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τΕ 2787/2015 (Ολομζλεια) 

 
Αριθμόσ 2787/2015 

ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

 
Συνεδρίαςε δθμόςια ςτο ακροατιριό του ςτισ 3 Ιουλίου 2015, με τθν εξισ ςφνκεςθ: Ν. 
Σακελλαρίου, Αντιπρόεδροσ, Ρροεδρεφων, ελλείποντοσ του Ρροζδρου του Συμβουλίου τθσ 
Επικρατείασ, Δ. Ρετροφλιασ, Ακ. άντοσ, Ε. Σαρπ, Αντιπρόεδροι του Συμβουλίου τθσ 
Επικρατείασ, Χρ. άμμοσ, Δ. Μαρινάκθσ, Γ. Ραπαγεωργίου, Αικ. Σακελλαροποφλου, Δ. 
Σκαλτςοφνθσ, Γ. Ροταμιάσ, Μ. Γκορτηολίδου, Ε. Νίκα, Ε. Αντωνόπουλοσ, Σπ. Μαρκάτθσ, Σπ. 
Χρυςικοποφλου, Μ. Σταματελάτου, Β. Αραβαντινόσ, Ε. Κουςιουρισ, Β. αφτοποφλου, 
Σφμβουλοι, Πλ. Ραπαδοποφλου, Μ. Σωτθροποφλου, Ρ. Τςοφκασ, Ράρεδροι. Από τουσ 
ανωτζρω οι Σφμβουλοι Ε. Κουςιουρισ και Β. αφτοποφλου κακϊσ και ο Ράρεδροσ Ρ. 
Τςοφκασ μετζχουν ωσ αναπλθρωματικά μζλθ, ςφμφωνα με το άρκρο 26 παρ. 2 του ν. 
3719/2008. Γραμματζασ θ Μ. Ραπαςαράντθ. 
 
Για να δικάςει τθν από 1θ Ιουλίου 2015 αίτθςθ: 
 
των:  
1. Δθμθτρίου Μαναοφ . . . . . .. και  
2. Σπφρου Νικολάου . . . . . . ., ο οποίοσ παρζςτθ αυτοπροςϊπωσ, ωσ δικθγόροσ (Α.Μ. 
13500), 
 
κατά των:  
1. Ρρωκυπουργοφ,  
2. Υπουργικοφ Συμβουλίου,  
3. Υπουργοφ Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ και  
4. Υπουργοφ Οικονομικϊν, οι οποίοι παρζςτθςαν με τουσ: α) Μεταξία Ανδροβιτςανζα, 
Αντιπρόεδρο του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ και β) Σταφρο Σπυρόπουλο, Νομικό 
Σφμβουλο του Κράτουσ, 
 
και κατά των παρεμβαινόντων:  
Α) Ειρινθσ Μαροφπα . . . . . ., θ οποία παρζςτθ αυτοπροςϊπωσ, ωσ δικθγόροσ . . . . . .,  
Β) 1. Ακαναςίου Καμπαγιάννθ . . . . . ., ο οποίοσ παρζςτθ με τον δικθγόρο Δθμιτριο 
Σαραφιανό . . . ., που τον διόριςε ςτο ακροατιριο, 2. Δθμθτρίου Σαραφιανοφ . . . . ., ο 
οποίοσ παρζςτθ αυτοπροςϊπωσ, ωσ δικθγόροσ . . . . ., 3. Κωνςταντίνου Ραπαδάκθ . . . . .. ., 
4. Δθμιτρθ Ζϊτου . . . . . ., οι οποίοι παρζςτθςαν με τον ίδιο πιο πάνω δικθγόρο Δθμιτριο 
Σαραφιανό, που τον διόριςαν ςτο ακροατιριο, 5. Ιωάννασ Ακανάτου . . . . . . , θ οποία 
παρζςτθ με τον ίδιο πιο πάνω δικθγόρο Δθμιτριο Σαραφιανό, που τον διόριςε ςτο 
ακροατιριο, ο οποίοσ διόρκωςε το επϊνυμο ςτο ορκό «Ακαναςάτου», 6. Ραντελι 
Αγγελόπουλου . . . . . . ., 7. Ιωάννθ αχιϊτθ . . . . ., οι οποίοι παρζςτθςαν με τον ίδιο πιο 
πάνω δικθγόρο Δθμιτριο Σαραφιανό, που τον διόριςαν ςτο ακροατιριο, 8. Γεωργίου 
Βλάχου . . . . . ., ο οποίοσ με προφορικι διλωςθ ςτο ακροατιριο του ίδιου πιο πάνω 
δικθγόρου παραιτικθκε από το δικόγραφο τθσ κρινομζνθσ παρεμβάςεωσ, 9. Δθμθτρίου 
Μπελαντι . . . . ., 10. Ιωάννθ Χατηθαντωνίου . . . . . , 11. Δθμθτρίου Κουραντι . . . . . και 12. 
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Θεοδϊρου Συμεωνίδθ . . . . . ., οι οποίοι παρζςτθςαν με τον ίδιο πιο πάνω δικθγόρο 
Δθμιτριο Σαραφιανό, που τον διόριςαν ςτο ακροατιριο,  
Γ) 1. Βαςιλείου Χατηθγιαννάκθ . . . . . . . ., ο οποίοσ παρζςτθ αυτοπροςϊπωσ, ωσ δικθγόροσ . 
. . . ., 2. Αριςτείδθ Κωνςταντάκθ . . . . .. , ο οποίοσ παρζςτθ με τον ίδιο πιο πάνω δικθγόρο 
Βαςίλειο Χατηθγιαννάκθ, που τον διόριςε ςτο ακροατιριο και 3. Σαράντου 
Θεοδωρόπουλου . . . . . ., ο οποίοσ παρζςτθ αυτοπροςϊπωσ, ωσ δικθγόροσ . . . .,  
Δ) Γιϊργου Κόκκα . . .. ., ενεργοφντοσ ατομικά και ωσ νομίμου εκπροςϊπου τθσ ϋΕνωςθσ 
Ρροςϊπων / Συναςπιςμοφ Ρολιτικϊν Κομμάτων και Κοινωνικϊν Οργανϊςεων με τθν 
επωνυμία «Ελλθνικό Κίνθμα Άμεςθσ Δθμοκρατίασ», μεταξφ των οποίων και θ Ρολιτικι 
Κίνθςθ «Ευρωπαϊκι Συμπολιτεία (με) ϋΑμεςθ Δθμοκρατία», που εδρεφουν ςτθν Ακινα, . . . . 
., ο οποίοσ παρζςτθ αυτοπροςϊπωσ, ωσ δικθγόροσ,. . . . και  
Ε) 1. Ιωάννθ Τςουκαλά . . . . , ο οποίοσ παρζςτθ με τον δικθγόρο Κωνςταντίνο Αδάμθ. . . ., 
που νομιμοποιικθκε με τθ ςυνυπογραφι του δικογράφου από τον παρεμβαίνοντα, 2. 
Κωνςταντίνου Αδάμθ . . . . ., ο οποίοσ παρζςτθ αυτοπροςϊπωσ, ωσ δικθγόροσ. . . . και 3. 
Ευφροςφνθσ Βερϊνθ . . . ., θ οποία παρζςτθ με τον ίδιο πιο πάνω δικθγόρο Κωνςταντίνο 
Αδάμθ, που νομιμοποιικθκε με τθ ςυνυπογραφι του δικογράφου από τθν αιτοφςα.  
 
Η πιο πάνω αίτθςθ ειςάγεται ςτθν Ολομζλεια του Δικαςτθρίου, κατόπιν τθσ από 2 Ιουλίου 
2015 πράξθσ του αρχαιοτζρου Αντιπροζδρου του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ, ελλείποντοσ 
Ρροζδρου, λόγω τθσ ςπουδαιότθτάσ τθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 14 παρ. 2 εδάφ. α, 20 και 
21 του Ρ.Δ. 18/1989. 
 
Με τθν αίτθςθ αυτι οι αιτοφντεσ επιδιϊκουν να ακυρωκοφν:  
α) το Ρροεδρικό Διάταγμα υπ’ αρικ. 38/28.6.2015 (ΦΕΚ Αϋ 63) περί προκθρφξεωσ 
δθμοψθφίςματοσ για κρίςιμο εκνικό κζμα και  
β) θ από 26.6.2015 πράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου περί υποβολισ προτάςεωσ 
διενζργειασ δθμοψθφίςματοσ.  
 
Η εκδίκαςθ άρχιςε με τθν ανάγνωςθ τθσ εκκζςεωσ του ειςθγθτι, Συμβοφλου Δ. 
Σκαλτςοφνθ. 
 
Κατόπιν το δικαςτιριο άκουςε τον δεφτερο των αιτοφντων ωσ δικθγόρο και ωσ πλθρεξοφςιο 
του πρϊτου αιτοφντοσ, ο οποίοσ ανζπτυξε και προφορικά τουσ προβαλλόμενουσ λόγουσ 
ακυρϊςεωσ και ηιτθςε να γίνει δεκτι θ αίτθςθ, τουσ παρεμβαίνοντεσ ωσ δικθγόρουσ και ωσ 
πλθρεξουςίουσ των λοιπϊν παρεμβαινόντων και τουσ αντιπροςϊπουσ των κακ’ ων, οι 
οποίοι ηιτθςαν τθν απόρριψι τθσ. 
 
Μετά τθ δθμόςια ςυνεδρίαςθ το δικαςτιριο ςυνιλκε ςε διάςκεψθ ςε αίκουςα του 
δικαςτθρίου κ α ι 
 

Α φ ο φ  μ ε λ ζ τ θ ς ε  τ α  ς χ ε τ ι κ ά  ζ γ γ ρ α φ α 
Σ κ ζ φ κ θ κ ε  κ α τ ά  τ ο ν  Ν ό μ ο 

 
1. Επειδι, καταβλικθκε το νόμιμο παράβολο (4107354, 1392531/2015 ζντυπα 
παραβόλου).  
2. Επειδι, ηθτείται θ ακφρωςθ α) του π.δ. 38/28.6.2015 (Αϋ 63) περί Ρροκιρυξθσ 
Δθμοψθφίςματοσ για κρίςιμο εκνικό κζμα, και, ςυγκεκριμζνα, για να εγκρικεί ι να 
απορριφκεί το ςχζδιο ςυμφωνίασ, το οποίο κατζκεςαν θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, θ 
Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα και το Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο ςτο Eurogroup τθσ 
25.06.2015· β) τθσ από 26.6.2015 απόφαςθσ του Υπουργικοφ Συμβουλίου (Αϋ 62) περί 
υποβολισ πρόταςθσ διενζργειασ Δθμοψθφίςματοσ για κρίςιμο εκνικό κζμα κατά το άρκρο 
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44 παρ. 2 εδ. αϋ του Συντάγματοσ.  
3. Επειδι, θ κρινόμενθ υπόκεςθ, λόγω τθσ φφςεϊσ τθσ και του κατεπείγοντοσ χαρακτιρα 
τθσ, εξαιρείται από τισ υποκζςεισ, θ εκδίκαςθ των οποίων αναςτζλλεται δυνάμει τθσ 
52626/29.6.2015 εγκυκλίου του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ. 
4. Επειδι, άςκθςαν παρεμβάςεισ υπζρ του κφρουσ των προςβαλλόμενων πράξεων, με 
ξεχωριςτά δικόγραφα, οι: α) Ακανάςιοσ Καμπαγιάννθσ κλπ, β) Βαςίλειοσ Χατηθγιαννάκθσ 
κλπ, γ) Ειρινθ Μαροφπα, δ) Γιϊργοσ Κόκκασ και ε) Ιωάννθσ Τςουκαλάσ κλπ. Οι παρεμβάςεισ 
αςκικθκαν παραδεκτϊσ κατά το άρκρο 49 παρ. 2 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8), δεδομζνου ότι θ 
αίτθςθ ακυρϊςεωσ αςκικθκε τθν 1θ.7.2015, θ δε υπόκεςθ ςυηθτικθκε, κατά ςφντμθςθ 
προκεςμίασ, ςτισ 3.7.2015· τοφτο, διότι δεν ιταν δυνατόν να τθρθκεί θ οριηόμενθ ςτθ 
διάταξθ αυτι προκεςμία των ζξι πλιρων θμερϊν πριν από τθ ςυηιτθςθ για τθν άςκθςθ των 
παρεμβάςεων. Εξάλλου, ςτθν παρζμβαςθ του Ακαναςίου Καμπαγιάννθ κλπ., με διλωςθ 
του πλθρεξουςίου δικθγόρου α) υπζβαλε παραίτθςθ ο 8οσ κατά τθ ςειρά του δικογράφου, 
Γεϊργιοσ Βλάχοσ και, ςυνεπϊσ, θ παρζμβαςθ δεν εξετάηεται ωσ προσ αυτόν· β) διορκϊκθκε 
το επϊνυμο τθσ 5θσ κατά τθ ςειρά του δικογράφου παρεμβαίνουςασ από «Ακανάτου» ςε 
«Ακαναςάτου». 
 
5. Επειδι, το Σφνταγμα ορίηει ςτο άρκρο 44 παρ. 2 ότι: «Ο Ρρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ 
προκθρφςςει με διάταγμα δθμοψιφιςμα για κρίςιμα εκνικά κζματα, φςτερα από απόφαςθ 
τθσ απόλυτθσ πλειοψθφίασ του όλου αρικμοφ των βουλευτϊν, που λαμβάνεται με πρόταςθ 
του Υπουργικοφ Συμβουλίου. …»· ςτο άρκρο 95 παρ. 1 ότι: «Στθν αρμοδιότθτα του 
Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ ανικουν ιδίωσ: α) Η μετά από αίτθςθ ακφρωςθ των 
εκτελεςτϊν πράξεων των διοικθτικϊν αρχϊν για υπζρβαςθ εξουςίασ ι παράβαςθ νόμου. β) 
…»· ςτο άρκρο 100 παρ. 1 ότι: «1. Συνιςτάται Ανϊτατο Ειδικό Δικαςτιριο ςτο οποίο 
υπάγονται: α) … β) Ο ζλεγχοσ του κφρουσ και των αποτελεςμάτων δθμοψθφίςματοσ που 
ενεργείται κατά το άρκρο 44 παράγραφοσ 2. γ) …». Εξάλλου, ςτο άρκρο 45 παρ. 5 του π.δ. 
18/1989 ορίηεται ότι: «Δεν υπόκεινται ςε αίτθςθ ακυρϊςεωσ οι κυβερνθτικζσ πράξεισ και 
διαταγζσ που ανάγονται ςτθ διαχείριςθ τθσ πολιτικισ εξουςίασ». 
 
6. Επειδι, το Υπουργικό Συμβοφλιο κατά τθ ςυνεδρίαςθ τθσ 26θσ.6.2015 αποφάςιςε να 
προτείνει τθν προκιρυξθ δθμοψθφίςματοσ τθν Κυριακι 5.7.2015 για κρίςιμο εκνικό κζμα 
ςφμφωνα με το άρκρο 44 παρ. 2 εδ. αϋ του Συντάγματοσ. Το ερϊτθμα που προτάκθκε ιταν 
το εξισ: «Ρρζπει να γίνει αποδεκτό το ςχζδιο ςυμφωνίασ το οποίο κατζκεςαν θ Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι, θ Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα και το Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο ςτο 
Eurogroup τθσ 25.6.2015 και αποτελείται από δφο μζρθ τα οποία ςυγκροτοφν τθν ενιαία 
πρόταςι τουσ; Το πρϊτο ζγγραφο τιτλοφορείται «Reforms for the completion of the 
Current Program and beyond» (Μεταρρυκμίςεισ για τθν ολοκλιρωςθ του τρζχοντοσ 
προγράμματοσ και πζραν αυτοφ) και το δεφτερο «Preliminary Debt Sustainability Analysis» 
(προκαταρκτικι ανάλυςθ βιωςιμότθτασ χρζουσ). Πςοι από τουσ πολίτεσ τθσ χϊρασ 
απορρίπτουν τθν πρόταςθ των τριϊν κεςμϊν ψθφίηουν: Δεν εγκρίνεται/ΟΧΙ. Πςοι από τουσ 
πολίτεσ τθσ χϊρασ ςυμφωνοφν με τθν πρόταςθ των τριϊν κεςμϊν ψθφίηουν: 
Εγκρίνεται/ΝΑΙ». Εν ςυνεχεία, κατά τθ ςυνεδρίαςθ ΞΕϋ τθσ 27θσ.6.2015 θ Ολομζλεια τθσ 
Βουλισ με απόλυτθ πλειοψθφία του όλου αρικμοφ των βουλευτϊν και, ειδικότερα, με 178 
κετικζσ ψιφουσ, ζκανε δεκτι τθν ωσ άνω πρόταςθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου (βλ. 
απόφαςθ τθσ Ρροζδρου τθσ Βουλισ από 28.6.2015, Αϋ 62/28.6.2015). Κατόπιν τοφτου, 
εκδόκθκε το π.δ. 38/2015, με το οποίο προκθρφχκθκε θ διεξαγωγι του δθμοψθφίςματοσ 
για τθν Κυριακι 5.7.2015 με το ωσ άνω ερϊτθμα. 
 
7. Επειδι, το προςβαλλόμενο διάταγμα, εκδοκζν βάςει του άρκρου 44 παρ. 2 του 
Συντάγματοσ, όπωσ και θ προςβαλλόμενθ πράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου, αφοροφν 
την προκήρυξη δημοψηφίςματοσ και ςυνιςτοφν, ωσ εκ τοφτου, κυβερνητικζσ πράξεισ 
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αναγόμενεσ ςτη διαχείριςη τησ πολιτικήσ εξουςίασ κατά την ζννοια του άρθρου 45 παρ. 5 
του π.δ. 18/1989. Επομζνωσ, οι πράξεισ αυτζσ δεν υπόκεινται ςτον ακυρωτικό ζλεγχο του 
υμβουλίου τησ Επικρατείασ και, ςυνεπϊσ, η κρινόμενη αίτηςη πρζπει να απορριφθεί ωσ 
απαράδεκτη. Σε κάκε περίπτωςθ, ο ζλεγχοσ του κφρουσ και των αποτελεςμάτων του 
δθμοψθφίςματοσ υπάγεται, ςφμφωνα με το άρκρο 100 παρ. 1 περ. βϋ του Συντάγματοσ, 
ςτθν αρμοδιότθτα του Ανωτάτου Ειδικοφ Δικαςτθρίου. Ο Αντιπρόεδροσ Δ. Ρετροφλιασ και 
οι Σφμβουλοι Χ. άμμοσ, Αικ. Σακελλαροποφλου, Γ. Ροταμιάσ, Μ. Γκορτηολίδου, Ε. Νίκα, Σ. 
Μαρκάτθσ, προσ τθ γνϊμθ των οποίων προςχϊρθςαν οι Ράρεδροι Ο. Ραπαδοποφλου και 
Μ. Σωτθροποφλου, διατφπωςαν τθ ςυγκλίνουςα γνϊμθ ότι θ αίτθςθ ακυρϊςεωσ, με τθν 
οποία αμφιςβθτείται το κφροσ του προκθρυχκζντοσ με το προςβαλλόμενο προεδρικό 
διάταγμα δθμοψθφίςματοσ, είναι απορριπτζα ωσ απαράδεκτθ, διότι, κατά το άρκρο 100 
παρ. 1 περ. βϋ του Συντάγματοσ, ο ζλεγχοσ του κφρουσ (και των αποτελεςμάτων) 
δθμοψθφίςματοσ που ενεργείται κατά το άρκρο 44 παρ. 2 του Συντάγματοσ, υπάγεται ςτθν 
αρμοδιότθτα του Ανωτάτου Ειδικοφ Δικαςτθρίου.  
 
8. Επειδι, κατόπιν των ανωτζρω, θ κρινόμενθ αίτθςθ πρζπει να απορριφκεί ωσ 
απαράδεκτθ και να γίνουν δεκτζσ οι παρεμβάςεισ των α) Ακαναςίου Καμπαγιάννθ κλπ, 
πλθν του Γεωργίου Βλάχου, β) Βαςιλείου Χατηθγιαννάκθ κλπ, γ) Ειρινθσ Μαροφπα, δ) 
Γιϊργου Κόκκα και ε) Ιωάννθ Τςουκαλά κλπ.  
 

Δια ταφτα 
 
Απορρίπτει τθν αίτθςθ. 
Διατάςςει τθν κατάπτωςθ του παραβόλου. 
Δζχεται τισ παρεμβάςεισ των α) Ακαναςίου Καμπαγιάννθ κλπ, πλθν του Γεωργίου Βλάχου, 
β) Βαςιλείου Χατηθγιαννάκθ κλπ, γ) Ειρινθσ Μαροφπα, δ) Γιϊργου Κόκκα και ε) Ιωάννθ 
Τςουκαλά κλπ. 
Επιβάλλει ςυμμζτρωσ ςτουσ αιτοφντεσ τθ δικαςτικι δαπάνθ του Δθμοςίου που ανζρχεται 
ςε τετρακόςια εξιντα (460) ευρϊ και των παρεμβαινόντων, πλθν του Γεωργίου Βλάχου, 
που ανζρχεται ςε εξακόςια ςαράντα (640) ευρϊ για κάκε παρζμβαςθ. 
Η διάςκεψθ ζγινε ςτθν Ακινα ςτισ 3 Ιουλίου 2015 και θ απόφαςθ δθμοςιεφκθκε ςε 
δθμόςια ςυνεδρίαςθ αυκθμερόν. 
Ο Ρροεδρεφων Αντιπρόεδροσ Η Γραμματζασ 
 
 
Νικόλαοσ Καρόλου Σακελλαρίου Μαριάνκθ Ραπαςαράντθ 


