικές πράξεις ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας πρέπει να ερμηνεύονται και να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις προμνησθείσες αρχές του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου93.
Στο πλαίσιο δε αυτό, εναπόκειται στα εθνικά δικαστήρια να αποφασίζουν επί της νομιμότητας των εθνικών εκλογικών διατάξεων και διαδικασιών, ενδεχομένως κατόπιν υποβολής προδικαστικού ερωτήματος
στο ΔΕΚ, δυνάμει του άρθρου 234 ΕΚ94.
Ενόψει των παραπάνω επισημάνσεων, η Ολομέλεια
του Συμβουλίου της Επικρατείας δύσκολα θα αποφύγει
την υποβολή προδικαστικών ερωτημάτων στο ΔΕΚ για
τα ζητήματα που απασχόλησαν την παραπεμπτική
απόφαση ΣτΕ 1784/2009. Συναφώς, μια απλή προσέγγιση των δεδομένων του συγκριτικού δικαίου καταδεικνύει ότι δεν υπάρχει εναρμόνιση των ρυθμίσεων που
έχουν υιοθετήσει τα διάφορα κράτη-μέλη σχετικά με τη
διάθεση χρόνου προεκλογικής προβολής των πολιτικών κομμάτων στη ραδιοτηλεόραση95. Συναφώς, καίτοι εμφανίζονται περιπτώσεις κρατών που υιοθετούν
ρυθμίσεις των οποίων το πνεύμα φαίνεται να προσιδιάζει με εκείνο των ελληνικών ρυθμίσεων (π.χ. Ισπανία), υπάρχουν κράτη-μέλη που έχουν υιοθετήσει εντελώς διαφορετικά καθεστώτα τα οποία, μεταξύ άλλων,
προβλέπουν την ελευθερία πολιτικής διαφήμισης (π.χ.
Βουλγαρία, Ουγγαρία, Πολωνία, Λιθουανία) ή/και ρυθμίζουν αυστηρά τον εκλογικό ανταγωνισμό, με ρητή
κατοχύρωση της αριθμητικής ισότητας μεταξύ όλων
(π.χ. Λιθουανία96) ή ορισμένων (π.χ. Ιταλία97) εκ των
υποψήφιων συνδυασμών ως προς τη ραδιοτηλεοπτική προβολή των θέσεών τους ή/και με ρητή απαγόρευση της εκμετάλλευσης δημόσιας θέσης για την απόκτηση πλεονεκτήματος κατά την προεκλογική περίοδο
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(Λιθουανία98). Επομένως, ελλείψει ah doc νομολογιακών δεδομένων του ΔΕΚ, δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί
ότι η ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του ευρωπαϊκού
κοινοτικού δικαίου ως προς τα ζητήματα που απασχόλησαν την παραπεμπτική απόφαση ΣτΕ 1784/2009
παρίσταται τόσο προφανής ώστε να μη χωρεί εύλογη
αμφιβολία που επιβάλλει την υποβολή σχετικών προδικαστικών ερωτημάτων99. Συναφώς, διατυπώνοντας

(92) Βλ., σχετικώς, τις αποφάσεις ∆ΕΚ, της 12ης Σεπτεμβρίου 2006,
C-300/04, Eman και Sevinger, Συλλογή 2006, σ. I-8055, σκέψη 67) και
της 30ης Απριλίου 2009, C-393/07 και C-9/08, Ιταλία κατά Κοινοβουλίου, μη δημοσιευθείσα ακόμη στη Συλλογή, σκέψη 63.
(93) Βλ., αναλυτικά, Κ. Γιαννακόπουλου, Η υποχρέωση σύμφωνης με
το κοινοτικό δίκαιο ερμηνείας και εφαρμογής των κανόνων της διοικητικής δικονομίας, Εφημ∆∆ 1/2008, σ. 102 επ..
(94) Βλ. τη διάταξη του ∆ικαστή των Ασφαλιστικών Μέτρων, της 15ης
Νοεμβρίου 2007, Τ-215/07 R, Donnici κατά Κοινοβουλίου, σκέψη 93,
και της 30ης Απριλίου 2009, C-393/07 και C-9/08, Ιταλία κατά Κοινοβουλίου, μη δημοσιευθείσα ακόμη στη Συλλογή, σκέψη 62.
(95) Βλ. Υ. Déloye/M. Bruter, Encyclopaedia of European Elections,
Hampshire/New York 2007, σ. 27 επ. Βλ., επίσης, European Platform for
Regulatory Authorities, Background paper – Plenary Political advertising: case studies and monitoring, EPRA Secretariat, 23rd EPRA Meeting, Elsinore, Denmark, 17-19 May 2006, <http://www.epra.org/content/
english/press/papers/> και τα δεδομένα που παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, <http://www.europarl.europa.eu/
elections2009/countries/electoral_laws/>.
(96) Βλ. το προμνησθέν άρθρο 50 του από 23 Νοεμβρίου 2003 Νόμου
για τις Εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
(97) Βλ. το προμνησθέν άρθρο 3 παρ. 1 της απόφασης αρ. 57/09/CSP
της Αρχής για την Εποπτεία των Επικοινωνιών.
(98) Βλ. το άρθρο 52 του από 23 Νοεμβρίου 2003 Νόμου για τις Εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο ορίζει ότι: «Prohibition
to Take Advantage of one’s Official Position for Campaigning 1. Anyone
shall be prohibited from taking advantage of his official position in state
or municipal institutions, agencies or organisations, as well as in the state
or municipal mass media for any form of campaigning or from instructing other persons to do so, or from trying to exert influence upon the will
of voters in any other manner, taking advantage of his official position.
State or municipal officials, public servants shall be prohibited from taking advantage of their official position in order to provide exclusive conditions for campaigning for themselves or for the party. A person who violates the provisions of this Article may be held administratively or criminally liable in accordance with the procedure laid down by law. 2. If a
person is a candidate, he may use the national mass media only according to the procedure set forth in Article 50 of this Law. If a candidate
due to the fulfilment of his duties has to release important news to the
mass media, he may do so only at a press conference. It shall be permitted to broadcast through the means of the national mass media or in programmes of the mass media financed from the state or municipal funds
only a recording of the conference or a portion thereof which contains no
elements of campaigning» (παρατίθεται στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, <http://www.europarl.europa.eu/elections2009/countries/electoral_laws/>).
(99) Βλ. την απόφαση ∆ΕΚ, της 6ης Οκτωβρίου 1982, 283/81, Cilfit,
Συλλογή 1982, σ. 3415. Το παραπάνω συμπερασμα ισχύει πολύ περισσότερο στην περίπτωση στην οποία τα υπό εξέταση εθνικά μέτρα θεμελιώνονται στην επιδίωξη της ικανότητας αποφάσεων και χειρισμών,

Åðéêáéñüôçôá
αυτά τα ερωτήματα, αφού προηγουμένως λάβει θέση
ως προς τα σχετικά ζητήματα, η Ολομέλεια του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου έχει την ευκαιρία να
συνεισφέρει στο άνοιγμα του ίδιου του ευρωπαϊκού
κοινοτικού δικαίου των ευρωεκλογών σε έναν ελεύθερο
και αποτελεσματικό πολιτικό ανταγωνισμό.
* * *
Η διενέργεια ανταγωνιστικών εκλογών με κάθε
τίμημα μπορεί να μην είναι πάντοτε η πλέον ορθολογική επιλογή100. Ωστόσο, το κατ’ αρχήν άνοιγμα των
ευρωεκλογών και, γενικότερα, των εκλογικών διαδικασιών σε έναν ελεύθερο και αποτελεσματικό πολιτικό
ανταγωνισμό μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της πολιτικής ζωής της χώρας και, γενικότερα,
των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, το άνοιγμα αυτό δεν στοχεύει απλώς στην αποκατάσταση της ισότητας των ευκαιριών και των συναφών δικαιωμάτων των μικρών ή νεοϊδρυθέντων πολιτικών κομμάτων ούτε υποβαθμίζει την ανάγκη αποτελεσματικής διακυβέρνησης. Σκοπός του είναι πρωτίστως
η αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας της πολιτικής αγοράς και του συνταγματικοπολιτικού ρόλου των
κομμάτων, μέσω της ανατροπής του ολιγοπωλιακού
κομματικού συστήματος το οποίο δεν παράγει ουσιαστική πολιτική και, σε μεγάλο βαθμό, ευθύνεται για τα
φαινόμενα κομματισμού και πολιτικής διαφθοράς101.
Από δε τη σκοπιά του εθνικού δικαίου, ο σκοπός αυτός

ÓôÅ 1784/2009 Ôì. Ä´
Ðñïåäñåýùí: Ð. ÐéêñáììÝíïò, Áíôéðñüåäñïò
ÅéóçãçôÞò: Çñ. Ôóáêüðïõëïò, Óýìâïõëïò
Äéêçãüñïé: Á. Êáñßðïãëïõ, Á. Áâñáíôßíçò,
Í. Ìáõñßêáò (Áíôéðñüåäñïò ÍÓÊ)
[…]
2. ÅðåéäÞ, ï Õðïõñãüò Åóùôåñéêþí, ìå ôéò áðïöÜóåéò ôïõ
12217/13.5.2009 êáé 12512/15.5.2009 (Â´ 899/13.5.2009 êáé
925/15.5.2009, áíôéóôïß÷ùò), åñýèìéóå ôïõò üñïõò, ôéò ðñïûðïèÝóåéò êáé ôïí ÷ñüíï «ðñïâïëÞò êáôÜ ôçí ðñïåêëïãéêÞ
ðåñßïäï ôùí ðïëéôéêþí êïììÜôùí êáé óõíáóðéóìþí êïììÜôùí…
áðü ôïõò äçìüóéïõò êáé éäéùôéêïýò ñáäéïöùíéêïýò êáé ôçëåïðôéêïýò óôáèìïýò åëåýèåñçò ëÞøçò êáèþò êáé ôïõò öïñåßò
ðáñï÷Þò óõíäñïìçôéêþí ñáäéïöùíéêþí ôçëåïðôéêþí õðçñåóéþí êÜèå ìïñöÞò, óôéò åêëïãÝò ôçò 7çò Éïõíßïõ 2009 ãéá ôçí
áíÜäåéîç ôùí ÅëëÞíùí Áíôéðñïóþðùí óôï Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï». Ç ìåí ðñþôç ðñïóâáëëüìåíç õðïõñãéêÞ áðüöáóç,
êáôÜ ôçò ïðïßáò óôñÝöåôáé ç õð’ áñéèìüí êáôáèÝóåùò 2880/
2009 áßôçóç, áöïñÜ ôá ðïëéôéêÜ êüììáôá êáé ôïõò óõíáóðé-

είναι συνταγματικής περιωπής και απευθύνεται σε όλα
τα κρατικά όργανα, σε όλες τις κρατικές λειτουργίες.
Κυρίως απευθύνεται στους δικαστές, οι οποίοι, ως
κατ’ εξοχήν εγγυητές της γνησιότητας και της αποτελεσματικότητας της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, καλούνται να μην ενδίδουν στις απαιτήσεις του
όποιου κομματικού καρτέλ. Διότι, παραφράζοντας
το σκεπτικό της πλειοψηφήσασας γνώμης στην απόφαση ΣτΕ 1784/2009, θα πρέπει κανείς να δεχθεί ότι,
κατά την έννοια των άρθρων 20 παρ. 1, 52 και 90 παρ.
5 του Συντάγματος, η εγγύηση της ελεύθερης και ανόθευτης εκδήλωσης της λαϊκής θέλησης αφορά δικαστικούς λειτουργούς που αποβλέπουν στη σε βάθος χρόνου συμμετοχή τους στην υπεράσπιση του κράτους
δικαίου και της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας.

που υλοποιείται μέσω της αποφυγής του καταθρυμματισμού των πολιτικών δυνάμεων, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (πρβλ. παραπάνω, υπό
Εισαγωγή και ΙΑ).
(100) Βλ. Β. Justin, Are Competitive Elections Socially Optimal?, Paper
presented at the annual meeting of the Midwest Political Science Association, Chicago, Il., <http://www.allacademic.com/meta/p85287_index.
html>.
(101) Πρβλ. Χ. Ανθόπουλου, Το ελληνικό πολιτικό σύστημα ως κομματοκρατία, in: Ξ. Κοντιάδη/Χ. Ανθόπουλου (επιμ.), Κρίση του ελληνικού πολιτικού συστήματος;, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού
∆ικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και ∆ημήτρη Τσάτσου, Εκδόσεις Παπαζήση, 2008, σ. 111 επ., Κ. Χρυσόγονου, Η ιδιωτική δημοκρατία..., ό.π.,
ιδίως σ. 127 επ..

óìïýò êïììÜôùí ðïõ åêðñïóùðïýíôáé óôï Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï, ç äå äåýôåñç êáôÜ ôçò ïðïßáò óôñÝöåôáé ç õð’ áñéèìüí êáôáèÝóåùò 2897/2009 áßôçóç áöïñÜ ôá ëïéðÜ êüììáôá
êáé óõíáóðéóìïýò êïììÜôùí.
3. ÅðåéäÞ, ïé êñéíüìåíåò áéôÞóåéò åßíáé óõíáöåßò êáé ðñÝðåé,
ùò åê ôïýôïõ, íá óõíåêäéêáóèïýí.
4. ÅðåéäÞ, ôï áéôïýí ðïëéôéêü êüììá ìå Ýííïìï óõìöÝñïí
áóêåß ôéò êñéíüìåíåò áéôÞóåéò, åö’ üóïí, üðùò ðñïêýðôåé áðü
ôá óôïé÷åßá ðïõ Ý÷åé ðñïóêïìßóåé, áö’ åíüò ìåí Ý÷åé õðïâÜëåé
óôïí ÅéóáããåëÝá ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ ôçí éäñõôéêÞ ôïõ äÞëùóç
êáé ôá ëïéðÜ äéêáéïëïãçôéêÜ, ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôï Üñèñï
29 ðáñ. 1 êáé 2 ôïõ í. 3023/2002 (ðïõ ðáñáôßèåôáé óå åðüìåíç
óêÝøç), áö’ åôÝñïõ äå Ý÷åé åðéäþóåé óôïí ßäéï ÅéóáããåëÝá ôçí
äÞëùóç ãéá ôçí êáôÜñôéóç ôïõ óõíäõáóìïý ôïõ, óýìöùíá ìå
ôéò äéáôÜîåéò ôçò åêëïãéêÞò íïìïèåóßáò. Ïé ëïéðïß áéôïýíôåò,
õðïøÞöéïé óôïí ðáñáðÜíù óõíäõáóìü, ìå Ýííïìï óõìöÝñïí
óôñÝöïíôáé êáôÜ ôùí ßäéùí õðïõñãéêþí áðïöÜóåùí êáé ïìïäéêïýí ðáñáäåêôþò, ðñïâÜëëïíôáò ôïõò áõôïýò ëüãïõò áêõñþóåùò. ÊáôÜ ôçí åéäéêüôåñç äå ãíþìç ôïõ ÐñïÝäñïõ ôïõ
ÔìÞìáôïò, ôï áéôïýí êüììá êáé ïé ëïéðïß áéôïýíôåò ìå Ýííïìï
óõìöÝñïí áóêïýí ôéò êñéíüìåíåò áéôÞóåéò, åö’ üóïí, ðÜíôùò,
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ìå ôçí áðüöáóç 66/2009 ôïõ Á´ ÔìÞìáôïò ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ,
áíáêçñý÷èçêå êáé ï óõíäõáóìüò ôïõ áéôïýíôïò êüììáôïò êáé
äéêáéïýôáé íá ëÜâåé ìÝñïò óôéò åêëïãÝò ôéò 7.6.2009.
5. ÅðåéäÞ, ôï Óýíôáãìá ïñßæåé üôé «Ïé ¸ëëçíåò åßíáé ßóïé åíþðéïí ôïõ íüìïõ» (Üñèñï 4 ðáñ. 1), üôé «ÊáèÝíáò Ý÷åé äéêáßùìá
íá áíáðôýóóåé åëåýèåñá ôçí ðñïóùðéêüôçôÜ ôïõ êáé íá óõììåôÝ÷åé óôçí êïéíùíéêÞ, ïéêïíïìéêÞ êáé ðïëéôéêÞ æùÞ ôçò ×þñáò,
åöüóïí äåí ðñïóâÜëëåé ôá äéêáéþìáôá ôùí Üëëùí êáé äåí
ðáñáâéÜæåé ôï Óýíôáãìá Þ ôá ÷ñçóôÜ Þèç» (Üñèñï 5 ðáñ. 1), üôé
«ÊáèÝíáò Ý÷åé äéêáßùìá óôçí ðëçñïöüñçóç, üðùò íüìïò ïñßæåé.
Ðåñéïñéóìïß óôï äéêáßùìá áõôü åßíáé äõíáôüí íá åðéâëçèïýí
ìå íüìï ìüíï åöüóïí åßíáé áðïëýôùò áíáãêáßïé êáé äéêáéïëïãïýíôáé ãéá ëüãïõò åèíéêÞò áóöÜëåéáò, êáôáðïëÝìçóçò ôïõ
åãêëÞìáôïò Þ ðñïóôáóßáò äéêáéùìÜôùí êáé óõìöåñüíôùí ôñßôùí» (Üñèñï 5Á ðáñ. 1) êáé üôé «ÊáèÝíáò ìðïñåß íá åêöñÜæåé
êáé íá äéáäßäåé ðñïöïñéêÜ, ãñáðôÜ êáé äéá ôïõ ôýðïõ ôïõò óôï÷áóìïýò ôïõ, ôçñþíôáò ôïõò íüìïõò ôïõ ÊñÜôïõò» (Üñèñï 14
ðáñ. 1). ÐåñáéôÝñù, ôï Üñèñï 15 ðáñ. 2 ôïõ ÓõíôÜãìáôïò ïñßæåé ôá åîÞò: «1. Ç ñáäéïöùíßá êáé ç ôçëåüñáóç õðÜãïíôáé óôïí
Üìåóï Ýëåã÷ï ôïõ ÊñÜôïõò. Ï Ýëåã÷ïò êáé ç åðéâïëÞ ôùí äéïéêçôéêþí êõñþóåùí õðÜãïíôáé óôçí áðïêëåéóôéêÞ áñìïäéüôçôá
ôïõ Åèíéêïý Óõìâïõëßïõ Ñáäéïôçëåüñáóçò ðïõ åßíáé áíåîÜñôçôç áñ÷Þ, üðùò íüìïò ïñßæåé. Ï Üìåóïò Ýëåã÷ïò ôïõ ÊñÜôïõò,
ðïõ ëáìâÜíåé êáé ôç ìïñöÞ ôïõ êáèåóôþôïò ôçò ðñïçãïýìåíçò Üäåéáò, Ý÷åé ùò óêïðü ôçí áíôéêåéìåíéêÞ êáé ìå ßóïõò üñïõò
ìåôÜäïóç ðëçñïöïñéþí êáé åéäÞóåùí, êáèþò êáé ðñïúüíôùí
ôïõ ëüãïõ êáé ôçò ôÝ÷íçò, ôçí åîáóöÜëéóç ôçò ðïéïôéêÞò óôÜèìçò ôùí ðñïãñáììÜôùí ðïõ åðéâÜëëåé ç êïéíùíéêÞ áðïóôïëÞ ôçò
ñáäéïöùíßáò êáé ôçò ôçëåüñáóçò êáé ç ðïëéôéóôéêÞ áíÜðôõîç ôçò
×þñáò, êáèþò êáé ôï óåâáóìü ôçò áîßáò ôïõ áíèñþðïõ êáé ôçí
ðñïóôáóßá ôçò ðáéäéêÞò çëéêßáò êáé ôçò íåüôçôáò. Íüìïò ïñßæåé ôá ó÷åôéêÜ ìå ôçí õðï÷ñåùôéêÞ êáé äùñåÜí ìåôÜäïóç ôùí
åñãáóéþí ôçò ÂïõëÞò êáé ôùí åðéôñïðþí ôçò, êáèþò êáé ðñïåêëïãéêþí ìçíõìÜôùí ôùí êïììÜôùí áðü ôá ñáäéïôçëåïðôéêÜ
ìÝóá». Åî Üëëïõ, ôï Üñèñï 29 ôïõ ÓõíôÜãìáôïò ïñßæåé ôá åîÞò:
«1. ¸ëëçíåò ðïëßôåò ðïõ Ý÷ïõí ôï åêëïãéêü äéêáßùìá ìðïñïýí
åëåýèåñá íá éäñýïõí êáé íá óõììåôÝ÷ïõí óå ðïëéôéêÜ êüììáôá,
ðïõ ç ïñãÜíùóç êáé ç äñÜóç ôïõò ïöåßëåé íá åîõðçñåôåß ôçí
åëåýèåñç ëåéôïõñãßá ôïõ äçìïêñáôéêïý ðïëéôåýìáôïò… 2. Ôá
êüììáôá Ý÷ïõí äéêáßùìá óôçí ïéêïíïìéêÞ ôïõò åíßó÷õóç áðü ôï
ÊñÜôïò ãéá ôéò åêëïãéêÝò êáé ëåéôïõñãéêÝò ôïõò äáðÜíåò, üðùò
íüìïò ïñßæåé. Íüìïò ïñßæåé ôéò åããõÞóåéò äéáöÜíåéáò ùò ðñïò
ôéò åêëïãéêÝò äáðÜíåò êáé ãåíéêÜ ôçí ïéêïíïìéêÞ äéá÷åßñéóç ôùí
êïììÜôùí, ôùí âïõëåõôþí, ôùí õðïøçößùí âïõëåõôþí êáé ôùí
õðïøçößùí óôçí ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç üëùí ôùí âáèìþí. Ìå
íüìï åðéâÜëëåôáé áíþôáôï üñéï åêëïãéêþí äáðáíþí, ìðïñåß íá
áðáãïñåýïíôáé ïñéóìÝíåò ìïñöÝò ðñïåêëïãéêÞò ðñïâïëÞò êáé
êáèïñßæïíôáé ïé ðñïûðïèÝóåéò õðü ôéò ïðïßåò ç ðáñÜâáóç ôùí
ó÷åôéêþí äéáôÜîåùí óõíéóôÜ ëüãï Ýêðôùóçò áðü ôï âïõëåõôéêü
áîßùìá ìå ðñùôïâïõëßá ôïõ åéäéêïý ïñãÜíïõ ôïõ åðüìåíïõ
åäáößïõ. Ï Ýëåã÷ïò ôùí åêëïãéêþí äáðáíþí ôùí êïììÜôùí
êáé ôùí õðïøÞöéùí âïõëåõôþí äéåíåñãåßôáé áðü åéäéêü üñãáíï
ðïõ óõãêñïôåßôáé êáé ìå ôç óõììåôï÷Þ áíþôáôùí äéêáóôéêþí
ëåéôïõñãþí, üðùò íüìïò ïñßæåé. Ìå íüìï ìðïñïýí íá åðåêôáèïýí ïé ñõèìßóåéò áõôÝò êáé óôïõò õðïøçößïõò ãéá Üëëåò áéñåôÝò èÝóåéò». ÔÝëïò, ôï Üñèñï 52 ôïõ ÓõíôÜãìáôïò ïñßæåé üôé
«Ç åëåýèåñç êáé áíüèåõôç åêäÞëùóç ôçò ëáúêÞò èÝëçóçò, ùò
Ýêöñáóç ôçò ëáúêÞò êõñéáñ÷ßáò, ôåëåß õðü ôçí åããýçóç üëùí
ôùí ëåéôïõñãþí ôçò Ðïëéôåßáò, ðïõ Ý÷ïõí õðï÷ñÝùóç íá ôç
äéáóöáëßæïõí óå êÜèå ðåñßðôùóç…».
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6. ÅðåéäÞ, åî Üëëïõ, ôï Üñèñï 10 ôçò ÓõìâÜóåùò «äéá ôçí
ðñïÜóðéóéí ôùí äéêáéùìÜôùí ôïõ áíèñþðïõ êáé ôùí èåìåëéùäþí åëåõèåñéþí», ðïõ êõñþèçêå ìå ôï í.ä. 53/1974 (Á
256), ïñßæåé, óôï Üñèñï 10 ðáñ. 1 ôá åîÞò: «Ðáí ðñüóùðïí Ý÷åé
äéêáßùìá åéò ôçí åëåõèåñßáí ôçò åêöñÜóåùò. Ôï äéêáßùìá ôïýôï
ðåñéëáìâÜíåé ôçí åëåõèåñßáí ôçò ãíþìçò ùò êáé ôçí åëåõèåñßáí ëÞøåùò Þ ìåôáäüóåùò ðëçñïöïñéþí Þ éäåþí, Üíåõ åðåìâÜóåùò äçìïóßùí áñ÷þí êáé áó÷Ýôùò óõíüñùí…». Ôï Ðñþôï
Ðñüóèåôï Ðñùôüêïëëï ôçò ÓõìâÜóåùò áõôÞò ïñßæåé, óôï Üñèñï
3, üôé «Ôá ÕøçëÜ Óõìâáëëüìåíá ÌÝñç áíáëáìâÜíïõóé ôçí õðï÷ñÝùóéí üðùò äéåíåñãþóé, êáôÜ ëïãéêÜ äéáóôÞìáôá, åëåõèÝñáò
ìõóôéêÜò åêëïãÜò, õðü óõíèÞêáò åðéôñåðïýóáò ôçí åëåõèÝñáí Ýêöñáóéí ôçò ëáúêÞò èåëÞóåùò ùò ðñïò ôçí åêëïãÞí ôïõ
íïìïèåôéêïý óþìáôïò».
7. ÅðåéäÞ, ç äéÜôáîç ôïõ ôåëåõôáßïõ åäáößïõ ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ 15 ôïõ ÓõíôÜãìáôïò åðéâÜëëåé óôïí íïìïèÝôç ôçí õðï÷ñÝùóç íá ðñïâëÝøåé êáé íá ñõèìßóåé ôçí õðï÷ñåùôéêÞ êáé äùñåÜí ìåôÜäïóç ðñïåêëïãéêþí ìçíõìÜôùí ôùí
êïììÜôùí áðü ôá ñáäéïôçëåïðôéêÜ ìÝóá, ÷ùñßò, ðáñÜëëçëá, íá
áðáãïñåýåé ôçí ìåôÜäïóç ôÝôïéùí ìçíõìÜôùí ìå äáðÜíç ôùí
ßäéùí ôùí êïììÜôùí. Ðåñß áõôïý ðñïíïåß ç äéÜôáîç ôïõ ôñßôïõ
åäáößïõ ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ 29 ôïõ ÓõíôÜãìáôïò, ç
ïðïßá ðáñÝ÷åé óôïí êïéíü íïìïèÝôç ôçí åõ÷Ýñåéá íá áðáãïñåýóåé ïñéóìÝíåò ìïñöÝò ðñïåêëïãéêÞò ðñïâïëÞò, õðü ôçí ðñïûðüèåóç, ðÜíôùò, ôçò ôçñÞóåùò ôçò áñ÷Þò ôçò éóüôçôáò.
8. ÅðåéäÞ, ï í. 3023/2002 «×ñçìáôïäüôçóç ôùí ðïëéôéêþí
êïììÜôùí, ðñïâïëÞ, äçìïóéüôçôá êáé Ýëåã÷ïò ôùí ïéêïíïìéêþí ôùí ðïëéôéêþí êïììÜôùí êáé ôùí õðïøçößùí âïõëåõôþí»
(Á 146) ïñßæåé, óôï Üñèñï 29, ôá åîÞò: «1. Ôï ðïëéôéêü êüììá
ðñéí áíáëÜâåé äñáóôçñéüôçôá êáôáèÝôåé éäñõôéêÞ äÞëùóç óôïí
ÅéóáããåëÝá ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ. Ôç äÞëùóç êáôáèÝôåé ï Ðñüåäñïò Þ ç Äéïéêïýóá ÅðéôñïðÞ ôïõ êáé óå áõôÞ áíáöÝñåôáé üôé ç
ïñãÜíùóç êáé ç äñÜóç ôïõ åîõðçñåôåß ôçí åëåýèåñç ëåéôïõñãßá ôïõ äçìïêñáôéêïý ðïëéôåýìáôïò. 2. Óôïí ÅéóáããåëÝá ôïõ
Áñåßïõ ÐÜãïõ ãíùóôïðïéïýíôáé åðßóçò ôï üíïìá, ôï Ýìâëçìá
êáé ç Ýäñá ôïõ ðïëéôéêïý êüììáôïò êáé õðïâÜëëïíôáé ôï êáôáóôáôéêü Þ ç éäñõôéêÞ ôïõ äéáêÞñõîç, ðïõ õðïãñÜöïíôáé áðü
äéáêüóéïõò, ôïõëÜ÷éóôïí, ðïëßôåò ìå äéêáßùìá øÞöïõ. 3. …
6. Ôï ðïëéôéêü êüììá áðïêôÜ ìå ôçí ßäñõóÞ ôïõ íïìéêÞ ðñïóùðéêüôçôá ãéá ôçí åêðëÞñùóç ôçò óõíôáãìáôéêÞò áðïóôïëÞò ôïõ».
9. ÅðåéäÞ, ï ßäéïò íüìïò ðåñéÝ÷åé áíáëõôéêÝò ñõèìßóåéò ãéá
ôçí êñáôéêÞ ÷ñçìáôïäüôçóç ôùí ðïëéôéêþí êïììÜôùí, ôá Ýóïäá
êáé ôéò äáðÜíåò, ôç äçìïóéüôçôá êáé ôïí Ýëåã÷ï ôùí ïéêïíïìéêþí ôùí ðïëéôéêþí êïììÜôùí êáé ôùí õðïøçößùí âïõëåõôþí
êáé ôéò ó÷åôéêÝò äéïéêçôéêÝò êõñþóåéò. ÐåñéÝ÷åé, åðßóçò, ñõèìßóåéò ãéá ôçí ðñïåêëïãéêÞ ðñïâïëÞ ôùí êïììÜôùí êáé ôùí õðïøçößùí âïõëåõôþí. Óôï êåöÜëáéï áõôü åíôÜóóïíôáé ôá Üñèñá
10 êáé 11, ôá ïðïßá ïñßæïõí ôá åîÞò: ¢ñèñï 10: «1.á. ÊáôÜ ôç
äéÜñêåéá ôçò ðñïåêëïãéêÞò ðåñéüäïõ ïé äçìüóéïé êáé ïé éäéùôéêïß ñáäéïöùíéêïß êáé ôçëåïðôéêïß óôáèìïß åëåýèåñçò ëÞøçò,
êáèþò êáé ïé öïñåßò ðáñï÷Þò óõíäñïìçôéêþí ñáäéïöùíéêþí
êáé ôçëåïðôéêþí õðçñåóéþí, êÜèå ìïñöÞò, õðï÷ñåïýíôáé íá
ìåôáäßäïõí ìçíýìáôá êïììÜôùí êáé óõíáóðéóìþí óå äéÜñêåéá
ðïõ êáèïñßæåôáé ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí Åóùôåñéêþí,
Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò êáé Ôýðïõ êáé ÌÝóùí
ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò, ç ïðïßá åêäßäåôáé ìåôÜ áðü ãíþìç ôïõ
Åèíéêïý Óõìâïõëßïõ Ñáäéïôçëåüñáóçò êáé ãíþìç ôçò ÄéáêïììáôéêÞò ÅðéôñïðÞò Åêëïãþí êáé äçìïóéåýåôáé óôçí Åöçìåñßäá
ôçò ÊõâåñíÞóåùò. Ìå üìïéá áðüöáóç, ï êáôÜ ôá áíùôÝñù ïñé-

Åðéêáéñüôçôá
æüìåíïò ÷ñüíïò êáôáíÝìåôáé ìåôáîý ôùí êïììÜôùí êáé ôùí
óõíáóðéóìþí ìå âÜóç ôçí áñ÷Þ ôçò áíáëïãéêÞò éóüôçôáò êáé
ôçí åîáóöÜëéóç ôçò ìåôÜäïóçò ôùí èÝóåùí êáé ôïõ ðñïãñÜììáôïò ôùí êïììÜôùí êáé ôùí óõíáóðéóìþí. â. Ç áíùôÝñù ìåôÜäïóç äéåíåñãåßôáé äùñåÜí êáé áðáëëÜóóåôáé áðü êÜèå ôÝëïò. 2.
Ìå ôçí êïéíÞ õðïõñãéêÞ áðüöáóç ôçò ðáñáãñÜöïõ 1, êáôÜ ôçí
áõôÞ äéáäéêáóßá êáé ìå êñéôÞñéï ôçí áíáëïãéêÞ éóüôçôá, êáèïñßæåôáé ï ÷ñüíïò ðïõ äéáôßèåôáé óôá äåëôßá åéäÞóåùí ôùí êñáôéêþí êáé éäéùôéêþí ñáäéïöùíéêþí êáé ôçëåïðôéêþí óôáèìþí ãéá
ôçí ðáñïõóßáóç ôçò ðñïåêëïãéêÞò äñáóôçñéüôçôáò ôùí êïììÜôùí êáé ôùí óõíáóðéóìþí ôùí êïììÜôùí. 3. ÊáíÝíá ìÞíõìá äåí
åðéôñÝðåôáé íá ìåôáäßäåôáé ôçí ðñïçãïýìåíç, êáèþò êáé ôçí
çìÝñá äéåîáãùãÞò ôùí åêëïãþí». ¢ñèñï 11 «1. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ðñïåêëïãéêÞò ðåñéüäïõ áðáãïñåýåôáé óôá êüììáôá
êáé ôïõò óõíáóðéóìïýò êïììÜôùí: á. Ç áíÜñôçóç Þ åðéêüëëçóç áåñïðáíþ, ðáíþ, áöéóþí êáé êÜèå Üëëïõ åßäïõò õëéêïý
ðñïâïëÞò, åêôüò ôùí ÷þñùí ôçò ðáñáãñÜöïõ 3 ôïõ Üñèñïõ
9. â. Ç ìåôÜäïóç áðü äçìüóéïõò êáé éäéùôéêïýò ñáäéïöùíéêïýò
êáé ôçëåïðôéêïýò óôáèìïýò åëåýèåñçò ëÞøçò, êáèþò êáé áðü
öïñåßò ðáñï÷Þò óõíäñïìçôéêþí ñáäéïöùíéêþí êáé ôçëåïðôéêþí
õðçñåóéþí, äéáöçìéóôéêþí ìçíõìÜôùí êáé ìçíõìÜôùí êïéíùíéêïý ðåñéå÷ïìÝíïõ ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ Í. 2328/1995 (ÖÅÊ 159
Á´), ôá ïðïßá ðñïâÜëëïõí, ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, ðïëéôéêÜ
êüììáôá Þ óõíáóðéóìïýò ðïëéôéêþí êïììÜôùí, ìå åîáßñåóç ôç
ìåôÜäïóç ôÝôïéùí äéáöçìéóôéêþí ìçíõìÜôùí, óýìöùíá ìå ôá
ïñéæüìåíá óôï ðñïçãïýìåíï Üñèñï. 2. Ìå êïéíÞ áðüöáóç ôùí
Õðïõñãþí Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò
êáé Äçìüóéáò ÔÜîçò êáèïñßæïíôáé ïé þñåò ëåéôïõñãßáò êáé ç êëßìáêá Ýíôáóçò ôùí ìåãáöùíéêþí åãêáôáóôÜóåùí ôùí åêëïãéêþí êÝíôñùí, ôùí ãñáöåßùí êáé ôùí ï÷çìÜôùí ôùí êïììÜôùí,
êáèþò êáé êÜèå Üëëç ó÷åôéêÞ ëåðôïìÝñåéá. Ôéò þñåò ôçò êïéíÞò çóõ÷ßáò áðáãïñåýåôáé ç ÷ñÞóç ôùí ðáñáðÜíù åãêáôáóôÜóåùí. Åðßóçò áðáãïñåýåôáé ç ÷ñÞóç ôïõò, åöüóïí ãåéôíéÜæïõí
ìå íïóçëåõôéêÜ éäñýìáôá êáé ó÷ïëåßá».
10. ÅðåéäÞ, êáôÜ ôçí ãíþìç ôïõ ÐñïÝäñïõ ôïõ ÔìÞìáôïò
êáé ôùí Óõìâïýëùí Å. Óáñð, Äçì. Ãñáôóßá êáé Çñ. Ôóáêüðïõëïõ êáé ôùí ÐáñÝäñùí Çë. ÌÜæïõ êáé É. Ìé÷áëáêüðïõëïõ, åö’
üóïí, üðùò åêôÝèçêå ðáñáðÜíù, êáôÜ ôï Üñèñï 29 ðáñ. 2 åäÜöéï ôñßôï ôïõ ÓõíôÜãìáôïò ï íüìïò ìðïñåß íá áðáãïñåýåé ïñéóìÝíåò ìïñöÝò ðñïåêëïãéêÞò ðñïâïëÞò ôùí êïììÜôùí, ç áðáãüñåõóç ìåôáäüóåùò áðü ôá ñáäéïôçëåïðôéêÜ ìÝóá êáôÜ ôçí
ðñïåêëïãéêÞ ðåñßïäï ìçíõìÜôùí êïììÜôùí, ðïõ åðéâÜëëåôáé
ìå ôï Üñèñï 11 ðáñ. 1 ðåñ. â´ ôïõ í. 3021/2002, åßíáé óýìöùíç
ìå ôçí ðñïáíáöåñèåßóá óõíôáãìáôéêÞ äéÜôáîç. Óõíåðþò, åßíáé
áðïññéðôÝá ùò áâÜóéìá üóá ðåñß ôïõ áíôéèÝôïõ ðñïâÜëëïíôáé
ìå ôéò êñéíüìåíåò áéôÞóåéò. ÊáôÜ ôçí åéäéêüôåñç äå ãíþìç ôùí
Óõìâïýëùí Ä. Ãñáôóßá êáé Çñ. Ôóáêüðïõëïõ, ç óõíôáãìáôéêÞ
áñ÷Þ ôçò éóüôçôáò åðéâÜëëåé üðùò ï áðáãïñåõôéêüò êáíüíáò
ôïõ Üñèñïõ 11 ôïõ í. 3023/2002 áñ÷ßæåé íá éó÷ýåé ü÷é áðü ôçí
ðñïêÞñõîç ôùí åêëïãþí êáé ôçí Ýíáñîç ôçò ðñïåêëïãéêÞò ðåñéüäïõ, áëëÜ áðü ôçí Ýíáñîç ôçò ÷ñïíéêÞò ðåñéüäïõ, åíôüò ôçò
ïðïßáò ôá êüììáôá Ý÷ïõí ôçí åõ÷Ýñåéá íá ÷ñçóéìïðïéÞóïõí
ôïí ÷ñüíï ðïõ ôïõò äéáôßèåôáé äùñåÜí ãéá ôçí ìåôÜäïóç ôùí
ðñïåêëïãéêþí ôïõò ìçíõìÜôùí, óýìöùíá ìå ôéò åéäéêüôåñåò
ñõèìßóåéò ôçò õðïõñãéêÞò áðïöÜóåùò, ðïõ ðñïâëÝðåôáé óôï
Üñèñï 10 ðáñ. 1 ôïõ ßäéïõ íüìïõ. ÊáôÜ ôçí ãíþìç, üìùò ôçò
Óõìâïýëïõ Å. Íßêá, ç åðéâáëëüìåíç áðü ôï Üñèñï 11 ôïõ í.
3023/2002 áðüëõôç áðáãüñåõóç ìåôáäüóåùò ìçíõìÜôùí ôùí
êïììÜôùí êáôÜ ôçí ðñïåêëïãéêÞ ðåñßïäï, óå óõíäõáóìü ìå
ôçí åéóá÷èåßóá áñ÷éêþò õðü êáèåóôþò åëåõèåñßáò ôçò ñáäéï-

ôçëåïðôéêÞò ðñïâïëÞò ôùí êïììÜôùí êáé åðáíáëçöèåßóá êáé
ìå ôï Üñèñï 10 ôïõ íüìïõ áõôïý ñýèìéóç, ç ïðïßá ðñïâëÝðåé
êáôáíïìÞ ôïõ «ñáäéïôçëåïðôéêïý» ÷ñüíïõ âÜóåé ôçò áñ÷Þò ôçò
áíáëïãéêÞò éóüôçôáò (ç ïðïßá áñ÷Þ åðéôñÝðåé ôçí äéáöïñïðïßçóç ôçò ìåôá÷åéñßóåùò ôùí êïììÜôùí âÜóåé áíôéêåéìåíéêþí êñéôçñßùí ðïõ áíÜãïíôáé óôçí ðïëéôéêÞ óçìáóßá ôùí êïììÜôùí,
üðùò ç êïéíïâïõëåõôéêÞ ôïõò äýíáìç, ç ïñãÜíùóÞ ôïõò óå
åèíéêÞ êëßìáêá, ï ñüëïò ðïõ Ý÷ïõí ðáßîåé óôçí ðïëéôéêÞ æùÞ,
ê.Ü. âë. ÓôÅ 4331, 4333/1996 åðôáìåëïýò, 930/1990 Ïëïìåëåßáò), ïäçãåß, åî áíôéêåéìÝíïõ, óôçí Üíéóç ìåôá÷åßñéóç ôùí
íåïåìöáíéæïìÝíùí êïììÜôùí, áðü ôçò áðüøåùò ôçò äõíáôüôçôáò ðñïóâÜóåùò óôï åêëïãéêü óþìá ìÝóù ôïõ ðëÝïí äõíáìéêïý êáé áðïôåëåóìáôéêïý ìÝóïõ åðéêïéíùíßáò êáôÜ ôïí ðëÝïí
êñßóéìï ÷ñüíï, áöïý ïé áíÜãêåò ôùí êïììÜôùí áõôþí ðñïò
ðáñïõóßáóç ôùí ðïëéôéêþí ôïõò èÝóåùí åßíáé áõîçìÝíåò, ÷Üñéí
ôçò ðïëõöùíßáò óôïí ðïëéôéêü äéÜëïãï. ÊáôÜ ôçí ìåéïøçöÞóáóá, åðïìÝíùò ãíþìç, ç åðßìá÷ç áðáãüñåõóç ôïõ Üñèñïõ 11
ôïõ í. 3023/2002, åíôáóóïìÝíç óôï êáôÜ ôá áíùôÝñù óýóôçìá
ñõèìßóåùí ôùí Üñèñùí 10 êáé 11 ôïõ íüìïõ áõôïý, êáèéóôÜ
ôï óýóôçìá áõôü ìç óõìâáôü ìå ôï Óýíôáãìá, äéüôé áíôéâáßíåé
óôçí áñ÷Þ ôçò éóüôçôáò.
11. ÅðåéäÞ, ïé êáíüíåò, ôïõò ïðïßïõò åîïõóéïäïôåßôáé íá
èåóðßóåé ï Õðïõñãüò Åóùôåñéêþí ìå ôçí áðüöáóç ôïõ Üñèñïõ
10 ðáñ. 1 ôïõ í. 3023/2002, áöïñïýí ôçí ñýèìéóç ìéáò ìïñöÞò ðñïåêëïãéêÞò ðñïâïëÞò ôùí êïììÜôùí, äçëáäÞ ôùí ñáäéïöùíéêþí êáé ôçëåïðôéêþí ìçíõìÜôùí. ÅðïìÝíùò, ç ñýèìéóç
áõôÞ áíÜãåôáé óôçí åí ãÝíåé íïìïèåóßá ðåñß åêëïãþí êáé ü÷é
óôïí êáôÜ ôï Óýíôáãìá (Üñèñï 15 ðáñ. 2) êñáôéêü Ýëåã÷ï ôçò
ñáäéïöùíßáò êáé ôçò ôçëåïñÜóåùò. Óõíåðþò, ðñïå÷üíôùò ãéá
ôïí ëüãï áõôüí, ç ñýèìéóç ôïõ ùò Üíù æçôÞìáôïò äåí áíÞêåé
óôçí áðïêëåéóôéêÞ áñìïäéüôçôá ôïõ Åèíéêïý Óõìâïõëßïõ Ñáäéïôçëåüñáóçò. Êáô’ áêïëïõèßáí, åßíáé áðïññéðôÝá ùò áâÜóéìá ôá
ðåñß ôïõ áíôéèÝôïõ ðñïâáëëüìåíá ìå ôçí êñéíüìåíç áßôçóç.
12. ÅðåéäÞ, ïé äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 10 ðáñ. 1 ôïõ í. 3021/
2002 õëïðïéïýí ôçí åðéôáãÞ ôïõ Üñèñïõ 15 ðáñ. 2 åäÜöéï
ôåëåõôáßï ôïõ ÓõíôÜãìáôïò ãéá ôçí ðáñá÷þñçóç óôá êüììáôá
÷ñüíïõ ãéá ôçí äùñåÜí ðñïâïëÞ ðñïåêëïãéêþí ìçíõìÜôùí áðü
ôá ñáäéïôçëåïðôéêÜ ìÝóá êáé áðïôåëïýí, êáôÜ ôïýôï, åêôåëåóôéêü ôïõ ÓõíôÜãìáôïò íüìï. ÊáôÜ ôéò ðáñáðÜíù äéáôÜîåéò, ï
êáèïñéóìüò ôïõ ÷ñüíïõ áõôïý êáé ç ñýèìéóç ôçò êáôáíïìÞò
ôïõ ìå ôçí ðñïâëåðüìåíç óå áõôÝò õðïõñãéêÞ áðüöáóç âáóßæåôáé, êáô´ áñ÷Þí, óå äýï áñ÷Ýò: Ðñþôïí, óôçí ðáñá÷þñçóç
óå üëá, êáô´ áñ÷Þí, ôá êüììáôá åíüò ÷ñüíïõ åëÜ÷éóôïõ ìåí,
áëëÜ åðáñêïýò ãéá ôçí ðáñïõóßáóç óôï åêëïãéêü óþìá ôùí
ïõóéùäþí óçìåßùí ôïõ ðñïãñÜììáôüò ôùí (âë. ÓôÅ 4333/1996,
1282/1992 Ïëïì., 930/1990 Ïëïì.). Äåýôåñïí, óôçí áñ÷Þ ôçò
áíáëïãéêÞò éóüôçôáò, ç ïðïßá åðéôñÝðåé ôç äéáöïñïðïßçóç ôçò
ìåôá÷åéñßóåùò ôùí êïììÜôùí óôçí ðïóïôéêÞ êáôáíïìÞ ôïõ
äéáôéèåìÝíïõ ãéá ôçí äùñåÜí ðñïåêëïãéêÞ ðñïâïëÞ ôïõò áðü
ôá ñáäéïôçëåïðôéêÜ ìÝóá ÷ñüíïõ, ìå âÜóç êñéôÞñéá áíôéêåéìåíéêÜ êáé ðñüóöïñá íá åîõðçñåôÞóïõí ôïí óõíôáãìáôéêþò
áíåêôü óêïðü ôçò åíéó÷ýóåùò åíåñãþí ðïëéôéêþí äõíÜìåùí,
üðùò åßíáé, ìåôáîý Üëëùí, ç åêðñïóþðçóç ôùí êïììÜôùí óôçí
ÂïõëÞ ôùí ÅëëÞíùí êáé óôï Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï, ç óõììåôï÷Þ ôïõò óå ðñïçãïýìåíåò åêëïãéêÝò áíáìåôñÞóåéò, ôï ðïóïóôü ôùí åãêýñùí øçöïäåëôßùí ðïõ óõãêÝíôñùóáí êáôÜ ôéò
ðñïçãïýìåíåò áõôÝò åêëïãÝò êáé õðïäçëþíåé ôçí áíôáðüêñéóç
ðïõ Ý÷ïõí óôï åêëïãéêü óþìá, ç ßäñõóÞ ôïõò óå ÷ñüíï åããýò
ôïõ ÷ñüíïõ äéåîáãùãÞò óõãêåêñéìÝíùí åêëïãþí (ðñâë. ÁÅÄ 34,
35/1999, ÓôÅ 4331, 4333/1996, 930/1990). Åî Üëëïõ, êáôÜ ôç
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Åðéêáéñüôçôá
ãíþìç ôïõ ÐñïÝäñïõ êáé ôùí Óõìâïýëùí Å. Óáñð êáé Å. Íßêá,
ðñïò ôçí ïðïßá åôÜ÷èçóáí êáé ïé ÐÜñåäñïé Ç. ÌÜæïò êáé É. Ìé÷áëáêüðïõëïò, ãéá ôïí êáèïñéóìü ôïõ ÷ñüíïõ ðïõ èá äéáôåèåß
ãéá ôçí äùñåÜí ðñïâïëÞ ìçíõìÜôùí ôùí êïììÜôùí êáôÜ ôçí
ðñïåêëïãéêÞ ðåñßïäï êáé ôçí êáôáíïìÞ áõôïý ìåôáîý ôùí êïììÜôùí íïìßìùò óõíåêôéìþíôáé ôï ÷ñçìáôéêü ðïóü, ðïõ ìðïñåß
íá äéáôåèåß áðü ôïí êñáôéêü ðñïûðïëïãéóìü ãéá ôïí óêïðü ôçò
ðñïâïëÞò ôùí ìçíõìÜôùí ôùí êïììÜôùí, ï áñéèìüò ôùí êïììÜôùí, ðïõ Ý÷ïõí åêäçëþóåé ôç âïýëçóç íá ìåôÜó÷ïõí óôéò
åêëïãÝò, êáé ï ÷ñüíïò ðïõ ìðïñåß åõëüãùò íá äéáôåèåß ãéá ôçí
ðñïâïëÞ ôùí áíùôÝñù ìçíõìÜôùí, þóôå íá áðïöåõ÷èåß ç ðëÞñçò êÜëõøç ôïõ ðñïãñÜììáôïò ôùí ñáäéïôçëåïðôéêþí ìÝóùí
ìå ôçí ìåôÜäïóç ôùí ìçíõìÜôùí ôùí êïììÜôùí.
13. ÅðåéäÞ, ç ðñþôç ðñïóâáëëüìåíç áðü 13.5.2009 õðïõñãéêÞ áðüöáóç ïñßæåé ôá åîÞò: «ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ðñïåêëïãéêÞò ðåñéüäïõ, åíüøåé ôùí åêëïãþí ôçò 7çò Éïõíßïõ 2009 ãéá
ôçí áíÜäåéîç ôùí áíôéðñïóþðùí óôï Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï,
éó÷ýïõí ïé åîÞò ñõèìßóåéò, ùò ðñïò ôïõò üñïõò ðñïâïëÞò ôùí
ðïëéôéêþí êïììÜôùí êáé óõíáóðéóìþí êïììÜôùí, ðïõ óõììåôÝ÷ïõí óôéò åêëïãÝò áõôÝò, áëëÜ êáé óôçí ðáñïýóá óýíèåóç
ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ, áðü ôïõò äçìüóéïõò êáé éäéùôéêïýò åíçìåñùôéêïýò ñáäéïöùíéêïýò êáé ôçëåïðôéêïýò óôáèìïýò åëåýèåñçò ëÞøçò, êáèþò êáé ôïõò öïñåßò ðáñï÷Þò óõíäñïìçôéêþí, ñáäéïöùíéêþí êáé ôçëåïðôéêþí õðçñåóéþí êÜèå
ìïñöÞò, ïé ïðïßïé ëåéôïõñãïýí íüìéìá óýìöùíá ìå ôçí éó÷ýïõóá ñáäéïôçëåïðôéêÞ íïìïèåóßá: 1. Ç «ÅëëçíéêÞ Ñáäéïöùíßá
êáé Ôçëåüñáóç ÁÅ» (ÅÑÔ ÁÅ) Ý÷åé ôçí õðï÷ñÝùóç íá ìåôáäþóåé
óå åèíéêü ñáäéïöùíéêü êáé ôçëåïðôéêü äßêôõï ìéá óõíÝíôåõîç
äéÜñêåéáò åîÞíôá (60´) ðñþôùí ëåðôþí ôçò þñáò, ôïõ áñ÷çãïý
êÜèå ðïëéôéêïý êüììáôïò Þ óõíáóðéóìïý êïììÜôùí. Ç ÅÑÔ ÁÅ
õðï÷ñåïýôáé íá åðéôñÝðåé ôçí áðåõèåßáò áíáìåôÜäïóç ôùí
óõíåíôåýîåùí êáé íá äéáèÝôåé äùñåÜí ôï ðåñéå÷üìåíï ôùí ó÷åôéêþí ìáãíçôïóêïðÞóåùí Þ ìáãíçôïöùíÞóåùí óå ïðïéïíäÞðïôå éäéùôéêü ñáäéïöùíéêü Þ ôçëåïðôéêü óôáèìü ðïõ ëåéôïõñãåß íüìéìá êáé õðïâÜëëåé áíôßóôïé÷ï áßôçìá. 2. Ç ÅÑÔ ÁÅ Ý÷åé
åðßóçò ôçí õðï÷ñÝùóç íá ìåôáäþóåé óå åèíéêü ôçëåïðôéêü êáé
ñáäéïöùíéêü äßêôõï êáôÜ ôç ìåóçìâñéíÞ æþíç, ìéá óõíÝíôåõîç
Ôýðïõ, ìå êáèÝíá áðü ôïõò áñ÷çãïýò ôùí ðïëéôéêþí êïììÜôùí
Þ óõíáóðéóìþí êïììÜôùí, äéÜñêåéáò åîÞíôá (60´) ðñþôùí
ëåðôþí ôçò þñáò. Ôéò óõíåíôåýîåéò áõôÝò Ý÷ïõí ôçí õðï÷ñÝùóç íá ìåôáäþóïõí ôçí ßäéá ìÝñá åßôå áðåõèåßáò, åßôå ìáãíçôïóêïðçìÝíåò Þ ìáãíçôïöùíçìÝíåò êáé ïé íïìßìùò ëåéôïõñãïýíôåò éäéùôéêïß åíçìåñùôéêïß ñáäéïöùíéêïß êáé ôçëåïðôéêïß
óôáèìïß åëåýèåñçò ëÞøçò åèíéêÞò, ðåñéöåñåéáêÞò êáé ôïðéêÞò
åìâÝëåéáò. Óå ðåñßðôùóç ìáãíçôïóêïðçìÝíçò Þ ìáãíçôïöùíçìÝíçò ìåôÜäïóçò, ç Ýíáñîç êáé ç ëÞîç ìåôÜäïóçò ðñÝðåé
íá ëÜâåé ÷þñá ìåôáîý 12:00 - 01:00. Ôï åäÜöéï â´ ôçò ðáñ. 1
ôçò ðáñïýóáò Ý÷åé åöáñìïãÞ êáé ãéá ôéò óõíåíôåýîåéò ôçò
ðáñïýóáò ðáñáãñÜöïõ. 3. Ç ÅÑÔ ÁÅ êáèþò êáé ïé íïìßìùò ëåéôïõñãïýíôåò åíçìåñùôéêïß éäéùôéêïß ôçëåïðôéêïß êáé ñáäéïöùíéêïß óôáèìïß åëåýèåñçò ëÞøçò åèíéêÞò, ðåñéöåñåéáêÞò êáé
ôïðéêÞò åìâÝëåéáò Ý÷ïõí ôçí õðï÷ñÝùóç íá ïñãáíþóïõí ôÝóóåñéò, ôïõëÜ÷éóôïí, áõôïôåëåßò óõæçôÞóåéò óôñïããõëÞò ôñÜðåæáò ìå åêðñïóþðïõò ôùí ðïëéôéêþí êïììÜôùí Þ óõíáóðéóìþí êïììÜôùí ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò. Ùò þñá ìåôÜäïóçò
ôùí óõæçôÞóåùí áõôþí ïñßæåôáé ôï äéÜóôçìá áðü 18:00 - 01:30.
4. Ç ÅÑÔ ÁÅ Ý÷åé ôçí õðï÷ñÝùóç íá êáëýøåé ìéá ðñïåêëïãéêÞ
óõãêÝíôñùóç Þ Üëëç ðñïåêëïãéêÞ ðïëéôéêÞ åêäÞëùóç êáèåíüò
áðü ôá ðïëéôéêÜ êüììáôá Þ óõíáóðéóìïýò êïììÜôùí, ôçí ïðïßá
èá åðéëÝîïõí ôá ßäéá. Åðßóçò, ç ÅÑÔ ÁÅ Ý÷åé ôçí õðï÷ñÝùóç íá
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êáëýøåé ìÝóù ôïõ ôçëåïðôéêïý óôáèìïý «ÅëëçíéêÞ Ôçëåüñáóç
- 3» ìéá ðñïåêëïãéêÞ óõãêÝíôñùóç Þ Üëëç ðñïåêëïãéêÞ ðïëéôéêÞ åêäÞëùóç êáèåíüò áðü ôá ðïëéôéêÜ êüììáôá Þ óõíáóðéóìïýò êïììÜôùí, ç ïðïßá èá äéïñãáíùèåß óôç Èåóóáëïíßêç Þ
óå Üëëç ðüëç ôçò Âüñåéáò ÅëëÜäáò êáé åßíáé äõíáôüí íá êáëõöèåß ìÝóù ôùí äéáèÝóéìùí ôå÷íéêþí ìÝóùí ôïõ ôçëåïðôéêïý
óôáèìïý ÅÔ-3. Ôï åäÜöéï â´ ôçò ðáñ. 1 ôçò ðáñïýóáò åöáñìüæåôáé êáé óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ. 5. Ç ÅÑÔ ÁÅ êáé ïé íïìßìùò ëåéôïõñãïýíôåò åíçìåñùôéêïß éäéùôéêïß ôçëåïðôéêïß êáé ñáäéïöùíéêïß óôáèìïß åèíéêÞò, ðåñéöåñåéáêÞò êáé ôïðéêÞò åìâÝëåéáò,
êáèþò êáé ïé öïñåßò óõíäñïìçôéêþí ñáäéïöùíéêþí êáé ôçëåïðôéêþí õðçñåóéþí êÜèå ìïñöÞò Ý÷ïõí õðï÷ñÝùóç íá äéáèÝóïõí äùñåÜí Ýíá äåêÜëåðôï ôçí åâäïìÜäá óå êáèÝíá áðü ôá
ðïëéôéêÜ êüììáôá êáé óõíáóðéóìïýò êïììÜôùí ãéá ôçí ðáñïõóßáóç ôùí ðñïãñáììÜôùí ôïõò Þ üðïéá Üëëç ðïëéôéêÞ äñáóôçñéüôçôá åðéëåãåß áðü ôá áíôßóôïé÷á êüììáôá. Äåí åðéôñÝðåôáé
ìåôáêýëéóç, ïýôå óõóóþñåõóç ôùí äåêáëÝðôùí. Êáô´ åîáßñåóç,
êáé óå ðåñßðôùóç ðïõ äåí êáôáóôåß åöéêôÞ áðü ôá ðïëéôéêÜ
êüììáôá Þ ôïõò óõíáóðéóìïýò êïììÜôùí ç ÷ñÞóç ôïõ äùñåÜí
äåêáëÝðôïõ êáôÜ ôá áíùôÝñù, åðéôñÝðåôáé, êáôüðéí áéôÞóåùò,
ç ìåôáêýëéóç êáé ìüíïí ôïõ äåêáëÝðôïõ ôçò ðñþôçò åâäïìÜäáò áðïêëåéóôéêþò óôç äåýôåñç. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí äåêÜëåðôùí áõôþí åðéôñÝðåôáé óôá êüììáôá Þ óõíáóðéóìïýò êïììÜôùí íá ìåôáäßäïõí äéáöçìéóôéêÜ ìçíýìáôá ôá ïðïßá äåí
ìðïñïýí íá õðåñâïýí ôï Ýíá ôñßôï (1/3) ôïõ åêÜóôïôå äéáôéèÝìåíïõ äåêÜëåðôïõ ÷ñüíïõ. 6. Ï ÷ñüíïò ðïõ äéáôßèåôáé ãéá
ôç ìåôÜäïóç äéáöçìéóôéêþí ìçíõìÜôùí ôùí ðïëéôéêþí êïììÜôùí Þ óõíáóðéóìþí êïììÜôùí óôïõò åíçìåñùôéêïýò ôçëåïðôéêïýò óôáèìïýò åèíéêÞò åìâÝëåéáò êáèþò êáé óôïõò öïñåßò
ðáñï÷Þò óõíäñïìçôéêþí ñáäéïöùíéêþí êáé ôçëåïðôéêþí õðçñåóéþí ìÝóù äïñõöüñïõ, äåí åðéôñÝðåôáé íá õðåñâáßíåé ôï
åßêïóé ôïéò åêáôü (20%) ôïõ çìåñÞóéïõ ÷ñüíïõ ìåôÜäïóçò ñáäéïöùíéêþí Þ ôçëåïðôéêþí ðñïãñáììÜôùí. Ï êáôáìåñéóìüò ôïõ
÷ñüíïõ áõôïý äåí åðéôñÝðåôáé íá õðåñâáßíåé ôá ôÝóóåñá ëåðôÜ
ôçò þñáò (4´) áíÜ þñá, ìç óõíõðïëéæüìåíïõ ôïõ åðéôñåðüìåíïõ áíÜ þñá ïñßïõ ôùí äþäåêá ëåðôþí (12´) ôïõ ÷ñüíïõ ìåôÜäïóçò ôùí äéáöçìéóôéêþí ìçíõìÜôùí. Ï óõíïëéêüò ÷ñüíïò ãéá
ôç ìåôÜäïóç ìçíõìÜôùí ôùí ðïëéôéêþí êïììÜôùí Í.Ä.,
ÐÁ.Ó.Ï.Ê., Ê.Ê.Å., ÓÕ.ÑÉ.Æ.Á., ËÁ.Ï.Ó., óôïõò éäéùôéêïýò åíçìåñùôéêïýò ôçëåïðôéêïýò óôáèìïýò åèíéêÞò åìâÝëåéáò, èá áíôéóôïé÷åß óôï ðïóü ôùí Ýîé åêáôïììõñßùí åõñþ (6.000.000 €) êáé ôïõò
öïñåßò ðáñï÷Þò óõíäñïìçôéêþí ñáäéïöùíéêþí êáé ôçëåïðôéêþí õðçñåóéþí ìÝóù äïñõöüñïõ èá áíôéóôïé÷åß óôï ðïóü ôùí
äéáêïóßùí ðåíÞíôá ÷éëéÜäùí åõñþ (250.000 €), ìå âÜóç ôïõò
èåùñçìÝíïõò áðü ôçí ïéêåßá Ä.Ï.Õ. ôéìïêáôáëüãïõò, Ýùò ôçí
4çò ÌáÀïõ 2009, çìåñïìçíßá Ýíáñîçò ôçò ðñïåêëïãéêÞò ðåñéüäïõ ôùí åêëïãþí ôçò 7çò Éïõíßïõ 2009 ãéá ôçí áíÜäåéîç ôùí
ìåëþí ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ. Ç áíáëïãßá êáôáíïìÞò
ôïõ ÷ñüíïõ Ý÷åé ùò åîÞò: Ðïóïóôü ðåíÞíôá ôïéò åêáôü (50%)
èá äéáôßèåôáé éóïìåñþò óôá êüììáôá Þ óõíáóðéóìïýò êïììÜôùí. Ôï õðüëïéðï ðåíÞíôá ôïéò åêáôü (50%) èá äéáôßèåôáé óôá
êüììáôá Þ óõíáóðéóìïýò êïììÜôùí áíÜëïãá ìå ôçí åêðñïóþðçóÞ ôïõò óôçí ðáñïýóá óýíèåóç ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ. Ç êáôáíïìÞ ôïõ ÷ñüíïõ ìåôÜäïóçò äéáöçìéóôéêþí ìçíõìÜôùí Þ ìçíõìÜôùí êïéíùíéêïý ðåñéå÷ïìÝíïõ ôùí ðïëéôéêþí
êïììÜôùí Þ óõíáóðéóìþí êïììÜôùí óôïõò äçìüóéïõò êáé éäéùôéêïýò åíçìåñùôéêïýò ôçëåïðôéêïýò óôáèìïýò áíôéóôïé÷åß óôá
åîÞò ðïóÜ: MEGA CHANNEL 1.678.480 åõñþ, ANTENNA T.V.
1.038.933 åõñþ, ALPHA TV 854.160 åõñþ, STAR 878.111 åõñþ,
ALTER 550.845 åõñþ, ÓÊÁÚ 360.000 åõñþ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁ T.V. 8.272

Åðéêáéñüôçôá
åõñþ, 902 ÁÑÉÓÔÅÑÁ ÓÔÁ FM 31.198 åõñþ, ÅÔ1, ÍÅÔ, EÑÔ3
600.000 åõñþ êáé óôïõò öïñåßò ðáñï÷Þò óõíäñïìçôéêþí ñáäéïöùíéêþí êáé ôçëåïðôéêþí õðçñåóéþí ìÝóù äïñõöüñïõ
250.000 åõñþ. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ðñïåêëïãéêÞò ðåñéüäïõ
äåí åðéôñÝðåôáé ç ìåôÜäïóç ìçíõìÜôùí öïñÝùí åêôüò ôùí
ðïëéôéêþí êïììÜôùí Þ óõíáóðéóìþí êïììÜôùí, ôï ðåñéå÷üìåíï
ôùí ïðïßùí ìðïñåß íá ÷áñáêôçñéóèåß, Üìåóá Þ Ýììåóá, ùò ðïëéôéêü. 7. Ï ÷ñüíïò ðïõ äéáôßèåôáé ãéá ôç ìåôÜäïóç äéáöçìéóôéêþí ìçíõìÜôùí ôùí ðïëéôéêþí êïììÜôùí Þ óõíáóðéóìþí êïììÜôùí óôïõò éäéùôéêïýò åíçìåñùôéêïýò ôçëåïðôéêïýò óôáèìïýò, ðåñéöåñåéáêÞò êáé ôïðéêÞò åìâÝëåéáò êáèþò êáé óôïõò
ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò, êáèïñßæåôáé óå ïêôþ (8) ëåðôÜ ôçò
þñáò çìåñçóßùò. Ùò þñá ìåôÜäïóçò ôùí ìçíõìÜôùí áõôþí
ïñßæåôáé ôï äéÜóôçìá áðü 7:00 Ýùò 22:00. Ç êáôáíïìÞ ôïõ ÷ñüíïõ åßíáé áíÜëïãç ìå áõôÞ ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ.
8. Ï ÷ñüíïò ìåôÜäïóçò äéáöçìéóôéêþí ìçíõìÜôùí Þ ìçíõìÜôùí êïéíùíéêïý ðåñéå÷ïìÝíïõ ôùí ðïëéôéêþí êïììÜôùí Þ óõíáóðéóìþí êïììÜôùí óôçí ÅÑÁ êáèïñßæåôáé óå äÝêá (10´) ëåðôÜ
ôçò þñáò çìåñçóßùò. Ç êáôáíïìÞ ôïõ ÷ñüíïõ áõôïý åßíáé áíÜëïãç ìå áõôÞ ôçò ðáñáãñÜöïõ 6. 9. Ç ÅÑÔ ÁÅ êáé ïé íïìßìùò
ëåéôïõñãïýíôåò éäéùôéêïß åíçìåñùôéêïß ôçëåïðôéêïß óôáèìïß
åèíéêÞò, ðåñéöåñåéáêÞò êáé ôïðéêÞò åìâÝëåéáò êáé éäéùôéêïß åíçìåñùôéêïß ñáäéïöùíéêïß óôáèìïß, êáèþò êáé ïé öïñåßò óõíäñïìçôéêþí ñáäéïöùíéêþí êáé ôçëåïðôéêþí õðçñåóéþí êÜèå ìïñöÞò, õðï÷ñåïýíôáé íá äéáèÝôïõí ôï Ýíá ôñßôï (1/3) ôïõ ÷ñüíïõ
ôùí äåëôßùí åéäÞóåùí ãéá ôçí ðáñïõóßáóç ôçò ðñïåêëïãéêÞò
äñáóôçñéüôçôáò ôùí êïììÜôùí êáé ôùí óõíáóðéóìþí ôùí êïììÜôùí. Áðü ôç ñýèìéóç áõôÞ åîáéñïýíôáé ôá äåëôßá åéäÞóåùí
êÜôù ôùí ðÝíôå (5´) ëåðôþí. 10. Ïé äçìüóéïé êáé ïé íïìßìùò
ëåéôïõñãïýíôåò åíçìåñùôéêïß éäéùôéêïß ôçëåïðôéêïß óôáèìïß
åèíéêÞò ðåñéöåñåéáêÞò Þ ôïðéêÞò åìâÝëåéáò êáé éäéùôéêïß åíçìåñùôéêïß ñáäéïöùíéêïß óôáèìïß, êáèþò êáé ïé öïñåßò óõíäñïìçôéêþí ñáäéïöùíéêþí êáé ôçëåïðôéêþí õðçñåóéþí êÜèå ìïñöÞò, ïöåßëïõí íá ìåñéìíïýí, þóôå ç ðñïâïëÞ, êáôÜ ôç äéÜñêåéá äåëôßùí åéäÞóåùí, åêðïìðþí ðïëéôéêïý äéáëüãïõ Þ Üëëùí
åíçìåñùôéêþí åêðïìðþí, óõíåíôåýîåùí ó÷åôéêÜ ìå ôéò èÝóåéò
êáé ôç äñáóôçñéüôçôá ôùí ðïëéôéêþí êïììÜôùí Þ óõíáóðéóìþí
êïììÜôùí íá ìçí ðáñáâéÜæåé ôçí áñ÷Þ ôçò áíáëïãéêÞò éóüôçôáò. Ç ôÞñçóç ôçò áñ÷Þò ôçò áíáëïãéêÞò éóüôçôáò ðñÝðåé íá
äéÝðåé åí ãÝíåé ôá äåëôßá åéäÞóåùí êáé ôá ðñïãñÜììáôÜ ôïõò,
þóôå íá åðéôåõ÷èåß ç ïõóéáóôéêÞ åíçìÝñùóç ôùí ðïëéôþí ãéá
ôéò èÝóåéò êáé ôéò äñáóôçñéüôçôåò ôùí ðïëéôéêþí êïììÜôùí Þ
óõíáóðéóìþí êïììÜôùí êáé åîåôÜæåôáé óýìöùíá ìå ôçí éó÷ýïõóá íïìïèåóßá… 13. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ðñïçãïýìåíçò çìÝñáò, êáèþò êáé êáôÜ ôçí çìÝñá äéåîáãùãÞò ôùí åêëïãþí êáé
ìÝ÷ñéò ôéò 19:00 äåí åðéôñÝðåôáé ç ìåôÜäïóç äéáöçìéóôéêþí
ìçíõìÜôùí êáé óõãêåíôñþóåùí Þ Üëëùí ðïëéôéêþí åêäçëþóåùí ôùí êïììÜôùí, êáèþò êáé ç ìåôÜäïóç åêðïìðþí ðñïåêëïãéêïý äéáëüãïõ Þ åêôéìÞóåùí ãéá ôï åêëïãéêü áðïôÝëåóìá
ìå åîáßñåóç ôéò äçëþóåéò ôùí áñ÷çãþí ôùí ðïëéôéêþí êïììÜôùí ðïõ ãßíïíôáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åêëïãéêÞò äéáäéêáóßáò…». ÐåñáéôÝñù, ç äåýôåñç ðñïóâáëëüìåíç áðü 15.5.2009
áðüöáóç ïñßæåé ôá åîÞò: «¢ñèñï 1. Ãéá ôá ðïëéôéêÜ êüììáôá Þ
óõíáóðéóìïýò êïììÜôùí ðïõ Ý÷ïõí ëÜâåé óôéò áìÝóùò ðñïçãïýìåíåò åõñùåêëïãÝò ôïõëÜ÷éóôïí ðïóïóôü 0,50 ôïéò åêáôü
(0,50%) ôïõ óõíüëïõ ôùí Ýãêõñùí øçöïäåëôßùí êáé äåí åêðñïóùðïýíôáé óôçí ðáñïýóá óýíèåóç ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ éó÷ýïõí ïé áêüëïõèïé üñïé ðñïâïëÞò ôïõò: á) Ç «ÅëëçíéêÞ
Ñáäéïöùíßá êáé Ôçëåüñáóç ÁÅ» (ÅÑÔ ÁÅ) êáé ïé éäéùôéêïß ñáäéïöùíéêïß êáé ôçëåïðôéêïß åíçìåñùôéêïß óôáèìïß åèíéêÞò, ðåñé-

öåñåéáêÞò Þ ôïðéêÞò åìâÝëåéáò åëåýèåñçò ëÞøçò, êáèþò êáé
ïé öïñåßò ðáñï÷Þò óõíäñïìçôéêþí, ñáäéïöùíéêþí êáé ôçëåïðôéêþí õðçñåóéþí êÜèå ìïñöÞò, Ý÷ïõí ôçí õðï÷ñÝùóç íá äéáèÝóïõí äùñåÜí Ýíá åéêïóÜëåðôï Þ äýï äåêÜëåðôá óå êáèÝíá
áðü ôá ðïëéôéêÜ êüììáôá Þ óõíáóðéóìïýò êïììÜôùí ãéá ôçí
ðáñïõóßáóç ôùí ðñïãñáììÜôùí ôïõò. Ôá åéêïóÜëåðôá Þ ôá
äåêÜëåðôá áõôÜ ðïõ èá ìåôáäïèïýí áðü ôçí ÅÑÔ ÁÅ åðéôñÝðåôáé íá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé áðü ôá êüììáôá áõôÜ Þ óõíáóðéóìïýò êïììÜôùí ãéá ôç ìåôÜäïóç äéáöçìéóôéêþí ìçíõìÜôùí
ìÝãéóôçò óõíïëéêÞò äéÜñêåéáò ôñéþí (3) ëåðôþí ãéá êÜèå äåêÜëåðôï. â) Ïé éäéùôéêïß ôçëåïðôéêïß êáé ñáäéïöùíéêïß åíçìåñùôéêïß óôáèìïß ìðïñïýí íá åêðëçñþóïõí ôçí õðï÷ñÝùóç ôçò
ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ ìå ôç äéïñãÜíùóç åêðïìðþí óôéò
ïðïßåò óõììåôÝ÷ïõí Þ ðáñïõóéÜæïõí ôéò áðüøåéò ôïõò ìå
åêðñüóùðü ôïõò, ðåñéóóüôåñá Þ üëá ôá ðáñáðÜíù ðïëéôéêÜ
êüììáôá Þ óõíáóðéóìïß êïììÜôùí. ¢ñèñï 2. Ãéá ôá ðïëéôéêÜ
êüììáôá Þ óõíáóðéóìïýò êïììÜôùí ðïõ Ý÷ïõí ëÜâåé óôéò áìÝóùò ðñïçãïýìåíåò åõñùåêëïãÝò ðïóïóôü êáôþôåñï ôïõ 0,50
ôïéò åêáôü (0,50%) ôïõ óõíüëïõ ôùí åãêýñùí øçöïäåëôßùí
êáèþò êáé ãéá ôá ðïëéôéêÜ êüììáôá Þ óõíáóðéóìïýò êïììÜôùí
ðïõ äåí óõììåôåß÷áí óôéò áìÝóùò ðñïçãïýìåíåò åõñùåêëïãÝò
êáé ôùí ïðïßùí ïé óõíäõáóìïß Ý÷ïõí áíáêçñõ÷èåß ãéá ôéò
ðáñïýóåò éó÷ýïõí ïé áêüëïõèïé üñïé ðñïâïëÞò ôïõò : á) Ç ÅÑÔ
ÁÅ êáé ïé éäéùôéêïß ñáäéïöùíéêïß êáé ôçëåïðôéêïß åíçìåñùôéêïß
óôáèìïß åèíéêÞò ðåñéöåñåéáêÞò Þ ôïðéêÞò åìâÝëåéáò åëåýèåñçò ëÞøçò, êáèþò êáé ïé öïñåßò ðáñï÷Þò óõíäñïìçôéêþí, ñáäéïöùíéêþí êáé ôçëåïðôéêþí õðçñåóéþí êÜèå ìïñöÞò Ý÷ïõí ôçí
õðï÷ñÝùóç íá äéáèÝóïõí äùñåÜí Ýíá ðåíôÜëåðôï óå êáèÝíá
áðü ôá ðïëéôéêÜ êüììáôá Þ óõíáóðéóìïýò êïììÜôùí ãéá ôçí
ðáñïõóßáóç ôùí ðñïãñáììÜôùí ôïõò. Ôï ðåíôÜëåðôï ðïõ èá
ìåôáäïèåß áðü ôçí ÅÑÔ ÁÅ åðéôñÝðåôáé íá ÷ñçóéìïðïéçèåß áðü
ôá êüììáôá Þ óõíáóðéóìïýò êïììÜôùí ãéá ôç ìåôÜäïóç äéáöçìéóôéêþí ìçíõìÜôùí óõíïëéêÞò äéÜñêåéáò äýï (2´) ëåðôþí.
â) Ïé éäéùôéêïß ôçëåïðôéêïß êáé ñáäéïöùíéêïß åíçìåñùôéêïß óôáèìïß ìðïñïýí íá åêðëçñþóïõí ôçí õðï÷ñÝùóç ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ ìå ôç äéïñãÜíùóç åêðïìðþí, óôéò ïðïßåò
óõììåôÝ÷ïõí Þ ðáñïõóéÜæïõí ôéò áðüøåéò ôïõò ìå åêðñüóùðü
ôïõò, ðåñéóóüôåñá Þ üëá ôá ðáñáðÜíù ðïëéôéêÜ êüììáôá Þ
óõíáóðéóìïß êïììÜôùí…».
14. ÅðåéäÞ, êáôÜ ôçí ðëåéïøçöÞóáóá ãíþìç ôïõ ÐñïÝäñïõ, ôùí Óõìâïýëùí Å. Óáñð êáé Å. Íßêá êáé ôùí ÐáñÝäñùí
Çë. ÌÜæïõ êáé É. Ìé÷áëáêüðïõëïõ, áðü ôïí óõíäõáóìü ôùí
ðñïóâáëëïìÝíùí ðñÜîåùí ðñïêýðôåé üôé ï ÷ñüíïò ðïõ õðï÷ñåïýíôáé íá ðáñá÷ùñÞóïõí ôá êñáôéêÜ êáé éäéùôéêÜ ñáäéïôçëåïðôéêÜ ìÝóá äùñåÜí ãéá ôçí ðñïâïëÞ ôùí ìçíõìÜôùí ôùí
êïììÜôùí, ðïõ èá ìåôÜó÷ïõí óôéò åõñùåêëïãÝò ôçò 7.6.2009,
êáèïñßóèçêå êáôÜ öèßíïõóá äéáâÜèìéóç, áíáëüãùò ðñïò ôçí
Ýùò ôçí Ýêäïóç ôùí åí ëüãù ðñÜîåùí óõììåôï÷Þ ôùí êïììÜôùí óôçí ðïëéôéêÞ æùÞ ôçò ÷þñáò. Åéäéêüôåñá, ìå ôçí ðñþôç
ðñïóâáëëüìåíç áðüöáóç ôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôïõ ðñïò äéÜèåóç ãéá ôç äùñåÜí ðñïâïëÞ áðü ôá ñáäéïöùíéêÜ ìÝóá ôùí
èÝóåùí ôùí êïììÜôùí ÷ñüíïõ ðáñåó÷Ýèç óôá êüììáôá ðïõ
óõììåôÝ÷ïõí óôçí ðáñïýóá óýíèåóç ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ. Ìå ôç äåýôåñç ðñïóâáëëüìåíç áðüöáóç ôá ñáäéïôçëåïðôéêÜ ìÝóá (êñáôéêÜ êáé éäéùôéêÜ) õðï÷ñåþèçêáí íá ðáñá÷ùñÞóïõí ãéá ôá êüììáôá ðïõ äåí åêðñïóùðïýíôáé ìåí óôçí
ðáñïýóá óýíèåóç ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ, áëëÜ åß÷áí
ëÜâåé óôéò áìÝóùò ðñïçãïýìåíåò åõñùåêëïãÝò ôïõëÜ÷éóôïí
ðïóïóôü 0,50% ôùí Ýãêõñùí øçöïäåëôßùí, Ýíá åéêïóÜëåðôï Þ äýï äåêÜëåðôá, ãéá ôá êüììáôá äå ðïõ åß÷áí ëÜâåé óôéò
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Åðéêáéñüôçôá
ðñïçãïýìåíåò åõñùåêëïãÝò ðïóïóôü êáôþôåñï ôïõ áíùôÝñù
0,50% Þ äåí åß÷áí ìåôÜó÷åé óôéò åí ëüãù åõñùåêëïãÝò Ýíá
ðåíôÜëåðôï ãéá ôï êáèÝíá. Åéäéêþò äå ùò ðñïò ôá ôåëåõôáßá
áõôÜ êüììáôá, ìå ôï Üñèñï 2 ôçò äåýôåñçò ðñïóâáëëïìÝíçò áðïöÜóåùò ïñßóèçêå üôé ãéá ôçí äéÜèåóç ó’ áõôÜ äùñåÜí
ôïõ áíùôÝñù ðåíôáëÝðôïõ óå êáèÝíá áðü ôïõò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò (êñáôéêü êáé éäéùôéêïýò) áðáéôåßôáé ç ðñïçãïýìåíç áíáêÞñõîç ôùí óõíäõáóìþí ôïõò áðü ôïí ¢ñåéï ÐÜãï.
Ç äéáöïñïðïßçóç ùò ðñïò ôá êüììáôá, ðïõ åßôå åß÷áí ëÜâåé
ìÝñïò óôéò ðñïçãïýìåíåò åõñùåêëïãÝò êáé äåí óõãêÝíôñùóáí ôï ðñïâëåðüìåíï ðïóïóôü åãêýñùí øçöïäåëôßùí, åßôå
äåí åß÷áí ëÜâåé ìÝñïò óôéò åêëïãÝò áõôÝò -ìåôáîý ôùí ïðïßùí
ðåñéëáìâÜíïíôáé êáé ôá óõóôáèÝíôá ìåôÜ ôéò åí ëüãù åêëïãÝò,
üðùò åßíáé êáé ôï áéôïýí êüììá- ôüóï ùò ðñïò ôïí ÷ñüíï ðïõ
ôïõò äéáôßèåôáé äùñåÜí ãéá ôçí ðñïâïëÞ ôïõò üóï êáé ùò ðñïò
ôï ÷ñïíéêü óçìåßï, ìåôÜ ôï ïðïßï ìðïñåß íá êÜíïõí ÷ñÞóç ôçò
åõ÷Ýñåéáò áõôÞò, åõñßóêåé Ýñåéóìá óôçí åîïõóéïäïôéêÞ äéÜôáîç ôçò ðåñéðôþóåùò á´ ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 10
ôïõ í. 3023/2002 êáé äåí áíôßêåéôáé óôçí óõíôáãìáôéêÞ áñ÷Þ
ôçò éóüôçôáò, äéüôé äéêáéïëïãåßôáé ëüãù ôùí äéáöïñåôéêþí óõíèçêþí, õðü ôéò ïðïßåò ôåëïýí ôá áíùôÝñù êüììáôá óå ó÷Ýóç
ìå ôá Üëëá êüììáôá ðïõ Ý÷ïõí åêäçëþóåé ôçí ðñüèåóÞ ôïõò
íá ìåôÜó÷ïõí óôéò åêëïãÝò ôçò 7.6.2009. Êáé ôïýôï äéüôé ðñüêåéôáé ðåñß êïììÜôùí ðïõ, åí áíôéèÝóåé ìå ôá Üëëá (êüììáôá
åêðñïóùðïýìåíá óôï Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï êáé êüììáôá ðïõ
óõãêÝíôñùóáí ðïóïóôü ôïõëÜ÷éóôïí 0,50% ôïõ óõíüëïõ ôùí
åãêýñùí øçöïäåëôßùí óôéò ðñïçãïýìåíåò åõñùåêëïãÝò), ðïõ
ôõã÷Üíïõí åõíïúêüôåñçò ìåôá÷åéñßóåùò ùò ðñïò ôá áíùôÝñù
æçôÞìáôá, äåí Ý÷ïõí Ýùò ôþñá åíåñãÞ óõììåôï÷Þ óôçí ðïëéôéêÞ æùÞ ôçò ÷þñáò. Ôï ãåãïíüò äå üôé êüììáôá, ðïõ, üðùò ôï
áéôïýí, éäñýèçêáí ëßãï ðñéí áðü ôçí ðñïêÞñõîç ôùí åõñùåêëïãþí, Ý÷ïõí, åíüøåé ôùí ñõèìßóåùí ôùí ðñïóâáëëïìÝíùí
ðñÜîåùí (ðåíôÜëåðôï êáé äõíáôüôçôá äùñåÜí ðñïâïëÞò ôïõ
ðñïãñÜììáôüò ôïõò ìüíï ìåôÜ ôçí áíáêÞñõîç ôùí óõíäõáóìþí ôïõò áðü ôïí ¢ñåéï ÐÜãï) êáé ôçò áðáãïñåýóåùò ôïõ
Üñèñïõ 11 ôïõ í. 3023/2002 íá ìåôáäþóïõí éäßáéò äáðÜíáéò
ðñïåêëïãéêÜ ìçíýìáôá áðü ôá ñáäéïôçëåïðôéêÜ ìÝóá, ëéãüôåñï ÷ñüíï óôç äéÜèåóÞ ôïõò ãéá ôçí ðñïâïëÞ ôïõ ðñïãñÜììáôüò ôïõò êáôÜ ôçí ôñÝ÷ïõóá ðñïåêëïãéêÞ ðåñßïäï åí ó÷Ýóåé
ìå ôá Üëëá êüììáôá, ôá ïðïßá åß÷áí áíåìðüäéóôç äõíáôüôçôá
ðñïâïëÞò ôïõ ðñïãñÜììáôüò ôïõò ðñéí áðü ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò
ôçò áðáãïñåýóåùò ôïõ áíùôÝñù Üñèñïõ 11, äåí áóêåß åðéññïÞ
åí ðñïêåéìÝíù. Ôïýôï äå äéüôé åöüóïí ï ÷ñüíïò äéåíåñãåßáò
ôùí åõñùåêëïãþí åßíáé åê ôùí ðñïôÝñùí ãíùóôüò êáé, óõíåðþò, ðïëéôéêÞ äýíáìç, åíäéáöåñïìÝíç íá ìåôÜó÷åé óôçí åêëïãéêÞ áíáìÝôñçóç ãéá ôçí áíÜäåéîç ôùí ìåëþí ôïõ Åõñùðáúêïý
Êïéíïâïõëßïõ, åßíáé óå èÝóç íá ìåñéìíÞóåé åãêáßñùò ãéá ôçí
ïñãÜíùóÞ ôçò óå êüììá êáé ôçí ðñïâïëÞ ôïõ ðñïãñÜììáôüò
ôçò ðñéí áñ÷ßóåé ç áðáãüñåõóç ôïõ ðñïáíáöåñèÝíôïò Üñèñïõ
11 ôïõ í. 3023/2002. ¢ëëùóôå, êáôÜ ôçí Ýííïéá ôùí ðñïáíáöåñèåéóþí óõíôáãìáôéêþí äéáôÜîåùí êáé ôïõ Üñèñïõ 10 ôïõ
óå åêôÝëåóç ôùí óõíôáãìáôéêþí áõôþí äéáôÜîåùí åêäïèÝíôïò
í. 3023/2002, ç õðï÷ñåùôéêÞ êáé äùñåÜí ìåôÜäïóç ðñïåêëïãéêþí ìçíõìÜôùí áöïñÜ, êáô’ áñ÷Þí, êüììáôá óõãêñïôçìÝíá
êáôÜ ôñüðï ðÜãéï êáé áðïâëÝðïíôá óôçí óå âÜèïò ÷ñüíïõ óõììåôï÷Þ óôçí ðïëéôéêÞ æùÞ ôçò ÷þñáò ùò ìç÷áíéóìþí äéáìïñöþóåùò ôçò ðïëéôéêÞò âïõëÞóåùò ôïõ åêëïãéêïý óþìáôïò êáé
ü÷é êüììáôá éäñõüìåíá åð’ åõêáéñßá óõãêåêñéìÝíçò åêëïãéêÞò áíáìåôñÞóåùò. Åéäéêüôåñá, äéêáéïëïãåßôáé áðü ôéò äéáöïñåôéêÝò óõíèÞêåò õðü ôéò ïðïßåò ôåëïýí ôá êüììáôá ðïõ äåí
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ìåôåß÷áí óôéò ðñïçãïýìåíåò åêëïãÝò Þ ìåôåß÷áí ìåí ó’ áõôÝò,
áëëÜ óõãêÝíôñùóáí ðïóïóôü êáôþôåñï ôïõ 0,50% ôùí åãêýñùí øçöïäåëôßùí, ç Ýíáñîç ôïõ ÷ñüíïõ ìåôáäüóåùò äùñåÜí
ôùí ìçíõìÜôùí ôïõò áðü ôá ñáäéïôçëåïðôéêÜ ìÝóá ìåôÜ ôçí
áíáêÞñõîç ôùí óõíäõáóìþí ôïõò áðü ôïí ¢ñåéï ÐÜãï, åíüøåé
ôïõ üôé áðü ôï ÷ñïíéêü áõôü óçìåßï åðéâåâáéþíåôáé ç ðñüèåóç,
áëëÜ êáé ç êáôÜ íüìï äõíáôüôçôá êüììáôïò, ðïõ Ýùò ôþñá äåí
åß÷å åíåñãÞ óõììåôï÷Þ óôçí ðïëéôéêÞ æùÞ ôçò ÷þñáò êáé ôïõ
ïðïßïõ ç áðÞ÷çóç óôï åêëïãéêü óþìá åßôå åßíáé ðåñéïñéóìÝíç
åßôå äåí äýíáôáé áêüìç íá ðñïóäéïñéóèåß (áí ðñüêåéôáé ðåñß
íåïúäñõèÝíôïò êüììáôïò), íá ìåôÜó÷åé óôçí åêëïãéêÞ äéáäéêáóßá. ÐåñáéôÝñù, ôï ðåíôÜëåðôï ðïõ ÷ïñçãåßôáé óôá áíùôÝñù
êüììáôá åßíáé ìåí ÷ñüíïò êáôÜ ðïëý ìéêñüôåñïò åêåßíïõ ðïõ
÷ïñçãåßôáé êõñßùò óôá êüììáôá ðïõ åêðñïóùðïýíôáé Þäç óôï
Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï, êáèïñßæåôáé, üìùò, åíüøåé ôïõ áíôéêåéìåíéêïý êñéôçñßïõ ôçò ðåñéïñéóìÝíçò Þ ìç äõíáìÝíçò áêüìç
íá ðñïóäéïñéóèåß åêëïãéêÞò äõíÜìåþò ôïõò, åßíáé äå áñêåôüò
ãéá ôçí ðñïâïëÞ ôùí âáóéêþí ôïõò èÝóåùí, üðùò, Üëëùóôå,
Ýêñéíå êáé ôï Áíþôáôï Åéäéêü ÄéêáóôÞñéï ìå ôéò õð’ áñéèì. 34 êáé
35/1999 áðïöÜóåéò ôïõ óå ðáñüìïéåò õðïèÝóåéò (ðñâë. êáé ÓôÅ
4333/1996). Êáé íáé ìåí ôï ôüôå éó÷ýïí íïìïèåôéêü êáèåóôþò
äåí ðñïÝâëåðå ðáñáëëÞëùò áðáãüñåõóç ìåôáäüóåùò êáôÜ
ôçí ðñïåêëïãéêÞ ðåñßïäï ìçíõìÜôùí ìå äáðÜíåò ôùí ßäéùí
ôùí êïììÜôùí, ôï Áíþôáôï, üìùò, Åéäéêü ÄéêáóôÞñéï äåí Ýëáâå
õðüøç ôï ãåãïíüò üôé åß÷áí áõôÞ ôçí åõ÷Ýñåéá ôá êüììáôá ãéá
íá êáôáëÞîåé óôçí áíùôÝñù êñßóç ôïõ, ïýôå åîÞôáóå áí ç åíþðéüí ôïõ á÷èåßóá õðüèåóç áöïñïýóå êüììá íåïúäñõèÝí, áëëÜ
Ýêñéíå áõôïôåëþò, áíåîáñôÞôùò Üëëùí ðáñáãüíôùí êáé ÷ùñßò
äéáêñßóåéò, ôï ðåíôÜëåðôï ùò ÷ñüíï áñêåôü ãéá ôçí ðñïâïëÞ
ôùí âáóéêþí èÝóåùí ôùí êïììÜôùí, ðïõ åßôå åß÷áí ëÜâåé óôéò
ðñïçãïýìåíåò åõñùåêëïãÝò ðïóïóôü êáôþôåñï ôïõ 0,50% ôùí
åãêýñùí øçöïäåëôßùí, åßôå äåí åß÷áí ìåôÜó÷åé êáèüëïõ óôéò
åêëïãÝò åêåßíåò. Åíüøåé ôùí áíùôÝñù, ïé ðñïâáëëüìåíïé ìå
ôéò êñéíüìåíåò áéôÞóåéò ëüãïé áêõñþóåùò ðåñß ðáñáâÜóåùò
ôçò åîïõóéïäïôéêÞò äéáôÜîåùò ôïõ Üñèñïõ 10 ðáñ. 1 ðåñ. á´
ôïõ í. 3023/2002 êáé ôçò óõíôáãìáôéêÞò áñ÷Þò ôçò éóüôçôáò,
êáèþò êáé ôçò áíáëïãéêÞò éóüôçôáò, ðñÝðåé íá áðïññéöèïýí
ùò áâÜóéìïé.
15. ÅðåéäÞ, êáôÜ ôçí ãíþìç ôùí Óõìâïýëùí Ä. Ãñáôóßá êáé
Ç. Ôóáêüðïõëïõ, ïé ðñïóâáëëüìåíåò õðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò
åßíáé ðáñÜíïìåò êáé áêõñùôÝåò, ãéá ôïõò åîÞò ëüãïõò : Á. Ïé
ðñïóâáëëüìåíåò ðñÜîåéò, êáôÜ ôçí ðñïöáíÞ ÝííïéÜ ôïõò,
êáôáíÝìïõí ÷ñüíï ñáäéïôçëåïðôéêÞò ðñïâïëÞò óôá êüììáôá,
ôá ïðïßá èá óõììåôÜó÷ïõí óôéò åêëïãÝò ôçò 7.6.2009. Ãéá ìåí
ôá êüììáôá ðïõ åêðñïóùðïýíôáé óôï Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï,
êáèþò êáé ãéá ôá êüììáôá «ðïõ Ý÷ïõí ëÜâåé óôéò áìÝóùò ðñïçãïýìåíåò åõñùåêëïãÝò ôïõëÜ÷éóôïí… 0,50% ôïõ óõíüëïõ ôùí
Ýãêõñùí øçöïäåëôßùí…», ïé ðñÜîåéò áõôÝò óõíÜãïõí ôåêìÞñéï
óõììåôï÷Þò ôïõò óôéò åêëïãÝò ôçò 7.6.2009 ãéá äå ôá ëïéðÜ
êüììáôá (åí ïéò êáé ôï íåïðáãÝò áéôïýí) ïé ðñïóâáëëüìåíåò
ðñÜîåéò ðñïûðïèÝôïõí ôçí áíáêÞñõîç ôùí óõíäõáóìþí ôïõ
áðü ôïí ¢ñåéï ÐÜãï, ç ïðïßá, êáô’ åöáñìïãÞí ôïõ Üñèñïõ 3
ðáñ. 8 ôïõ í. 1180/1981, óõìðßðôåé ìå ôçí 24.5.2009. Ç äéáöïñïðïßçóç áõôÞ ïäçãåß êáé óå äéáöïñïðïßçóç ôïõ ÷ñïíéêïý
óçìåßïõ åíÜñîåùò ôçò ìåôáäüóåùò ôùí ðñïåêëïãéêþí ìçíõìÜôùí ôùí êïììÜôùí åíôüò ôïõ äéáôéèåìÝíïõ óå áõôÜ ÷ñüíïõ. Ç Ýíáñîç áõôÞ óõìðßðôåé ìå ôçí äçìïóßåõóç ôçò ðñþôçò
õðïõñãéêÞò áðïöÜóåùò ãéá ôá êüììáôá ôçò ðñþôçò êáôçãïñßáò
(13.5.2009), ìå ôçí äçìïóßåõóç ôçò äåýôåñçò õðïõñãéêÞò áðïöÜóåùò ãéá ôá êüììáôá ôçò äåýôåñçò êáôçãïñßáò (15.5.2009)

Åðéêáéñüôçôá
êáé ìå ôçí 24.5.2009 ãéá ôá ëïéðÜ (üðùò ôï áéôïýí) êüììáôá.
¼ìùò, ç óõíôáãìáôéêÞ áñ÷Þ ôçò éóüôçôáò, ç ïðïßá äéÝðåé êáé
ôçí ýëç ðïõ ñõèìßæåé ôï Üñèñï 15 ðáñ. 2 åäÜöéï ôåëåõôáßï
ôïõ ÓõíôÜãìáôïò, åðéâÜëëåé ìéá êïéíÞ áöåôçñßá ãéá ôá êüììáôá êáôÜ ôçí ñýèìéóç ôçò ðñïåêëïãéêÞò ôïõò ðñïâïëÞò áðü
ôá ñáäéïôçëåïðôéêÜ ìÝóá, ðÝñáí ôçò ïðïßáò êáé ìüíï åðéôñÝðåôáé ç ðåñáéôÝñù äéáöïñïðïßçóç ôùí êïììÜôùí êáô’ åöáñìïãÞí ôçò åéäéêüôåñçò áñ÷Þò ôçò áíáëïãéêÞò éóüôçôáò. Ùò êïéíÞ
áöåôçñßá äåí íïåßôáé ìüíïí ï åëÜ÷éóôïò, áëëÜ ðÜíôùò åðáñêÞò
÷ñüíïò ãéá ôçí ìåôÜäïóç ôùí èÝóåùí êáé ôïõ ðñïãñÜììáôïò
ôùí êïììÜôùí, áëëÜ êáé ç êïéíÞ ãéá üëá ôá êüììáôá Ýíáñîç
ôçò ìåôáäüóåùò ôùí ñáäéïôçëåïðôéêþí ôïõò ìçíõìÜôùí, ëáìâáíïìÝíçò éäßùò õð’ üøç ôçò áðáãïñåýóåùò ôïõ Üñèñïõ 11
ôïõ í. 3023/2002. Ç áðüêëéóç ùò ðñïò ôï ôåëåõôáßï áõôü
óçìåßï, áðü ôçí áñ÷Þ ôçò éóüôçôïò äåí ìðïñåß, üðùò äÝ÷åôáé
ç ðëåéïøçöÞóáóá ãíþìç, íá äéêáéïëïãçèåß åê ìüíïõ ôïõ üôé
ïé ðáñáðÜíù êáôçãïñßåò êïììÜôùí ôåëïýí õðü äéáöïñåôéêÝò
óõíèÞêåò, äçëáäÞ ôá ìåí åêðñïóùðïýíôáé, ôá äå äåí åêðñïóùðïýíôáé óôï Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï. Áðü ôçí Üðïøç, üìùò,
ôçò ñõèìéæïìÝíçò ýëçò (Þôïé ôçò ðñïåêëïãéêÞò ðñïâïëÞò ôùí
êïììÜôùí), êñßóéìï åßíáé üôé, ëüãù áêñéâþò ôùí äéáöïñåôéêþí
áõôþí óõíèçêþí, ôá ìåí åêðñïóùðïýìåíá êüììáôá åß÷áí áíåìðüäéóôç äõíáôüôçôá ðñïâïëÞò ôïõ ðñïãñÜììáôïò êáé ôùí
èÝóåþí ôïõò ðñéí áðü ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò ôçò áðáãïñåýóåùò
ôïõ Üñèñïõ 11 ôïõ í. 3023/2002, êáôÜ ôçí ôñÝ÷ïõóá ðñïåêëïãéêÞ ðåñßïäï, åíþ êüììáôá íåïðáãÞ, üðùò ôï áéôïýí, äåí
åß÷áí ôÝôïéá äõíáôüôçôá, áêñéâþò åðåéäÞ éäñýèçêáí ëßãï ÷ñüíï
ðñéí áðü ôçí Ýíáñîç éó÷ýïò ôçò áðáãïñåýóåùò. Ç äõóìåíÞò
áõôÞ èÝóç ôùí íåïðáãþí êïììÜôùí äåí åßíáé óõíôáãìáôéêþò
áíåêôü íá êáôáóôåß áêüìç äõóìåíÝóôåñç ìå ôçí åéò âÜñïò
ôïõò äéáöïñïðïßçóç ôïõ ÷ñüíïõ åíÜñîåùò ìåôáäüóåùò ôùí
ðñïåêëïãéêþí ôïõò ìçíõìÜôùí. Ç áñ÷Þ ôçò éóüôçôáò èá åðÝâáëëå ôïõëÜ÷éóôïí êïéíÞ Ýíáñîç ôïõ ÷ñüíïõ áõôïý ãéá üëá
ôá êüììáôá, äåäïìÝíïõ üôé ôá íåïðáãÞ Ý÷ïõí ãéá ôïõò åêôåèÝíôåò ëüãïõò ìåãáëýôåñç áíÜãêç ðñïâïëÞò ôïõ ðñïãñÜììáôïò êáé ôùí èÝóåþí ôïõò. ÅðïìÝíùò, ïé ðñïóâáëëüìåíåò
õðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò, äéáöïñïðïéþíôáò êáôÜ ôá åêôåèÝíôá
ôï ÷ñïíéêü óçìåßï åíÜñîåùò ôçò ìåôáäüóåùò ôùí ðñïåêëïãéêþí ìçíõìÜôùí ôùí êïììÜôùí, Ý÷ïõí åêäïèåß êáôÜ ðáñÜâáóç
ôçò óõíôáãìáôéêÞò áñ÷Þò ôçò éóüôçôáò êáé åßíáé áêõñùôÝåò,
êáôÜ ôá âáóßìùò ðñïâáëëüìåíá ìå ôéò êñéíüìåíåò áéôÞóåéò.
Ðñïò ôçí ìåéïøçöÞóáóá áõôÞ ãíþìç óõíôÜ÷èçêå êáé ï ÐÜñåäñïò É. Ìé÷áëáêüðïõëïò. Â. Ôï ðåíôÜëåðôï ðïõ ðáñÝ÷åôáé óôá
íåïðáãÞ êüììáôá, üðùò ôï áéôïýí, óôçí ÅÑÔ ÁÅ êáé óå üëïõò
ôïõò éäéùôéêïýò ñáäéïöùíéêïýò êáé ôçëåïðôéêïýò óôáèìïýò, ôï
ïðïßï ìÜëéóôá ìðïñåß íá ìåôáäïèåß óå üðïéá þñá åðéëÝîïõí ïé
ðáñáðÜíù óôáèìïß, äåí åðáñêåß, êáôÜ êïéíÞ ðåßñá, ïýôå óôïé÷åéùäþò ãéá ôçí ìåôÜäïóç ôùí èÝóåùí êáé ôïõ ðñïãñÜììáôüò
ôïõò, åí üøåé ôïõ üôé ôá êüììáôá áõôÜ, åö’ üóïí éäñýèçêáí
ëßãï ðñéí áðü ôéò åêëïãÝò, äåí åß÷áí ôïí ÷ñüíï íá ãíùóôïðïéÞóïõí óôï åêëïãéêü óþìá ôéò èÝóåéò êáé ôï ðñüãñáììÜ ôïõò ðñéí
áðü ôçí Ýíáñîç ôçò ðñïåêëïãéêÞò ðåñéüäïõ, üôáí äåí ßó÷õå
áêüìç ç áðáãüñåõóç ôïõ Üñèñïõ 11 ôïõ í. 3023/2002. Êáé íáé
ìåí ìå ôçí áðüöáóç 35/1999 ôïõ ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ, óå óõíáöÞ ðåñßðôùóç, êñßèçêå üôé ôï ðåíôÜëåðôï åßíáé
åðáñêÞò êáôÜ ô’ áíùôÝñù ÷ñüíïò, ðëçí óôçí ðåñßðôùóç åêåßíç
äåí åß÷å ôåèåß óå éó÷ý ç ìåôáãåíÝóôåñç áðáãïñåõôéêÞ äéÜôáîç
ôïõ Üñèñïõ 11 ôïõ í. 3023/2002, åíþ åî Üëëïõ ïýôå áðü ôçí
áðüöáóç áõôÞ ðñïêýðôåé áí ôï åðéóôÜìåíï êüììá Þôáí íåïðáãÝò, ïýôå, ðÜíôùò, åëÞöèç õð’ üøéí áðü ôï ÁÅÄ ìéá ôÝôïéá

éäéüôçôá. ÅðïìÝíùò, õðü ôá áíùôÝñù äåäïìÝíá, ç äéÜôáîç ôïõ
Üñèñïõ 2 ðåñ. á’ ôçò áðü 15.5.2009 äåýôåñçò ðñïóâáëëüìåíçò
áðïöÜóåùò Ý÷åé åêäïèåß êáôÜ ðáñÜâáóç ôçò åîïõóéïäïôéêÞò
äéáôÜîåùò ôïõ Üñèñïõ 10 ðáñ. 1 ðåñ. á ôïõ í. 3023/2002 êáé
åßíáé, ùò åê ôïýôïõ, áêõñùôÝá êáôÜ ôá âáóßìùò ðñïâáëëüìåíá
ìå ôçí äåýôåñç êñéíüìåíç áßôçóç. Ã. Ïé ðñïóâáëëüìåíåò áðïöÜóåéò ðáñáâéÜæïõí êáé ôçí áñ÷Þ ôçò áíáëïãéêÞò éóüôçôáò, ç
ïðïßá áðïññÝåé åõèÝùò áðü ôï Óýíôáãìá êáé èåóðßæåôáé ñçôþò
ìå ôçí åîïõóéïäïôéêÞ äéÜôáîç ôïõ Üñèñïõ 10 ôïõ í. 3023/2002.
ÐñÜãìáôé, Ýíáíôé ôïõ ðåíôÜëåðôïõ ðïõ äéêáéïýôáé ôï áéôïýí, ùò
íåïðáãÝò êüììá, êáôÜ ôï Üñèñï 2 ôçò äåýôåñçò áðü 15.5.2009
ðñïóâáëëüìåíçò áðïöÜóåùò, ç ðñþôç áðü 13.5.2009 õðïõñãéêÞ áðüöáóç ðáñÝ÷åé óôá êüììáôá ðïõ åêðñïóùðïýíôáé óôï
Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï, êáôÜ ôéò åéäéêüôåñåò äéáêñßóåéò áõôÞò,
äýï åîçíôÜëåðôåò óõíåíôåýîåéò óå åèíéêü äßêôõï ôùí áñ÷çãþí
ôïõò, ôÝóóåñéò óõæçôÞóåéò óôñïããõëÞò ôñÜðåæáò óôçí ÅÑÔ ÁÅ
êáé óå üëïõò ôïõò éäéùôéêïýò ñáäéïöùíéêïýò êáé ôçëåïðôéêïýò
óôáèìïýò óå þñåò õøçëÞò Þ ó÷åôéêÜ õøçëÞò áêñïáìáôéêüôçôáò
êáé èåáìáôéêüôçôáò (18:00 - 01:30), ìßá ðñïåêëïãéêÞ óõãêÝíôñùóç, Ýíá äåêÜëåðôï ôçí åâäïìÜäá óôïõò ðáñáðÜíù óôáèìïýò ãéá ôçí ðáñïõóßáóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò êáé ôçò äñáóôçñéüôçôÜò ôïõò êáé ÷ñüíï äéáöçìéóôéêþí ìçíõìÜôùí, ôá ïðïßá
áðïôåëïýí, êáôÜ êïéíÞ ðåßñá, äñáóôéêü ìÝóï ðñïåêëïãéêÞò
åðéêïéíùíßáò. ÊáôÜ ôïõò õðïëïãéóìïýò, ìÜëéóôá, ôïõ áéôïýíôïò
êüììáôïò, ïé ïðïßïé äåí áìöéóâçôÞèçêáí åéäéêþò, ôï êüììá
ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò Ý÷åé óôçí äéÜèåóÞ ôïõ 3.768 ëåðôÜ ôçò
þñáò äéáöçìßóåùí áðü ôçëåïñÜóåùò, ôï ÐÁ.ÓÏ.Ê. 2.819, ôï
Ê.Ê.Å. 1.692 êáé ï ÓÕ.ÑÉÆ.Á. êáé ï Ë.Á.Ï.Ó. áðü 1.258 ëåðôÜ,
êáôáíåìüìåíá óôá êñáôéêÜ êáé éäéùôéêÜ ôçëåïðôéêÜ ìÝóá. ¸íáíôé ôùí áíùôÝñù, ôï áéôïýí êüììá äéêáéïýôáé äýï ëåðôÜ ôçò
þñáò ôçëåïðôéêÞò äéáöçìßóåùò êáé ìÜëéóôá ìüíïí óôçí äçìüóéá ôçëåüñáóç. Õðü ôá äåäïìÝíá áõôÜ, ç äéáöïñÜ ôïõ ÷ñüíïõ
êáé åí ãÝíåé ôùí åõ÷åñåéþí ðïõ ðáñÝ÷ïíôáé ìå ôéò ðñïóâáëëüìåíåò áðïöÜóåéò áö’ åíüò ìåí óôá êüììáôá ðïõ åêðñïóùðïýíôáé óôï Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï, áö’ åôÝñïõ äå óôá íåïðáãÞ êüììáôá, åßíáé ôüóï óçìáíôéêÞ, þóôå õðåñâáßíåé ôá üñéá,
åíôüò ôùí ïðïßùí ìðïñïýóå íá êéíçèåß ï Õðïõñãüò Åóùôåñéêþí êáôÜ ôçí Üóêçóç ôçò êáíïíéóôéêÞò ôïõ áñìïäéüôçôáò ðïõ
ôïõ äßäåé ôï Üñèñï 10 ðáñ. 1 ôïõ í. 3023/2002. ÅðïìÝíùò, ïé
ðñïóâáëëüìåíåò áðïöÜóåéò Ý÷ïõí åêäïèåß êáé êáôÜ ðáñÜâáóç
ôçò áñ÷Þò ôçò áíáëïãéêÞò éóüôçôáò êáé åßíáé êáé ãéá ôïí ëüãï
áõôüí, âáóßìùò ðñïâáëëüìåíï ìå ôçí äåýôåñç áßôçóç áêõñþóåùò, ðáñÜíïìåò êáé áêõñùôÝåò.
16. ÅðåéäÞ, åî Üëëïõ, êáôÜ ôçí ðëåéïøçöÞóáóá ãíþìç ôïõ
ÐñïÝäñïõ, ôùí Óõìâïýëùí Å. Óáñð êáé Å. Íßêá êáé ôùí ÐáñÝäñùí Çë. ÌÜæïõ êáé É. Ìé÷áëáêüðïõëïõ, äåí ôßèåôáé åí ðñïêåéìÝíù æÞôçìá áíôéèÝóåùò ôùí ðñïóâáëëïìÝíùí ðñÜîåùí
ðñïò ôï êïéíïôéêü äßêáéï. Êáé ôïýôï ðñïå÷üíôùò äéüôé Ýùò ôçí
èÝóðéóç, êáôÜ ôá ðñïâëåðüìåíá óôï Üñèñï 190 ðáñÜãñáöïò
4 ôçò ÓõíèÞêçò ãéá ôçí ºäñõóç ôçò ÅõñùðáúêÞò Êïéíüôçôáò,
ïìïéüìïñöçò ãéá üëá ôá êñÜôç ìÝëç äéáäéêáóßáò ãéá ôçí åêëïãÞ
ôùí ìåëþí ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ, ç äéáäéêáóßá åêëïãÞò ôùí ìåëþí áõôþí óå êÜèå êñÜôïò ìÝëïò äéÝðåôáé áðü ôçí
ïéêåßá åèíéêÞ íïìïèåóßá. Åí ðÜóç äå ðåñéðôþóåé ïé áíùôÝñù
ñõèìßóåéò ôùí ðñïóâáëëïìÝíùí ðñÜîåùí, ãéá ôéò ïðïßåò ðáñáðïíïýíôáé ïé áéôïýíôåò, èåóðéóèåßóåò ìå âÜóç áíôéêåéìåíéêÜ
êñéôÞñéá ðïõ äéêáéïëïãïýí, êáôÜ ôá ðñïåêôåèÝíôá, ôçí äéáöïñåôéêÞ ìåôá÷åßñéóç ôùí êïììÜôùí ðïõ äåí Ý÷ïõí ëÜâåé ìÝñïò
óôéò ðñïçãïýìåíåò åõñùåêëïãÝò, ìç áíôéâáßíïõóåò äå óôéò
äéáôÜîåéò ôïõ ÓõíôÜãìáôïò, äåí áíôßêåéíôáé ïýôå óôçí ðñïóôá-
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ôåõüìåíç êáé áðü ôï êïéíïôéêü äßêáéï áñ÷Þ ôçò éóüôçôáò. ÅîÜëëïõ, åíüøåé ôùí ðñïåêôåèÝíôùí, ïé ðñïóâáëëüìåíåò ñõèìßóåéò
äåí áíôßêåéíôáé ïýôå óôï Üñèñï 3 ôïõ Ðñþôïõ ÐñïóèÝôïõ Ðñùôïêüëëïõ ôçò ÓõìâÜóåùò ôçò Ñþìçò ãéá ôçí ðñïÜóðéóç ôùí
äéêáéùìÜôùí ôïõ áíèñþðïõ êáé ôùí èåìåëéùäþí åëåõèåñéþí
(ðïõ êõñþèçêå, ìáæß ìå ôçí óýìâáóç, ìå ôï Üñèñï ðñþôï ôïõ
í.ä/ôïò 53/1974, Á’ 256), ðïõ åðéâÜëëåé ôçí äéåîáãùãÞ åêëïãþí, ìåôáîý Üëëùí, õðü óõíèÞêåò ðïõ åðéôñÝðïõí ôçí åëåýèåñç Ýêöñáóç ôçò ëáúêÞò èåëÞóåùò.
17. ÅðåéäÞ, êáôÜ ôçí ãíþìç ôùí Óõìâïýëùí Ä. Ãñáôóßá êáé
Çñ. Ôóáêüðïõëïõ, ïé åðéóçìáíèåßóåò íïìéêÝò ðëçììÝëåéåò ôùí
ðñïóâáëëïìÝíùí õðïõñãéêþí áðïöÜóåùí, óõíéóôÜìåíåò óå
ðáñÜâáóç ôçò óõíôáãìáôéêÞò áñ÷Þò ôçò éóüôçôáò êáé ôùí áñ÷þí
ôçò áíáëïãéêÞò éóüôçôáò êáé ôçò åîáóöáëßóåùò ôçò ìåôáäüóåùò ôùí èÝóåùí êáé ôïõ ðñïãñÜììáôïò ôùí êïììÜôùí, ôéò
ïðïßåò (áñ÷Ýò) èåóðßæåé ç åîïõóéïäïôéêÞ äéÜôáîç ôïõ Üñèñïõ
10 ðáñ. 1 ôïõ í. 3023/2002, áðïôåëïýí åí ôáõôþ êáé ðáñáâÜóåéò ôçò äéáôÜîåùò ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ Ðñþôïõ ÐñïóèÝôïõ Ðñùôïêüëëïõ ôçò ÅÓÄÁ (ðñâë. Åõñùðáúêü ÄéêáóôÞñéï ÄéêáéùìÜôùí
ôïõ Áíèñþðïõ, áðüöáóç ôçò 11.12.2008, TV VEST AS êëð. êáôÜ
Íïñâçãßáò). Óõíåðþò, êáôÜ ôçí ìåéïøçöÞóáóá áõôÞ ãíþìç, ïé
ðñÜîåéò áõôÝò åßíáé êáé ãéá ôïí ëüãï áõôüí ðáñÜíïìåò êáé áêõñùôÝåò, üðùò âáóßìùò ðñïâÜëëåôáé ìå ôçí êñéíüìåíç áßôçóç.
ÐåñáéôÝñù, êáôÜ ôçí áõôÞ Üðïøç, åÜí èåùñçèåß üôé ïé ðñïóâáëëüìåíåò ðñÜîåéò äåí Ý÷ïõí åêäïèåß êáôÜ ðáñÜâáóç ôçò
óõíôáãìáôéêÞò áñ÷Þò ôçò éóüôçôáò êáé ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ Ðñþôïõ ÐñïóèÝôïõ Ðñùôïêüëëïõ, ôßèåôáé, ðåñáéôÝñù, ôï áõôåðáããÝëôùò åîåôáóôÝï æÞôçìá áí ïé ðñïóâáëëüìåíåò õðïõñãéêÝò
áðïöÜóåéò Ý÷ïõí åêäïèåß êáôÜ ðáñÜâáóç êáíüíùí ôçò êïéíïôéêÞò åííüìïõ ôÜîåùò, õðÝñôåñçò ôïõ íüìïõ ôõðéêÞò éó÷ýïò,
óýìöùíá ìå ôïõò ïðïßïõò ðñÝðåé íá åñìçíåõèåß ç äéÜôáîç ôïõ
Üñèñïõ 10 ôïõ í. 2023/2002. Åéäéêüôåñá: Ç ÓõíèÞêç ãéá ôçí
ºäñõóç ôçò ÅõñùðáúêÞò Êïéíüôçôïò ïñßæåé óôï Üñèñï 190 ôá
åîÞò: «1. Ïé áíôéðñüóùðïé óôï Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï ôùí
ëáþí ôùí êñáôþí, ôá ïðïßá óõíåíþèçóáí åíôüò ôçò Êïéíüôçôïò, åêëÝãïíôáé ìå Üìåóç êáé êáèïëéêÞ øçöïöïñßá… 3. Ïé áíôéðñüóùðïé åêëÝãïíôáé ãéá ðåñßïäï ðÝíôå åôþí. 4. Ôï Åõñùðáúêü
Êïéíïâïýëéï êáôáñôßæåé ó÷Ýäéï ãéá ôç äéåîáãùãÞ åêëïãþí ìå
Üìåóç êáé êáèïëéêÞ øçöïöïñßá êáôÜ åíéáßá äéáäéêáóßá óå üëá
ôá êñÜôç ìÝëç Þ óýìöùíá ìå êïéíÝò áñ÷Ýò üëùí ôùí êñáôþí
ìåëþí. Ôï Óõìâïýëéï, ìåôÜ áðü óýìöùíç ãíþìç ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ… èåóðßæåé ïìüöùíá ôéò äéáôÜîåéò ðïõ óõíéóôÜ óôá êñÜôç ìÝëç íá áðïäå÷èïýí óýìöùíá ìå ôïõò áíôßóôïé÷ïõò óõíôáãìáôéêïýò êáíüíåò» êáé óôï Üñèñï 191 ôá åîÞò:
«Ôá ðïëéôéêÜ êüììáôá óå åõñùðáúêü åðßðåäï áðïôåëïýí óçìáíôéêü ðáñÜãïíôá ãéá ôçí ïëïêëÞñùóç óôá ðëáßóéá ôçò ¸íùóçò.
ÓõìâÜëëïõí óôç äçìéïõñãßá åõñùðáúêÞò óõíåßäçóçò êáé óôçí
Ýêöñáóç ôçò ðïëéôéêÞò âïýëçóçò ôùí ðïëéôþí ôçò ¸íùóçò…».
Åðßóçò, ìå ôï Üñèñï 19 ðáñ. 2 ôçò ÓõíèÞêçò, äéáóöáëßæåôáé ôï
äéêáßùìá ôïõ åêëÝãåéí êáé åêëÝãåóèáé, êáôÜ ôéò åêëïãÝò ãéá
ôçí áíÜäåéîç ôùí ìåëþí ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ, áðü
ôïõò ðïëßôåò ôçò ¸íùóçò, ðïõ êáôïéêïýí óå êñÜôïò ìÝëïò, ôïõ
ïðïßïõ äåí åßíáé õðÞêïïé. Åî Üëëïõ, ç ðñïóçñôçìÝíç óôçí
áðüöáóç 76/787/ÅÊÁ×, ÅÏÊ, Åõñáôüì ðñÜîç åêëïãÞò ôùí áíôéðñïóþðùí óôï Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï ìå Üìåóç êáèïëéêÞ
øçöïöïñßá (EE L 278), üðùò Ý÷åé ìåôáãåíåóôÝñùò ôñïðïðïéçèåß (åöåîÞò : ÐñÜîç ôïõ 1976), èåóðßæåé óåéñÜ ñõèìßóåùí
áíáãïìÝíùí óôçí äéáäéêáóßá åêëïãÞò ôùí ìåëþí ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ êáé ïñßæåé, ðåñáéôÝñù, óôï Üñèñï 8 ôá
åîÞò : «Ìå ôçí åðéöýëáîç ôùí äéáôÜîåùí ôçò ðáñïýóáò ðñÜ-
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îçò, ç åêëïãéêÞ äéáäéêáóßá äéÝðåôáé, óå êÜèå êñÜôïò ìÝëïò,
áðü ôéò åèíéêÝò äéáôÜîåéò…». Áðü ôá áíùôÝñù, åõèÝùò óõíÜãåôáé üôé, ðÝñáí ôùí èåóðéæïìÝíùí ìå ôçí ÓõíèÞêç êáé ôçí
ÐñÜîç ôïõ 1976 êáíüíùí êáé ìÝ÷ñé ôçí èÝóðéóç, êáôÜ ôá ðñïâëåðüìåíá óôï Üñèñï 190 ðáñÜãñáöïò 4 ôçò ÓõíèÞêçò, åíéáßáò ãéá üëá ôá êñÜôç ìÝëç ó÷åôéêÞò äéáäéêáóßáò, ç äéáäéêáóßá
åêëïãÞò ôùí ìåëþí ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ óå êÜèå
êñÜôïò ìÝëïò äéÝðåôáé áðü ôçí ïéêåßá åèíéêÞ íïìïèåóßá. ¸÷åé
äå êñéèåß áðü ôï ÄéêáóôÞñéï ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí üôé,
êáôÜ ôéò åí ëüãù êïéíïôéêÝò äéáôÜîåéò, óôçí Ýííïéá ôùí êáíüíùí ðïõ áíÜãïíôáé óôçí åêëïãéêÞ äéáäéêáóßá ðåñéëáìâÜíïíôáé
êáé ïé êáíüíåò «ðïõ áðïóêïðïýí óôç äéáóöÜëéóç (…) ôçò éóüôçôáò ôùí åõêáéñéþí ìåôáîý ôùí äéáöüñùí õðïøçößùí êáôÜ
ôç äéÜñêåéá ôçò ðñïåêëïãéêÞò ðåñéüäïõ» (áðüöáóç ôçò
23.4.1986, 294/83, Êüììá Ïéêïëüãùí Les Verts êáôÜ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ, ÓõëëïãÞ 1986, ó. 1357, óêÝøç 53). ¸÷åé,
üìùò, åðßóçò êñéèåß áðü ôï ÄÅÊ üôé, êáôÜ ôç èÝóðéóç ôùí êáíüíùí ðïõ äéÝðïõí, óå Ýíá êñÜôïò ìÝëïò, ôç äéáäéêáóßá åêëïãÞò
ôùí ìåëþí ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ êáé åí áíáìïíÞ ôçò
èåóðßóåùò åíéáßáò óå üëá ôá êñÜôç ìÝëç åêëïãéêÞò äéáäéêáóßáò, ï åèíéêüò íïìïèÝôçò ïöåßëåé íá óÝâåôáé ôï óýíïëï ôùí
õðï÷ñåþóåùí ðïõ ôïõ åðéâÜëëåé ôï êïéíïôéêü äßêáéï êáé, éäßùò,
ïé äéáôÜîåéò ôçò ÓõíèÞêçò êáé ïé ãåíéêÝò áñ÷Ýò ôïõ êïéíïôéêïý
äéêáßïõ, ìåôáîý ôùí ïðïßùí óõãêáôáëÝãåôáé ç áñ÷Þ ôçò éóüôçôáò (âë., ðñïêåéìÝíïõ ðåñß ôçò õðï÷ñåþóåùò ôïõ åèíéêïý
íïìïèÝôç íá ôçñåß ôçí áñ÷Þ ôçò éóüôçôïò êáôÜ ôç èÝóðéóç
êáíüíùí ôçò åêëïãéêÞò íïìïèåóßáò, áðüöáóç ôçò 12.9.2006,
C-300/04, Eman ê.ëð., ÓõëëïãÞ 2006, ó. É-8060, éäßùò óêÝøåéò
45 êáé 56 åð. âë., åðßóçò, ôçí åêäïèåßóá ôçí áõôÞ çìåñïìçíßá áðüöáóç åðß ôçò õðïèÝóåùò C-145/04, Âáóßëåéï ôçò Éóðáíßáò êáôÜ ÇíùìÝíïõ Âáóéëåßïõ, ÓõëëïãÞ 2006, ó. É - 7961).
Õðü ôá áíùôÝñù äåäïìÝíá êáé ëáìâáíïìÝíïõ, åðßóçò, õð’ üøç
üôé êÜèå êüììá ðïõ ìåôÝ÷åé óôéò åêëïãÝò ãéá ôï Åõñùðáúêü
Êïéíïâïýëéï áóêåß äéêáßùìá, êáôï÷õñïýìåíï áðü ôá Üñèñá 190
ðáñÜãñáöïò 1 êáé 191 ôçò ÓõíèÞêçò, ðñÝðåé íá ãßíåé äåêôü üôé,
åðß áóêÞóåùò, áðü Ýíá ôÝôïéï êüììá, áéôÞóåùò áêõñþóåùò
êáôÜ õðïõñãéêÞò áðïöÜóåùò, åêäïèåßóçò êáô’ åðßêëçóç ôçò
åîïõóéïäïôÞóåùò ôïõ Üñèñïõ 10 ðáñÜãñáöïò 1 ôïõ í. 3023/
2002, ìå ôçí ïðïßá ðñïâÜëëåôáé üôé ç ðëçôôïìÝíç õðïõñãéêÞ
áðüöáóç Ý÷åé åêäïèåß êáôÜ ðáñÜâáóç ôùí áñ÷þí ôçò éóüôçôïò
êáé ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ Ðñþôïõ ÐñïóèÝôïõ Ðñùôïêüëëïõ ÅÓÄÁ,
áíáêýðôåé ôï æÞôçìá (åîåôáóôÝï, Üëëùóôå, êáé áõôåðáããÝëôùò) áí ç åí ëüãù õðïõñãéêÞ áðüöáóç, ç ïðïßá åíôÜóóåôáé,
ùò åê ôçò ýëçò ðïõ ñõèìßæåé (ðñïåêëïãéêÞ ðñïâïëÞ ôùí êïììÜôùí), óôçí äéÝðïõóá ôçí äéáäéêáóßá åêëïãÞò ôùí ìåëþí ôïõ
Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ åèíéêÞ íïìïèåóßá, Ý÷åé åêäïèåß êáôÜ
ðáñÜâáóç ôùí áíôéóôïß÷ùí ãåíéêþí áñ÷þí ôïõ êïéíïôéêïý
äéêáßïõ, óýìöùíá ìå ôéò ïðïßåò åßíáé åñìçíåõôÝá ç ðñïìíçóèåßóá åîïõóéïäïôéêÞ äéÜôáîç, Åßíáé, êáôÜ óõíÝðåéá, åîåôáóôÝï,
åí ðñïêåéìÝíù, ôï æÞôçìá áí ïé ðñïóâáëëüìåíåò ìå ôéò õðü
êñßóç áéôÞóåéò õðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò Ý÷ïõí åêäïèåß êáôÜ
ðáñÜâáóç, áö’ åíüò ìåí ôçò êáôï÷õñïõìÝíçò ùò ãåíéêÞò áñ÷Þò
ôïõ êïéíïôéêïý äéêáßïõ áñ÷Þò ôçò éóüôçôïò, áö’ åôÝñïõ äå ôïõ
Üñèñïõ 3 ôïõ Ðñþôïõ ÐñïóèÝôïõ Ðñùôïêüëëïõ ÅÓÄÁ, ëáìâáíïìÝíïõ õð’ üøç êáé ôïõ üôé ôá êáôï÷õñïýìåíá ìå ôçí ôåëåõôáßá áõôÞ äéÜôáîç äéêáéþìáôá, üðùò êáé ôï óýíïëï ôùí äéêáéùìÜôùí ðïõ êáôï÷õñþíåé ç ÅÓÄÁ, êáôï÷õñþíïíôáé êáé óôï ðëáßóéï ôçò êïéíïôéêÞò åííüìïõ ôÜîåùò ùò ãåíéêÝò áñ÷Ýò ôïõ êïéíïôéêïý äéêáßïõ (ðñâë., ðåñß ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ Ðñþôïõ ÐñïóèÝôïõ Ðñùôïêüëëïõ ÅÓÄÁ ùò ðçãÞò óõíáöïýò ãåíéêÞò áñ÷Þò

Åðéêáéñüôçôá
ôïõ êïéíïôéêïý äéêáßïõ, ôç ÄéÜôáîç ôïõ ÐñïÝäñïõ ôïõ ÄÅÊ ôçò
13.1.2009, C-512/07 P (R) êáé C-15/08 P (R), Occhetto ê.ëð.,
óêÝøç 43, êáèþò êáé ôçí ðñïìíçóèåßóá áðüöáóç ôïõ ÄÅÊ åðß
ôçò õðïèÝóåùò Âáóßëåéï ôçò Éóðáíßáò êáôÜ ÇíùìÝíïõ Âáóéëåßïõ). ÊáôÜ ôçí ìåéïøçöÞóáóá ãíþìç, ïé ðñïóâáëëüìåíåò
õðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò ðáñáâéÜæïõí ôéò ðñïìíçóèåßóåò ãåíéêÝò
áñ÷Ýò ôïõ êïéíïôéêïý äéêáßïõ, ïé ïðïßåò áíÜãïíôáé óôçí ðñïóôáóßá ôçò áñ÷Þò ôçò éóüôçôïò êáé ôùí äéêáéùìÜôùí ðïõ êáôï÷õñþíïíôáé óôï Üñèñï 3 ôïõ Ðñþôïõ ÐñïóèÝôïõ Ðñùôïêüëëïõ
ÅÓÄÁ, ãéá ôïõò áõôïýò áêñéâþò ëüãïõò, ãéá ôïõò ïðïßïõò ðáñáâéÜæïíôáé, êáôÜ ôçí ìåéïøçöÞóáóá áíùôÝñù Üðïøç, ç óõíôáãìáôéêÞ áñ÷Þ ôçò éóüôçôïò êáé ôï Üñèñï 3 ôïõ Ðñþôïõ ÐñïóèÝôïõ Ðñùôïêüëëïõ ÅÓÄÁ. Åí ðÜóç äå ðåñéðôþóåé, ôï Üñèñï 234
ðáñÜãñáöïò 3 ôçò ÓõíèÞêçò åðéâÜëëåé óôï ÄéêáóôÞñéï, óå ðåñßðôùóç ðïõ èåùñçèåß üôé äéêáéïëïãïýíôáé óõíáöþò åýëïãåò
áìöéâïëßåò, íá õðïâÜëåé óôï ÄÅÊ ðñïäéêáóôéêÜ åñùôÞìáôá, ìå
áíôéêåßìåíï: á) Ôï æÞôçìá áí, êáôÜ ôçí Ýííïéá ôùí Üñèñùí 190
ðáñÜãñáöïò 4 êáé 191 ôçò ÓõíèÞêçò êáé ôïõ Üñèñïõ 8 ôçò ÐñÜîçò ôïõ 1976 êáé ìÝ÷ñé ôç èÝóðéóç, áðü ôá êïéíïôéêÜ üñãáíá,
åíéáßáò äéáäéêáóßáò ãéá ôçí åêëïãÞ ôùí ìåëþí ôïõ Åõñùðáúêïý

Êïéíïâïõëßïõ, ïé äéÝðïõóåò ôç ó÷åôéêÞ åêëïãéêÞ äéáäéêáóßá
åèíéêÝò äéáôÜîåéò ðïõ áöïñïýí óôçí ðñïåêëïãéêÞ ðñïâïëÞ
ôùí óõììåôå÷üíôùí óôéò åêëïãÝò êïììÜôùí åßíáé åñìíçíåõôÝåò õðü ôï öùò ôùí ãåíéêþí áñ÷þí ôïõ êïéíïôéêïý äéêáßïõ
êáé â) Ôï æÞôçìá áí, óå ðåñßðôùóç êáôáöáôéêÞò áðáíôÞóåùò
óôï ðñþôï ðñïäéêáóôéêü åñþôçìá, åßíáé óõìâáôÝò ìå ôéò ãåíéêÝò áñ÷Ýò ôïõ êïéíïôéêïý äéêáßïõ, ïé ïðïßåò áíÜãïíôáé óôçí
ðñïóôáóßá ôçò áñ÷Þò ôçò éóüôçôïò êáé ôùí äéêáéùìÜôùí ðïõ
êáôï÷õñþíïíôáé óôï Üñèñï 3 ôïõ Ðñþôïõ ÐñïóèÝôïõ Ðñùôïêüëëïõ ÅÓÄÁ, åèíéêÝò äéáôÜîåéò üðùò ïé ðëçôôüìåíåò ìå ôéò
õðü êñßóåéò áéôÞóåéò (âë. ùò ðñïò ôçí õðï÷ñÝùóç ôùí åèíéêþí
äéêáóôçñßùí íá åëÝã÷ïõí ôï óõìâáôü ôùí åèíéêþí äéáôÜîåùí
ðïõ äéÝðïõí ôç äéáäéêáóßá åêëïãÞò ôùí ìåëþí ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ, êáô’ åöáñìïãÞí, åö’ üóïí ðáñáóôåß áíÜãêç,
êáé ôçò ðñïäéêáóôéêÞò äéáäéêáóßáò ôïõ Üñèñïõ 234 ôçò ÓõíèÞêçò, ÄÅÊ áðüöáóç ôçò 30.4.2009, C-393/07 êáé C-9/08, ÉôáëéêÞ
Äçìïêñáôßá êáôÜ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ êáé Donnici êáôÜ
Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ, ìç äçìïóéåõèåßóá áêüìç óôç ÓõëëïãÞ, óêÝøç 70).
(ÐáñáðÝìðåé óôçí ÏëïìÝëåéá)
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