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Προτεινόμενες για αναθεώρηση διατάξεις του Συντάγματος 

 
 
Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ), ανέλαβε την πρωτοβουλία, 
στο πλαίσιο της τρέχουσας διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγματος, για την κατάθεση 
προτάσεων στη Βουλή σχετικά με την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος που 
εμπίπτουν στις καταστατικές της αρχές. Πιο συγκεκριμένα, η ΕλΕΔΑ προτείνει να 
συμπεριληφθούν στην αναθεωρητική πρωτοβουλία οι ακόλουθες διατάξεις: 
 
 
Άρθρο 102 «Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης»  
 
Διασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής αλλοδαπών, πολιτών τρίτων χωρών στις 
εκλογές για την ανάδειξη των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης  
 
Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου προτείνει να συμπεριληφθεί στις 
αναθεωρητέες διατάξεις το άρθρο 102 του Συντάγματος, προκειμένου να διασφαλισθεί 
συνταγματικά με σαφή τρόπο η βούληση της Ελληνικής Πολιτείας για την απόδοση 
πολιτικών δικαιωμάτων συμμετοχής των νόμιμα διαμενόντων μεταναστών στις 
αυτοδιοικητικές εκλογές. Πρόκειται για πρόταση απολύτως ώριμη για την οποία, επί της 
αρχής τουλάχιστον, είχε διαπιστωθεί στο παρελθόν ευρεία συναίνεση, τόσο από τη 
συνταγματική θεωρία όσο και από ένα μεγάλο φάσμα πολιτικών δυνάμεων, όπως 
κατωτέρω αναλύεται. 
 
Αιτιολογικό σημείωμα 
 
Η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεμελιώνεται στο γεγονός ότι αυτή 
αποτελεί μια Ένωση κρατών που αναγνωρίζει θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες 
(άρθρο 6 Συνθήκης της Λισσαβώνας/ΣυνθΕΕ) και στηρίζει τις λειτουργίες της στη 
δημοκρατική αρχή (άρθρο 9 ΣυνθΕΕ). Η Ένωση αναλαμβάνει να παρέχει στους πολίτες της 
έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η 
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σε συνδυασμό με κατάλληλα μέτρα όσον αφορά τους 
ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, το άσυλο, τη μετανάστευση και την πρόληψη και 
καταστολή της εγκληματικότητας (άρθρο 3§2 ΣυνθΕΕ). Μαζί όμως με την εγγύηση της 
ασφάλειας αναλαμβάνει δεσμευτικά την προώθηση και διασφάλιση της κοινωνικής 
συνοχής των ευρωπαϊκών πληθυσμών με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού 
και των διακρίσεων, την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και προστασίας (άρθρο 3§3, 
εδ. β και γ ΣυνθΕΕ).   
Γι’ αυτό και το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη μετανάστευση υποδεικνύει ως θεμελιώδη 
προτεραιότητα και, µάλιστα, δεσμευτικά για τα κράτη-µέλη, την εντατική προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης των νοµίµων μεταναστών (άρθρο 79§ 4 ΣυνθΕΕ) συνοδεύοντάς την 
μάλιστα με γενναία χρηματοδότηση. Πιο συγκεκριμένα, το λεγόμενο “Πρόγραµµα της 
Στοκχόλµης” που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το ∆εκέµβριο του 2009 
υπογραµµίζει την ανάγκη υιοθέτησης ενεργητικών πολιτικών ένταξης για τον σκοπό 
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ακριβώς “της διασφάλισης της δίκαιης µεταχείρισης των υπηκόων τρίτων χωρών που 
διαµένουν νόμιμα στην επικράτεια των κρατών μελών της. Μια πιο ενεργητική πολιτική 
ενσωµάτωσης πρέπει να έχει ως στόχο να τους αναγνωρίσει δικαιώµατα και υποχρεώσεις 
αντίστοιχα με εκείνα των πολιτών της Ένωσης”. 
Μια από τις πλέον ενεργητικές μορφές κοινωνικής ένταξης των μεταναστών είναι η πολιτική 
συμμετοχή των πολιτών τρίτων χωρών, που διαµένουν νόµιµα και µακροχρόνια στη χώρα 
στα κράτη μέλη της Ένωσης, στις τοπικές εκλογές: συντελεί καθοριστικά στην άρση των 
αποκλεισµών και της περιχαράκωσης σε γκέτο, σηµατοδοτεί την ουσιαστική κοινωνική 
όσµωση µεταξύ των µεταναστών και των τοπικών κοινωνιών υποδοχής και αναδεικνύει τον 
πρωτοποριακό ρόλο της αυτοδιοίκησης στην υλοποίηση ενός προτύπου κοινωνίας 
δηµοκρατικής και ανοιχτής στη διαφορά.  
Τον θεσμικό αυτό προσανατολισμό επιχειρεί να προάγει ήδη από πολύ νωρίς μεταξύ των 
μελών του το Συμβούλιο της Ευρώπης με την από 05.2.1992 «Σύµβαση για τη συµµετοχή 
αλλοδαπών στη δηµόσια ζωή σε τοπικό επίπεδο», την οποία η χώρα μας αν και έχει 
υπογράψει εξακολουθεί να μην έχει κυρώσει. Η ίδια κατεύθυνση υποδεικνύεται όμως ρητά 
και από το «Πρόγραμμα της Στοκχόλµης», μεταξύ των μέτρων για τη σταδιακή απονοµή 
δικαιωµάτων στους αλλοδαπούς πολίτες τρίτων χωρών, κατ’ αναλογία των δικαιωµάτων 
που απολαµβάνουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτούς, όπως είναι γνωστό, έχει 
ήδη αποδοθεί το δικαίωµα άσκησης εκλογικού δικαιώµατος, στον τόπο κατοικίας τους, στις 
εκλογές για την ανάδειξη των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης και των αντιπροσώπων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα, υπό προϋποθέσεις που ποικίλλουν, οι 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αναγνωρίζουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές των ΟΤΑ 
στους επί μακρόν διαμένοντες αλλοδαπούς μετανάστες. Στις χώρες αυτές περιλαμβάνονται 
η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, η Δανία, το Λουξεμβούργο, η 
Ολλανδία, η Σουηδία και η Ιρλανδία. 
Στο ίδιο πλαίσιο και μέχρι πριν από μόλις λίγα χρόνια στη χώρα μας, το σύνολο των 
πολιτικών δυνάμεων του συνταγματικού τόξου φαινόταν να ομονοεί σχετικά με την πλήρη 
νομική συμβατότητα της κατεύθυνσης αυτής με την ελληνική συνταγματική τάξη. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι το σχετικό ζήτημα ανακινήθηκε ρητά τόσο κατά την τελευταία αναθεώρηση 
του ισχύοντος Συντάγματος το 2001, όσο και κατά την άκαρπη προσπάθεια εκ νέου 
αναθεώρησής του το 2007. Υπενθυμίζεται, πιο συγκεκριμένα, ότι στην αρχική διατύπωση 
της ειδικής  διάταξης του άρθρου 102 § 2 Σ. προστέθηκαν οι λέξεις «όπως νόμος ορίζει», με 
τη ρητά δεδηλωμένη πρόθεση, που εξέφρασε τότε ο γενικός εισηγητής της πλειοψηφίας και 
καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, κ. Ευ. Βενιζέλος, να κατοχυρωθεί πέραν πάσης 
αμφιβολίας «η δυνατότητα συμμετοχής των αλλοδαπών στις δημοτικές εκλογές» . Η θέση 
αυτή επιβεβαιώθηκε εκ νέου πανηγυρικά λίγα χρόνια αργότερα, όταν, στο πλαίσιο της τότε 
επιχειρηθείσας τρίτης αναθεώρησης του ισχύοντος Συντάγματος, η πλειοψηφία της 
αναθεωρητικής βουλής απέρριψε πρόταση να περιληφθεί στο Σύνταγμα ρητή σχετική 
διάταξη, με το αιτιολογικό, που εξέφρασε ο καθηγητής Διοικητικού Δικαίου και νυν 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρ. Παυλόπουλος, γενικός εισηγητής τότε της πλειοψηφίας, ότι 
“δεν είναι αναγκαίο να μπει στο Σύνταγμα κάτι τέτοιο, διότι δεν προσθέτει τίποτα».  
Με δεδομένη την ευρύτερη πολιτική σύμπνοια αλλά και υπό την πίεση του επιτακτικού 
εθνικού συμφέροντος για ασφάλεια και κοινωνική συνοχή εν όψει της μακροχρόνιας 
παρουσίας ενός και πλέον εκατομμυρίου μεταναστών και προσφύγων στην Ελληνική 
επικράτεια, τον προαναφερθέντα θεσμικό προσανατολισμό της ενεργού κοινωνικής ένταξης 
δια της απονομής δικαιώματος συμμετοχής στις τοπικές εκλογές ανέλαβε να υλοποιήσει ο 
κοινός νομοθέτης του Ν. 3838/2010. Συγκεκριμένα, με τα άρθρα 14 επ. του εν λόγω 
νομοθετήματος, απονεμήθηκαν σε πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν συνεχώς και 
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νόµιµα στη χώρα για πέντε τουλάχιστον χρόνια και έχουν, κατά τεκµήριο και στη βάση των 
τίτλων επί μακρόν διαµονής που κατέχουν, ενσωµατωθεί στην ελληνική κοινωνία, το 
δικαίωµα του εκλέγειν στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάδειξης των αρχών του α΄βαθμού 
τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στη θέση δημοτικού 
συμβούλου. Την επιλογή δε αυτή χαιρέτισαν τότε ως ιδιαίτερα ενθαρρυντική τόσο ο Ύπατος 
Αρµοστής των Ηνωµένων Εθνών για τους Πολιτικούς Πρόσφυγες όσο και ο Επίτροπος 
∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σε εφαρμογή του 
συγκεκριμένου νομοθετήματος 12.538 πολίτες τρίτων χωρών και ομογενείς ενεγράφησαν 
σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των Δήμων και συμμετείχαν για πρώτη φορά στις 
δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου 2010.  
Ωστόσο, μόλις τρία χρόνια μετά, με την υπ' αριθ. 460/2013 απόφασή της η Ολομέλεια του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, εκδικάζοντας κατά παραπομπή από το αρμόδιο Δ΄ Τμήμα 
αίτηση ακύρωσης κατά κανονιστικών πράξεων της διοίκησης, που είχαν εκδοθεί σε 
εκτέλεση του Ν. 3838/2010, έκρινε τις σχετικές με την ψήφο των μεταναστών διατάξεις 
αυτού του τελευταίου ως αντικείμενες στο Σύνταγμα. Προκειμένου να στηρίξει την εν λόγω 
κρίση του, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο κατέφυγε σε μια παρωχημένη -αναγόμενη 
στην βισμαρκική περίοδο της γερμανικής ιστορίας- και εν πολλοίς αυταρχική αντίληψη για 
την σχέση κρατικής κυριαρχίας και τοπικής αυτοδιοίκησης που είχε υιοθετήσει σε ανάλογη 
περίπτωση στο παρελθόν το Γερμανικό Συνταγματικό Ομοσπονδιακό Δικαστήριο,  
ακολουθούμενο μάλιστα και από το Αυστριακό Συνταγματικό Δικαστήριο. Σύμφωνα δε με 
την αντίληψη αυτή, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές αποτελούν κατ' ουσίαν 
δημιουργήματα/εξαρτήματα της κυρίαρχης δημόσιας εξουσίας του κεντρικού Κράτους, 
ώστε η δημοκρατική νομιμοποίηση αυτής της τελευταίας, από οιονδήποτε και αν ασκείται, 
να είναι δυνατή με την αποκλειστική συμμετοχή μόνον όσων φέρουν την ιδιότητα του 
πολίτη/υπηκόου.   
Η αντίληψη αυτή όμως είναι όλως εσφαλμένη τόσο γενικά, καθότι εν τέλει φέρει τον πολίτη 
να αποτελεί όργανο απλώς ενός μεταφυσικού κυρίαρχου εθνικού κράτους, όσο και ειδικά 
όσον αφορά τη συμβατότητά της με την ελληνική συνταγματική τάξη. Γιατί η απονοµή σε 
αλλοδαπούς του δικαιώµατος πολιτικής συµµετοχής στις τοπικές εκλογές διευρύνει μεν το 
εκλογικό σώµα των πρωτοβάθµιων τοπικών αυτοδιοικήσεων, από την άλλη, όμως, όπως 
επισημαίνεται και από την ισχυρότατη μειοψηφία 15 μελών του Δικαστηρίου, η διεύρυνση 
αυτή εναρµονίζεται πιστά τόσο µε το ισχύον συνταγµατικό πλαίσιο της αυτοτέλειας στη 
διαχείριση των τοπικών υποθέσεων, όπως αυτή διαγράφεται από το άρθρο 102 του 
Συντάγµατος όσο και με και τον «ανοικτό» χαρακτήρα της δηµοκρατικής αρχής. 
Επισημαίνεται δε ότι, υπό το πρίσμα της εν λόγω αντίληψης, εμφανίζεται όλως εκκρεμές και 
αδικαιολόγητο το κοινοτικό κεκτημένο της συμμετοχής των ευρωπαίων πολιτών στις 
αυτοδιοικητικές εκλογές. Πράγματι, προκειμένου να καλύψει το αβάσιμο του σκεπτικού 
της, η εν λόγω απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ καταλήγει να θεωρεί με συγκατάβαση ότι 
η ψήφος των ευρωπαίων πολιτών “επεβλήθη” σε βάρος της εθνικής κυριαρχίας “έξωθεν”, 
κατόπιν παραχώρησης, δυνάμει του άρθρου 28 Σ., κυριαρχικών δικαιωμάτων στα όργανα 
της Ε.Ε.! 
Η εν λόγω απόφαση κατακρίθηκε τεκμηριωμένα από τη συνταγματική θεωρία και έρχεται 
σε αντίθεση με το ιστορικό αποτύπωμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου που κατ’ εξοχήν εγγυάται και προάγει το Δημοκρατικό Κράτος Δικαίου. 
Εντούτοις  δημιουργεί ένα θεσμικό τετελεσμένο, η ανατροπή του οποίου σε σύντομο χρόνο, 
δια της οδού της νομολογιακής μεταστροφής, είναι αμφίβολη ιδίως λόγω αδράνειας αλλά 
και εύλογης κατ' αρχήν επιφυλακτικότητας των δικαστικών αρχών απέναντι σε πολιτικά 
φορτισμένα ζητήματα.  Στο μεταξύ όμως, οι συνεχείς εξελίξεις στο μέτωπο των 
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μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών τα τελευταία χρόνια έχουν καταστήσει ακόμη πιο 
επιτακτικό και πιεστικό, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδα, το δημόσιο συμφέρον της 
δραστικής προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των πολιτών τρίτων χωρών, ιδίως 
όσων διαμένουν ήδη μακρόχρονα στην ελληνική και ευρωπαϊκή επικράτεια. Το γεγονός δε 
ότι το ίδιο το γράμμα του άρθρου 5 § 1 Σ. αναγνωρίζει στον καθένα, άρα και στους 
αλλοδαπούς, το δικαίωμα να συμμετέχει, υπό τους όρους που αυτό ορίζει, και στην 
πολιτική ζωή της χώρας, ως όρο συνδεόμενο μάλιστα με την προσωπική αυτονομία του, 
συνεπάγεται ότι η σταδιακή απονομή ολοένα και πληρέστερων δικαιωμάτων  πολιτικής 
συμμετοχής των αλλοδαπών που είναι μόνιμα και νόμιμα εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, δεν 
μπορεί να παρακαμφθεί ως μηχανισμός ένταξής τους στην κοινωνική ζωή παρά μόνον σε 
βάρος της δημοκρατικής αρχής (άρθρο 1 § 2 και 3 Σ.) αλλά και αυτής της αξίας του 
προσώπου (άρθρο 2 § 1 Σ.). 
 
Περιεχόμενο και μορφή της πρότασης αναθεώρησης του άρθρου 102 Σ: 
 
Γι' αυτό και η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου προτείνει ως επιτακτικά 
επιβεβλημένη την συμπερίληψη από την αρμόδια Επιτροπή για την Αναθεώρηση του 
Συντάγματος μεταξύ των αναθεωρητέων διατάξεων, στο πλαίσιο της τρέχουσας διαδικασίας 
αναθεώρησης, και αυτών του άρθρου 102, που τιτλοφορείται “Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης”. Ως κατεύθυνση δε, εν προκειμένω, της τροποποιητικής παρέμβασης του 
αναθεωρητικού νομοθέτη, η οποία θα μπορούσε να προσλάβει τη μορφή είτε της 
προσθήκης επιπλέον εδαφίου της παραγράφου είτε σχετικής ερμηνευτικής δήλωσης, θα 
πρέπει να προσδιορισθεί ρητώς το ότι η δημοκρατική διακυβέρνηση των τοπικών 
υποθέσεων αποτελεί το θεμέλιο της συμμετοχής των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
των πολιτών τρίτων χωρών στις εκλογές για την ανάδειξη των αρχών της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τους όρους του νόμου.  
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Άρθρο 116 «Θετικά μέτρα για την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης για 
ευάλωτες ομάδες» 
 
Αιτιολογικό σημείωμα 
 
Ι. Οι ισχύουσες συνταγματικές διατάξεις και το ενωσιακό δίκαιο 
 
Το ισχύον Σύνταγμα κατοχυρώνει στο άρθρο 4 παρ. 2 την ισότητα των φύλων, με τη δε 
παράγραφο 2 του άρθρου 116, που εντάσσεται στο κεφάλαιο των μεταβατικών διατάξεων, 
ορίζεται ότι «Δεν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου η λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το Κράτος μεριμνά για την άρση των ανισοτήτων 
που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών». Η αντικατάσταση με το ως άνω 
περιεχόμενο της διάταξης αυτής με την αναθεώρηση του 2001 ήρθε να επιβεβαιώσει τη 
θέση που είχε ήδη πάρει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας στη νομική διαμάχη 
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που είχε ξεσπάσει γύρω από τη συνταγματικότητα της πρόβλεψης συμμετοχής μίας 
τουλάχιστον γυναίκας σε κάθε υπηρεσιακό συμβούλιο του Δημοσίου. 1  
Σημειώνουμε εδώ ότι δυνατότητα λήψης θετικών μέτρων αναγνωρίζουν ρητώς οι Οδηγίες 
2000/43 και 2000/78, η μεν πρώτη για την περίπτωση των διακρίσεων λόγω φυλής στα 
πεδία της εκπαίδευσης, της εργασίας, της κοινωνικής προστασίας, των κοινωνικών παροχών 
και της παροχής υπηρεσιών ή αγαθών στο κοινό, η δε δεύτερη για την περίπτωση των 
διακρίσεων λόγω θρησκείας ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, σεξουαλικού 
προσανατολισμού ή ηλικίας στον τομέα μόνο της εργασίας. 
 
ΙΙ. Διατύπωση του προβλήματος 
 
Η αρχή της ίσης μεταχείρισης γίνεται παγίως αντιληπτή από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης υπό την τυπική της εκδοχή, τα δε θετικά μέτρα κάθε είδους συνιστούν, κατά τη 
νομολογία του ΔΕΕ, απόκλιση από την αρχή της ισότητας. Παρόμοια θέση έχει πάρει και το 
Συμβούλιο της Επικρατείας,2 με αποτέλεσμα να γίνεται πλέον δεκτό τόσο με βάση το 
ενωσιακό δίκαιο όσο και με βάση το εθνικό (συνταγματικό) δίκαιο ότι λήψη θετικών μέτρων 
επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση και μόνο στις περιπτώσεις που ρητώς επιτρέπεται αυτό. 
Κατά τη διαμορφωθείσα νομολογία, η υιοθέτηση θετικών μέτρων (π.χ. ποσοστώσεων ή 
επιπλέον μοριοδοτήσεων για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. ή για πρόσληψη σε ορισμένες θέσεις του 
Δημοσίου) συνιστά καταρχήν παραβίαση της αρχής της ισότητας (4 παρ. 1 Συντάγματος) και 
της αρχής της σταδιοδρομίας του καθενός (και της καθεμίας) κατά τον λόγο της προσωπικής 
αξίας του (της) (4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 Συντάγματος). 
Από την άλλη πλευρά, πανθομολογείται ότι τα θετικά μέτρα κάθε είδους αποτελούν βασικό 
εργαλείο στην προσπάθεια κοινωνικής ένταξης ομάδων που για λόγους ιστορικούς ή 
κοινωνικο-οικονομικούς είναι περιθωριοποιημένες. Με τα θετικά μέτρα ο νομοθέτης 
προωθεί την ισότητα ευκαιριών, προσφέροντας σε μέλη ευάλωτων ομάδων τη δυνατότητα 
να υπερβούν τους περιορισμούς που τους έχουν τεθεί λόγω της ιδιότητάς τους ως μέλη της 
αντίστοιχης ομάδας. Τα θετικά μέτρα, επομένως, δεν λειτουργούν προς το συμφέρον μόνο 
των συγκεκριμένων ατόμων που επωφελούνται, αλλά ολόκληρης της ομάδας στην οποία 
ανήκουν, αφού οδηγούν στη διάψευση στερεοτύπων και την κατάρρευση των αόρατων 
φραγμών, και τελικά ολόκληρης της κοινωνίας, δεδομένου ότι οδηγούν σε αρμονικότερους 
όρους διαβίωσης εντός αυτής και σε πλήρη αξιοποίηση του συνόλου του έμψυχου 
δυναμικού.  
Οι παραπάνω διαπιστώσεις δεν αναιρούν φυσικά τον εξαιρετικό χαρακτήρα των θετικών 
μέτρων και την ανάγκη προσεκτικής κάθε φορά εξέτασης τόσο από τον νομοθέτη όσο και 
από τα δικαστήρια του κατά πόσο το συγκεκριμένο θετικό μέτρο παραβιάζει ή όχι, κατά 
τρόπο δυσανάλογο, την τυπική αρχή της ισότητας. 
 
ΙΙΙ. Η ανάγκη αναθεωρητικής πρωτοβουλίας  
 
Η Ελληνική Πολιτεία λαμβάνει ήδη θετικά μέτρα υπέρ διαφόρων κοινωνικών ομάδων 
(μειονότητα της Θράκης, άτομα με αναπηρία, γυναίκες κλπ), με θετικά σε γενικές γραμμές 
αποτελέσματα όσον αφορά τη σταδιακή κοινωνική ενσωμάτων των προσώπων αυτών. Η 
ανάγκη για λήψη μέτρων θετικής δράσης δεν αναμένεται να μειωθεί στο μέλλον. 
Αντιθέτως, οι προκλήσεις της εποχής είναι πιθανό να οδηγήσουν τον μελλοντικό νομοθέτη 

                                                 
1
 ΟλΣτΕ 1933/1998. 

2
 Βλ. ιδίως την απόφαση ΟλΣτΕ 987/2014 που έκρινε ότι αντίκειται στην αρχή της ισότητας η 

ποσόστωση υπέρ των πολυτέκνων για την είσοδο στα ΑΕΙ. 
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στη διαπίστωση της ανάγκης για θετική δράση υπέρ διαφόρων κοινωνικών ομάδων (όχι 
απαραίτητα των ίδιων που ωφελούνται σήμερα), εάν και εφόσον διαπιστωθεί ότι 
υφίστανται και αυτές περιθωριοποίηση, εξαιτίας της οποίας τα μέλη τους δεν εκκινούν από 
την ίδια αφετηρία με τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας σε κρίσιμους τομείς της ζωής 
(εκπαίδευση, εργασία κλπ). 
Υπό τις ισχύουσες συνταγματικές διατάξεις και την τρέχουσα νομολογία της Ολομέλειας του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, φαίνεται ότι ο κοινός νομοθέτης δεν διαθέτει αυτή τη 
δυνατότητα. Ιδίως δε μετά την απόφαση 987/2014 της Ολομέλειας του ΣτΕ, καθιερωμένα 
μέτρα θετικής δράσης, όπως η ποσόστωση υπέρ των μελών της μειονότητας της Θράκης για 
την είσοδο στα Α.Ε.Ι., είναι εκτεθειμένα σε κίνδυνο δικαστικής προσβολής από 
οποιονδήποτε υποψήφιο. 
Κρίνουμε, επομένως, αναγκαίο, αλλά και σύμφωνο με τις τρέχουσες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, να υπάρξει αναθεωρητική πρωτοβουλία, ώστε να εισαχθεί ρητώς στο Σύνταγμα η 
δυνατότητα του κοινού νομοθέτη να αποφασίζει για την πιθανότητα λήψης θετικών μέτρων 
και για άλλες κοινωνικές ομάδες. Συγκεκριμένα, θεωρούμε ότι πρέπει να εισαχθεί διάταξη 
που ρητώς να ορίζει ότι δεν συνιστά απόκλιση από την αρχή της ισότητας η λήψη ή η 
διατήρηση θετικών μέτρων με σκοπό την πρόληψη ή την αντιστάθμιση μειονεκτημάτων, 
λόγω φυλής, χρώματος, φύλου, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού 
προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, ιδιότητας μέλους μειονότητας 
και προσφυγικής ιδιότητας. 
Η διάταξη αυτή μπορεί είτε να τεθεί ως ερμηνευτική δήλωση στο άρθρο 4 (με ταυτόχρονη 
κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 116) είτε με αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 116. 
Προκρίνουμε τη δεύτερη λύση, διότι παρέχει το επιπλέον πλεονέκτημα ότι καθιστά σαφή 
τον μεταβατικό χαρακτήρα των θετικών μέτρων,3 ως δράσεων που επιλέγει ο νομοθέτης 
προκειμένου (και έως ότου) επιτευχθεί μέσω αυτών η πραγματική ισότητα όλων των μελών 
της κοινωνίας. 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Προτεινόμενη νέα συνταγματική διάταξη:  

Δικαίωμα πρόσβασης στα κοινά αγαθά / κοινά πράγματα 

 

 

Η διάταξη θα μπορούσε να αποτελεί νέα παράγραφο 7 του άρθρου 21 (όπως προτείνεται) με 

διακριτό τίτλο ή να διατυπωθεί σε νέο άρθρο, για παράδειγμα το 24Α. Επίσης θα πρέπει να 

                                                 
3
 Πρβλ. την ΟλΣτΕ 1933/1998 που έκρινε ότι «σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι σε βάρος μιας 

κατηγορίας προσώπων έχουν αναμφισβήτητα δημιουργηθεί στην πράξη λόγω κοινωνικών 

προκαταλήψεων τέτοιες διακρίσεις ώστε η απαρέγκλιτη εφαρμογή της αρχής της ισότητας να καταλήγει 

σε μια κατ` επίφαση μόνο ισότητα ενώ ουσιαστικά παγιώνει και διαιωνίζει μιαν υφιστάμενη άνιση 

κατάσταση, είναι εντός του πνεύματος της συνταγματικής αρχής της ισότητας η λήψη από μέρους του 

νομοθέτη, κοινού ή κανονιστικού, των αντίστοιχων θετικών υπέρ της κατηγορίας αυτής μέτρων, όπου 

είναι πρόσφορα και αναγκαία, για ορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να μειωθούν οι υπάρχουσες 

ανισότητες μέχρις ότου εγκαθιδρυθεί μια πραγματική ισότητα».  
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απορροφήσει το κανονιστικό πεδίο του άρθρου 106.1 (αξιοποίηση εθνικού πλούτου) και να 

εναρμονιστεί με το άρθρο 24.1 (προστασία φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος). 

 

Αιτιολογικό σημείωμα 

Τα κοινά πράγματα (κοινά αγαθά και κοινοί πόροι) θα πρέπει να γίνονται κατανοητά σε μία 

συνεχή σχέση με τους κοινωνούς και χρήστες τους: τα κοινά προϋποθέτουν μια κοινότητα 

ανθρώπων που επωφελείται, ενδιαφέρεται για τη διατήρηση του κοινού, και το διαχειρίζεται, 

έμμεσα ή άμεσα. Η κοινότητα των ανθρώπων αποτελείται από τους χρήστες-κοινωνούς, ενώ η 

ισότιμη παραγωγή αποτελεί διαδικασία διατήρησης και ανάπτυξης των κοινών. Το κράτος 

αποτελεί τον εγγυητή κάθε σχέσης που αποσκοπεί στη διαχείριση των κοινών αγαθών, τη 

διατήρηση και την ανάπτυξη του κοινού επ’ ωφελεία των κοινωνών-χρηστών.  Εν τέλει, η ίδια 

η διαχείριση του πόρου αποτελεί κοινό. 

Τα κοινά πράγματα και τα κοινά αγαθά είναι συνυφασμένα με την έννοια του πόρου, 

δηλαδή μια φυσική ή τεχνητή πλουτοπαραγωγική πηγή «πρώτης ύλης» (ενδεικτικά: αέρας, 

νερό, μεταλλεύματα, αλίευμα, διαδίκτυο, κλίμα, ραδιοφάσμα, πολιτισμός, ανοιχτό λογισμικό, 

παραγωγή επιστημονικής γνώσης) που αποφέρει όφελος στον άνθρωπο. Ως κοινό αγαθό 

μπορεί να οριστεί  οτιδήποτε μπορεί να ικανοποιήσει τις υλικές και πνευματικές ανάγκες του 

χρήστη ο οποίος ενεργεί ως μέρος μιας κοινότητας που μεριμνά για την εκμετάλλευση, 

συντήρηση και προστασία του πόρου. Οι πόροι των κοινών πραγμάτων μπορεί να είναι 

περιορισμένοι και να απομειώνονται από τη χρήση (πετρέλαιο, μετάλλευμα) με αποτέλεσμα 

να διέπονται από σχέσεις ανταγωνισμού και αποκλεισμού. Ορισμένοι από αυτούς μπορεί να 

διαθέτουν ικανότητα αναπλήρωσης ανάλογα με τη δυνατότητα φυσικής αναπλήρωσης ή 

αναπαραγωγής τους (νερό, αλίευμα, άγρια ζώα, δάση). Άλλοι πόροι μπορεί να είναι 

απεριόριστοι, δηλαδή δεν εξαντλούνται με την χρήση (φως, ραδιοφάσμα, επιστημονική 

γνώση) και άρα να είναι δεκτικοί σε απεριόριστη χρήση. Ο πόρος μπορεί να αποτελεί ένα 

χώρο εναπόθεσης άχρηστων αντικειμένων-αποβλήτων (στη θάλασσα, το υπέδαφος, την 

ατμόσφαιρα), ή χώρο-μέσο απαραίτητο για την μετακίνηση μηχανών (δρόμοι, 

αεροδιάδρομοι).  

 Τα κοινά πράγματα ή οι κοινοί πόροι, μπορούν να υπόκεινται σε σχέσεις ιδιοκτησίας 

ή/και διαχείρισης από ιδιώτες, άτομα ή εταιρείες, ιδιώτες μέλη ομάδων, ομάδες/κοινότητες 

ανθρώπων, δήμους, κράτη, ατομικά ή συλλογικά. Οι σχέσεις πρόσβασης-εκμετάλλευσης-

ιδιοκτησίας-ιδιοποίησης με στόχο την εξαγωγή ωφέλειας, υπέρ του ατομικού ή συλλογικού 

συμφέροντος, έχουν κρίσιμη σημασία για τους χρήστες και το κοινωνικό κοινό καλό. Οι 

εντάσεις και οι συγκρούσεις των συμφερόντων οδηγούν στο ερώτημα: σε ποιον ανήκουν τα 

κοινά, και ποιοι είναι οι κανόνες-αξίες που καθορίζουν τη θέση όσων έχουν σχέση με αυτά.  Η 

εξουσία επί των κοινών εντοπίζεται σε πολλές διαφορετικές μορφές που συχνά συνυπάρχουν: 

δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης, αποκλεισμού, εξαγωγής της ωφέλειας, ή μεταβίβασης. 

Παράλληλα, τα δικαιώματα υπόκειται σε υποχρεώσεις, όπως της διαφύλαξης και της 

συντήρησής τους από τους κοινωνούς υπό την επίβλεψη του κράτους. 
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 Τα κοινά αγαθά μπορεί να είναι ζωτικής ή πολύ μεγάλης σημασίας για την ανθρώπινη 

διαβίωση, όπως το καθαρό νερό, ο καθαρός αέρας, τα δάση, η ενέργεια, το διαδίκτυο, το 

ραδιοφάσμα, τα επινοήματα ελεύθερης πρόσβασης κλπ. Κατά  συνέπεια, θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται από τις κοινότητες των χρηστών και το κράτος η αειφορία τους, η ανάπτυξή 

τους με ελεύθερη πρωτοβουλία των χρηστών και η πρόσβαση στον καθένα και καθεμία με 

μέριμνα των χρηστών.   

 Το δικαίωμα των ανθρώπων στην πρόσβαση-χρήση του κοινού αγαθού αντιστοιχεί σε 

μία υποχρέωση από το κράτος για τη χρηστή διαχείριση του κοινού και τη διατήρησή του 

υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Οι αρχές της αναλογικότητας και της προσφορότητας των 

μέσων, όπως και της αειφορίας του πόρου, είναι καίριας σημασίας για την υλοποίηση των 

δικαιωμάτων των χρηστών των δημοσίων αγαθών και πόρων και των τυχόν περιορισμών τους 

κατά την ερμηνεία και εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης.  

Τα κοινά πράγματα και αγαθά –κοινοί πόροι, κοινοί χώροι, τίθενται υπό προστασία 

από το κράτος, το οποίο διαασφαλίζει κοινή πρόσβαση και προστασία του κοινού από την 

προοπτική εξάντλησής του, την καταστροφή του, ή την ανεπάρκειά του ώστε να διατηρείται 

ικανό να αναπαράγεται και να είναι ωφέλιμο στους χρήστες του.  Η πρόσβαση, η χρήση και 

συμμετοχή στην ανάπτυξη του πόρου από την πλευρά του χρήστη, ο οποίος συμμετέχει στην 

κοινότητα των χρηστών του κοινού αγαθού, νοείται ως μέρος της ανάπτυξης της 

προσωπικότητάς του που τίθεται υπό προστασία από το άρθρο 5 Σ. 

Τα δημόσια πράγματα, με την έννοια κοινόχρηστου χώρου, ήδη τίθενται υπό νομική 

προστασία από τον Αστικό Κώδικα, όπως ο αιγιαλός, οι δρόμοι, οι πλατείες, τα δάση, τα άγρια 

ζώα, το αλίευμα, τα μεταλλεύματα. Τα δημόσια πράγματα δεν είναι όλα κοινόχρηστα, ούτε 

όλα τα κρατικά είναι κοινόχρηστα, πχ οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή τα δημόσια κτήρια, τα 

οποία είναι δημόσια αλλά όχι κοινόχρηστα δηλαδή μη προσβάσιμα σε όλους.  

Τα κοινά αγαθά μπορούν να εκχωρηθούν κατά διαχειριστική ιδιοποίηση, δηλαδή τη 

δημιουργία δικαιωμάτων εκμετάλλευσης όχι όμως κυριότητας (βλ. ενέργεια, αλίευμα, 

μεταλλεύματα, πετρέλαιο). Ήδη από το άρθρο 106.1 Σ υπό την έννοια «αξιοποίηση του 

εθνικού πλούτου» προστατεύονται, χωρίς να τίθενται σαφείς προϋποθέσεις, «η ατμόσφαιρα, 

τα υπόγεια ή υποθαλάσσια κοιτάσματα». Θα πρέπει όμως να διασφαλιστεί η ισορροπία της 

προστασία άλλων πόρων που ενδεχομένως τίθενται υπό διακινδύνευση αλλά και να 

κατοχυρώνονται εγγυήσεις υπέρ του κοινωνικού ελέγχου υπέρ των χρηστών των πόρων 

αυτών. Τέλος, η οικονομική εκμετάλλευση θα πρέπει να αποδίδει υπέρ του δημοσίου 

συμφέροντος συγκεκριμένα οφέλη και δράσεις ανάπτυξης άλλων δημοσίων αγαθών.   

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 24.1 Σ «η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός». Η διάταξη αυτή 

θα πρέπει να ερμηνεύεται υπό το φως της προτεινόμενης διάταξης, δηλαδή, τη σκοπιμότητα 

της προσβασιμότητας και προστασία των χρηστών του κοινού πόρου. Εκτός από την 

καταναλωτική του χρήση, ένα κοινό αγαθό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσω μετακίνησης ή 

απόθεσης ρύπων (βλ. θάλασσα, αέρας). Κατά συνέπεια, τίθεται το ζήτημα των περιορισμών 

στη δυνατότητα απόθεσης ρύπων και στην ευθεία καταστροφή του κοινού αγαθού. Οι 
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περιορισμοί αποσκοπούν στον κορεσμό, την εξάντληση ή την καταστροφή του κοινού πόρου-

χώρου. Ο τομέας αυτός καλύπτεται από τη συνταγματική διάταξη για την προστασία του 

περιβάλλοντος, η οποία όμως δεν ρυθμίζει τις σχέσεις κοινού αγαθού και κοινότητας των 

χρηστών-κοινωνών. 

Το κράτος, εκτός από το ρόλο του εγγυητή, αναλαμβάνει να την υποχρέωση να 

στηρίζει, ή να προωθεί τη στήριξη από τους Δήμους, κάθε πρωτοβουλίας που αναλαμβάνουν 

άτομα ή νομικά πρόσωπα, χωρίς να αποσκοπούν το κέρδος. Παρόμοια διάταξη έχει 

υιοθετηθεί από το ιταλικό Σύνταγμα (άρθρο 118 παρ. 4). Παράδειγμα άμεσης εφαρμογής 

αποτελούν οι σχετικές δράσεις που έχει αναλάβει ο Δήμος της Μπολόνια.  

 

Με βάση τα παραπάνω, η συνταγματική διάταξη θα μπορούσε να διατυπωθεί ώστε να  

 Ορίζεται ότι τα  κοινά αγαθά και οι κοινοί πόροι, φυσικοί ή επινοήματα, ανεξάντλητοι 

και εξαντλήσιμοι, υλικοί και άυλοι, εξυπηρετούν τις ανάγκες των χρηστών-κοινωνών.  

 Να οριοθετείται το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης των κοινών αγαθών και 
πόρων, άμεσα ή έμμεσα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τίθενται από τον νόμο 
και σύμφωνα με τη φύση του κοινού πόρου ή αγαθού και τους εγγενείς 
περιορισμούς που τυχόν προκύπτουν από αυτή και τον χαρακτηρισμό του ως κοινό. 

 Να κατοχυρώνεται ο ρόλος του Κράτους ώστε να ελέγχει και να εγγυάται τη 
διασφάλιση της μη εξάντλησης  των  πόρων και των κοινών αγαθών στη βάση της 
αρχής της αειφορίας.  

 Να οριοθετείται ο ρόλος των κοινωνών-χρηστών των κοινών αγαθών και πόρων με 
την ανάληψη της διαχείρισης του πόρου χωρίς αποκλεισμό και με υποχρέωση 
διατήρησης και προστασίας του πόρου. 

 Να οριοθετείται η δυνατότητα ώστε τα κοινά να τίθενται υπό διαχειριστική 
ιδιοποίηση υπό την εγγύηση του Κράτους, υπέρ της κοινότητας των χρηστών-
κοινωνών και του κοινωνικού συνόλου. 

 Να θεσπίζεται ρητά ότι οι περιορισμοί στα δικαιώματα των χρηστών-κοινωνών 
λαμβάνουν υπόψη το δημόσιο συμφέρον και την προστασία των κοινών αγαθών 
και πόρων. 

 Να εγγυάται το Κράτος ότι οι Δήμοι θα ενισχύουν τις αυτόνομες πρωτοβουλίες 
των πολιτών,  άτομα και μέλη νομικών προσώπων, σχετικά με δραστηριότητες που 
αφορούν τα κοινά αγαθά και τους κοινούς πόρους. 

 

 

 

 
 


