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Αν απλlιριlτ ιis καθηι

Συντ αyματικοi

Δικαiου oτn Noμικi Σeoλi
Π ανεπιaτuμiου Αθnν ι)ι,

oτ ο

oΙ ANΕΞΑΡTHΤEΣ ΑΡΧΕΣ, oΠωS o Συνnγoρos τoυ Πoλιτn, τo Συμ
βoriλo ΡαδιoτnλεoρασεωS, n n EΠlτρoΙrn A\ταγωνlσμoυ, axoυν
μnεt αιn Ζωn μαs μαai με τnv αμφtσβnτnon τoυs. Η εμπεlρiα
oμωS αΙΙo τn δρασn και τnν πoρεiα τoυs στnν κolνωνlκn Zωn
δεv εiναr μεγαλn καt τα ερωτnματα πoλλα: πδσo ανεεαρτnτεS
εiναι αυτεs, Πoσo ΧρεlαζοVιαt, n μnΠωS απoτελoι]ν αλλoθl τns
πoλlτικns εΕoυoiqs, xρειαaεταl να κατoxυρωνoνταl απδ τo Συ-

ν1αγμα, l'Ιω5 ol{/ιΧωνoν1c]l. κl). Σrls ερωlnoεls αυιis .oυ
<otκoνoμlκoi Tαxυδρoμoυ, αΠαντoυν n καθnγnτρlα Συ'
.,.l.'lri.i
,. ',i,
Aθiνο 19 Noεμβρiaυ
ι

εs

ΑρxιS aλoιlν λα

a εΠo

ναλlι}ιν xαροκlnρloθ.1 gno 16υι iδl
oυs ιoυs πo)lιlκoυs ιυι εκφραon ιns
αΠoτυxiαs τnS πoλlτικns.

Η νaq μoρφn ooκnon' ιραtικns
εεoυσiαs (κα1 oε μtκρoτερο βαθμδ o

iλεγxos rns ιε/ιυιαiα\) μιoω

.

ινiorι rn μειοκυλιon lo/llικδν

ευθυ-

Aνι

Εαρτnτων Αρxcbν>, Πoυ συνεπαγεταΙ

vδν oε μn

τεΙ

Πo)

Ιllκδs υΠευΘυνoυ5. θt-

σειρα συ!.tαγματlκων καl ΙΙoλlτlκων

ερωτnματων. Η απαντnon δυoκoλα
μΠoρεi να εiναι εvΙαiα, δεδoμθνoυ δτt
o oρos Ανιεορln]ι s ΑρxΙ.. xρnol
μoΠolεiταl στn Χδρα μαS τoσo γtα μΙα
σεlρα ε1ερoγενων νtωv μoρφων oρ
γανωσnζ ιns εΚιλισllλn\ λιJρiωS ιεoUoiαs ooo καl γtα νεεs μoρφaS ελaγΧου
42 οΙΙ<oΝovll<οΣ

is

Π αντ ειo Π αν επιoτ ti7uο

Αθnνiν

τ ου

ol Ανεtορln

ιτ

Συιταyματικοi Δικοklυ

νταγματlκου Δlκαioυ στn NoμΙκn Σxoλn τoυ Πανεπloτnμioυ
ΑΘnvδν κυρiα Tζoυλlα HλtoΙΙouλoυ - Στραγγα και o αvα
πλnρωτns καθnγnτns Συνταγματtκoυ Δlκαioυ στo Παντειo Πα
νεπoτnμlo καl βoυλευτns τoυ ΠαΣoK K. Aνδρ€αs Λoβθρδos.
ΕΣ αρxns, απoδθxθnκαν καl ot δυo τoν τρolo δtε[αγωγns τns
(ιtoνoμαΧiαS), καl παραθθτoυν τls απoι}εts τoυs oυμφωνδνταs στα γενlκα καt δtαφωνιbνταs σε εΠιμaρoυS κρiolμα en
τnματα.

EΠΙMEΛΕΙA:

Ι. N.

MΠAΣκoZoΣ

τnS ΔtoiκnσnS. Στo μετρo πoυ

λiτn-lloiιnonc

yκαiα n και επιβεβλnμiνn;

δtτερο αιo γενlκoτερo anτnματnS iδρυonS Ανιεαρτnτων AρΧiν. Kοθι Ανι
εαρτnτn ΑρΧn ελεγxεταl oυνεlδs oυνταγματlκα, κατα περirΠωσn, ωS πρoS
τo εiδos καl τnν aKraon των αρμoδlο
τnτων, καΘωS' εrΙiσns, καt τn σUyKρo
ι r.1σii τn\. Οs λανoνιS ε)iγ\oυ xρnο

μπoρεi
νo δοθιiινΙoio oΠαunοn, ol θισιls
μoυ l iνοl ι πlγρομμο lικq oι αιo) oυθl s:
α) H σiσιαon καt λεt'oυρΙiα ανιΓαp
τnτων aρ\iν εiναt ειιιρειπn. ανα'
H oυσlοon oρtoμivων Αρxδν. πρo

βrinιταt n καt ιπlpri,ι,^ε1rΙ κa.'oρΧα\
αΠo το κοtνoTιKo Δiκαιo, oπωs λ.x. n
|-πlrροπn Avrογι^rνιoμoι λαI n ΑρXn
Πρoo ιαoiαs Δεδoμi νων ΠροοωΠ lλoυ
Χαρακτnρα.

lo Kαια Πoooν

n oυoιαon

Ανι-

Σoρl n lιυν Aρxδν l iνoΙ oναγkαiα' oΠo
τnν αΠoψn oτl εευπnρετεi τo δnμoσΙo

συμφtρoν λα1α 1ρoΠo κo/υlερo qΠδ
1nv ooλnon 1uJν oυvαφιi,v αρμoδlo rnτων, ιδiωs ρυθμlαιlκδγ Kαl μαλlστα σε

ευαioθnιoυS Ioμιis /εnlιolνωνiε:.
πλnρoφoριιn' oΙλoνoμiο. oxaoι l\ Πο

λ o.]' αΠo 1o υΠορ\o
ντa JργανωτlKα σxnματα Δtoiκnons i_,
ι νciεxoμiνωs. απo δΙλασrnρlα εiνoι aiτnμα Πoλlτlκων ε]'ΙΙλoγων.

lo Συfiογμο ιiνοl κolqρxnν oι-

μιυουν πρωriαιωs n oρrn lns δlοκρ.

onS rιυν ι [oυolιυv κclι n δnμoκρα.lκn
ορxn. H κoθli ρωon ιotνoβoυλι υτιιoυ
ι) i γxoυ γlα τls Aνε[ορln ιt s Αρxi 5 αi
ρεl, ΠαντωS, εΠlφυλαεειS ωS ΠρoS τn
oυvταγ1ιατtκoτnτα τoυs.

β' Livt|ι o!'oΠlln
nonι τoυs:

n

oυνιαγμοιonoi

1ΔEι1ΕMEPl0γ 2001

Eiναl γεγονos oτt απoτελεi ΠρωτoτυΠiα
oε πανευρωπαΙκo εΠiΠεδo n Kατoxυ-

ρωon και ρυθμlon σε oυvlογμαιlλo

επiπεδo onμαvιtκoi αρtθμoυ Ανεεαρτnτων AρXδν με τnν πρooφατn ανα
θεωρnσn. Σε καθε ΠερiΙΠωσn, γεννω
\ταt απoρiεs Yια τα κρlτnρlα ΙΙoυ Xρn
olμoπoinoε o ανοθεωρnllλos νoμoθa
τnS Kατα τnν επιλoγn των πρos <oυ
νTαγματoΠoinσn) ΑρXδv, δnμloUργ6νlαS 1nν εντυΠωσn τns 0παρδns ονεΣαρτnτων αρxιbν (ΠρδτnSΣ Kαl (δεΙ]

Πε]

να εεασφαλiaεταl n ανεlαρτnoiα

τoυS oxι μoνo θεσμικα, αMα και αιnν

rΙραεn. Η oυν.loγμα1oπoinon oρloμi
νων Ανι[oριnlων \ρxιilν. αφεvοs. αιερεi τoν voμoθετn καt τnν κυβθρνnon
απδ θνα onμαντlκo πεδio Πολtτlκων
επιλoγιbv, αφετερoυ δlαoπα τnν ενoτnτα τoυ θεσμoυ, δnμloυργιbνταs δtα_

Mε εκτiμnon
TCoυλtα Ηλιoπoiλoυ ' Στραψα

Υ' Πoιa εiνα] τα ε\i|]γυa τηζ -ανL'
Θα πρεπει να γiνεt δlακριon:
Γlατ|S AρXt's, τnν aΠαρ€n των onοiων
ιρoβ}tπει 10 Συνιaγμa {Aρχfl Πρo
αιαoiαs Πρooωmκιilν Δεδoμινων. Lθνr
ιo Συμβoυλlo Pοδloτn^εoραonS. ΑρΧΛ
Πρoστclσiαs 1oυ ΑΠoρρnIoυ ιων l Π

κoΙνωνιων, Ανιblο lο Συμβoυλlo

Fll

λoγns Πρooωπtκoυ καl Συνnγoρos τoυ
Πo}iln), φρoν1lσε ro iδlo vα κατoxι_
ριboεt μtτρα για τnν ανεεαρτnσiα τoυS.
Πoντωs, n δlαoκει}n των nρoiδρων,
αιnν oπoiα ανατιθεταΙ n επ oγn των
με/ιbv roυs. δεν φοiνι ιοl να συνloIcI
δΙαxρovιKn εγΦnσn, δεδoμθνου oτt n
oυνθεon 1oυ oργανoυ αUlot] Ι.ατoΧUρδνεταl μoνo σloν Κανoνtoμo ms Boυλns καt oxt αιo Συνταγμα.
Γlα τls ,1orΙτjs υΠαρΧoυoεs (λ.x. τnν
FΠ11ρoΠn Αν ιαγωvlομoυ. τnν FΘνlλn
l nλεnlκolvιυνιδν ιαt Γoxυ
δρoμεiων n ιn Pυθμ]σιΙKn Αρxil fνfρ

Eπιιροπn

γεΙαS) καl νεεS ενδεxoμdνωs Αρxθs, o
αναθεωρn l lκos νoμoθtιn5 δεν θi/noε να δεομευθεi καιo τoν iδlo ιρoΠo.
Η <αvεΕαρτnoiα> των Αρxδν αυτιbν
εναΠoκεlταt θεσμlκα μεv oτn βoiλnon
τoυ νoμoΘθτn, nρακτlκα δε στn στασn
τns κυβ€ρνnons, αMα και των μελδν
rns. H ιbs onμερο εμΠεΙρio oνoφo
ρtκΦs τoooν ωs πρos τnν επιλoγn καt
ουγκρoιnon ooo κοιuJS ΠρoS tnν aKo

λoυθnθεioα Πρακτlκn - δυσKoλα θα
εΠιτρεnε 1nv Kρiοn oτι ol υφισιαμενε\
Αρrεs υrrnρtαv oε o)εS llS ΠεριΠτδoεls, πρoγμοΠ. πinρωs oνεLορτnτεs .
ΣυμΠερασμqτΙΚα ' Με δεδoμενo oτι
o θεoμo5 τωv Ανεεοριn ιων ΑρΧdJν ευ

ρiσκεταl αrΙδ τn φυon τoυ oε oxton
iνιοons με oεlρα ουν1αγμoιlκdν αρ
xδν. n xρnon τoυ. ιδiωs oιαν oυνδiε
τα] με ιnν ανoθεon ρυθμloτlιδν oρ_
μoδlo1ilων. Θα πρεπεl να ι iναΙ φεl_
δωλn. Σε Kαθε, δε, ΠερiΠωon θα Πρa1ΔΕKEMBPl0γ 2001

,

.Kαi στnv.

τωV

φoριιικo εliπεδα κοl ιxaγγυα οvε

€αρτnoiαs.

τερnS κατnγoρiαs).
ει1ρΤnσiαSΣ τoυS;

..

''t'

laliγ1 l(l Υgγμlι'i'''

oπωs κοl oτts μnτiρεs xιiρεs τoυ θεσμoι _ τlS Ηνωμενεs ΠoλιτεiεS καl τn
ΓολJ iα _,

i rσι λαι σI nv E

\/ αδα ol Ανε
εαρτnτεS ΑρxaS πρoθκυιpαν ωs ανα
γKαl0τnτα. Η κoμματικn oυδετεροτn
τα' n αμερoλnψiα, n αεloΙΙlστiα, n εγ
γυnσn InS ακδ) υ lns oσλnοns oρl
αμtνων οro1llκδν ιαt πo) n ικιbv δ
καtωματων υlnρδαν oι ΘεμελlΦδειS

/oγoI πoυ οδnγnσαν orn
(εφευρεσn,,

θιoμlιn

1960) των Ανεεαρτnτων
Αρxcbν. Δnλαδn εκεiνων των oργaνων
(

πoυ θα κινoυνταt oτov xΦρo κυρiωs

τnS εκτελεστlκns λεtToυργiαS δiΧωS να
υΠαγo!τα1 ευθεωs n εμμεσωS σrnv κυ

βaρνnσn n στn Διoiκnσn.

Σrnν tλioδα. πρδιn μoρφn AνιΕαρmιns Aρxns υπnρEε lo Eθνlιo Συμβoυλιo Pαδroτnλεoραons (1987). Kαr
oΠωS Kανoυμε συνnθωs oτnν Eλλαδα'
αν"ιi, στnν αναγκn γlα avαν vεo θεσμo,

ασκnσεl τΙs αρμoδιoτnτεs πoυ εκxω
ρεi oτnν AνεΕαρτnτn Αρxn, nταν δnμoκρατlKωS voμlμoΠoιnμενn με τnv
ιpnφo εμπloτoo0νnS τnS Boυλns, ot
Avι[oρrnrεs Αρxεs filαν ονιιεnεγKιεS.
Α7ιλo κoI μειο ιnν πρoοφαιn ovαθεωρnσn τoυ Συνταγματos n ΙΙoΙoτnτα
τoυ ελaγχoυ των Ανεεαρτnτων ΑρXd]ν
εiναt κατιbτερn τoυ αντioτoιxoυ ελdγ-

xoυ πoυ ασKεiταl στnν κυβθρνnon.
γ) Η μαζικn εKxδρnon αρμoδloτnτων
απo τnν κυβερνnon oτls ΑνεEαρτnτεs
Αρxεs oυνlαιo oμoλoγiα Πoλι1ΙκnS xρεoκoπiαS.
δ) YΙΙαρxεl α!τtκεlμεvικn αδυναμiα να
βρεθoυν oι εκατοrπαδεs ανθρωπot πoυ
απαtτoυ\,ταl γlα να οτελεxιbooυν τnν
nγεσiα τωv Ανεεαρτnτων Aρxιilν, oι
oΠoioι ενω θα ευρiσκoνταl εKτoS κoμματων καl εκτδs επαγγελματων, ταυτoxρoνωS Θα εiναl lKανoτατοι (l), εντι
μoτα1oι ι:), υΠερανω Clμolβδν (:), αμερoλnπτot (|) κ.o.κ. Mε αλλα λoγια, μoνo με θεσμtκεS ρεrΙλiκεS θα μrΙορoυσε
n Ελλαδα να αιελεxιboεl τts Ανε€αρ'
τnτεS ΑρΧes τlS oΠoiεs ol δlαφoρoι
υπoυργoi καταφθρvouν να Περασoυν
αΠδ τn Boυλn.
o Ζ' αναθεωρnτlκos τoυ ΣυνταγματoS νoμoθετnS (2001) αντελnφΘn

νcl αΓΙανιnoouμε μι rnν προoικιικn
xρnon τoυ (δnλαδn τnv περtoρtoμθνn
θaσΠΙon ιoυ, 1n μεΛi1n τn5
^εlιoυρ
γiαs τoυ, τnν επiλυοn των Πρoβλnμα
ιων ιoυ λoΙ ιnv πol υ πρooεκ lικn ι πi_
κlοon ιn5 xρi']onS τoυ). nεραoομε αμioιJs olnν λαloΧρnon. L\oυμε nδn μιoο oε l4 xρoνtα 20 Ανει ορlnτεq Αρ
\aS. H λαταΧρnon. δμι"ls. τns θiοπl
σnS Αvεεαρτnτων ΑρxΦν _ n, αλλlδs,
o εντυΠωσ1ασμos Tων υΠoυργδv Πoυ

tλ] αδα. ol βoυ/ευιts o}ιυν rων πo,ιt
lικιbν πlιρΟγων τns Boυλf']s καlαδi-

τlS ΠρolLivoυv οΠο αυιn rn φθnνn μo-

μi)εlα ιns Boυ^ns. H nο,llιlιn καrο

δο

παραγεt παρο no}zα αρνnι κο
απoτελθoματα.
Tα καταγραφω συνoΠτικoτατq:
σ) Η κυβερvnσn, oταν ειonγεiταt oτn

Boυ)n rn θiοnιon ΑνεΣαρτnlιυν Αρ
Χδν, εKXωρεi εδoυoiα ωs πρos τnv
oιtoicl n Boυ/ n rns iδωoι Qirφo εμπlστoσυνnS.

β) Eνω n κυβερνnσn, ΠρoKειμaνoυ να

lnν καιoxρnοτtκn εφαρμoγi roυ Θεσμoυ των Aνεεαρτnτωv Αρxων σrnv

λασαv αΠερiφραo ια τnν ονωτiρω καταxρnσn. Αs μoυ εΠlτραΙΙεi n ΠαραΠo
μln κol αιn διιn μoU 1oΠoθiιnσn. τoσo στnν EΠιιρoΠil για τnν Ανοθειbρnσn του Συ\,ταγματos oσo καt σrnν

oλo

δiκn oδnγnσε στn δlατι]Πωσn τoυ αρθρoυ 101 Α τoυ Συνταγματos δtα τoυ

oπoioυ ρυθμiZoιταt rα θεμαlα ιων Ανε-

Εαριnιωv Αρxιbν. ol νεεs oυνιαγμo
τιKaS ρυθμiσεIS aΧoυv ωs εξns:

ο) H oυvΙaγμαιlκn ρυθμton κot πρo_
o1αoiα clφoρo μδνo 1ιS Πtvτε Ανε

Εαρτnτεs Αρxis τts oΠoiεS ΠρoβλaΙΙεt
τo iδlo τo Συνταγμα (Συνnγoρos τoυ
oΙKoNoMΙKoΣ

€

Α,\OBΕPΔOΣ

TZOYΛΙΑ ΗΛ]oΠoYΛoΥ ' Σl'PΛΓΓΑ

μιrn lιυν AνrΕορrnιων Αoγιilν oνα
/αμβανουν Lρio]μoυ<. ιυβ' ρνn ι.κoυs
ιιs γθl s. loμι is αρμoδlolitlων. oνο
δεΧoνlοl ιlονo toν ιiνλυνo lns πο7 l' l

<Tο πρoβλnμα

δεγ εiγαι
n αvεΣαρmοiα,
αλλα οι αvθρωπoυ>

κnS KρlτlκnS.

Aρν'l ΠρooωπlκιJν Δι
περi τoυ Απoρρnτoυ
AρΧn
δoμενων'

Πoriln, \Σl
']

Π.

ι'ν AνlαΠoκρioιων. Συμβoυ)lo

Pο_

δloτnλεδρασnS).
β) ol oρΧιc οU i\ ο]loκο/oιντoΙ Avι_
εαρτnτεS ΑρΧaS καΙ oxl AνεεαρτnτεS
Δtoικnτtκθs Αρxεs' oπωs oτnν Ελλαδα
εiΧαμε ουνnθioεΙ νo lιs οπoιo/oυμε.
γ) Η εΠΙλoγn των πρooιbπων πoυ θα
oτελεxιbοουν τls nγεσiεS τoυS γiνεταl
με αΠoφασn τnS δΙασκεψnS των Πρo_
εδρων τns Boυλns με τnγ Πλειoψnφiα
των 4/5 των μελδν τns.
δ) Εlσαγετα1 o ΠoλlτtκoS aλεγxos των
Ανεεαρτnτων Αρxων Kαι n σΧετlκn εΙΙι
λoγn των μoρφων τoυ πoλtτtκotj ελθγxoυ Θα γiνει αΠo τoν KανoνΙσμo τnS
BoυλnS.

lo ονοΘLωρnμi νo εl/nνικo Συ_
νrαγμο iδωoε nδn ενο \ρnolμo θε

oμικo ιIλαioto. Ωoτooo, τα παντα Θα
κρtθoυν αιnν πραΕn, Kαι αυτδ γtατiναl

μεν τo Συνταγμα δεν εΠlτρaΙΙε1 Πλeov

τnν αλoγtοτn θεoπιon ΑνεEαρτnτων
Αρλιbν. α^,/α olnν nραtn ιo oxlr,κo

μdτρo θα τo διboεl o νoμoθθτns, n κυ
βθρνnon που εlonγεiταt oε αυτδν, καθδs και τα διKαστnρtα. ΠρooωιItκδs,
παντωs, δnλδνω δτl θα καταψnφiσω,

πρoτεtνoμενεs εμμeσωS n αμaσωs,
εκεiνεS τSAνεεαρτnτεs Αρxθs

loυ δεν

εxoυν lα xαραιrnρloιΙλα Πoυ ιo

Σι

vιαγμα απαtτεi.

TελoS, ΠρarΙεl να σnμεΙωθεi oτl o
πoλtτtκos €λεγxos των Ανεlαρτnτων

Αρλων' o oΠoioξ oιμφιJνα μι 1o νto
)Ονlογμο θο δlενιργεiταl l υθiω'αnο
τn Boυλn στnν nγεσiα Tων Ανεεαρτητων ΑρΧδν - oπωs αυτos oργclνδνεταt απo τoν νeo KανoνΙσμδ τnS Boυ'

λns

,

δεν θα πρoβλaπεt τnν Πρoτασn

μoμφns. Αυτo' oμωS, σnμαiνεl οτl o
πoλtτtκοs θλεμos, τυΙΙΙKα τoυλαXlσιoν'
θα εjναt ατελns.

Eiναt γνωoτo oτι τα μiλn τns κυ
βdρνnons αναλαμβανoυν τnν κρioιμn
εκτελεoικn εΕoυoiα, αλλα αvαδixo

ντol roν ιiνδυνo ιοU ειονσγλαouoι
τoυs oε παραiτnon. AντtθετωS, ενω τα
1μ oΙKoNo\llKoΣ

Mε εκτiμnon
Aν6ρεα5 N. Λ0βερ6ο5

Αθ1ιν.Ι 2] Νoεμβρiι1υ

Σιοoτα επlonμαiνετε oτι oτnν Ελλαδα
εγlνι καloιρnon ωs Πρo' ιον οolθμο
των AνεΕαρτnτων Αρxιilν. Τo πoooτl

Ko αυτo κρtτ]iρlo, oμωS, δΠωS αλλω
στε Kαl η αΠδ σαS rΙρoβd'λoμενn <αντlΚειLΙενΚn αδυναμiα να βρεΘοiν ol
, Κaιο\τdoε\ iνΘρ,onol πoυ αnc]ι'oa
νTαΙ \)Ια νa ατελεxrboουν τnν ni'εoiα
'uJι Λνεfdριnιωι 4ΓΥωv . δινορκιi

γlg νo β1μl

z

lυrθoυν οt επlφυ7 oΣl lt

ort

με τnν iδρυon Ανεεαρτnτων Αρ
Xδν στn xωρα μαS.
Ι(ατ' αρxαS, αs μnν εεxναμε oτt εκα
τoνταδεs ανθρωπot oτελεxιilvουν τα
υΠoυργεiα ωS nεrδrκoi ουμβoυλolr. Η
θtσn σαS oτl τα στελθxn των ΑνεΣαρ
τnτ(,)ν ΑρΧδν ΠρεΠεl νo <ευρioκoνται

τtκα

εΚτoS ΚομμαTων

και εκros επαγyελ'

δtαταΕn του νδμoυ ΙlαραΠaμΠεl στn
σΧετlKn συν'tαγματlκti δtαταtn.
Τελοs, δεν βλθπιo πoro θα μπo
ρoυoε να εiναt τι) συνταγματlκο ερει
σμα γlα την αΠoιμn σαS δτt <τo Σι]'
νταyμα 6εν εΠιτρεΠει πλloy τnν αλo
yιrηn Θionιon qνLεjρ!ηιυJν 4ρΧ'jJ., '
ooο καt αγ n θaσn αυτn με βρioκει
ου1.φ.υνn oπo nz ι υρα'. oυ\η ογtto llκis
πoλlικns, δεν νομiΖιl δτl μπoρεi να θε
μελlωθεi στο lσΧιoν Συνταγμα.
Mε εtαiμnon
t aai/ ιq Ι l, ιoΠοi )ol > ιΓawa

1η'l-' -l \'' l lι 't
or αlδQεrs σαS κατα βαιrn με εκ

φραZoυν' τδoo αΙΙo νoμικΙiS αΠoψε
ωs ooo καl ωs πρos τls πολlτικis πρo'
εκτασεΙS τoυS. o λδγos oαs εiναt νο

μΙKoS, ωστοσo εμΠερlaΧεt κα] εντονεS

πor

ll'ιi.

oιl'μis. A\ μου ιΠι'ρclΠιi

n δtατυπωon oρlσιιaνων επtφυλα€ε
l \ν l')\ Πρot oρtoμiνο .lδtιo οnμl io
τι,)ν αΙΙoψε(bν σαs;
A) \ ποol_ρl1ε,, o]l

νot.

ιo Σιηανμο } i
οlo γ νlιδ
oυδilιρo
^α1ορ\nν.'ιnS

τερo enτnμα

iδρυσnS ΑνεΕαρτn-

ιι

Σωστα εΓΙlσnμαiνετε' επions, oτt
ακoμn (Kal μετai τt1ν Πρi)σφατn ανα'
θε6ρnσn τoυ Συνταyμaτos n Πo]oTn'

1ωv qρ\ι;ν , A"A,. Nομi1ιυ πιυr δε ι i
τε δiκlo. Τo αρΘρo 101Ατoυ νaou Συ
ντc1γματoS ρυθμi(εr με τρoπo ενδελε
xn θaματα των ΑΑ (βλ. κεiμενδ μoυ)'
B) ΙΙ απoψΙi σαS γΙα Αρxθs <πρωτns>

σnΣ '

rΙραγματευεστε θα τo δtατυπωvα λα'
κων]κα με τnν εεnS σκaψn: n αναθε'

ματων δεν εiναΙ Θεμελιωμtνn καl δεν
iΧε] σ)νταyμaτ] κo tρε]σμa','

τa Toυ ελεv<aυ των AνεΕαρτnτων Aρ'
xcbν εiναι Κατ(bτερn τoυ ανTiστo\Xoυ
ελ!γxoυ πoυ αoκεiται oτnν κυβiρνn'

ol ρυθUioεlζ. δμιJ\. Πol'Πρoβ/ι-

Πo\.tα1 στo

αρθρo 1ο1Α Συνταγμα1οS

αφoρoυν, κατα ρnτn επtταγn, 6Πω5 αλ
λωαιε αναφερετε καt εoεis oε αMo on
μεio, μδνo τlS ΑνεεαρτnτεS ΑρxεS Πoυ
πρoβλθπor,ταr αιo iδto τo Συ\"Ιαγμα καl
δεν δεσμευoυν - τoυλαxloτoν θεωρn
τlκδs τoν νoμoθiτn - τoν νoμoθετn να
Πρoβλaψεl αυσιnρoτερο θλεγxo γlα τls
υnoλolπεs Αρxεs.
Θα oυμφωνnoω μαΖi σαS' oτl (o

αναΘεωρnμtνo Σaνταyμα tδωoε iνα
Χρnσ:μo θεσμ]Κo ΠλαiσΙo' aστoσo'
τo πλαioio αυτo τo περιoρlσε στlS συ
νταγματκιbs κατoxυρωμaνεs Αρxas.

o

αναθεωρnτικδs νoμoθiτns δεν ακoλoυθnoε τελlκα τnν Πρδτασn τnS Επlτρoπns ΑναΘεδρnons τoυ Συvταγμα

ιoζ, n oΠoiο Προi β) ιπι o ιl ιo θι σu lλδ
αυτδ πλαiotι-l ειραρμoζεται καt oτts λoι
ΠιS Aνι ι ορlnl, 5 Aρxi s r φoooν rlδlκn

Kοl .λι Ulερt']s Ka,ry.ρlaζ ιλτΙμ b
πιos δεν ευoταθεi. Τo Znτnμα πoll
ωρnπκn Boυλli δlα τoυ αρθρoυ 101Α
nροoπαθnol νo περlnρioεt τnν ονευ
oρο]ν εΠaKtασn των Α,\ δixωs να αvα
κoπτεl onoιαδnπoτε εEελlΕn.

l) Eνnμερι,rνω

. .otμα(oμiνοι'

αΠλιδs δτl, δlα τoυ ΙΙρο_

νiου Kονoνlομoυ ln'

Boυλns, o θλεγxos τοlν.A,A θα δtενερ
γεiταt αΠδ τnν εΠlτρoπn θεoμcilν καl
δlαφανεΙαS τnS BoυλnS εΠεlτα αΠο ad

hoι ουγιιιρlμiνn ινto)

n rι

λlοoκr

r}ns τoυ nρoεδρoυ.
Δ) Τo μεiaoγ anτnμα πoυ θθτoυν ol AA
\oιc] ιnν _ ooυoiΠnln no),λJs φορis

γlο

.n

θι,

lρiα κοθllu.oινt

ποακrtιn

δεν εiναι τo πρδβλnμα τns ανεEαρτn'
σiαS τoυS, αλλα τo πρoβλn1ια των αν

θριbn-ν lου onolεloυν lgψι lροριis

των συγκεκρtμενο)ν oργαν(Dν (βλ. αρ'

xlκo κεiμενo μoυ).

Λ4l ι

ιτiμnon

Aν6ρias Λoβiρδοs
] ΔEl{Eι,]BP0Y 2οο1

