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Εισαγωγή: Το θέµα

Το θέµα που πραγµατεύεται η εργασία είναι οι Ανεξάρτητες Αρχές. Οι
Ανεξάρτητες (∆ιοικητικές) Αρχές αποτελούν νεοπαγή θεσµό για τα ελληνικά
δεδοµένα, προερχόµενο από αντίστοιχα Ευρωπαϊκά κι Αµερικανικά µοντέλα. Το
κράτος τις καθιστά αρµόδιες για την αντιµετώπιση ζητηµάτων που προκύπτουν από
τις συνεχώς αυξανόµενες προκλήσεις της σύγχρονης ζωής, κυρίως µε την ανάπτυξη
της τεχνολογίας, σε ευαίσθητες περιοχές της κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτικής
ζωής, σε τοµείς όπου υπάρχει εγνωσµένη ανεπάρκεια της κλασικής διοίκησης. Για
την ακώλυτη διεκπεραίωση του έργου τους, οι Α.∆.Α. έχουν περιβληθεί καθεστώτος
ανεξαρτησίας και στελεχώνονται από εξειδικευµένο σε σχέση µε τον εποπτευόµενο
τοµέα προσωπικό.
Οι Α.∆.Α. παραµένουν αντικείµενο ενδιαφέροντος και λόγω της ιδιαίτερης
φύσης τους και λόγω του δύσκολου πλην ουσιωδέστατου έργου που καλούνται να
επιτελέσουν.
Η συγκεκριµένη εργασία επιχειρεί µια θεώρηση των βασικών ζητηµάτων που
αφορούν κυρίως τις ελληνικές Α.∆.Α. (δεδοµένου ότι το θέµα δεν εξαντλείται σε
λίγες σελίδες).
Ξεκινά µε τον ορισµό και την ανάλυση του ονόµατός τους, βασική για την
εισαγωγή στην έννοια. Προχωρώντας στην ανάλυση, κατηγοριοποιεί -για λόγους
συστηµατοποίησης- κι αναλύει τα βασικά τους χαρακτηριστικά. Προχωρεί έπειτα σε
µια σύντοµη ιστορική αναδροµή για να καταλήξει στο σηµερινό καθεστώς των
Α.∆.Α. Στη συνέχεια αναφέρεται στις σύγχρονες ελληνικές Α.∆.Α, αναλυτικά κι
ειδικά στην καθεµιά συνταγµατικά κατοχυρωµένη Α.∆.Α. και γενικότερα στις
νοµοθετικά κατοχυρωµένες αρχές.. Παραθέτει έπειτα προβληµατισµούς γύρω από το
δυσεπίλυτο θέµα της νοµικής φύσης των Α.∆.Α., κι απαριθµεί ορισµένα θετικά και
κάποια αρνητικά τους στοιχεία.
Τελειώνοντας, παρατίθενται τα βασικά
συµπεράσµατα της έρευνας.
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Κεφάλαιο I: Γενικά στοιχεία

1. Ορισµός-Ονοµασία

Ένας ορισµός σχετικά µε τις Α.∆.Α. που τυγχάνει γενικής αποδοχής φαίνεται
να είναι ο ακόλουθος: «Οι Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές αποτελούν εθνικά
συλλογικά κρατικά όργανα µε αυτοτελή διοικητική υποδοµή και προϋπολογισµό, των
οποίων τα µέλη απολαµβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, κι έχουν
ως ρόλο την κυρίαρχη εποπτεία ευαίσθητων τοµέων της πολιτικής, οικονοµικής και
κοινωνικής ζωής διαµέσου της άσκησης κανονιστικών, γνωµοδοτικών, διαιτητικών κι
εξελεγκτικών αρµοδιοτήτων των οποίων η άσκηση δεν υπόκειται στον ιεραρχικό
έλεγχο της διοίκησης, υποτασσόµενη απλώς στον κλασικό έλεγχο νοµιµότητας» .
Ξεκινώντας την εξέταση των Α.∆.Α, χρήσιµη θα ήταν αρχικά η ανάλυση του
ονόµατός τους:
i.
Ανεξάρτητες: Οι Α.∆.Α. είναι απαλλαγµένες από ιεραρχική και διοικητική
εποπτεία, διαθέτουν ανεξαρτησία λειτουργική κι οργανική.
Για την
εξασφάλιση αυτής της ανεξαρτησίας έχουν ληφθεί ορισµένα µέτρα. Σε ό,τι
αφορά τα µέλη, προβλέπεται βραχεία εντολή και θητεία µη ανανεώσιµη. Ο
ιδιαίτερος τρόπος διορισµού τους, οι ασυλίες και τα ασυµβίβαστα στοχεύουν
επίσης στην αποφυγή τυχόν πολιτικών εξαρτήσεων. Επιπλέον, ο ανεξάρτητος
προϋπολογισµός διασφαλίζει την οικονοµική αυτοτέλεια. Τέλος, οι Α.∆.Α.
υπάγονται µόνο σε έλεγχο νοµιµότητας (δικαστικό έλεγχο)1, 2.
ii.
∆ιοικητικές: Αν πρέπει για συστηµατικούς λόγους να διακρίνουµε το δίκαιο
σε δηµόσιο κι ιδιωτικό, οι Α.∆.Α. ανήκουν στο δηµόσιο χώρο, συγκεκριµένα
δε στο χώρο της διοίκησης. ∆ιέπονται από κανόνες του δηµόσιου, έχουν
δηµόσιο χαρακτήρα, συστήνονται και χρηµατοδοτούνται από το δηµόσιο.
1

Αντωνόπουλος Μανώλης «Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1995, ΑθήναΚομοτηνή, σελ. 57επ.
2
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 1451/2004 απόφαση του Συμβούλιου της Επικράτειας (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ):
«από την εισηγητική έκθεση του Ν. 3051/2002 συνάγεται ότι οι ρυθμίσεις του πρώτου κεφαλαίου
του εν λόγω νόμου για τις συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές αποτελούν τον
εκτελεστικό νόμο του άρθρου 101 Α του Συντάγματος που καθιερώνει τις ανεξάρτητες αρχές.
Σύμφωνα με την εισηγητική αυτή έκθεση οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3051/2002 περιέχουν τις
γενικές αρχές και εκφάνσεις της λειτουργικής ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων αρχών, στο πλαίσιο δε
αυτό κατοχυρώνεται η ανεξαρτησία τους έναντι της εκτελεστικής λειτουργίας και παράλληλα
θεσπίζεται τόσο ο κοινοβουλευτικός έλεγχος όσο και ο δικαστικός έλεγχος που «πραγματοποιείται
είτε κατόπιν πρωτοβουλίας των θιγόμενων πολιτών είτε κατόπιν πρωτοβουλίας του αρμόδιου
Υπουργού». Συνεπώς, με τη διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 3051/2002 ο νομοθέτης θέλησε να
διευκρινίσει ότι οι αποφάσεις των ανεξάρτητων αρχών υπόκεινται στα ήδη προβλεπόμενα ένδικα
βοηθήματα, η δε αναφορά της εν λόγω διάταξης στην αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου
της Επικρατείας έγινε ενόψει το καθιερωμένου από το άρθρο 95 ου Συντάγματος τεκμηρίου
αρμοδιότητας του Συμβουλίου της Επικρατείας για την εκδίκαση των ακυρωτικών διαφορών και
επομένως δεν μεταβλήθηκε η βάσει ειδικών νόμων, όπως ο ως άνω Ν. 702/1977 όπως έχει
αντικατασταθεί και ισχύει, κατανομή των ακυρωτικών διαφορών μεταξύ του Συμβουλίου της
Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων (ΣτΕ 2169-72/2004 7μ., 3305/2004).».
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 9/2009 γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου
(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ): «…Η δικαστική λειτουργία είναι μια των τριών συντεταγμένων εξουσιών […] και δεν
υπόκειται […] σε οποιαδήποτε από τις ανεξάρτητες αρχές. Αντιθέτως, οι ανεξάρτητες αρχές
υπόκεινται στη Δικαστική Λειτουργία, αφού οι αποφάσεις ελέγχονται από αυτή και προσεχόντως
από το ΣτΕ.»
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iii.

Έχουν πολυσήµαντες λειτουργίες, η καθεµιά στον τοµέα της, χωρίς ωστόσο
να προορίζονται για τη διοίκηση µιας αντίστοιχης υπηρεσίας.
Αρχές: Οι Α.∆.Α. διαθέτουν την απαραίτητη για το χαρακτηρισµό τους ως
αρχών οργανική ενότητα. Έχουν έννοµη ικανότητα έκδοσης εκτελεστών
πράξεων και διαθέτουν ικανό για την αποτελεσµατική εκτέλεση των
καθηκόντων τους εύρος αρµοδιοτήτων.

2. Κατηγοριοποιήσεις-Χαρακτηριστικά

Κατά τον Ευάγγελο Βενιζέλο, οι Α.∆.Α. µπορούν να ταξινοµηθούν σε
τέσσερις κατηγορίες:
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι «γνήσιες» Α.∆.Α., που έχουν ρόλο
θεσµικής εγγύησης. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται η Α.∆.Α.Ε. κι η Α.Π.∆.Π.Χ.
Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν αυτές που ασκούν εποπτεία, µε σκοπό την
εξασφάλιση αξιοπιστίας, αξιοκρατίας, διαφάνειας. Εδώ υπάγεται ο Σ.τ.Π.. Η τρίτη
κατηγορία περιλαβάνει Α.∆.Α. που σχετίζονται µε τη ρύθµιση της αγοράς (µη
συνταγµατικά κατοχυρωµένες).
Τέτοιες είναι για παράδειγµα η Επιτροπή
Ανταγωνισµού κι η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λόγω του ευµετάβλητου της
αγοράς, θεωρήθηκε µη σκόπιµη η συνταγµατική πρόβλεψή τους, που θα σήµαινε
πιθανότατα αγκύλωσή τους. Η τέταρτη κατηγορία εµπεριέχει Α.∆.Α µικτού
χαρακτήρα, που επιτελούν δύο ή περισσότερες από τις παραπάνω λειτουργίες.
Τέτοια Α.∆.Α. συνιστά το Ε.Σ.Ρ3.
Όλες οι Α.∆.Α διαθέτουν ορισµένα χαρακτηριστικά, που αποτελούν και
κριτήρια ιδιότητας.4 Είναι όργανα συλλογικά, εθνικής εµβέλειας, µε διοικητική,
οικονοµική και λειτουργική αυτοτέλεια, Τα µέλη τους απολαµβάνουν λειτουργική και
προσωπική αυτοτέλεια, ορίζονται δε για ορισµένη θητεία από µη κυβερνητικούς
φορείς.
Οι Α.∆.Α. διαθέτουν γνωµοδοτικές, διαιτητικές, εξελεγκτικές και
κανονιστικές (εκτός του Σ.τ.Π) αρµοδιότητες.
Αν οµαδοποιήσουµε τα χαρακτηριστικά αυτά, βλέπουµε ότι αφορούν κυρίως
δύο τοµείς: α) την ανεξαρτησία και β) τις αρµοδιότητες.

α) Η ανεξαρτησία των Α.∆.Α. είναι κατ’ αρχάς πολιτική. Αυτή επιτυγχάνεται
µε τις θεσµοθετηµένες εγγυήσεις προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των
µελών τους, µε την έλλειψη υπαγωγής τους σε ασφυκτικό ιεραρχικό έλεγχο, αλλά και
τη χαλαρότερη διοικητική εποπτεία των πράξεών, τους που υπάγονται µόνο σε
δικαστικό έλεγχο νοµιµότητας.
Οι Α.∆.Α διαθέτουν κι οργανωτική ανεξαρτησία. Η θητεία των µελών τους
είναι θεσµοθετηµένη, συγκεκριµένης και µακρόχρονης διάρκειας. Τα µέλη δεν
µπορούν να παυτούν, να µετατεθούν ή να αντικατασταθούν από την Κυβέρνηση πριν
από την λήξη της θητείας τους. Η διάρκεια της θητείας κλιµακώνεται από τριετής
(ΕΠ.Α.) έως εξαετής (Α.Σ.Ε.Π). Έκπτωση από την ιδιότητα του µέλους προβλέπεται
για ορισµένες από αυτές (Ε.Ε.Τ.Τ., Α.Π.∆.Π.Χ., Ρ.Α.Ε.) και µόνο σε περίπτωση
3

Βενιζέλος Ευάγγελος «Οι Ανεξάρτητες Αρχές μεταξύ θεσμικών εγγυήσεων και πολιτικών
πορκήσεων» σε «Οι Ανεξάρτητες Αρχές στη σύγχρονη δημοκρατία», επιμ. Φραγκάκης Νίκος, εκδ.
Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2008, Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 104επ..
4
Κουλούρης Νίκος, «Οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές: τα αλλοδαπά πρότυπα και τα ημεδαπά
κακέκτυπα», σε ΔιΔικ, τχ 5/1993, σ.1140-1183.
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συνδροµής ασυµβιβάστων στο πρόσωπο τους ή έκδοση σε βάρος τους αµετάκλητης
δικαστικής απόφασης για αδίκηµα που αποτελεί κώλυµα διορισµού δηµοσίου
υπαλλήλου5. Στην περίπτωση του Σ.τ.Π προβλέπεται διαδικασία παύσης για
«ανικανότητα» εκτέλεσης των καθηκόντων του λόγω νόσου ή αναπηρίας, σωµατικής
ή πνευµατικής. Στο πλαίσιο της συνταγµατικής αναθεώρησης, προβλέφθηκε η
θέσπιση ενιαίου µηχανισµού συγκρότησης των Α.∆.Α., αυτού της επιλογής των
µελών τους µε απόφαση της ∆ιάσκεψης των Προέδρων της Βουλής , µε αυξηµένη
όµως πλειοψηφία έτσι ώστε να συµµετέχει σε αυτήν και η αντιπολίτευση. (βλ. άρθρο
101Α παρ. 2).
Η συλλογικότητα της σύνθεσης των Α.∆.Α. αποτρέπει την αυθαιρεσία της
µονοπρόσωπης εξουσίας. Οι Α.∆.Α. αποτελούν συλλογικά όργανα µε πιθανή
εξαίρεση το Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος όµως επικουρείται από τέσσερις βοηθούς
Συνηγόρους.
Τα ασυµβίβαστα των µελών των Α.∆.Α. σηµαίνει ότι η άσκηση από µέλος
των Α.∆.Α. οποιουδήποτε δηµοσίου λειτουργήµατος και η ανάληψη από αυτό
οποιασδήποτε µεγάλης επαγγελµατικής δραστηριότητας στον τοµέα που ρυθµίζει η
συγκεκριµένη Α.∆.Α., εµπίπτει στο καθεστώς ασυµβιβάστων κι απαγορεύεται. Για
τα µέλη µάλιστα ορισµένων Α.∆.Α. (ΕΠ.Α., Ε.Σ.Ρ. και Ρ.Α.Ε.) προβλέπεται
υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης περί «πόθεν έσχες».
Το καθεστώς ατελειών που εξασφαλίζει τα µέλη των Α.∆.Α. από καταδίωξη,
σύλληψη, κράτηση ή δίκη για τις γνώµες που εκφέρουν ή τις πράξεις που επιχειρούν
ή τις συστάσεις που κάνουν περί εκδόσεως νόµων στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων
τους. Πρόκειται για τη «δικονοµική ασυλία»16 που χαρακτηρίζει και τις αλλοδαπές
Α∆Α και είναι ενισχυτική της προσωπικής ανεξαρτησίας.
Οι Α.∆.Α απολαµβάνουν όπως είδαµε λειτουργική ανεξαρτησία. Κάθε
Α.∆.Α. είναι εξοπλισµένη µε ισχυρό µηχανισµό διοικητικής υποστήριξης που
διευθύνεται κυριαρχικά από τον Πρόεδρό της.
Επιπλέον οι Α.∆.Α. έχουν την
ευχέρεια να απαιτούν τη διοικητική συνδροµή των αρµοδίων κατά περίπτωση
κρατικών οργάνων. Τέλος, οι Α.∆.Α έχουν την εξουσία να προσλαµβάνουν και να
ελέγχουν υπηρεσιακά τους υπαλλήλους που στελεχώνουν την εσωτερική οργανική
τους διάρθρωση. Η ανεξαρτησία τους αυτή είναι άµεσα συνδεδεµένη µε το γεγονός
ότι η Κυβέρνηση και οι από αυτή εξαρτώµενοι ανώτεροι διοικητικοί οργανισµοί
(διοικητική ιεραρχία) στερούνται ρητά της εξουσίας να απευθύνουν υπηρεσιακή
εντολή στις Α.∆.Α. που να αφορά στην εφαρµοστέα από αυτές πολιτική. Τίθενται
δηλαδή οι Α.∆.Α. εκτός διοικητικής ιεραρχίας Έτσι εξαιρούνται από παντός είδους
ιεραρχικό έλεγχο ή διοικητική εποπτεία τόσο της σκοπιµότητας όσο και της
νοµιµότητας των πράξεών τους. Μόνο δικαστικός έλεγχος νοµιµότητας δύναται να
ασκηθεί επί των πράξεων των Α.∆.Α.
Οι Α.∆.Α. διαθέτουν τέλος οικονοµική ανεξαρτησία. Αυτή αναφέρεται
αφενός στον τρόπο χρηµατοδότησης τους και αφετέρου στην έκταση του
οικονοµικού τους ελέγχου. Η χρηµατοδότηση της κάθε Α.∆.Α. εξασφαλίζεται
διαµέσου ιδιαιτέρου προϋπολογισµού πιστώσεων που προτείνεται από αυτήν και
ψηφίζεται από το Κοινοβούλιο µαζί µε το γενικό προϋπολογισµό του κράτους.

5

Κουλούρης Νίκος, «Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές» σε «Η Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα» Ελλ.
Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών Επιμ. Ε. Σπηλιωτόπουλος, Α. Μακρυδημήτρης, εκδ. Αντ. Ν.
Σάκκουλα, Αθήνα, 2001
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β) Οι Α.∆.Α., ως αρχές, διαθέτουν ευρύ φάσµα αρµοδιοτήτων (µε την
εξαίρεση τον Σ.τ.Π.). Έχουν αρχικά κανονιστικές αρµοδιότητες, µπορούν δηλαδή να
εκδίδουν κανονιστικές πράξεις ή να διατυπώνουν απλές ή σύµφωνες γνώµες προς τον
αντίστοιχο υπουργό για την έκδοση κανονιστικής πράξης. Ιδιαίτερες περιπτώσεις
κανονιστικών αρµοδιοτήτων αποτελούν αφενός η αρµοδιότητα έκδοσης του
κανονισµού λειτουργίας των Α.∆.Α. κι αφετέρου η έκδοση Κωδίκων ∆εοντολογίας.
Αρκετές Α.∆.Α. έχουν αδειοδοτικές αρµοδιότητες. Ως προς την αδειοδότηση,
στις περιπτώσεις του Ε.Σ.Ρ. και της Ρ.Α.Ε. η σχετική αρµοδιότητα ασκείται υπό τον
τύπο διατύπωσης σύµφωνης γνώµης προς τον αρµόδιο Υπουργό για την έκδοση
πράξης αδειοδότησης. Αδειοδοτικές αρµοδιότητες, στις οποίες περιλαµβάνονται κι οι
αρµοδιότητες ανανέωσης και ανάκλησης αδειών λειτουργίας έχουν το Ε.Σ.Ρ., η
Ρ.Α.Ε. κι η Ε.Ε.Τ.Τ..
Οι κυρωτικές αρµοδιότητες των Α.∆.Α. δηλώνουν ότι οι αρχές µπορούν να
επιβάλουν διοικητικές κυρώσεις σε παραβάτες της κείµενης νοµοθεσίας. Ανάλογα µε
τη βαρύτητα παράβασης, οι κυρώσεις κλιµακώνονται από απεύθυνση σύστασης ή
προειδοποίησης σε επιβολή προστίµων και τέλος σε αναστολή ή ανάκληση της
άδειας λειτουργίας του παραβάτη. Κυρωτικές αρµοδιότητες ασκούν όλες οι Α.∆.Α.,
εκτός από το Α.Σ.Ε.Π. και το Σ.τ.Π.. Σύσταση ή προειδοποίηση απευθύνουν η
ΕΠ.Α., το Ε.Σ.Ρ., η Ε.Ε.Τ.Τ. και η Α.Π.∆.Π.Χ., χρηµατικό πρόστιµο επιβάλλουν η
ΕΠ.Α., το Ε.Σ.Ρ., η Ε.Ε.Τ.Τ., η Α.Π.∆.Π.Χ. και η Ρ.Α.Ε. και σε αναστολή ή
ανάκληση λειτουργίας προβαίνουν το Ε.Σ.Ρ. και η Α.Π.∆.Π.Χ..
Οι Α.∆.Α. έχουν ακόµα ελεγκτικές αρµοδιότητες, δηλαδή τη δυνατότητά να
προβαίνουν σε παντός είδους διοικητικούς ελέγχους των υποκείµενων φορέων, µε
την υποχρεωτική µάλιστα συνδροµή των αρµοδίων διοικητικών και δικαστικών
αρχών, και αφετέρου στην υποχρέωσή τους να υποβάλλουν κάθε χρόνο έκθεση
πεπραγµένων, κατά κανόνα στη Βουλή, στην οποία αναφέρουν τα πορίσµατα των
ερευνών τους από πλευράς νοµιµότητας στον τοµέα που ελέγχουν. Ο Σ.τ.Π., και
δευτερευόντως το Α.Σ.Ε.Π., είναι οι Α.∆.Α. µε τις κατεξοχήν ελεγκτικές
αρµοδιότητες. Παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτουν κυρωτικές αρµοδιότητες, το κύρος
των ελεγκτικών παρεµβάσεών τους έχει καταξιώσει τις Α.∆.Α. αυτές ως
αποτελεσµατικούς µηχανισµούς ελέγχου.
∆ιαιτητικές αρµοδιότητες διαθέτει από τη µία η ΕΠ.Α., υπό τον τύπο της
λήψης ασφαλιστικών µέτρων ενόψει υφιστάµενης διαφοράς κι από την άλλη η
Ε.Ε.Τ.Τ. υπό τον τύπο της συνδροµής της στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών, που
αναφύονται και στις δύο περιπτώσεις µεταξύ φορέων της εποπτευόµενης από αυτές
αγοράς.

3. Ιστορική Αναδροµή

Το 1809 εµφανίστηκε στη Σουηδία η Αρχή του Κοινοβουλευτικού Επίτροπου
(Riksdagens Ombudsman), η οποία και µεταφέρθηκε στη Φινλανδία έναν αιώνα
αργότερα6. Στις Η.Π.Α ο θεσµός των Α.∆.Α. εµφανίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα
µε την ονοµασία «Independent (Administrative) Agencies», και συστηµατοποιήθηκε
µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, ως µια προσπάθεια «επιστηµονικοποίησης» της
πολιτικής αλλά και διασφάλισης των συνταγµατικών δικαιωµάτων του πολίτη,
6

Wieslander Bengt «The Parliamentary Ombudsman in Sweden», Stockholm: Bank of Sweden
Tercentenary Foundation, 1994.
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µπροστά στην απειλή του κρατικού παρεµβατισµού7,8. Στη Γαλλία τις συναντούµε
από το 1950, ως «Autorités Administratives Indépendantes». Στο Ηνωµένο Βασίλειο
ονοµάζονται «non-departmental public bodies».
Μετά το 1970 άρχισαν να ιδρύονται στην Ελλάδα Α.∆.Α., µε τυπικά πρώτη το
Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο, όπως προβλεπόταν στο ν. 1730/87 (σηµειώνεται ότι
προϋπήρχαν µορφώµατα που προσέγγιζαν τη µορφή και τους σκοπούς των Α.∆.Α.,
όπως η Επιτροπή Ανταγωνισµού, από παλαιότερα). Ακολούθησαν η Επιτροπή
Τοπικής Ραδιοφωνίας, το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το Ανώτατο
Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Νοµοθετήθηκαν στη συνέχεια, το έτος 1997, η
Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα κι ο Συνήγορος του Πολίτη.
Η πραγµατική τοµή για τις ελληνικές Α.∆.Α συντελέστηκε ε τη συνταγµατική
κατοχύρωση πέντε από αυτές, κατά τη συνταγµατική αναθεώρηση το 2001. Αυτές
είναι το Ε.Σ.Ρ. (άρθρο 15 παρ. 1), η Α.Π.∆.Π.Χ. (άρθρο 9Α), ο Σ.τ.Π. (άρθρο 103
παρ. 9), το Α.Σ.Ε.Π. (άρθρο 103 παρ. 7) και η Α.∆.Α.Ε (άρθρο 19 παρ. 2). Το
καθεστώς τους ρυθµίστηκε στ άρθρο 101Α και το νοµοθετικό τους πλαίσιο
καθορίστηκε κατά ενιαίο τρόπο µε τον εκτελεστικό Νόµο 3051/2002 και το άρθρο
138Α του Κανονισµού της Βουλής9.
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Σημίτης Σπύρος «Οι Ανεξάρτητες Αρχές στη Σύγχρονη Δημοκρατία» σε «Οι Ανεξάρτητες Αρχές στη
Σύγχρονη Δημοκρατία», επιμ. Φραγκάκης Νίκος, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2008, Αθήνα-Κομοτηνή, σελ.
54.
8
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9
Παπαδημητρίου Γιώργος «Ανεξάρτητες Αρχές. Η αργόσυρτη πορεία προς την ωρίμανση» σε «Οι
Ανεξάρτητες Αρχές στη Σύγχρονη Δημοκρατία», επιμ. Φραγκάκης Νίκος, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2008,
Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 45.
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Κεφάλαιο II: Οι ελληνικές Ανεξάρτητες Αρχές

1. Οι συνταγµατικά κατοχυρωµένες αρχές

i. Ο Συνήγορος του Πολίτη
Ο Συνήγορος του Πολίτη ιδρύθηκε µε το νόµο 2477/97 και ξεκίνησε τη
λειτουργία του τη 1η Οκτωβρίου 1998. Ο Νόµος 3094/03 ρυθµίζει το νοµοθετικό
πλαίσιο λειτουργίας του. Με την αναθεώρηση του Συντάγµατος του 2001 ο
Συνήγορος του Πολίτη κατοχυρώνεται συνταγµατικά ως Ανεξάρτητη Αρχή στα
άρθρα 101Α κι 103 παρ. 9.
Ο Συνήγορος του Πολίτη ερευνά ατοµικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις
ή υλικές ενέργειες οργάνων των δηµόσιων υπηρεσιών που παραβιάζουν δικαιώµατα ή
προσβάλλουν νόµιµα συµφέροντα φυσικών ή νοµικών προσώπων. Ερευνά επίσης
ενέργειες ή παραλείψεις της δηµόσιας διοίκησης και ιδιωτών που παραβιάζουν τα
δικαιώµατα του παιδιού. Αποστολή του συνεπώς είναι η διαµεσολάβηση µεταξύ των
πολιτών και των δηµόσιων υπηρεσιών µε σκοπό την προστασία των δικαιωµάτων του
πολίτη, την καταπολέµηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νοµιµότητας.
Αποστολή του Συνηγόρου του Πολίτη είναι επίσης η προάσπιση και προαγωγή των
δικαιωµάτων του παιδιού. Ύστερα από έγγραφη αναφορά ενδιαφερόµενου πολίτη,
ένωσης πολιτών ή νοµικού προσώπου, ο Σ.τ.Π. αναλαµβάνει να διερευνήσει µια
υπόθεση, εφόσον υπάρχει διοικητική πράξη ή παράλειψη ή υλική ενέργεια που
παραβιάζει δικαίωµα του πολίτη ή προσβάλλει νόµιµο συµφέρον του.
Ο ιδρυτικός του νόµος (2477/1997) καθώς και ο νέος νόµος (3094/2003) του
Σ.τ.Π. προβλέπουν τις προϋποθέσεις, κάτω από τις οποίες κρίνεται αν ο Συνήγορος
του Πολίτη είναι αρµόδιος για µια υπόθεση.
Ο Σ.τ.Π. είναι αρµόδιος για υποθέσεις που αναφέρονται στις υπηρεσίες: του
δηµόσιου, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (κοινότητες, δήµοι, νοµαρχίες)
των λοιπών νοµικών προσώπων δηµόσιου δικαίου των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας
(ΕΥ∆ΑΠ, ∆ΕΗ, ΕΛΤΑ κ.λπ.), των κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου,
των δηµόσιων επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεων των οποίων τη διοίκηση ορίζει άµεσα ή έµµεσα
το δηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος. Εξαιρούνται οι τράπεζες και το
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Για την προάσπιση των δικαιωµάτων του παιδιού ο
Συνήγορος του Πολίτη είναι αρµόδιος και για θέµατα που ανάγονται σε ιδιώτες,
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που προσβάλλουν τα δικαιώµατα του παιδιού.
Αντίθετα, δεν είναι αρµόδιος αν έχουν περάσει τουλάχιστον 6 µήνες από τότε
που ο πολίτης πληροφορήθηκε την τελευταία, σχετική µε την υπόθεσή του, πράξη ή
παράλειψη της δηµόσιας διοίκησης και δεν προέβη σε καµία άλλη ενέργεια προς
αυτήν, σε διαφορές µεταξύ ιδιωτών, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η διοικητική
ενέργεια έχει γεννήσει ή δηµιουργήσει δικαιώµατα και ευνοϊκές καταστάσεις υπέρ
τρίτων, που ανατρέπονται µόνο µε δικαστική απόφαση, εκτός αν προφανώς συντρέχει
παρανοµία ή αν τα δικαιώµατα αυτά έχουν σχέση κατά το κύριο αντικείµενό τους µε
την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης στην αρµοδιότητά του δεν υπάγονται
θέµατα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των δηµόσιων
υπηρεσιών, ζητήµατα που εκκρεµούν ενώπιον των δικαστηρίων, θέµατα που ανήκουν
στην αρµοδιότητα ορισµένων αρχών (π.χ. των δικαστικών αρχών, του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, της Ε.Υ.Π.) ή άλλων ανεξάρτητων διοικητικών αρχών
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(π.χ. του Α.Σ.Ε.Π.), θέµατα που αφορούν την εθνική άµυνα και ασφάλεια ούτε
υποθέσεις που αφορούν την κρατική ασφάλεια. ∆εν εµπλέκεται ακόµη σε υποθέσεις
που αφορούν τα θρησκευτικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τις πράξεις
υπουργών και υφυπουργών ως προς τη διαχείριση της πολιτικής λειτουργίας, τις
υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών για δραστηριότητες που ανάγονται στην
εξωτερική πολιτική ή στις διεθνείς σχέσεις της χώρας.
Σηµειώνεται ότι η κατάθεση αναφοράς στο Σ.τ.Π. ενός πολίτη είναι δυνατή
µόνο µετά από καταφυγή στη αρµόδια υπηρεσία κι εφόσον αυτή δεν οδηγήσει στην
επίλυση του προβλήµατος. Οι υπηρεσίες του Σ.τ.Π. παρέχονται δωρεάν, σε πολίτες
και νοµικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως εθνικότητας, που αντιµετωπίζουν πρόβληµα κατά
τη συναλλαγή τους µε κάποια ελληνική δηµόσια υπηρεσία στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό. Ο Σ.τ.Π. δέχεται επίσης αναφορές από κάθε άµεσα ενδιαφερόµενο παιδί ή
τον ασκούντα τη γονική µέριµνα ή συγγενή κατ' ευθεία γραµµή ή εκ πλαγίου έως τον
δεύτερο βαθµό, τον επίτροπο ή τον προσωρινό επίτροπο, καθώς και από τρίτο
πρόσωπο που έχει άµεση αντίληψη παραβίασης των δικαιωµάτων του παιδιού. Για
την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου, ως παιδί νοείται όποιος δεν έχει
συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του. Ο Σ.τ.Π. έχει επίσης τη
δυνατότητα να επιληφθεί υποθέσεων αυτεπάγγελτα. ∆εν επιλαµβάνεται περιπτώσεων
κατά τις οποίες η διοικητική ενέργεια έχει γεννήσει δικαιώµατα ή έχει δηµιουργήσει
ευνοϊκές καταστάσεις υπέρ τρίτων που ανατρέπονται µόνο µε δικαστική απόφαση,
εκτός εάν προφανώς συντρέχει παρανοµία ή έχουν σχέση κατά το κύριο αντικείµενο
τους µε την προστασία του περιβάλλοντος.
Για την επιτέλεση του έργου του, ο Συνήγορος του Πολίτη µπορεί να ζητάει
από τις δηµόσιες υπηρεσίες κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο στοιχείο για την
υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει
πραγµατογνωµοσύνη. Μπορεί ακόµα κατά την έρευνα των υποθέσεων να ζητάει τη
συνδροµή του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή άλλων
ελεγκτικών σωµάτων της διοίκησης. Για την προάσπιση των δικαιωµάτων του
παιδιού, ο Συνήγορος του Πολίτη µπορεί να ζητάει µε ειδικά αιτιολογηµένο έγγραφό
του από ιδιώτη που κατονοµάζεται στην αναφορά έγγραφα ή άλλα στοιχεία για την
υπόθεση. Ακόµα κι ο χαρακτηρισµός των στοιχείων αυτών ως απόρρητων δεν
µπορεί να προβληθεί ως λόγος µη αποστολής των ζητούµενων στοιχείων. Ο Σ.τ.Π.
υποχρεούται ωστόσο σε αυτή την περίπτωση να διασφαλίζει τα προσωπικά και
επαγγελµατικά απόρρητα των ιδιωτών και να µη δηµοσιεύει στοιχεία ικανά να
καταστήσουν δυνατό τον προσδιορισµό τους. Γενικότερα, το προσωπικό της Αρχής
έχει το καθήκον να διασφαλίζει την εχεµύθεια για έγγραφα και στοιχεία των οποίων
λαµβάνει γνώση στο πλαίσιο της έρευνας κι είναι απόρρητα σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις ή εξαιρούνται από το δικαίωµα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα. Σε
περίπτωση που ιδιώτης αρνείται να παράσχει τα παραπάνω στοιχεία, ο Σ.τ.Π. µπορεί
να ζητήσει κατά περίπτωση τη συνδροµή δηµόσιας υπηρεσίας, επαγγελµατικού
συλλόγου ή φορέα, καθώς και της εισαγγελικής αρχής. Ο Συνήγορος του Πολίτη,
όταν η αναφορά στρέφεται κατά ιδιώτη, προβαίνει σε όλες τις ενδεικνυόµενες
ενέργειες προκειµένου να εξαλειφθούν τα προβλήµατα που έχουν τεθεί υπόψη του
και προτείνει κάθε αναγκαίο µέτρο για την προάσπιση των δικαιωµάτων του
ενδιαφερόµενου παιδιού. Ειδικότερα, όταν οι συνθήκες λειτουργίας ενός νοµικού
προσώπου ιδιωτικού δικαίου προσβάλλουν τα δικαιώµατα του παιδιού, µπορεί να
προτείνει τα αναγκαία οργανωτικά και λειτουργικά µέτρα. Το νοµικό πρόσωπο
υποχρεούται να ενηµερώσει τον Σ.τ.Π. για τα µέτρα που έχει λάβει ή προτίθεται να
λάβει εντός της προθεσµίας που του έχει ταχθεί. Ο Σ.τ.Π. µπορεί να δηµοσιοποιήσει
τη µη αποδοχή των προτάσεών του, εφόσον κρίνει ότι δεν αιτιολογείται επαρκώς.
10

Ενηµερώνει όµως σε κάθε περίπτωση τον ενδιαφερόµενο για την τύχη της υπόθεσής
του.
Μετά το πέρας της έρευνας ο Συνήγορος του Πολίτη, εφόσον το απαιτεί η
φύση της υπόθεσης, µπορεί να συντάξει πόρισµα το οποίο γνωστοποιεί στον καθ'
ύλην αρµόδιο υπουργό και στις αρµόδιες υπηρεσίες, διαµεσολαβεί δε µε κάθε
πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήµατος του πολίτη.
Ο Συνήγορος του Πολίτη µπορεί να θέτει προθεσµία στις προτάσεις του προς
τις υπηρεσίες, µέσα στην οποία οφείλουν να τον ενηµερώσουν για τις ενέργειές τους
σχετικά µε την εφαρµογή των προτάσεών του ή για τους λόγους που δεν επιτρέπουν
την αποδοχή τους.
Αν κατά την έρευνα διαπιστωθεί παράνοµη συµπεριφορά λειτουργού,
υπαλλήλου ή µέλους της διοίκησης, ο Σ.τ.Π. διαβιβάζει την έκθεση στο αρµόδιο
όργανο και µπορεί να προκαλέσει την πειθαρχική δίωξη του υπαιτίου ή να προτείνει
τη λήψη άλλων µέτρων, αν ο υπαίτιος δεν υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο. Ο Σ.τ.Π.
µπορεί να τάσσει εύλογη προθεσµία εν όψει των περιστάσεων, µετά την άπρακτη
παρέλευση της οποίας παραγγέλλει ο ίδιος τον έλεγχο. Μπορεί επίσης, σε σοβαρές
περιπτώσεις, να προκαλέσει µε έγγραφό του προς το αρµόδιο όργανο την πειθαρχική
δίωξη του υπαίτιου λειτουργού ή υπαλλήλου για την παράλειψη άσκησης του
ενδεικνυόµενου ελέγχου. Αν προκύψουν αποχρώσες ενδείξεις για τέλεση αξιόποινης
πράξης από λειτουργό, υπάλληλο ή µέλος της διοίκησης, ο Συνήγορος του Πολίτη
διαβιβάζει την έκθεση και στον αρµόδιο εισαγγελέα. Για την υπεράσπιση των
δικαιωµάτων του παιδιού, αν κριθεί ότι υφίσταται ανάγκη παρέµβασης της αρµόδιας
δικαστικής αρχής ή άλλης δηµόσιας υπηρεσίας ή φορέα, ο Συνήγορος του Πολίτη
διαβιβάζει σε αυτούς σχετική έκθεση.
Όλες οι δηµόσιες υπηρεσίες οφείλουν να διευκολύνουν µε κάθε τρόπο την
έρευνα. Οι δηµόσιες υπηρεσίες οφείλουν να ενηµερώσουν τον Συνήγορο του Πολίτη
για τις ενέργειές τους σχετικά µε την εφαρµογή των προτάσεών του ή για τους λόγους
που δεν επιτρέπουν την αποδοχή τους, εντός της προθεσµίας που τους έχει ταχθεί.
Άρνηση λειτουργού ή υπαλλήλου ή µέλους της διοίκησης να συνεργαστεί µε τον
Συνήγορο του Πολίτη κατά τη διεξαγωγή της έρευνας συνιστά πειθαρχικό
παράπτωµα παράβασης καθήκοντος, για τα δε µέλη της διοίκησης λόγο
αντικατάστασής τους. Αν προκύπτει από εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη ότι
λειτουργός ή υπάλληλος δηµόσιας υπηρεσίας παρακωλύει, για δεύτερη φορά εντός
τριετίας, το έργο της έρευνας ή αρνείται χωρίς σοβαρό λόγο να συµπράξει στην
επίλυση του προβλήµατος, µπορεί να του επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης.
Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση της Αρχής, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Σ.τ.Π. είναι το
γεγονός ότι αποτελεί τη µόνη µονοπρόσωπη Α.∆.Α. Ωστόσο, ο Σ.τ.Π. δεν ασκεί
µόνος τα καθήκοντά του. Το έργο του Σ.τ.Π. επικουρούν Βοηθοί Συνήγοροι, που
επιλαµβάνονται ορισµένων επιµέρους θεµάτων (κύκλων) των αρµοδιοτήτων της
αρχής. Αυτά είναι ο Κύκλος ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, ο Κύκλος Κοινωνικής
Προστασίας, ο Κύκλος Ποιότητας Ζωής, ο Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη, ο
Κύκλος ∆ικαιωµάτων του Παιδιού κι ο Κύκλος Ισότητας των Φύλων. ∆εδοµένης της
προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας που διέπει τις Α.∆.Α, ο Σ.τ.Π. δεν ασκεί
ιεραρχικό και πειθαρχικό έλεγχο στους βοηθούς του. Ο ΣΥΠ και οι βοηθοί
Συνήγοροι επίσης δεν ευθύνονται, δεν διώκονται και δεν εξετάζονται για γνώµη που
διατύπωσαν ή πράξη που εκτέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Υπεύθυνο για το διορισµό του Σ.τ.Π. είναι το Υπουργικό Συµβούλιο, ενώ απαραίτητη
είναι κι η σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και ∆ιαφάνειας. Οι Βοηθοί
Συνήγοροι προτείνονται από το Σ.τ.Π. και διορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης κι Αποκέντρωσης. Η θητεία τόσο του Σ.τ.Π. όσο και των
11

Βοηθών Συνήγορων είναι πενταετής. Επιπλέον, ειδικά η θητεία του Σ.τ.Π. είναι µη
ανανεώσιµη. Στο πλαίσιο λειτουργίας της Αρχής προβλέπονται 75 θέσεις ειδικών
επιστηµόνων και 50 θέσεις βοηθών επιστηµόνων. Του Προσωπικού της Γραµµατείας
προΐσταται δηµόσιος υπάλληλος µε βαθµό ∆ιευθυντή.

ii. Το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού
Το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού ιδρύθηκε µε το Νόµο 2190
της 3ης Μαΐου 1994 (Φ.Ε.Κ. τ. Α 28-3-1994). Συµπεριλήφθηκε στην παρ.7 του
άρθρου 103 του Συντάγµατος κατά την αναθεώρηση του 2001. Σκοπό έχει την
αντικειµενική και αξιοκρατική επιλογή του προσωπικού του δηµόσιου τοµέα και
παράλληλα τον έλεγχο νοµιµότητας των διαδικασιών της πρόσληψης10. Η αποστολή
του είναι δηλαδή η εξασφάλιση της εφαρµογής των νόµων και των κανονισµών της
επιλογής του προσωπικού των δηµόσιων υπηρεσιών, των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και των νοµικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του Νόµου.
Για την εκπλήρωση των στόχων του, το Α.Σ.Ε.Π. διοργανώνει ανοικτούς
διαγωνισµούς µε πανελλήνια προκήρυξη, στην οποία καταγράφονται λεπτοµερώς τα
απαιτούµενα προσόντα κι η διαδικασία επιλογής που θα ακολουθηθεί. Η αξιολόγηση
γίνεται µε βάση τις γνώσεις τις δεξιότητες και την προσωπικότητα των υποψήφιων.
Κατά την επιλογή λαµβάνονται βέβαια υπόψη και κοινωνικά κριτήρια για οµάδες που
χρήζουν ειδικής υποστήριξης.
Οι υποψήφιοι είναι ελεύθεροι να επιλέξουν
οποιεσδήποτε θέσεις για τις οποίες έχουν τα προσόντα, µε σειρά προτίµησης11. Το
Α.Σ.Ε.Π. είναι αρµόδιο και για τη συγκρότηση επιτροπών που απαιτούνται για τη
διαδικασία διαγωνισµών κι επιλογών ως τον καθορισµό των διοριστέων.
Προκηρύσσει, έπειτα, την πλήρωση θέσεων ή της πρόσληψη προσωπικού. Είναι
επίσης αρµόδιο για την κλήση των εκπροσώπων των υπηρεσιών και νοµικών
προσώπων για παροχή οδηγιών ώστε να τηρούνται ενιαίες αρχές σε θέµατα
αρµοδιότητος του Α.Σ.Ε.Π.. Σε ό,τι αφορά τους υπάλληλους του δηµόσιου ή
νοµικών προσώπων δηµόσιου δικαίου, φροντίζει για την κατάταξή τους σε οργανικές
θέσεις, ενώ αναφορικά µε του απασχοληθέντες µε σύµβαση εργασίας ορισµένου
χρόνου υπάλληλους των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού, ελέγχει την τοποθέτησή τους σε

10

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 50/2008 απόφαση του ΣτΕ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ): «Σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 7 του αναθεωρημένου Σ, με τις οποίες ορίζεται ότι η πρόσληψη των
υπαλλήλων στο δημόσιο τομέα γίνεται είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή βάσει προκαθορισμένων
και αντικειμενικών κριτηρίων και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής (Α.Σ.Ε.Π.), η εν λόγω
διαδικασία περιβάλλεται εφεξής με σειρά εγγυήσεων συνταγματικής τάξεως (Π.Ε. 261/05). […] Οι
εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 120 παρ. 1 του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών
(ν. 3566/2007), κατά το μέρος που αυτές περιορίζουν την αρμοδιότητα του Α.Σ.Ε.Π. σε έλεγχο
νομιμότητας και μάλιστα περιορισμένο, ήτοι εξαντλούμενο σε έλεγχο νομιμότητας μόνο της
προκηρύξεως και των πινάκων επιτυχόντων, έρχονται σε αντίθεση προς τις ανωτέρω συνταγματικές
διατάξεις διότι συρρικνώνουν πέρα από τα κατά το Σύνταγμα επιτρεπτά όρια τον έλεγχο της εν λόγω
Ανεξάρτητης Αρχής επί της διαδικασίας επιλογής για το διορισμό σε θέσεις των κλάδων διοικητικού
προσωπικού του Υπουργείου εξωτερικών, το οποίο δεν είχε εξαιρεθεί της αρμοδιότητάς της με το ν.
2190/1994 ούτε με άλλο νομοθέτημα έως τη συνταγματική αναθεώρηση του έτους 2001.
Παραπομπή του ζητήματος στον αρμόδιο για την επεξεργασία σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων
σχηματισμό της Ολομέλειας».
11
Βέης Νίκος «Το Α.Σ.Ε.Π.» σε «Οι Ανεξάρτητες Αρχές στη σύγχρονη δημοκρατία», επιμ. Φραγκάκης
Νίκος, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2008, Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. 62.
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προσωποπαγείς θέσεις12. Σε περιπτώσεις παράνοµης απασχόλησης προσωπικού,
αναλαµβάνει τον καταλογισµό του συνόλου του κόστος στους υπεύθυνους.
Αναλαµβάνει ακόµα την αναφορά στη Βουλή και στον Πρωθυπουργό των
παραβιάσεων των περιορισµών των παραγράφων 2, 3 του άρθρου 103 του
Συντάγµατος. Για τα θέµατα που υπάγονται στον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. δεν έχει
αρµοδιότητα το Σώµα Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Στο Α.Σ.Ε.Π. λειτουργεί
Γραφείο Επιθεώρησης που διενεργεί ελέγχους σε δείγµα τουλάχιστον του 10% του
συνολικού αριθµού διοριζοµένων ανά φορέα. Η έκθεση επιθεώρησης υποβάλλεται
στον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., στον Υπουργό Προεδρίας και στον αντίστοιχο Υπουργό.
Σε περίπτωση που ανακύψουν ευθύνες κατά συγκεκριµένων οργάνων, η έκθεση
διαβιβάζεται στην αντίστοιχη υπηρεσία, και, σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικής
δίωξης, η έκθεση επέχει θέση ανακριτικού πορίσµατος, κατά τις πειθαρχικές
διατάξεις. Οι Επιθεωρητές, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την
ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου του άρθρου 33 παρ.1 του Κώδικα Ποινικής
∆ικονοµίας.
Οι αρµοδιότητες του Α.Σ.Ε.Π. µοιράζονται µεταξύ της Ολοµέλειας,
Ελασσόνων Συνθέσεων της Ολοµέλειας, σε Τµήµατα και σε Μονοµελείς Συνθέσεις.
Το Α.Σ.Ε.Π. στελεχώνεται από 24 συµβούλους, προτεινόµενους από τον
Υπουργό Προεδρίας µετά από έγκριση της ∆ιάσκεψης των Προέδρων και διορίζονται
µε προεδρικό διάταγµα.
Αποτελούν άτοµα εγνωσµένου κύρους που κι
επαγγελµατικής επάρκειας, που έχουν διατελέσει (ή ακόµα διατελούν αν δε τίθεται
θέµα ασυµβίβαστου) ανώτεροι/ανώτατοι λειτουργοί, τακτικοί/αναπληρωτές
καθηγητές Α.Ε.Ι., ή ανώτατα στελέχη δηµόσιων οργανισµών ή επιχειρήσεων.

iii. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είναι µία από τις πρώτες ανεξάρτητες
αρχές στην Ελλάδα. Έργο του Συµβουλίου είναι η εξασφάλιση της ελευθερίας και της
πολυφωνίας, η τήρηση της δηµοσιογραφικής δεοντολογίας και η προαγωγή της
ποιότητας των ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων, κατά τις συνταγµατικές επιταγές13.
Ιδρύθηκε µε το νόµο 1866/1989, που θέσπισε τη λειτουργία ιδιωτικών τηλεοπτικών
σταθµών. Άρχισε τη λειτουργία του το Νοέµβριο του 1989. Η λειτουργία του
διέπεται σήµερα καταρχάς από τους νόµους 2863/2000 και 3052/2002 και,
δευτερευόντως, από τους νόµους 2328/1995, 2644/1998 και 3021/2002, και τα Π.∆.
310/1996 και 100/2000, όπου ορίζονται οι βασικότερες αρµοδιότητές του. ∆ια του Ν.
3166/2003 οι αρµοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. επεκτάθηκαν στον τοµέα της Οργάνωσης και
12

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 22/2006 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνέδριου
(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ): «αρμόδιο κατά το Σύνταγμα όργανο κρίσης της συνδρομής των προϋποθέσεων [του
π.δ. 164/2004] είναι το ΑΣΕΠ, οι αποφάσεις του οποίου στη συνέχεια είναι δεκτικές προσβολής από
το θιγόμενο, για την ουσιαστική βασιμότητά τους, στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια, εφόσον οι
ιδιωτικού δικαίου σχέσεις τους ενόψει του ότι υπηρετούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα χωρίς να
συνδέονται με ιδιωτική διαχείριση, ρυθμίζονται με απόφαση διοικητικού οργάνου, εντάσσονται
στην έννοια της οιονεί δημόσιας υπηρεσίας και τείνουν στην άσκηση δημόσιας εξουσίας.».
13
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 554/2003 απόφαση του ΣτΕ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ): «Το Εθνικό Συμβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης λειτουργεί στο πλαίσιο της θεσμικής εγγυήσεως του άρθρου 15 παρ. 2 του
Συντάγματος, ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή μη υποκείμενη σε διοικητικό έλεγχο, και ασκεί τον
κατά τη συνταγματική αυτή διάταξη άμεσο έλεγχο του Κράτους επί της ραδιοφωνίας και της
τηλεοράσεως, για την εξασφάλιση της αντικειμενικότητας, της ισότητας των όρων και της
προαγωγής της ποιότητας των προγραμμάτων, καθώς και της τηρήσεως της δημοσιογραφικής
δεοντολογίας».
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Λειτουργίας των Γραφείων Τύπου κι Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου και
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. ∆ια του Π.∆. 343/2002, το Ε.Σ.Ρ. ανέλαβε την νοµική
προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους
(συνδροµητικές υπηρεσίες). ∆ια των Π.∆. 234, 235 /2003 του ανατέθηκε η
αξιολόγηση των αιτήσεων περί αδειών λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
σταθµών ελεύθερης λήψης.
Στο Σύνταγµα το προσδιορίστηκαν οι αρµοδιότητες του (άρθρο 15 παρ. 2),
και το ιδιαίτερο νοµικό καθεστώς των µελών του (άρθρο 101Α) κατά την αναθεώρηση
του Απριλίου 2001. Με τις ίδιες διατάξεις κατοχυρώνεται η ανεξαρτησία του Ε.Σ.Ρ.
έναντι της εκτελεστικής εξουσίας κι η άµεση σύνδεσή του µε το Κοινοβούλιο, το
οποίο ασκεί έλεγχο στη δραστηριότητά του. Εξάλλου οι πράξεις του Συµβουλίου
προσβάλλονται δικαστικά ενώπιον του Συµβούλιου της Επικρατείας.
Το Ε.Σ.Ρ. είναι αρµόδιο για τη ∆ιαµόρφωση Κωδίκων ∆εοντολογίας
Ειδησεογραφικών και άλλων δηµοσιογραφικών και πολιτικών εκποµπών,
Ψυχαγωγικών και Επιµορφωτικών Προγραµµάτων και ∆ιαφηµίσεων. Επιβλέπει την
τήρηση Μητρώου Προγραµµάτων, όπου αναφέρονται τα βασικά στοιχεία ων
τηλεοπτικών προγραµµάτων (τύπος και περιληπτικό περιεχόµενο, διάρκεια, εταιρεία
και χώρα παραγωγής, ονόµατα συντελεστών, ηµεροµηνία και ώρα προβολής, σήµα
κατάταξης). Στο πλαίσιο αυτής της αρµοδιότητας γίνεται η παρακολούθηση των
προγραµµάτων κι ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων των εκάστοτε ισχυόντων
Κανονισµών ή Κωδίκων ∆εοντολογίας του Ε.Σ.Ρ., καθώς και των διατάξεων που
αφορούν στην τήρηση ποσοστώσεων που αφορούν πτυχές του περιεχοµένου του
προγράµµατος, καθώς κι η καταχώρηση πληροφοριών σχετικά µε τη συγκρότηση
επιτροπών σε κάθε σταθµό µε αρµοδιότητα την κατάταξη των τηλεοπτικών
προγραµµάτων. Το Ε.Σ.Ρ. επεξεργάζεται αποφάσεις που στοχεύουν στην τήρηση της
πολιτικής πολυφωνίας. Είναι επιπλέον υπεύθυνο για την τήρηση των κανόνων που
αφορούν το περιεχόµενο των διαφηµιστικών µηνυµάτων και των χρονικών
περιορισµών προβολής τους, όπως και των όρων προβολής των χορηγιών και των
προγραµµάτων τηλε-πώλησης. Προς την ίδια κατεύθυνση, αναλαµβάνει τον έλεγχο
του έργου της αστικής εταιρείας ελέγχου διαφηµιστικών µηνυµάτων. Στην
αρµοδιότητά του είναι κι η εξέταση αιτηµάτων επανόρθωσης που έχουν υποβληθεί
είτε από ιδιώτες, είτε έχουν διαβιβαστεί από ραδιοτηλεοπτικό σταθµό µαζί µε την
απορριπτική απόφασή του, σε περίπτωση προσβολής της προσωπικότητας ακροατή ή
τηλεθεατή, καθώς κι η καταχώρηση πληροφοριών σχετικά µε τη συγκρότηση
επιτροπών σε κάθε σταθµό µε αρµοδιότητα την εξέταση των αιτηµάτων
επανόρθωσης. Το Ε.Σ.Ρ. είναι υπεύθυνο για τη µη προσβολή των πνευµατικών
δικαιωµάτων από τα προβαλλόµενα προγράµµατα, µέσω του ελέγχου της τήρησης
των σχετικών κανόνων. Τέλος, φροντίζει για το χαρακτηρισµό των αποστελλόµενων
εγγραφών ήχου ή εικόνας ως µηνυµάτων κοινωνικού περιεχοµένου.
Στο Ε.Σ.Ρ. λειτουργούν τέσσερα τµήµατα, που υποστηρίζουν επιστηµονικά και
διοικητικά το Ε.Σ.Ρ14 και στις οποίες κατανέµονται οι προαναφερθείσες
αρµοδιότητες:
α) Το Τµήµα Νοµιµότητας και Χορήγησης Αδειών έχει την αρµοδιότητα
λήψης αποφάσεων σχετικά µε τη χορήγηση, την ανανέωση και την ανάκληση αδειών
λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών ελεύθερης λήψης και παροχής
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συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών. Ελέγχει ακόµα την
τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων για τη νοµική λειτουργία των φορέων που
κατέχουν τις εν λόγω άδειες.
β) Το Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας κι Ανταγωνισµού αποβλέπει στην τήρηση
Μητρώου Επιχειρήσεων Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, βάσει του άρθρου 10Α του
Π.∆. 213/1995 (όπως αυτό προστέθηκε µε το Π.∆. 310/1996), καθώς και την τήρηση
Μητρώου Επιχειρήσεων που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις, βάσει του άρθρου 5
παρ 4 του Ν. 3310/2005 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το Ν. 3414/2005).
Είναι επίσης υπεύθυνο για τη διεξαγωγή όλων των ελεγκτικό και άλλων εργασιών
που προβλέπονται στο Π.∆. 310/1995 και στο Ν. 3310/2005 (που αντικατέστησε το
Ν. 3021/2002), όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει, καθώς και στην Κοινή Υπουργική
Απόφαση υπ’ αριθµόν 24014/2005 των Υπουργών Ανάπτυξης κι Επικράτειας.
γ) Το Τµήµα Ποιότητας Προγραµµάτων και Προστασίας Ανθρώπινων
∆ικαιωµάτων ελέγχει την ποιότητα των παρεχόµενων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
υπηρεσιών. Επιλαµβάνεται επίσης των αιτήσεων επανόρθωσης, που υποβάλλονται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 του Π.∆. 100/2000.
δ) Το Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας και Τεχνικής Υποστήριξης έχει ως στόχο
τη διεκπεραίωση εργασιών απαραίτητων για τη λειτουργία των υπηρεσιών της αρχής,
και φροντίζει για την εξασφάλιση της τεχνικής της υποδοµής. Είναι ακόµη αρµόδιο
για την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισµού και την υπηρεσιακή και
µισθολογική κατάσταση του προσωπικού.
Το Ε.Σ.Ρ. είναι επταµελές όργανο.
Το απαρτίζουν ο Πρόεδρος, ο
Αντιπρόεδρος (αµφότεροι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης) και πέντε µέλη
(πλήρους απασχόλησης). Με τη συνταγµατική διάταξη του άρθρου 101Α,
κατοχυρώνεται η προσωπική και η λειτουργική ανεξαρτησία των µελών του, ενώ ο
νόµος καθιερώνει µια σειρά ασυµβίβαστων ιδιοτήτων µε άλλα δηµόσια αξιώµατα και
επαγγελµατικές δραστηριότητες, προκειµένου να αποφεύγεται η άσκηση κάθε
µορφής πίεσης. Στις παραπάνω θέσεις ορίζονται προσωπικότητες αναγνωρισµένου
κύρους στον τοµέα των γραµµάτων, των τεχνών, της επιστήµης, της τεχνολογίας και
της πολιτικής, τα οποία διακρίνονται για την επιστηµονική κατάρτισή τους ή την
επαγγελµατική εµπειρία τους ή την προσφορά τους στο δηµόσιο βίο, ιδίως σε τοµείς
που έχουν σχέση, άµεση ή έµµεση, µε την αποστολή και το περιεχόµενο των
αρµοδιοτήτων του (συνήθως δηµοσιογραφική πείρα. Τα µέλη του Συµβουλίου
επιλέγονται από τη ∆ιάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, µε απόφαση που
λαµβάνεται µε επιδίωξη οµοφωνίας των µελών της ή πλειοψηφία τουλάχιστον των
τεσσάρων πέµπτων (4/5) της. Η θητεία των µελών είναι τετραετής και µπορεί να
ανανεωθεί µόνο µία φορά. Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης ενός από αυτών, νέο
µέλος επιλέγεται και το αντικαθιστά. Γενικότερα, το Ε.Σ.Ρ. λειτουργεί µε προσωπικό
50 θέσεων.

iv. Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Η ΑΠ∆ΠΧ ιδρύθηκε µε το νόµο 2472/1997, ο οποίος ενσωµατώνει στο
ελληνικό δίκαιο την Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/46/ΕΚ (σχετικά µε την προστασία των
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προσωπικών δεδοµένων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ξεκίνησε τη
λειτουργία της στις 10 Νοεµβρίου 1997.
Ειδικά για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων στον τοµέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η Α.Π.∆.Π.Χ. εφαρµόζει τον νόµο 3471/2006, που
αντίστοιχα ενσωµατώνει στο εθνικό δίκαιο την Ευρωπαϊκή Οδηγία 58/2002.
Η συνταγµατική κατοχύρωση της αρχής συντελέστηκε στο άρθρο 9Α του
Συντάγµατος, κατά την αναθεώρηση του 2001.
Αποστολή της Αρχής αποτελεί η προστασία των δικαιωµάτων της
προσωπικότητας και της ιδιωτικής ζωής του ατόµου15 στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των Ν. 2472/1997 και 3471/2006. Πρωταρχικός σκοπός της Αρχής είναι η
προστασία του πολίτη από την παράνοµη επεξεργασία των προσωπικών του
δεδοµένων αλλά κι η συνδροµή προς αυτόν σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται
παραβίαση των σχετικών δικαιωµάτων του σε κάθε επιχειρησιακό τοµέα. Επιπλέον
στόχος της αρχής είναι η υποστήριξη κι η καθοδήγηση των υπεύθυνων επεξεργασίας
στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους απέναντι στο νόµο, λαµβάνοντας υπόψη τις
νέες ανάγκες υπηρεσιών της ελληνικής κοινωνίας, καθώς και την διείσδυση των
σύγχρονων ψηφιακών επικοινωνιών και δικτύων. Ως εκ τούτου, η Αρχή αποκτά
σήµερα ιδιαίτερη σηµασία, καθώς στρέφει ιδιαίτερα την προσοχή της µεταξύ άλλων
στην παρατήρηση και αντιµετώπιση ζητηµάτων που προκύπτουν µε την εξέλιξη των
νέων τεχνολογιών και εφαρµογών.
Προς την υλοποίηση των σκοπών της, η Α.Π.∆.Π.Χ. διαθέτει αρµοδιότητες,
που µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις κατηγορίες: διοικητικές-ελεγκτικές,
κανονιστικές-συµβουλευτικές και απολογισµού-δηµοσιοποίησης-συνεργασιών.
Σχετικά µε τις διοικητικές-ελεγκτικές αρµοδιότητες, κάθε υπεύθυνος
επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Αρχή τη
σύσταση και λειτουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας. Από την
υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα συνήθη αρχεία (π.χ. αρχείο προσωπικού). Τα αρχεία
που εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή αναφέρονται στο αρ. 7A του Ν.
2472/1997. Βάσει των ανωτέρω γνωστοποιήσεων και στις περιπτώσεις που αυτό
απαιτείται από τον Ν. 2472/1997, η Αρχή εκδίδει άδειες για τη συλλογή και την
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, για τη διαβίβαση δεδοµένων σε
χώρες εκτός Ε.Ε. ή/και για τη διασύνδεση δεδοµένων. Οι άδειες χορηγούνται µε
συγκεκριµένους όρους και προϋποθέσεις, µε σκοπό πάντοτε την όσο το δυνατό
αποτελεσµατικότερη προστασία του δικαιώµατος της ιδιωτικής ζωής των
υποκειµένων ή τρίτων, και µε ταυτόχρονη χορήγηση υποδείξεων και συστάσεων
σχετικά µε το απόρρητο και την ασφάλεια της επεξεργασίας.
Για την άσκηση διοικητικών ελέγχων από την Α.Π.∆.Π.Χ. (είτε έπειτα από
καταγγελία είτε αυτεπάγγελτα), εντεταλµένοι υπάλληλοι του Τµήµατος των
Ελεγκτών διενεργούν ελέγχους σε ιδιωτικά και δηµόσια έγγραφα, υπό την
αρµοδιότητα ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων. Έχουν ακώλυτη πρόσβαση σε
οποιοδήποτε αρχείο. Σε σοβαρές υποθέσεις συνοδεύονται από µέλη της αρχής.
Κατά τον έλεγχο εξετάζεται πρώτα η συµφωνία του ελεγχόµενου µε τις απαιτήσεις
των Ν.2472/97, 3471/2006 (γνωστοποίηση, ενηµέρωση, λοιπές υποχρεώσεις κατά
περίπτωση, αποδεικτικά στοιχεία). Ακολουθεί έλεγχος του πληροφοριακού του
15

Ως «προσωπικά δεδομένα» ορίζονται, σύμφωνα με τον Νόμο 2472/1997 και την Οδηγία 95/46/ΕΚ,
κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο πρόσωπό του κάθε ατόμου, για παράδειγμα, το όνομα και το
επάγγελμά του ατόμου, η οικογενειακή του κατάσταση, η ηλικία του, ο τόπος κατοικίας, η φυλετική
του προέλευση, τα πολιτικά του φρονήματα, η θρησκεία που πιστεύει και ασκεί, οι φιλοσοφικές του
απόψεις, η συνδικαλιστική του δράση, η υγεία του, η ερωτική του ζωή και οι τυχόν ποινικές του
διώξεις και καταδίκες.
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συστήµατος, όπου εξετάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήµατος, η φύση
των δεδοµένων, καθώς και το επίπεδο ασφαλείας που εξασφαλίζουν τα οργανωτικά
και τεχνικά µέτρα που έχει λάβει ο υπεύθυνος επεξεργασίας για την προστασία των
δεδοµένων (Ν. 2472/1997 άρθρα 6, 10). Μετά το πέρας του ελέγχου, συντάσσεται
πόρισµα που προωθείται στην ολοµέλεια της αρχής. Σε περίπτωση παραβίασης
προσωπικών δεδοµένων κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας, ο θιγόµενος µπορεί να
καταφύγει µε αίτηση στην Α.Π.∆.Π.Χ ώστε αυτή να ερευνήσει την υπόθεσή του και
να λάβει τις αντίστοιχες αποφάσεις. Η αρχή έχει την αρµοδιότητα να επιβάλει στους
υπεύθυνους επεξεργασίας τους ή στους τυχόν εκπρόσωπούς τους διοικητικές
κυρώσεις (πρόστιµο, προσωρινή/οριστική ανάκληση άδειας, καταστροφή αρχείου ή
διακοπή επεξεργασίας) για παραβάσεις των υποχρεώσεών τους όπως προκύπτουν από
το Ν.2472/97 ή από άλλες ρυθµίσεις σχετικές µε την προστασία προσωπικών
δεδοµένων κατά την επεξεργασία τους. Η Α.Π.∆.Π.Χ. αναφέρει τις εκάστοτε
παραβιάσεις στις αρµόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές.
Η Α.Π.∆.Π.Χ. είναι επιπλέον υπεύθυνη για τις όποιες αρµοδιότητες εποπτείας
προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη διεθνή συµφωνία (Σένγκεν, Europol κ.λπ.).
Σε ό,τι αφορά τις κανονιστικές-συµβουλευτικές αρµοδιότητες της αρχής, για την
εξασφάλιση ενιαίας εφαρµογής των εν γένει ρυθµίσεων προστασίας των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα κατά την επεξεργασία, η αρχή εκδίδει Οδηγίες, ενώ εκδίδει
και Κανονιστικές Πράξεις που στοχεύουν στη ρύθµιση ειδικών, τεχνικών και
λεπτοµερειακών θεµάτων. Οι Κανονιστικές Πράξεις ισχύουν από την έκδοση ή την
κοινοποίησή τους. Έχει συν τοις άλλοις γνωµοδοτική αρµοδιότητα για ρυθµίσεις που
σχετίζονται µε οικεία της θέµατα, ενώ µπορεί να προβεί σε συστάσεις/υποδείξεις
στους υπεύθυνους επεξεργασίας (ή στους εκπρόσωπούς τους, αν υπάρχουν) στις
οποίες κατά την κρίση της δίνει δηµοσιότητα. Στηρίζει ακόµα ενώσεις προσώπων
που διατηρούν αρχεία στην κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας σχετικά µε την
προστασία προσωπικών δεδοµένων.
Οι αρµοδιότητες δηµοσιοποίησης-απολογισµού-συνεργασιών αφορούν την
ευαισθητοποίηση σχετικά µε τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που σχετίζονται µε
τα προσωπικά δεδοµένα τόσο των υποκείµενων όσο και των υπεύθυνων επεξεργασίας
τους. Κάθε χρόνο συντάσσει έκθεση απολογισµού του έργου της. Ενηµερώνει
επίσης τη Βουλή για τις παραβάσεις των σχετικών µε την προστασία των
προσωπικών δεδοµένων ρυθµίσεων, όπως προέκυψαν από τις έρευνες τους. Η
Α.Π.∆.Π.Χ συνεργάζεται µε αντίστοιχα όργανα των άλλων κρατών της Ε.Ε. ή του
Συµβούλιου της Ευρώπης σε θέµατα που σχετίζονται µε την άσκηση των
αρµοδιοτήτων της.
Από άποψη οργάνωσης, η αρχή απαρτίζεται από έξι µέλη και τον Πρόεδρο.
Αυτός χρειάζεται να είναι δικαστικός λειτουργός µε το βαθµό του Συµβούλου της
Επικράτειας, αντίστοιχου ή ανώτερου. Η θητεία του Προέδρου, των µελών και
αναπληρωτών τους είναι τετραετής κι άπαξ ανανεωνόµενη. Η αρχή επικουρείται από
γραµµατεία, που λειτουργεί σε επίπεδο διεύθυνσης και τριχοτοµείται σε τρία
τµήµατα: Ελεγκτών, Επικοινωνίας και ∆ιοικητικών-Οικονοµικών Υποθέσεων.

v. Η Αρχή ∆ιασφάλισης του Απόρρητου των Επικοινωνιών
Με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του Συντάγµατος, η οποία
προέκυψε από την αναθεώρηση του 2001, συστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.
3115/2003 η Αρχή ∆ιασφάλισης του Απόρρητου των Επικοινωνιών, που καλύπτεται
κι από το άρθρο 101Α του Συντάγµατος. Έχει ως στόχο τη διασφάλιση του
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απόρρητου16 και της ελευθερίας της επικοινωνίας/ανταπόκρισης οποιασδήποτε
µορφής (για όλα τα φυσικά πρόσωπα και τα νοµικά πρόσωπα, στο βαθµό που είναι
φορείς συνταγµατικών δικαιωµάτων), καθώς και την ασφάλεια των δικτύων και
πληροφοριών. Στην έννοια της προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών
περιλαµβάνεται και ο έλεγχος της εξακρίβωσης των προϋποθέσεων και της τήρησης
των όρων και της διαδικασίας άρσης του απορρήτου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που
προβλέπονται από τον νόµο17. Η Α.∆.Α.Ε. προωθεί τις αποφάσεις της στον Υπουργό
∆ικαιοσύνης, ενώ στο τέλος κάθε έτους υποβάλλει Έκθεση των πεπραγµένων της
στον Πρόεδρο της Βουλής, στον Υπουργό ∆ικαιοσύνης και στους αρχηγούς των
κοµµάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η πρόβλεψη συγκρότησης µιας αρχής διασφάλισης απόρρητου επικοινωνιών
αποτελεί επιπλέον θεσµική εγγύηση από το Σύνταγµα, συµπληρώνοντας τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 19 του Συντάγµατος, όπου προβλέπεται ο απόλυτα
απαραβίαστος χαρακτήρας του απόρρητου κι η αποκλειστική αρµοδιότητα της
δικαστικής αρχής να άρει, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, το απόρρητο18, και της
παρ. 3, όπου γίνεται αναφορά στην απόλυτη απαγόρευση αποδεικτικής αξιοποίησης
των αποδεικτικών µέσων που αποκτήθηκαν κατά παράβαση των άρθρων 9, 9Α (περί
της προστασίας προσωπικών δεδοµένων) και 19.
Οι αρµοδιότητες της Α.∆.Α.Ε. προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του Ν.
3115/2003, όπως ισχύει. Κατ’ αρχάς, η Α.∆.Α.Ε. διενεργεί, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν
καταγγελίας, τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σε εγκαταστάσεις, τεχνικό
εξοπλισµό, αρχεία, τράπεζες δεδοµένων και έγγραφα της Εθνικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών, άλλων δηµοσίων υπηρεσιών, οργανισµών, επιχειρήσεων του
ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, καθώς κι ιδιωτικών επιχειρήσεων που ασχολούνται µε
υπηρεσίες σχετικές µε την ανταπόκριση και την επικοινωνία. Οι έλεγχοι
διενεργούνται από τα µέλη και το προσωπικό της Α.∆.Α.Ε. Σκοπός των ελέγχων
είναι να διαπιστωθεί η σωστή εφαρµογή των πολιτικών ασφάλειας που επιβάλλεται
να εφαρµόζουν οι πάροχοι ή για τη διαπίστωση παραβίασης του απόρρητου της
επικοινωνίας. Για την αποτελεσµατική διεκπεραίωση της αποστολής της, λαµβάνει
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Απόρρητο στις επικοινωνίες θεωρείται α) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες: το περιεχόμενο της
επικοινωνίας (φωνή, εικόνα, δεδομένα), τα δεδομένα θέσης και κίνησης της τερματικής συσκευής
(γεωγραφικός εντοπισμός) και η ταυτότητα των συμμετεχόντων στην επικοινωνία προσώπων, και β)
στις ταχυδρομικές υπηρεσίες: το περιεχόμενο της αλληλογραφίας, ο αποστολέας κι ο παραλήπτης.
17
Στην Εισηγητική Έκθεση στο σχέδιο νόμου για την Α.Δ.Α.Ε. κατηγοριοποιούνται οι αρμοδιότητες
της Α.Δ.Α.Ε. σε «κανονιστικές-ρυθμιστικές, ελεγκτικές, γνωμοδοτικές κι αρμοδιότητες που
σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία της και την αποτελεσματική δράση της». Γίνεται επίσης ρητή
αναφορά σε «ένα πλέγμα ελέγχου» των όρων και της διαδικασίας άρσης του απόρρητου των
επικοινωνιών. Οι λόγοι άρσης ειδικεύονται στο Ν. 2225/1994.
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Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 9/2009 γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου
(ΑΠΟΠΑΣΜΑ): «Η συσταθείσα με το Ν. 3115/2003 Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των
Επικοινωνιών, ούτε νομιμοποιείται, ούτε δικαιούται να ελέγξει, με οποιονδήποτε τρόπο, αμέσως ή
εμμέσως το εάν η δικαιοσύνη δια των οργάνων άσκησε συννόμως ή μη το δικαίωμα άρσεως του
απορρήτου των επικοινωνιών, ενώ η θέσπιση τέτοιας διατάξεως θα ευρίσκεται εκτός της
Συνταγματικής Τάξεως. […] Η αρχή διασφαλίσεως του απορρήτου των επικοινωνιών δεν δικαιούται
να ζητήσει εξηγήσεις από τους παρόχους των υπηρεσιών επικοινωνίας […] για την παράδοση των
στοιχείων στα όργανα της Δικαιοσύνης, ούτε πολύ περισσότερο δικαιούται να ζητήσει να ελέγξει τι
και ποια στοιχεία παρεδόθησαν στη Δικαιοσύνη. Θέσπιση τέτοιας διατάξεως θα ευρίσκεται εκτός
της Συνταγματικής Τάξεως. […] οι εισαγγελικές, ανακριτικές και προανακριτικές αρχές, πολύδε
περισσότερο τα Δικαστικά Συμβούλια και τα Δικαστήρια, δικαιούνται να ζητούν από τους παρόχους
των υπηρεσιών Επικοινωνίας […] τα ηλεκτρονικά ίχνη μιας εγκληματικής πράξεως […] και ο πάροχος
υποχρεούται να τα παραδίδει χωρίς να είναι αναγκαίο να προηγηθεί άδεια κάποιας Αρχής και ιδία
της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.».
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πληροφορίες σχετικές µε το έργο της από τις προαναφερθείσες υπηρεσίες,
οργανισµούς και επιχειρήσεις, καθώς και από τους εποπτεύοντες υπουργούς. Μπορεί
κατά την κρίση της να καλεί σε ακρόαση τις παραπάνω υπηρεσίες, τους οργανισµούς,
τα νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις και κάθε άλλο πρόσωπο, προκειµένου να
συµβάλει στην εκπλήρωση της αποστολής της. Όπως κι άλλες Α.∆.Α., συνεργάζεται
µε άλλες αρχές της χώρας, µε αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών, καθώς και µε
ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς, για θέµατα της αρµοδιότητάς της. Σε
περίπτωση παραβίασης του απόρρητου, προβαίνει σε κατάσχεση των µέσων
παραβίασης που υποπίπτουν στην αντίληψή της κατά την άσκηση του έργου της κι
ορίζεται µεσεγγυούχος αυτών µέχρι να αποφανθούν τα αρµόδια δικαστήρια.
Προβαίνει επίσης στην καταστροφή πληροφοριών ή στοιχείων ή δεδοµένων, τα οποία
αποκτήθηκαν µε παράνοµη παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών. Εξετάζει
επίσης καταγγελίες σχετικά µε την προστασία των δικαιωµάτων κατόπιν αίτησης,
όταν αυτά θίγονται από τον τρόπο και τη διαδικασία άρσης του απορρήτου.
Επιπλέον, γνωµοδοτεί κι απευθύνει συστάσεις κι υποδείξεις για τη λήψη µέτρων
διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, καθώς και τη διαδικασία άρσης του.
Μπορεί ωστόσο και να εκδίδει Κανονιστικές Πράξεις µε τις οποίες ρυθµίζεται κάθε
διαδικασία και λεπτοµέρεια σε σχέση µε τις ανωτέρω αρµοδιότητές της καθώς και µε
την εν γένει διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Αυτές δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
Η εσωτερική λειτουργία της αρχής προσδιορίζεται στο Π.∆. 40/2005 (ΦΕΚ Α΄
59/7.3.2005). Από άποψη οργάνωσης, η Α.∆.Α.Ε. συγκροτείται από την Ολοµέλεια.
Αυτήν αποτελούν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και πέντε µέλη, καθώς κι οι
αναπληρωτές τους, µε ίδιες αρµοδιότητες και προσόντα. Τα πρόσωπα που αποτελούν
την Ολοµέλεια επιλέγονται από τη Βουλή κι είναι προσωπικότητες εγνωσµένου
κύρους και µε κατάρτιση είτε στον τεχνικό τοµέα των επικοινωνιών είτε νοµική.
Τυγχάνουν επίσης ευρείας αποδοχής. Σαράντα θέσεις προσωπικού προβλέπονται για
την Α.∆.Α.Ε. Από αυτές, οι 18 προορίζονται για ειδικό επιστηµονικό προσωπικό και
δεκαεννέα για τακτικό προσωπικό.
Προβλέπονται επιπρόσθετα δύο θέσεις
δικηγόρων παρ’ εφέταις µε έµµισθη εντολή και µία θέση νοµικού συµβούλου.

2. Οι νοµοθετικά κατοχυρωµένες Αρχές

Οι µη συνταγµατικά κατοχυρωµένες Ανεξάρτητες Αρχές, ανεξάρτητες
υπηρεσίες και εθνικές επιτροπές είναι πολυάριθµες κι ανοµοιογενείς (γι’ αυτό δεν
επιλέγονται αυθαίρετα προς ανάλυση ορισµένες από αυτές).
Θεσπίζονται,
οργανώνονται και µπορούν να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν µε νόµο. Ο βαθµός
ανεξαρτησίας τους από την κλασική πολιτική εξουσία ποικίλλει. Αποτελούν ένα
ανοµοιογενές σύνολο. Το αν περιβάλλονται µε εγγυήσεις ανεξαρτησίας ίδιες ή
παρόµοιες µε τις συνταγµατικά κατοχυρωµένες Αρχές καθορίζεται από το νοµικό
τους πλαίσιο, το οποίο συχνά µεταβάλλεται. Οι γνωστότερες και οι σηµαντικότερες
από τις νοµοθετικά κατοχυρωµένες Ανεξάρτητες Αρχές είναι η Επιτροπή
Ανταγωνισµού , ο Συνήγορος του Καταναλωτή, η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, η Εθνική
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, η Τράπεζα της Ελλάδος. Τα όργανα
αυτά είναι ετερογενή, πολύ διαφορετικά µεταξύ τους. ∆ιαφοροποιείται κυρίως ο
βαθµός ανεξαρτησίας τους από την εκάστοτε ιεραρχία της κυβέρνησης, πρώτον
τυπικά-οργανωτικά, ανάλογα µε το αν είναι οργανωµένα ως υπηρεσίες ή επιτροπές
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κάποιου υπουργείου, ως αυτόνοµες διοικητικές µονάδες απλώς εποπτευόµενες από
ένα συγκεκριµένο υπουργείο ή ως αυτόνοµες διοικητικές µονάδες µη εποπτευόµενες
από ένα συγκεκριµένο υπουργείο. Παράλληλα ποικίλλουν και ουσιαστικά –
λειτουργικά, ανάλογα µε το αν υπόκεινται µόνο σε κατασταλτικό έλεγχο νοµιµότητας
από την εκτελεστική εξουσία, αν υπόκεινται και σε έλεγχο σκοπιµότητας από την
εκτελεστική εξουσία, αν θεσµικά είναι δέσµιες των πολιτικών κατευθύνσεων της
εκτελεστικής εξουσίας ή αν έχουν µόνο γνωµοδοτικό και καθόλου αποφασιστικό
ρόλο. Γενικότερα θα µπορούσε να υποστηριχθεί µε βάση το τυπικό κριτήριο πως
νοµοθετικά κατοχυρωµένες Ανεξάρτητες Αρχές είναι αυτές που θεσπίζονται από
τυπικό νόµο ρητά ως Ανεξάρτητες Αρχές χωρίς να προβλέπονται στο Σύνταγµα.
Λειτουργικά είναι αµφίβολο αν είναι Ανεξάρτητες Αρχές αυτές που ιδρύονται µεν
τυπικά από τον νοµό ονοµαζόµενες Ανεξάρτητες Αρχές όµως είτε έχουν µόνο
γνωµοδοτική και όχι αποφασιστική αρµοδιότητα, ή είτε υπάγονται στο
οργανόγραµµα ενός υπουργείου και υπόκεινται νοµικά στις πολιτικές κατευθύνσεις
και στον έλεγχο νοµιµότητας και ουσίας της ηγεσίας του υπουργείου.
Ένα περαιτέρω ερώτηµα, που είναι δύσκολο να απαντηθεί, συνίσταται στο αν
η ανεξαρτησία των Ανεξαρτήτων Αρχών εκτείνεται µέχρι του σηµείου να µην
επιτρέπεται να τους ασκείται από άλλο όργανο της εκτελεστικής εξουσίας
κατασταλτικός έλεγχος σκοπιµότητας ούτε κατόπιν ένστασης εµπλεκόµενων πολιτών.
Το ζήτηµα γίνεται ακόµα δυσχερέστερο όσον αφορά στον κατασταλτικό έλεγχο
νοµιµότητας, αυτεπάγγελτο ή κατόπιν ένστασης, των αποφάσεων των Ανεξαρτήτων
Αρχών.
Για παράδειγµα, οι αποφάσεις των συνταγµατικά κατοχυρωµένων
Ανεξαρτήτων Αρχών δεν υπόκεινται σε κανένα είδος ελέγχου, προληπτικό ή
κατασταλτικό, νοµικό ή πολύ περισσότερο ουσιαστικό, από την εκτελεστική εξουσία.
Οι αποφάσεις των συνταγµατικά κατοχυρωµένων Ανεξαρτήτων Αρχών που είναι
εκτελεστές διοικητικές πράξεις υπόκεινται µόνο στον νοµικό έλεγχο των διοικητικών
δικαστηρίων. Επίσης η δράση των συνταγµατικά κατοχυρωµένων Ανεξαρτήτων
Αρχών υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο.
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Κεφάλαιο III: Κριτική-προβληµατισµός
1. Νοµική Φύση
Με την αναθεώρηση του 2001, στο σύνταγµα γίνεται λόγος για «ανεξάρτητες
αρχές», χωρίς χρήση του όρου «διοικητικές». Σηµειώνεται ωστόσο ότι το άρθρο
101Α εντάσσεται στο έκτο τµήµα του τρίτου µέρους του Συντάγµατος. Το τµήµα
αυτό τιτλοφορείται «∆ιοίκηση». Εποµένως οδηγούµαστε στη σύνδεση των αρχών µε
την εκτελεστική εξουσία, τουλάχιστον από τυπικής πλευράς. Η κατηγοριοποίηση
φυσικά δεν είναι τόσο εύκολη. Θεωρείται από ορισµένους ότι οι αρχές δεν συνάδουν
µε την τριµερή διάκριση των λειτουργιών κι εποµένως δεν µπορούν να
κατηγοριοποιηθούν σε µία από αυτές19. Φυσικά η υπέρβαση της τριµερούς αυτής
διάκρισης δεν είναι επιτρεπτή, καθώς το άρθρο 26 του Συντ., όπου κατοχυρώνεται,
είναι βάσει του άρθρου 110 παρ. 1 του Συντ. µη αναθεωρήσιµο. Το γεγονός ότι
επιτρέπεται η διασταύρωση των λειτουργιών δεν σηµαίνει ότι επιτρέπεται η σύγχυση
των οργάνων20. Εποµένως δεν είναι εύκολο να υποστηριχθεί νοµικά η άποψη πως οι
αρχές αποτελούν όργανα µε εκτελεστικό, δικαστικό και νοµοθετικό περιεχόµενο.
Εποµένως, η απάλειψη του επιθέτου «διοικητικές» δεν έχει ουσιαστική σηµασία. Η
διάταξη διαβάζεται εντασσόµενη στο συνταγµατικό κείµενο. Οι Α.∆.Α αποτελούν
µορφή εκδήλωσης της διοικητικής λειτουργίας και, στερούµενες νοµικής
προσωπικότητας, υπάγονται στο νοµικό πρόσωπο του κράτους. Ως εκ τούτου είναι
διοικητικές αρχές, µε αρµοδιότητες για έκδοση διοικητικών πράξεων. Υπάγονται σε
δικαστικό έλεγχο κι η δράση των µελών τους µπορεί να επισύρει την αστική ευθύνη
του κράτους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 104, 105 ΕισΝΑΚ21.

2. Πλεονεκτήµατα
Είναι αδιαµφισβήτητο ότι οι Α.∆.Α πραγµατοποιούν έργο ουσιώδες και
στοχευµένο σε τοµείς στους οποίους το κράτος εγνωσµένα έπασχε. Αναλαµβάνουν
κατ’ αρχάς την ειδική διεκπεραίωση κρίσιµων πολιτικών θεµάτων. Παράλληλα,
διασφαλίζουν την προστασία των συνταγµατικών δικαιωµάτων σε µια εποχή που
εµφανίζονται ταχύτατα νέοι εναντίον τους κίνδυνοι. Οι Ανεξάρτητες Αρχές
λειτουργούν συν τοις άλλοις µε γνώµονα ορισµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά που
συχνά εκλείπουν ή είναι περιορισµένα στην κλασική κρατική διοίκηση, όπως είναι η
ταχύτητα, η αποτελεσµατικότητα, η απασχόληση ειδικευµένου προσωπικού, η
διεπιστηµονικότητα της αντιµετώπισης των ζητηµάτων, η αξιοκρατία ως βασικός
προσανατολισµός δράσης, η ατέλεια των παρεχόµενων υπηρεσιών, ο
αντιγραφειοκρατικός τρόπος λειτουργίας. Τέλος, σηµειώνεται ότι συχνά δεν
υποκαθιστούν την κλασική διοίκηση, αλλά τη συµπληρώνουν. Με το συγκερασµό
των τεσσάρων ειδών πλεονεκτηµάτων, τους οι Ανεξάρτητες Αρχές δίνουν ξανά
νόηµα στην αόριστη συνταγµατική έννοια «θεσµική εγγύηση». Η έννοια «θεσµική
εγγύηση», κοµβική για το δίκαιο των ανθρώπινων δικαιωµάτων, συνταγµατικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές, είχε µείνει για πολύ καιρό ανεπεξέργαστη. Η αθρόα πρακτική
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Καμτσίδου Ιφιγένεια «Η αρχή της διάκρισης των εξουσιών και οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές»,
ΤοΣ, 1999, σελ 547.
20
Χρυσόγονος Κώστας «Οι Ανεξάρτητες Αρχές στο Σχέδιο Επιτροπής Αναθεώρησης του
Συντάγματος», ΤοΣ, 6/2000, σελ. 1163επ..
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Ηλιάδου Αικατερίνη «Η σημασία κι οι συνέπειες της κατοχύρωσης των Ανεξάρτητων Αρχών στο
νέο Σύνταγμα», Το νέο Σύνταγμα (πρακτικά συνέδριου), σελ 387επ..
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ενσωµάτωση Α.∆.Α. στην πολιτειακή οργάνωση εµπλούτισε την έννοια αυτή.
Κατέδειξε ότι η θεσµική κατοχύρωση κι όχι η απλή νοµική πρόβλεψη κάποιας
θεσµική εγγύησης προϋποθέτει την αγαστή σύµπραξη πολιτειακού δικαίου των
ανθρώπινων δικαιωµάτων και οργανωτικού πολιτειακού δικαίου. Πρακτικά, µια
σύγχρονη εκδοχή των θεσµικών εγγυήσεων διαµορφώνεται από το άθροισµα της
εξειδικευµένης πολιτειακής κατοχύρωσης θεµελιωδών δικαιωµάτων, συνήθως
ειδικών εκφάνσεων των γενικών δικαιωµάτων της προσωπικότητας ή της υγείας και
της εγγύησης της πρακτικής κρατικής προστασίας τους από συγκεκριµένη
Ανεξάρτητη Αρχή.

3. Μειονεκτήµατα

Κεντρικό σηµείο διαφωνιών γύρω από τις Α.∆.Α υπήρξε εξ’ αρχής το ζήτηµα
της δηµοκρατικής νοµιµοποίησής τους. Το ελληνικό σύνταγµα στηρίζεται στην αρχή
της λαϊκής κυριαρχίας (άρθρο 1). Ο λαός αποτελεί το πρωτογενές όργανο από το
οποίο πηγάζουν οι τρεις εξουσίες (νοµοθετική, εκτελεστική, δικαστική). Προς αυτή
λοιπόν την δηµοκρατική νοµιµοποίηση στόχευε η συνταγµατική κατοχύρωση πέντε
εξ αυτών22. Το ζήτηµα όµως παραµένει, λόγω του έµµεσου τρόπου εκλογής των
επικεφαλής αυτών των πέντε, δηλαδή από τη Συνδιάσκεψη των Προέδρων23, και των
επικεφαλής των νοµοθετικά κατοχυρωµένων Α.∆.Α από την κυβέρνηση. Το γεγονός
ότι για τις συνταγµατικά κατοχυρωµένες αρχές απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον
των 4/5 (όχι απλώς κυβερνητική πλειοψηφία) είναι πάντως θετικό βήµα. Η
ενεργητική ανάµιξη του Κοινοβούλιου στη διαδικασία ανάδειξής τους συνάδει µε το
δηµοκρατικό πολίτευµα, δεν είναι όµως παρά µορφή έµµεσης νοµιµοποίησης. Ο
χαρακτήρας των Α.∆.Α. παραµένει ελιτίστικος, αφού τα µέλη τους επιλέγονται µε
βάση κυρίως την τεχνογνωσία, την επιστηµονική τους κατάρτιση ή την πείρα24.
Προβλήµατα παρουσιάζει επίσης η προσπάθεια πολιτειολογικής κατάταξης των
Α.∆.Α., ιδίως δε ο προσδιορισµός του καθεστώτος ανεξαρτησίας τους, µιας
ανεξαρτησίας εντός της πολιτικής λειτουργίας. Η επικάλυψη, ορισµένες φορές, των
αρµοδιοτήτων των Α.∆.Α. από αυτές της κλασικής διοίκησης και το ανάστροφο,
καθώς και µεταξύ των Α.∆.Α., όταν δεν ρυθµιστεί εύστοχα, προκαλεί συχνά
γραφειοκρατικές καθυστερήσεις ή και αντιφάσεις. Αλλά και χωρίς να υπολογιστεί το
ζήτηµα των επικαλύψεων, οι Α.∆.Α. αδυνατούν τελικά να ξεφύγουν από τη
γραφειοκρατία, την πολυνοµία κι ιδίως την κακονοµία. Η ανεπαρκής στελέχωσή ή η
ανάθεση σε αυτές µη επαρκών αρµοδιοτήτων επιβραδύνει επίσης σηµαντικά το έργο
τους. Ουκ ολίγες φορές µάλιστα αυτό κωλύεται από δυσµενή δηµοσιονοµικά
δεδοµένα.
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Βασικά συµπεράσµατα

Οι Α.∆.Α αποτελούν ιδιαίτερο θεσµικό νεωτερισµό, που δεν έχει ακόµη
παγιωθεί µορφικά ή λειτουργικά. Παρά το γεγονός ότι αποτελούν νεοπαγή θεσµό,
θεωρούνται ήδη απαραίτητες για την αντιµετώπιση των νέων προκλήσεων, όπως
φαίνεται κι από το καθεστώς ανεξαρτησίας, τη στελέχωσή και κυρίως τη
συνταγµατική τους κατοχύρωση. Η ιδιαίτερη νοµική τους φύση, το ιδιότυπο
καθεστώς ανεξαρτησίας τους κι έλλειψη δηµοκρατικής νοµιµοποίησής τους εγείρουν
προβληµατισµούς. ∆εδοµένου όµως ότι βρίσκονται ακόµα στα πρώιµα στάδια της
ανάπτυξής τους, είναι αναµενόµενο να προκαλούν ερωτηµατικά σχετικά µε την
ένταξη και το ρόλο τους στην έννοµη τάξη, καθώς και δυσπιστία ως προς την
αποτελεσµατικότητά τους. Αν κι η προσφορά τους είναι ήδη αξιοσηµείωτη,
αναρωτιόµαστε αν θα µπορέσουν να ξεδιπλώσουν το πλήρες φάσµα των
δυνατοτήτων τους, ή, ακόµα, αν οι παρεχόµενες σε αυτές δυνατότητες επαρκούν για
να υλοποιηθούν οι φιλόδοξοι στόχοι της θέσπισής τους.
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Ανεξάρτητες Αρχές

Περίληψη

Οι Ανεξάρτητες (∆ιοικητικές) Αρχές αποτελούν νεοπαγή µηχανισµό της
διοίκησης, για τη ρύθµιση ευαίσθητων περιοχών της ζωής. Έχουν ρόλο θεσµικού
εγγυητή, εποπτικό, ρυθµιστικό της αγοράς, ή µικτό. Βασικό χαρακτηριστικό τους
είναι η πολιτική ανεξαρτησία. Οι αρµοδιότητές τους είναι γνωµοδοτικές, διαιτητικές,
εξελεγκτικές και κανονιστικές. Ο θεσµός ων Α.∆.Α. γεννήθηκε το 19ο. Στην
Ελλάδα οι Α.∆.Α εµφανίστηκαν στα τέλη του 20ου αιώνα, ενώ πέντε από αυτές
συµπεριλήφθηκαν στο Σύνταγµα µε την αναθεώρηση του 2001. Οι συνταγµατικά
κατοχυρωµένες Α.∆.Α. είναι ο Συνήγορος του Πολίτη, το Ανώτατο Συµβούλιο
Επιλογής Προσωπικού, το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, η Αρχή Προστασίας
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα κι η Αρχή ∆ιασφάλισης του Απόρρητου των
Επικοινωνιών. Υπάρχουν επίσης και νοµοθετικά κατοχυρωµένες Α.∆.Α. Η
δυσκολία προσδιορισµού της νοµικής φύσης τους οφείλεται κυρίως στο ότι δεν είναι
γενικώς αποδεκτή η κατάταξή τους στην εκτελεστική εξουσία. Προτέρηµά τους είναι
ότι αντιµετωπίζουν ευαίσθητα θέµατα στα οποία η κλασική διοίκηση δεν µπορεί να
αντεπεξέλθει. Η έλλειψη ωστόσο δηµοκρατικής νοµιµοποίησης, το καθεστώς
ανεξαρτησίας κι ο εγκλωβισµός τους στην κακονοµία προβληµατίζουν. Είναι
ωστόσο νεοεισαχθείσες µορφές, µακριά από τη τελική τους διαµόρφωση, κι ο χρόνος
θα δείξει αν θα υλοποιηθούν οι προσδοκίες µας από αυτές.

Administrative Agencies

Summary

Independent (Administrative) Agencies constitute a newborn mechanism of
the administration for the regulation of sensitive fields of life. They have the role of
an institutional guarantor, monitoring, regulative of the market or mixed one. Their
main attribute is political independence. Their authorities are rescriptive, arbitrary,
prudential and normative. The institution was born in the 19th century. In Greece,
the I.A.A. came about by the late 20th century, while five of them were included in
the constitution following the 2001 amendment. The constitutionally established
I.A.A. are the Greek Ombudsman, the Supreme Council for Civil Personnel Selection,
the Greek National Council for Radio and Television, the Hellenic Data Protection
Authority and the Hellenic Authority for Communication Security and Privacy. There
are also legally established I.A.A. The difficulty of defining the legal nature of I.A.A.
is due to its classification in the executive branch not being generally accepted.
Virtues of the I.A.A. are their ability to deal with politically sensitive subjects classic
administration cannot cope with. On the other hand, their lack of direct democratic
legalization, their status of independence and their entanglement in unsuccessful laws
raises alarms. They are nonetheless newly imported forms, far away from their final
formation, and time will tell whether our expectation of them will be materialized.
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