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Του Κωνσταντίνου Σπηλιακόπουλου, υποψ. Δρ. Δημοσίου Δικαίου, LLM,  

Δικηγόρου Αθηνών, ΑΜ ΔΣΑ 34135, κατοίκου Αθηνών, οδός Άρνης, αρ. 8. 

ΕΡΩΤΗΜΑ: 

Μου ανατέθηκε από τον ανωτέρω εντολέα η εντολή να γνωμοδοτήσω επί του 

ακόλουθου ζητήματος: 

 Κατά την κατάθεση υποψηφιοτήτων για τις επερχόμενες αρχαιρεσίες του 

Σωματείου, υποβλήθηκαν ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής δηλώσεις 

υποψηφιότητας δύο συνδυασμών. Ο πρώτος συνδυασμός, με όνομα «Επανεκκίνηση», 

υπέβαλε την υποψηφιότητά του προσκομίζοντας μία δήλωση του συνδυασμού, 

συνοδευόμενη και από ατομικές δηλώσεις υποψηφιότητας των υποψηφίων του, ενώ ο 

δεύτερος συνδυασμός, με όνομα «Πληροφοριών Πτήσης ΥΠΑ FISO» υπέβαλε μία 

δήλωση υποψηφιότητας, ως συνδυασμός, χωρίς αυτή να συνοδεύεται και από ατομικές 

δηλώσεις υποψηφιότητας καθενός από τους υποψηφίους του συνδυασμού. Εν συνεχεία 

ο πρώτος ως άνω συνδυασμός υπέβαλε ένσταση προς την Κεντρική Εφορευτική 

Επιτροπή, αξιώνοντας την ακύρωση της υποψηφιότητας του δευτέρου συνδυασμού 

λόγω της μη προσκόμισης ξεχωριστών δηλώσεων των υποψηφίων. 

 Είναι η εν λόγω ένσταση βάσιμη; 

Α. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 Το άρθρο 19 παρ. 2 και 3 του ισχύοντος Καταστατικού του Πανελλήνιου 

Συλλόγου Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το οποίο 

επικαλούνται και οι ενιστάμενοι στην ένστασή τους (η οποία τέθηκε υπ’ όψη μου), 

ορίζει τα εξής: «2. Οι συνδυασμοί υποψηφίων και οι υποψηφιότητες χωριστών 

υποψηφίων ή ενιαίου ψηφοδελτίου υποβάλλονται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 

μέσα σε δέκα (10) μέρες μετά από την ανακοίνωση των αρχαιρεσιών. 3. Η Κεντρική 

Εφορευτική Επιτροπή συγκεντρώνει τις αιτήσεις των υποψηφίων, τις ελέγχει, εάν είναι 



[2] 

 

σύμφωνες με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού και είκοσι (20) 

τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη για τις αρχαιρεσίες ημερομηνία 

ανακηρύσσει τους συνδυασμούς υποψηφίων και χωριστούς υποψηφίους, σε ειδικούς 

πίνακες, κατ’ αλφαβητική σειρά επωνύμου (σε χωριστά ψηφοδέλτια), με πρώτους τους 

υποψηφίου για το Δ.Σ., δεύτερους τους υποψηφίους για την Ελεγκτική Επιτροπή και 

τρίτους τους υποψηφίους για την αντιπροσώπευση σε ανώτερες συνδικαλιστικές 

οργανώσεις». 

 Τα άρθρα 10, 11 και 12 του ν. 1264/1982, όπως ισχύουν σήμερα, ορίζουν τα 

εξής: «Άρθρο 10: 1. α) Οι εργαζόμενοι, μέλη των πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών 

οργανώσεων, εκλέγουν τα διοικητικά συμβούλια και τις ελεγκτικές επιτροπές και 

αντιπροσώπους στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις και εκλέγονται επίσης εφόσον έχουν 

εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις, που προβλέπονται από τα καταστατικά τους. 

β) Τα μέλη των πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων δικαιούνται να ψηφίσουν 

αντιπροσώπους, μόνο για μιά Ομοσπονδία και ένα Εργατικό Κέντρο. Αν ανήκουν σε 

δύο οργανώσεις επιλέγουν τη μιά απ' αυτές, για ν' ασκήσουν το δικαιωμά τους αυτό, με 

δήλωσή τους προς τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής των εκλογών. Η δήλωση 

αυτή δεσμεύει τον εργαζόμενο για όλο το χρόνο της θητείας των αντιπροσώπων που 

ψήφισε και της θητείας των οργάνων που ψήφισαν οι αντιπρόσωποι της οργάνωσης 

του. 2. α) Κάθε πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση συμμετέχει με τους 

αντιπροσώπους της στην εκλογή των οργάνων της διοίκησης της Ομοσπονδίας και του 

Εργατικού Κέντρου, που ανήκει, και εφόσον έχει εκπληρώσει τις οικονομικές 

υποχρεώσεις, που προβλέπονται απο τα καταστατικά τους β) Οι πρωτοβάθμιες 

συνδικαλιστικές οργανώσεις αντιπροσωπεύονται στην τριτοβάθμια διά μέσου μιας μόνο 

δευτεροβάθμιας οργάνωσης. Η Γενική Συνέλευση των μελών κάθε πρωτοβάθμιας 

συνδικαλιστικής οργάνωσης αποφασίζει αν η αντιπροσώπευσή της στην τριτοβάθμια θα 

γίνει δια μέσου του Εργατικού Κέντρου ή διά μέσου της Ομοσπονδίας, που τυχόν 

ανήκει. Για την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αρκεί η σχετική πλειοψηφία των 

παρόντων μελών και η σχετική μυστική ψηφοφορία γίνεται στην ίδια συνεδρίαση της 

Γενικής Συνέλευσης και αμέσως μετά τη εκλογή της εφορευτικής επιτροπής, για την 

εκλογή αντιπροσώπων. Την απόφαση αυτή και πίνακα των αντιπροσώπων ανακοινώνει 

με έγγραφό του ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και στις δύο δευτεροβάθμιες 

οργανώσεις, που τυχόν μετέχει η οργάνωση, καθώς επίσης στην αντίστοιχη 

τριτοβάθμια. Ταυτόχρονα στις ίδιες υπερκείμενες οργανώσεις αποστέλλει ο δικαστικός 
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αντιπρόσωπος αντίγραφο του μητρώου, που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρ. 6 του 

Ν.Δ. 4361/1964, με τα πρόσθετα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρ. 3 παρ. 1 έδαφ. α' 

του παρόντος νόμου. Η παραπάνω δέσμευση της συνδικαλιστικής οργάνωσης ισχύει για 

όλο το χρόνο της θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισαν οι αντιπρόσωποι της στη 

δευτεροβάθμια οργάνωση που επέλεξε. 3. Κάθε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική 

οργάνωση εκλέγει αντιπροσώπους μόνο για μία τριτοβάθμια. 4. Οι αντιπρόσωποι στις 

δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις έχουν δικαίωμα να εκλέγονται σε όλα τα 

όργανα διοίκησης, όπως επίσης και στα όργανα που υποκαθιστούν τις συνελεύσεις των 

οργανώσεων αυτών. Άρθρο 11: 1. Οι εκλογές για τα όργανα των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων διεξάγονται από εφορευτική επιτροπή, που ο αριθμός των μελών της και η 

διαδικασία εκλογής τους ορίζεται από το καταστατικό και προεδρεύεται από τον 

δικαστικό αντιπρόσωπο. Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών μέχρι και την 

ανακήρυξη των επιτυχόντων μπορεί να παραβρίσκεται ανά ένας αντιπρόσωπος κάθε 

συνδυασμού. 2. Οι διατάξεις των παρ. 2 - 5 του άρθρ. 6 του Ν.Δ. 4361/1964 

εφαρμόζονται και για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του νόμου αυτού. 3. Δικαστικός 

αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων 

(4) ετών, εφόσον πρόκειται για δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές 

οργανώσεις. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται με αίτηση της οργάνωσης από τον 

Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας της. 4. Εφόσον πρόκειται για σωματεία που έχουν την 

έδρα τους εντός της Περιφέρειας του Δικηγορικού Συλλόγου, δικαστικός αντιπρόσωπος 

ορίζεται δικηγόρος του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Τα εδάφια β' και γ' της 

παραγράφου 3 εφαρμόζονται ανάλογα. 5. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα). 6. Δεν 

απαιτείται η παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου σε εκλογές σωματείων που έχουν την 

έδρα τους εκτός της έδρας του Ειρηνοδικείου και ο αριθμός των μελών τους δεν 

υπερβαίνει τους (50) πενήντα». Άρθρο 12: 1. Η εκλογή των οργάνων της 

συνδικαλιστικής οργάνωσης γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής. ("Για την 

εκλογή του Προέδρου, των Α και Β Αντιπροέδρων, του Γενικού Γραμματέα και του 

Ταμία, στη συνδικαλιστική οργάνωση των συντακτών ημερησίων εφημερίδων Αθηνών, 

ισχύει το εκλογικό σύστημα που ορίζει το καταστατικό τους. Για την εκλογή των λοιπών 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ισχύει το σύστημα της απλής αναλογικής, που 

ορίζει το παρόν άρθρο".). 2. Οι έδρες του διοικητικού συμβουλίου, της ελεγκτικής 

επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και 

των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των 

έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του διοικητικού συμβουλίου 
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ή της ελεγκτικής επιτροπής, ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το 

πηλίκον αυτής, της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό 

μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο διοικητικό συμβούλιο ή την 

ελεγκτική επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό 

μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. 3. Χωριστός υποψήφιος που 

έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία 

έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος 

εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή. 4. Συνδυασμός που περιλαμβάνει 

υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες 

ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του. 5. Οι έδρες 

που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα 

με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων κατανέμονται από μία στους 

συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστο μία έδρα ή έχουν εκλέξει ένα 

αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 

1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο. 6. Οι 

έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και 

μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου κατανέμονται μεταξύ 

των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων απο μία έδρα ή από 

έναν αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση».  

 Περαιτέρω, το άρθρο 6 του ν.δ. 4361/1964, στο οποίο παραπέμπουν και οι 

οικείες διατάξεις του ν. 1264/1982, ορίζει τα ακόλουθα: «1. Αι αρχαιρεσίαι και πάσης 

φύσεως εκλογαί των επαγγελματικών εργατικών Σωματείων και παντός βαθμού 

Ενώσεων αυτών, διεξάγονται υπό των Εφορευτικών Επιτροπών των προβλεπομένων 

υπό των οικείων Καταστατικών. Ο παριστάμενος εις αυτάς, κατά τας κειμένας 

διατάξεις δικαστικός, μεριμνά και εποπτεύει όπως αύται διενεργώνται βάσει των 

διατάξεων των οικείων Καταστατικών και του Νόμου. 2. Προκειμένου περί 

Σωματείων, προ πάσης ψηφοφορίας, δι' αρχαιρεσίας, ο παριστάμενος δικαστικός, μετ' 

έρευναν και εξακρίβωσιν περί της γνησιότητος του υπό της διοικήσεως του Σωματείου 

και υπό της Εφορευτικής Επιτροπής βεβαιωθέντος αντιγράφου Μητρώου, επικυρώνει 

τούτο δια πράξεως αυτού καταχωρουμένης εν τέλει του τε αντιγράφου και του 

Μητρώου. Τα αντίγραφα ταύτα δέον να περιλάβουν, το ονοματεπώνυμον, την 

επαγγελματικήν ιδιότητα, την διεύθυνσιν κατοικίας, τον αριθμόν δελτίου ταυτότητος 

εκάστου μέλους, τας συνδρομάς τας οποίας κατέβαλε τούτο και μετά την ψηφοφορίαν 
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ένδειξιν των ψηφοφορησάντων προκύπτουσαν δια της μονογραφής του δικαστικού, εις 

το περιθώριον του ονόματος ενός εκάστου. Ο παριστάμενος δικαστικός μετά την 

ψηφοφορίαν αναγράφει επί του μητρώου και δύο αντιγράφων τα αποτελέσματα αυτής, 

εξ ων το εν παραδίδει εις την Εφορευτικήν Επιτροπήν και το έτερον καταθέτει εις το 

αρμόδιον Ειρηνοδικείον, την επομένην της εκδόσεώς των. Εις περίπτωσιν εκλογής 

αντιπροσώπων του Σωματείου εις ένωσιν, χορηγείται υπό του παραστάντος εις τας 

εκλογάς δικαστικού, βεβαίωσις προς την ένωσιν βάσει των ανωτέρω στοιχείων, 

περιέχουσα τον αριθμόν των εκπληρωσάντων τας υποχρεώσεις των μελών, τον αριθμόν 

των ψηφισάντων εξ αυτών και των εκλεγέντων δια την ένωσιν αντιπροσώπων. 3. 

Προκειμένου περί Ενώσεων (Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδία) ο παριστάμενος εις τας 

εκλογάς δικαστικός, ελέγχει τας βεβαιώσεις της προηγουμένης παραγράφου, βάσει των 

οποίων επικυρώνει κατά τα ανωτέρω οριζόμενα αντίγραφα του υπό της διοικήσεως της 

Ενώσεως καταρτισθέντος και της Εφορευτικής Επιτροπής βεβαιωθέντος μητρώου 

σωματείων μελών αυτής. Τα αντίγραφα ταύτα περιλαμβάνουν: Τον τίτλον των 

Σωματείων, Μελών της Ενώσεως, τα ονοματεπώνυμα των αντιπροσώπων εκάστου 

τούτων, τον αριθμόν των εκπληρωσάντων τας υποχρεώσεις των μελών εκάστου 

σωματείου, τον αριθμό των εξ αυτών ψηφισάντων κατά τας εκλογάς του σωματείου, 

τας συνδρομάς τας οποίας κατέβαλεν έκαστον των σωματείων τούτων προς την 

Ενωσιν, καθώς και ένδειξιν δια της μονογραφής του δικαστικού περί των 

ψηφοφορούντων κατά τας εκλογάς της Ενώσεως αντιπροσώπων εις το περιθώριον του 

ονοματεπωνύμου εκάστου. Μετά την ψηφοφορίαν αναγράφει επί του μητρώου και δύο 

αντιγράφων τα αποτελέσματα αυτής, χρησιμοποιών ταύτα ως εν τη προηγούμενη 

παραγράφω ορίζεται. Δια περιπτώσεις εκλογής αντιπροσώπων της Ενώσεως εις ένωσιν 

ανωτέρου βαθμού, χορηγείται υπό του παραστάντος εις τας εκλογάς ή συνέδριον 

δικαστικού βεβαίωσις δια την ένωσιν ανωτέρου βαθμού βάσει των ανωτέρω στοιχείων 

περί του αριθμού των εκπληρωσάντων τας υποχρεώσεις των μελών των αντιπροσώπων 

οίτινες έλαβον μέρος εις αυτάς, των οργανώσεων εκ των οποίων προέρχονται ούτοι, 

της χρονολογίας εκλογής των, του αριθμού των ψηφισάντων κατ' αυτήν μελών 

σωματείου και των εκλεγέντων δια την ένωσιν ανωτέρου βαθμού αντιπροσώπων. 4. 

Δια τας πάσης φύσεως εκλογάς ανωτέρου βαθμού ενώσεων (Συνομοσπονδίαι) 

εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν τα υπό του παρόντος άρθρου κατά τ' ανωτέρω οριζόμενα. 

5. Αι διοικήσεις των Σωματείων και Ενώσεων αυτών, ως και αι Εφορευτικαί 

Επιτροπαί υποχρεούνται να θέτουν εις την διάθεσιν του παρισταμένου δικαστικού 
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πάντα τα στοιχεία και να παράσχουν πάσαν συνδρομήν προς εκπλήρωσιν του κατά τα 

ανωτέρω έργου αυτού». 

 Επιπροσθέτως, ο Αστικός Κώδικας ορίζει, μεταξύ άλλων, τα εξής (οι 

επισημάνσεις με έντονη γραφή είναι του γνωμοδοτούντος δικηγόρου):  

«Άρθρο 211 - Άμεση αντιπροσώπευση 

Δήλωση βούλησης από κάποιον (αντιπρόσωπο) στο όνομα άλλου 

(αντιπροσωπευομένου) μέσα στα όρια της εξουσίας αντιπροσώπευσης ενεργεί αμέσως 

υπέρ και κατά του αντιπροσωπευομένου. Το αποτέλεσμα αυτό επέρχεται είτε η 

δήλωση γίνει ρητά στο όνομα του αντιπροσωπευομένου είτε συνάγεται από τις 

περιστάσεις ότι έγινε στο όνομά του. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αναλόγως και όταν 

η δήλωση της βούλησης απευθύνεται προς τον αντιπρόσωπο. 

Άρθρο 216 - Πληρεξουσιότητα 

Η εξουσία αντιπροσώπευσης παρέχεται με τη σχετική δικαιοπραξία 

(πληρεξουσιότητα). 

Άρθρο 217 

Η πληρεξουσιότητα μπορεί να δοθεί με δήλωση προς τον εξουσιοδοτούμενο ή προς τον 

τρίτο, με τον οποίο επιχειρείται η δικαιοπραξία. Εφόσον δεν συνάγεται κάτι άλλο, η 

δήλωση υποβάλλεται στον τύπο που απαιτείται για τη δικαιοπραξία την οποία αφορά η 

πληρεξουσιότητα. 

Άρθρο 229 - Έλλειψη πληρεξουσιότητας 

Αν μια σύμβαση συνομολογήθηκε στο όνομα άλλου χωρίς την πληρεξουσιότητα του, το 

κύρος της εξαρτάται από την έγκριση του αντιπροσωπευομένου. Ο 

αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει να εγκρίνει ρητά ο 

αντιπροσωπευόμενος τη σύμβαση μέσα σε εύλογη προθεσμία που καθορίζει ο ίδιος. 

Άρθρο 236 - Συναίνεση 

Αν για να είναι έγκυρη μια δικαιοπραξία χρειάζεται η συγκατάθεση τρίτου (συναίνεση), 

αυτή παρέχεται με δήλωση προς το ένα ή το άλλο μέρος, και, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει 
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διαφορετικά, δεν είναι ανάγκη να γίνει με τον τύπο που απαιτείται για τη 

δικαιοπραξία. 

Άρθρο 713 - Έννοια 

Με τη σύμβαση της εντολής ο εντολοδόχος έχει υποχρέωση να διεξαγάγει χωρίς αμοιβή 

την υπόθεση που του ανέθεσε ο εντολέας. 

Άρθρο 730 - Έννοια 

Όποιος διοικεί χωρίς εντολή ξένη υπόθεση έχει υποχρέωση να τη διεξάγει προς το 

συμφέρον του κυρίου και σύμφωνα με την πραγματική ή την εικαζόμενη θέληση του 

κυρίου. 

Αντίθετη θέληση του κυρίου για τη διοίκηση της υπόθεσης δεν λαμβάνεται υπόψη, αν 

αντιβαίνει στο νόμο ή στα χρηστά ήθη». 

Β. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

Από την ερμηνεία των ως άνω διατάξεων συνάγονται, ως προς το εξεταζόμενο 

ζήτημα, τα εξής: 

1. Δεν υπάρχει καμία διάταξη, στον Νόμο ή στο Καταστατικό του Πανελλήνιου 

Συλλόγου Τηλεποικοινωνιακών ΥΠΑ (στο εξής «Σωματείο»), που ρητά να ορίζει ότι, 

προκειμένου να είναι έγκυρες οι δηλώσεις υποψηφιότητας υποψηφίων εντός 

συνδυασμού απαιτείται η υποβολή σχετικής (ενυπόγραφης) αίτησης καθενός από 

αυτούς ξεχωριστά. 

2. Η έννοια των «χωριστών υποψηφίων», που συναντάται τόσο στον Νόμο όσο και 

στο Καταστατικό του Σωματείου, πλάι σε αυτήν των «συνδυασμών», καθίσταται 

πρόδηλο, από την κοινή γραμματολογική ερμηνεία, ότι αναφέρεται στους 

υποψηφίους οι οποίοι κατέρχονται στις εκλογές ως «ανεξάρτητοι», όχι δηλαδή εντός 

κάποιου συνδυασμού. Σε διαφορετική περίπτωση ο επιθετικός προσδιορισμός 

«χωριστός» δε θα είχε κάποια χρησιμότητα. 

3. Στην παρ. 3 του άρθρου 19 του Καταστατικού ορίζεται μεταξύ άλλων ότι: «Η 

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή συγκεντρώνει τις αιτήσεις των υποψηφίων…». 

Αναφορικά με το ποιες είναι αυτές οι αιτήσεις των υποψηφίων, αρκεί κανείς να 

ανατρέξει στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, την παρ. 2 του άρθρου 19, η οποία 
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ορίζει ότι: «Οι συνδυασμοί υποψηφίων και οι υποψηφιότητες χωριστών 

υποψηφίων ή ενιαίου ψηφοδελτίου υποβάλλονται…». Ομοίως, το ίδιο εδάφιο της παρ. 

2 του άρθρου 19, που ξεκινάει ως ανωτέρω, στη συνέχειά του ορίζει ότι: 

«…ανακηρύσσει τους συνδυασμούς υποψηφίων και χωριστούς υποψηφίους…». 

Συνεπώς, από τη συνολική διατύπωση και των δύο παραγράφων, προκύπτει σαφώς 

ότι οι «αιτήσεις των υποψηφίων», στις οποίες αναφέρεται η διάταξη, είναι οι αιτήσεις 

των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων και επ’ ουδενί μπορεί να συναχθεί 

από αυτήν τη διατύπωση ότι ο Νομοθέτης αξιώνει χωριστή αίτηση από κάθε 

υποψήφιο κάθε συνδυασμού ξεχωριστά. Αν ήταν αυτή η βούληση του Νομοθέτη θα 

οριζόταν σχετικά ρητά. 

4. Μη οριζομένου, όμως, ρητά, ούτε του αντιθέτου, ότι δηλαδή δεν απαιτείται 

χωριστή δήλωση υποψηφιότητας καθενός εκ των υποψηφίων κάθε συνδυασμού 

ξεχωριστά, το σχετικό συμπέρασμα πρέπει να συναχθεί, εκτός της γραμματολογικής 

ερμηνείας των παραγράφων του Καταστατικού που προηγήθηκε, και από τις γενικές 

αρχές του αστικού (και του ιδιωτικού εν γένει) δικαίου. Στην κρινόμενη περίπτωση, ο 

επικεφαλής του συνδυασμού «Πληροφοριών Πτήσης ΥΠΑ FISO», που υπογράφει 

την αίτηση υποψηφιότητας του συνδυασμού, ενεργεί ως αντιπρόσωπος των 

υπόλοιπων υποψηφίων, με τον οποίον τους συνδέει σχέση εντολής. Για να δούμε εάν 

ενεργεί νομίμως ως τέτοιος, πρέπει να δούμε τις σχετικές διατάξεις του Αστικού 

Κώδικα. Αρχικά, το άρθρο 211 ΑΚ ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι δήλωση βούλησης από 

κάποιον (αντιπρόσωπο) στο όνομα άλλου (αντιπροσωπευομένου) μέσα στα όρια της 

εξουσίας αντιπροσώπευσης ενεργεί αμέσως υπέρ και κατά του 

αντιπροσωπευομένου. Μάλιστα, το αποτέλεσμα αυτό της δήλωσης είναι έγκυρο 

ακόμα και αν συνάγεται από τις περιστάσεις, δε δηλώνεται δηλαδή καν ρητά ότι ο 

αντιπρόσωπος λειτουργεί στο όνομα των αντιπροσωπευόμενων, πράγμα το οποίο 

εδώ, βεβαίως, δε συμβαίνει, αφού ο επικεφαλής του συνδυασμού (αντιπρόσωπος) 

ενεργεί ρητά στο όνομα των υποψηφίων του συνδυασμού (αντιπροσωπευόμενοι). 

Ωστόσο, έχει σημασία να τονιστεί και αυτό για να καταστεί σαφές ότι ο Νομοθέτης, 

ρυθμίζοντας τον θεσμό της αντιπροσώπευσης, σε πολλές περιπτώσεις αρκείται στο να 

συνάγεται κάτι από τις περιστάσεις και όχι να δηλώνεται ρητώς. Περαιτέρω, τα 

άρθρα 216 και 217 ΑΚ ορίζουν, κατ’ αρχάς, ότι η εξουσία αντιπροσώπευσης 

παρέχεται με δικαιοπραξία, ο δε τύπος της δικαιοπραξίας της ίδιας της 

πληρεξουσιότητας απαιτείται να είναι ο ίδιος με τον τύπο που απαιτείται για τη 
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δικαιοπραξία για την οποίαν παρέχεται η πληρεξουσιότητας μόνον εφ’ όσον δε 

συνάγεται κάτι άλλο. Ζητούμενο είναι, λοιπόν, αν συνάγεται στην εξεταζόμενη 

περίπτωση κάτι άλλο. Μάλιστα, στο άρθρο 229 ΑΚ, το οποίο δε βρίσκει μεν 

εφαρμογή στην εξεταζόμενη περίπτωση, είναι όμως σημαντικό για να γίνει 

αντιληπτός ο σκοπός του Νομοθέτη σε σχέση με τη ρύθμιση του θεσμού της 

αντιπροσώπευσης και της πληρεξουσιότητας, ορίζεται ότι, ακόμα και αν συνήφθη 

σύμβαση χωρίς να υφίσταται καν πληρεξουσιότητα, και αυτή μπορεί να είναι έγκυρη 

εάν την εγκρίνει ο αντιπροσωπευόμενος. Επιπροσθέτως, το άρθρο 236 ΑΚ ορίζει 

ότι, αν, για να είναι έγκυρη μια δικαιοπραξία, χρειάζεται η συγκατάθεση τρίτου 

(συναίνεση), αυτή παρέχεται με δήλωση προς το ένα ή το άλλο μέρος, και, εφόσον ο 

νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, δεν είναι ανάγκη να γίνει με τον τύπο που 

απαιτείται για τη δικαιοπραξία. Στην εξεταζόμενη περίπτωση, λοιπόν, τόσο η 

συναίνεση, όσο και η πληρεξουσιότητα, μη οριζομένου ρητά ότι απαιτείται να λάβει 

χώρα με τον ίδιο τύπο ο οποίος απαιτείται για τη δικαιοπραξία για την οποία 

παρέχεται η συναίνεση (δήλωση υποψηφιότητας), μπορεί αυτή να γίνει με απλή 

δήλωση, η οποία μπορεί να περιβληθεί οποιονδήποτε τύπο, δηλαδή και προφορική. 

Τέλος, και στις διατάξεις περί διοίκησης αλλοτρίων, και συγκεκριμένα στο άρθρο 730 

ΑΚ, βλέπουμε ότι ορίζεται πως όποιος διοικεί χωρίς εντολή ξένη υπόθεση έχει 

υποχρέωση να τη διεξάγει προς το συμφέρον του κυρίου και σύμφωνα με την 

πραγματική ή την εικαζόμενη θέληση του κυρίου. Παρά το γεγονός ότι εδώ είναι 

ορθότερο να γίνει δεκτό ότι δεν έχουμε διοίκηση αλλοτρίων (χωρίς εντολή), αλλά 

σύμβαση εντολής (713 επ. ΑΚ) δυνάμει της οποίας ενεργεί ο αντιπρόσωπος 

(επικεφαλής του συνδυασμού), έχει σημασία να τονισθεί ότι, ακόμα και στην (χωρίς 

εντολή) διοίκηση αλλοτρίων, ο Νομοθέτης επιτρέπει και την εικαζόμενη (και όχι 

ρητή) θέληση του κυρίου των υποθέσεων τις οποίες διοικεί ο διοικητής αλλοτρίων, 

συνεπώς, κατά μείζονα λόγο, δεν μπορεί παρά να ισχύει το ίδιο και όταν υπάρχει 

σύμβαση εντολής αλλά δεν είναι αυτή εμφανής στον τρίτο, εν προκειμένω την 

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών του Σωματείου, αποδέκτη των 

ενεργειών που κάνει ο εντολοδόχος (και αντιπρόσωπος) επικεφαλής του συνδυασμού 

για λογαριασμό των εντολέων (υπόλοιπων υποψηφίων). 

  Από όλα τα παραπάνω συνάγεται σαφώς το ότι, για την εγκυρότητα της 

υποψηφιότητας του συνδυασμού στο σύνολό του, δηλαδή και των υποψηφιοτήτων 

καθενός από τους συμπεριλαμβανόμενους στον συνδυασμό, αρκεί η συναγόμενη από 
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τις περιστάσεις, η εικαζόμενη, η τεκμαιρόμενη θέλησή τους να συμπεριληφθούν στον 

συνδυασμό. Και πράγματι, είναι βέβαιον ότι υπήρξε βούληση των συγκεκριμένων 

μελών του σωματείου να συμπεριληφθούν στην υποψηφιότητα του εν λόγω 

συνδυασμού, καθώς η δήλωση υποψηφιότητας κατατέθηκε στην Κεντρική 

Εφορευτική Επιτροπή ήδη από 11/6/2021, δημοσιεύθηκε την ίδια μέρα, 11/6/2021, 

στον ιστότοπο του Σωματείου (σύνδεσμος: https://fiso.gr/pinakas-ypopsifiothtwn-gia-

ekloges/ ) και, παρ’ όλα αυτά, μέχρι σήμερα, 28/6/2021, δεν υπήρξε καμία αντίρρηση 

από κάποιον εκ των συμπεριληφθέντων στην εν λόγω δήλωση υποψηφιότητας, ενώ, 

κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, εάν κάποιος είχε δηλωθεί υποψήφιος σε 

εκλογές παρά τη θέλησή του, όχι μόνο θα δήλωνε ρητά την αντίρρησή του στην 

υποψηφιότητά του αυτή και θα ζητούσε από την Εφορευτική Επιτροπή να διαγραφεί 

αμέσως από υποψήφιος, αλλά θα στρεφόταν και κατά αυτού που αυθαίρετα τον 

δήλωσε, εκδηλώνοντας, τουλάχιστον, τη σφοδρότατη διαμαρτυρία του, ενώ αυτός 

που αυθαίρετα τον δήλωσε θα υπείχε, βεβαίως, συν τοις άλλοις, αστικές και ποινικές 

ευθύνες για την ενέργειά του αυτή. 

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 Εν όψει των ανωτέρω, συμπεραίνεται ότι, αφ’ ης στιγμής ο Νόμος ή το 

Καταστατικό πουθενά δεν ορίζουν ρητά ως προβλεπόμενο τύπο την υποβολή 

χωριστής, ενυπόγραφης αίτησης του καθενός από τους υποψήφιους εντός του κάθε 

συνδυασμού και, αφ’ ης στιγμής μόνη η δήλωση υποψηφιότητας του συνδυασμού, 

περιλαμβάνουσα όλα τα ονόματα των υποψηφίων και υπογεγραμμένη από τον 

επικεφαλής του, κατατέθηκε νομίμως, εγκύρως και εμπροθέσμως ενώπιον της 

Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής των επικείμενων αρχαιρεσιών, δι’ αυτής 

συνάγεται κατά τις περιστάσεις και η εξουσία αντιπροσώπευσης που διέθετε ο 

αντιπρόσωπος – επικεφαλής του συνδυασμού, για την οποία αρκούσε απλή 

προφορική εντολή των αντιπροσωπευόμενων – υποψηφίων του συνδυασμού για να 

του παρασχεθεί και, συνακόλουθα, τεκμαίρεται κατά της περιστάσεις και η βούληση 

των υποψηφίων του συνδυασμού να συμπεριληφθούν τα ονόματά τους στη δήλωση, 

δηλαδή να είναι υποψήφιοι στις συγκεκριμένες εκλογές με τον συγκεκριμένο 

συνδυασμό. Επομένως, η υποβληθείσα ένσταση είναι νόμω αβάσιμη και πρέπει 

να απορριφθεί. 

https://fiso.gr/pinakas-ypopsifiothtwn-gia-ekloges/
https://fiso.gr/pinakas-ypopsifiothtwn-gia-ekloges/
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 Τέλος, χρήσιμο είναι να παρατηρηθεί ότι, και αν ακόμη ήθελε θεωρηθεί 

βάσιμος ο ισχυρισμός περί υποχρέωσης υποβολής ατομικών δηλώσεων 

υποψηφιότητας κάθε υποψηφίου ξεχωριστά, τούτο, στην εξεταζόμενη περίπτωση, δε 

θα οδηγούσε στη μη ανακήρυξη ολόκληρου του συνδυασμού με το όνομα 

«Πληροφοριών Πτήσης ΥΠΑ FISO», καθώς η υπογραφή του επικεφαλής του 

συνδυασμού υπάρχει στη δήλωση υποψηφιότητας του συνδυασμού. Συνεπώς θα 

έπρεπε, και σε αυτήν την περίπτωση, να ανακηρυχθεί κανονικά ο συνδυασμός, με 

μόνο υποψήφιο τον υπογράφοντα επικεφαλής του, μη ανακηρυσσόμενων των 

υπόλοιπων υποψηφίων του συνδυασμού. 

 Για οποιαδήποτε τυχόν περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία, είμαστε στη 

διάθεσή σας. 

Αθήνα, 28/6/2021 
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