4. Αναθεώρηση συντάγματος-δικαίωμα ψήφου
To 2010 θεσμοθετήθηκε με τον ν.3838/2010 η συμμετοχή των νόμιμα διαμενόντων
μεταναστών στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού υπό μια σειρά
προϋποθέσεων. Με την απόφαση 460/2013 του Συμβουλίου της Επικρατείας, όμως,
ορισμένες διατάξεις του νόμου, μαζί και αυτές που όριζαν την συμμετοχή των μεταναστών
στις δημοτικές εκλογές, κρίθηκαν αντισυνταγματικές και καταργήθηκαν με τροπολογία στις
αρχές του 2014. Σήμερα, η ψήφος των μεταναστών παραπέμφθηκε για ακόμη μια φορά από
την προηγούμενη Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης στην επόμενη Βουλή, η οποία θα
φέρει και την ευθύνη της τελικής απόφασης.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Η επόμενη Βουλή θα είναι αναθεωρητική και για τη συγκεκριμένη διάταξη θα
χρειαστούν 180 ψήφοι. Ποια θα είναι η θέση σας όταν κληθείτε να ψηφίσετε για το δικαίωμα
εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε τοπικό επίπεδο, όσων διαμένουν επί μακρόν στη χώρα;
ΚΙΝΑΛ: Το Κίνημα Αλλαγής επιμένει στην ανάγκη για παροχή δικαιώματος ψήφου σε
αλλοδαπούς που διαμένουν επί μακρόν στη χώρα. Είναι άλλωστε πολιτική της παράταξης
από το 2010 όταν θεσπίστηκε με το νόμο 3838/10.
Η παροχή δικαιώματος ψήφου μπορεί να προβλεφθεί με απλό νόμο και χωρίς την ανάγκη
συνταγματικής αναθεώρησης. Θα στηρίξει, σε κάθε περίπτωση, τη διασφάλιση του
δικαιώματος στο Σύνταγμα.

KKE: Υπάρχουν δήμοι της χώρας, όπως ο δήμος της Αθήνας, που το ¼ των κατοίκων είναι
μετανάστες. Κι όμως, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν για δήμαρχο, πολύ
περισσότερο να εκλεγούν στο δημοτικό συμβούλιο. Το ΚΚΕ διεκδικεί το δικαίωμα του
εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις τοπικές εκλογές για τους μετανάστες και πρόσφυγες με τη
συμπλήρωση 5 ετών πραγματικής παραμονής στη χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ευθύνες που,
επικαλούμενος τη συγκεκριμένη αντιδραστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας,
δεν επανέφερε ούτε το περιορισμένο δικαίωμα ψήφου που προέβλεπε ο Ν. 3838/2010 για
ορισμένες κατηγορίες μεταναστών με συγκεκριμένες μακροχρόνιες άδειες διαμονής. Το ΚΚΕ
ψήφισε υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 102 του Συντάγματος, ώστε να προβλεφθεί και
συνταγματικά η ψήφος των μεταναστών στις τοπικές εκλογές. Εξυπακούεται ότι το ίδιο θα
κάνει και στην επόμενη, αναθεωρητική Βουλή, προβάλλοντας ολοκληρωμένα τη θέση του.

ΣΥΡΙΖΑ: Η ψήφος των μεταναστών αποτέλεσε για μας το μεγάλο στοίχημα της προηγούμενης
περιόδου…και της επόμενης. Κατά τη διαδικασία της Επιτροπής Συνταγματικής
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Αναθεώρησης στα τέλη του 2018, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το κόμμα που έφερε ξανά αυτό το πολύ
σημαντικό ζήτημα στο προσκήνιο. Το αναδείξαμε καταρχάς μέσα από εκδηλώσεις του
κόμματος με μεταναστευτικές κοινότητες.
Στη συνέχεια η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ το κατέθεσε επίσημα ως πρόταση στην Επιτροπή
Αναθεώρησης: να προστεθεί στο άρθρο 102 παρ. 2 του Συντάγματος ρητή αναφορά πως οι
μετανάστες που διαβιούν χρόνια στη χώρα έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις
αυτοδιοικητικές εκλογές. Το υποστηρίξαμε δημόσια με ανακοινώσεις, το υποστήριξαν οι
βουλευτές μας στις συνεδριάσεις της Βουλής, το υποστήριξαν υποψήφιοι δήμαρχοί και
ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς όμως, λοιδορηθήκαμε από την αξιωματική
αντιπολίτευση και μεγάλο μέρος του τύπου για την πρότασή μας αυτή. Να σημειωθεί,
μάλιστα, ότι όταν ήρθε προς ψήφιση στη Ολομέλεια της Βουλής σε δύο διαδοχικές
συνεδριάσεις τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2019, υπερψηφίστηκε μόνο από τον
ΣΥΡΙΖΑ, τους ανεξάρτητους βουλευτές που μας υποστήριζαν και το ΚΚΕ. Ήταν ιδιαίτερα
λυπηρό ότι δεν υποστηρίχθηκε τουλάχιστον και από το ΚΙΝΑΛ, από τη στιγμή που η σχετική
νομοθετική πρωτοβουλία του 2010 ανήκε στο ΠΑΣΟΚ.
Με αυτά τα δεδομένα, στην επόμενη Βουλή, η οποία θα αποφασίσει τελικώς ως η
Αναθεωρητική, παραμένει μεγάλο στοίχημα για όλους μας να περάσει αυτή η πρόταση με
180 ψήφους. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εκεί, για να υποστηρίξει ξανά με όλες του τις δυνάμεις την
ψήφο στους μετανάστες. Περιμένουμε τώρα το ίδιο και από τις υπόλοιπες δημοκρατικές
δυνάμεις. Το εκλογικό δικαίωμα είναι ζήτημα δημοκρατίας και ισότητας. Είναι πάνω από όλα
μία από τις κορυφαίες μορφές ένταξης ανθρώπων που ζουν χρόνια στη χώρα μας, ώστε να
έχουν επιτέλους τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά και συναποφασίζουν για τον τόπο
τους.
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