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Περί Ανεξαρτήτων ΑΡΧών 
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Του Κ. Κωνστ. ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚαθηΥητού Μετ. Προ Σπ. Παντείου Πανεπιστ. Κοιν. Πολιτ. Επιστ., 
Μετ. Προ Σπ. Πανεπ. Αθηνών 

και Μετ. Προ Σπ. Πανεπ. ΝΕΑΠΟΛΙΣ, Πάφος, 

i 
Εχ Ch. L., U.L. Bruxelles, Εχ lnt. ΗΑ.Ρ., Paris 
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Οι Ανεξάρτητες(Διοικητικές) Αρχές, (Independent 
Regulators-Agencies, Quangos , Authorites Administratiνes 

Independantes, Autoridades Administratiνas Independientes), με 
την τρέχουσα μορφή τους, ανάγουν την γένεσή τους στις αρχές 

του 200υ αιώνα (Η.Π.Α.), έκτοτε δε η σύστασή τους σε διάφορα 
Κράτη έχει γενικευθεί, της Ελλάδος περιλαμβανομένης. 

Ως λόγοι λειτουργίας των Ανεξάρτητων (Διοικητικών) Αρχών 
έχουν επιστρατευθεί η εξασφάλιση της διαφάνειας περί την δια

χείριση διαφόρων ζητημάτων, όπου απαιτείται η ΤΙ1ρηση λεπτών 
ισορροπιών, τις οποίες ενδεχομένως δεν είναι σε θέση να εξασφα

λίσει η Δημόσια Διοίκηση ή η Πολιτική Ηγεσία του Κράτους, (π.χ. 
προστασία ατομικιον δικαιωμάτων των Πολιτι;)'\' , πολυφωνία στο 

χιορο πον ivlt:owv ίvIα~ΙΚlμ:; Επικοινωνία c:;, π!)οστασία τυυ υγιuύ ι; 

:'."'1( (γωνί σμΓΗ\ (i.JT()TgOJT,'l :ΙUίαχρψπι ;6γ, ΠCΜ Γτ(.ι.λ λΠ IΓΥη ς ;~ p σ:.τ ;' 

( ()1'σrι: Η{'(τη: ~'''Tη : της !' (Jfl~Tf' O lXl1 C rιγn(]iκ ['I'Ως K()(H()l' ~ γrι \ 
ΜΙ' Ι'\ι'ι'\ημ{νη την πψ)(τ(l)πικιΊ χοl λl'ΙΤΟΙ'Ρ,ΙΙΧΙ1 rινι' ξαρτηoίπ. των 

Μελών των Ανεξάρτητων (Διοικητικό)ν) Αρχών ετέΘη το θέμα 

κατ(~ πόσον η προΒλεπόμενη , είπ ι1πό Σ1Ινταγμrnων , Είπ ιlπό 

"(ψ( ' )" , (( Vfi~ ((ρτησ ί r! Π. I I ΤΙ; \" 1(')\/ Αρχι;)" (') S' V Ι' Υ){ ) I /. lnνι, ί ){ Iνι'ill νι)) l::; . . . 
((fll lnr)(I!( (; x r /.I χrι:Γ (ι.χρψπl χψ; ( / '':: ΙΟ-;Τ()Ι!] Ο 'l ; x r/H /. τη" Ι ' ν(/οχ!]!!!! 

των σχετικών και επί ποικίλλων θψάτων συναφών αρμοδιοτι1των. 

Επί του τελευταίου σημείου αναφέρεται εδώ σειρά σκέψεων 
του Εισηγητού της Κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας (ΠΑΣΟΚ) 
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κατά την αναθεώρηση του Συντάγματος το έτος 2001, ο οποίος 

ετόνισε και τα εξι1ς: 
Οι Ανεξάρτητες (Διοικητικές) Αρχές καταδεικνύουν μία 

βαθεία κρίση του δημοκρατικού φαινομένου, ως συνδεόμενης με 
την κάμψη των δημοκρατικών αντανακλαστικών, αφού η Εκτελε
στικι1 Εξουσία αναζητά υποκατάσταση ή βΟΙ1θεια από Θεσμούς, 
όπως οι Αρχές αυτές. 

Άραγε, με δεδομένο, ότι η Πολιτική Εξουσία έχει αποδεχθεί 
την αδυναμία της να είναι σε ορισμένους τομείς διαφανι1ς, αξιόπι
στη και αποτελεσμαΤΙΚ11, (π.χ. τομείς Επικοινωνίας, ανταγωνι
σμού, κεφαλαιαγοράς , ενέργειας κ.ά.), οι Ανεξάρτητες (Διοικητι
κές) Αρχές είναι αφ'εαυτών ικανές, υπό τον νομικό μανδύα , υπό 
τον οποίο συγκροτούνται και λειτουργούν, να προσφέρουν αξιό
πιστες λύσεις; 

Ανεξαρτι]τως αυτών, οι Ανεξάρτητες (Διοικητικές) Αρχές , (11τοι 
κρατικά νομικά μορφώματα, τα οποία ασκούν ειδικι] διοιχηιικι] και 
κυβερνητική αρμοδιότητα, μη ενσωματωμένα στην συνήθη τυπικι1 

ιεραρχία της ΕκτελεσΤΙΚΙ1ς Εξουσίας), διακρινόμενες σε δύο μεγά
λες κατηγορίες έχουν σειρά κοινών χαρακτηριστικών. 

Οι Μυ κατηγορίι::ς c:ίναι ι::κι::ίνιι 'ίων πΙν"\: ' Αl'χών, οι ωcoίι::ς 
προβλέπονται ευ(-)Cως υπό του ισχύοντος Συντάγματος, (ΑρχιΊ 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Εθνικό Συμβούλιο Ράδιο

Τηλι::όρασης , Al'Xl'! ΠΡΟΟίιωίας "ου ωωρρ ίιτου ιων τηλεπικοινω 
νιών , Aνιίnuιo Συμβο υλιο J:,nLAOYljS ΠροσΩJ JfΙΚΟ Ι\ ΣυνiΙΎΟΡΟ( τ()υ 
no\· .... ') , . " "', 
~ ;: , , 'Ι , ;Grr,! !'χ.('ινη τι,ιν χι,nι 'ι :rrοι"ς Είνω ι'νατον γα CiJνl-

στιίJντω μι:: νόμο. (ι:vbnκτικως ανωρερ ντα! η πιτροπη Λ νταγω 
ιομυ·. i1 Ι' Ο μ υιικ!ι ρχη - έι,?Υ ' IU 11 ιτρο '1 Κ 'ψαλαια(ο-

ρίι 11 νικtΊ ΠΙΤ 011;1'1 Γηλ 'πικ ινωνι ' ν κuι ' αχ Ρ 
Σ ν l;γορ ς ΚαταναλωτιΊ x.i'L.). . 

Σε Χ 'ση μ . τα χα ακτ'1 ι τικά των Α ν ξά ητ ν ΙΟΙΚllτι-
y(;n' ΓΙ 'rH! rQ()"rrtI m tνnΠ1"Ι κ(l)~ τυ r _1Ί~' 

ι i1 Ρ •. .! 'Vf: ~ ει 'αι χoα"~ I ';"!(I" \ (",'\f( ,,, {'l Γ,.''Χ ((γ.: ι'' νο-ν'l' rf Ι ~' · !' I \ ι (.' () (ο", {"\'\ ! ' <,),,-, "1 
----.Γ'~'"'~ ...... Ι ι. ...... '-! ~!i·_I.\'_ .t U·, , ι..., ι Ι '. i .... ' J t.ι";...;: •• 'J_t-!. /\ι..: • .\,,.f ' 

cλ&,'/χcυ της K"νΙΡΙfιI]ς ΔωίΧllσης, υΠΟΧίόίμενιι μόΥον σε ελεΥΧΟ 
~.IOμψότητcι:ς των ενΕQ,/ ε ι6Jν τους υπό Τ(σν Δι:~αστη ρ ίων . 
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Οι Αρχές έχουν ευρύ φάσμα αποφασιστικών αρμοδιοτι1των επί 

ζωτικής σημασίας τομέων της κοινωνικής, οικονομικής ζωής κ.ά. 

Τα Μέλη των Αρχών διαθέτουν, ως ελέχθη, προσωπική και λει

τουργική ανεξαρτησία, (με ό ,τι αυτό συνεπάγεται) . 

Υπό το κράτος αυτών των χαρακτηριστικών, οι Ανεξάρτητες 

(Διοικητικές) Αρχές, ως νέο "εργαλείο" διοικητικής οργάνωσης του 

Κράτους, οφείλουν να "εναρμονίζουν"' την δράση τους προς τις 

άλλες ''ουνιστώσεις'' των συγχρόνων Πολιτειακών Δομών, (Δημο

κρατία, Κράτος Δικαίου, Κράτος Πρόνοιας κ.ά.) 

Τούτο, άλλως τε, επιβάλλει και η φύση των ποικίλλων αρμοδιο

τήτων των Ανεξάρτητων (Διοικητικών) Αρχών δεδομένου, ότι 

αυτές είναι κανονιστικές, διοικητικού χαρακτήρα, και δικαστικές

επίλυση διαφορών, επιβολή κυρώσεων, προστίμων- κ.ά. 
Τέλος, σε σχέση με τον έλεγχο και το κόστος της εν γένει δρα

στηριότητας των Ανεξάρτητων (Διοικητικών) Αρχών, τίθεται το 

ερώτημα της (ενδεχόμενης) υπαγωγι1ς της υπό τον έλεγχο Σώματος, 

(π.χ. αντιστοίχου του Σώματος Επιθεωρητώνl Ελεγκτών Δημόσιας 

Διοίκησης, Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου κ.ά . ), καθώς και το 

ζήτημα της περιστολι1ς των σχετικών δαπανών υπό τις παρούσες 

συνΘι1κες.' 

Β. Οι ισχύουσες ρυθμίσεις, ιδίως επί των Συνταγματικώς προ

βλεπομένων Αρχών. 

AQX11 ΠΡOoωιJία~ ίιρoιJωπικών δcδuμi::vwv. 
ΚαΟέναc ί:χει δικαίωμα προστασίαc: από τη συλλΟ'Υι1. επεξερ,Ια 

(ιίu χω 'X!)Ij() II " 1(')I(I)ι~ 11> ' 1)11,1 Χlυι)l'ιχι'l, μι'(\(f., Τι 11 \ 1 JI()(,O(IIJliXII),/ \11' 
,~ ~.. • ... '''- ~τ ~ ... 

όι(..,ομι' \'(:)\ , Ιι Π{)}:) \'ομ ι .. ).., Ο;} ' ~t~ Ι. ,! "Lg ,JOT~).O!(). το), ;rQ ,Λ )t)}Π;r~ { I~, 

6ι()ομLνWII ωτι:. Avc~U(Jtlltll ΑρχιΊ, τωυ lιUYX(JlJlt:LΊUL ,{υ.ί ΛιΟιτυυ(! 

γεί, όπως νόμος ορίζει (άρθρο 9Α) 

AQX11 bιασφάλισης του αΠΟΡΡ1Ίτου των επικοινωνιιί)ν 9.Ο5Ι50Ό ευριΟ. Ανώ
τατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού 8.442.800 ευρό). Συνήγορος Κατα
ναλωτI11.525.000 εUQώ κ.ά. 
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Εθνικό Συμβούλιο Ραδιο-Τηλεόρασης2 

** 2.Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο 
έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολ11 των διοικητικών 

κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνι

κού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι Ανεξάρτητη Αρχή, 

όπως νόμος ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει 

και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως 

σκοπό την αντικειμενΙΚΙ1 και με ίσους όρους μετάδοση πληροφο

ριών και ειδΙ1σεων, καθώς και προ'ίόντων του λόγου και της 

τέχνης, την εξασφάλιση της ΠΟΙΟΤΙΚ11ς στάθμης των προγραμμά

των, που επιβάλλει η κοινωνική αποστολ11 της ραδιοφωνίας και 
της τηλεόρασης και η πολιτισΤΙΚ11 ανάπτυξη της Χώρας, καθ(ος 

και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της 

παιδικής ηλικίας και της νεότητας (άρθρο 15) . 

ΑΡΧ11 διασφάλισης του αΠΟΡΡ1Ίτου των επικοινωνιών 
1. Το απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρι

σης 11 επικοινωνίας με οποιονδ11ποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα 
απαραβίαστο . Νόμος ορίζει τις εγγυ11σrις υπό τι ς οποίες η Δικα

σΤΙΚΙ1 ΑρχιΊ δεν δεσμειΆιρπ!.1 από το απόρρητο για λόγους εΟνlιοΊ ς 
ασφ(~λειας 1Ί για διακρίβωοη ιδιαίτερα σοβαρών ΕγκλημCnων. 

"'*2.Ν6μος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρόιηση, τη λειτουργία 

και τις αρμοδιότητες Ανεξάρτητης ΑΡΧ11ς, που διασφαλίζΕι το 

',' '''3 .A;rIX J 'IIO I) ~ 1if.' r l ). 1 11 ΥιηΊοιι ( (.JT O() l l ϊl.1'1 ., ~(;1\1 lι ί,() ( ι )\ι. 1f'O ll ί'! () l l \' t ι {", ___ , • ,............ Ιι. 

UJlUκrη()c;ί κuιά .αρίιβο.ΟII ωυ Ilg()VOI. (.(I'τu· XUI ιιυ\' ugOVW\' <) 

• πι ι «ρ( (ΙΩ 

Συν Ίγ c: τ π λίτη 
μ ς ίζ 'Ι τα οχ τικ ' με τl\ ΟΙ γκρ . Τ1\011 χω τις αρμο-

δι ' τ l)τες το ι "Σι.ινηγόρου του Πολίτψ> , πω' ) ιτουργ ι ω νε-
."αρτητη gXl Ιαρυρο lU3). 

2. Με btJO αστερίσκους bηλ6Jνοvται τα οημεία της αναΟε6Jρησης του 
Συντcηματο; το u ί:τ ους 2001. 
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Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού 
**6.Προβλεπόμενες 11 διατηρούμενες στο νόμο 2190/1994, 

όπως αυτός ισχύει, εξαιρέσεις από την αρμοδιότητα του Ανώτα

του Συμβούλιου Επιλογής Προσωπικού εξακολουθούν να ισχύ

ουν (άρθρο 118) 

Άλλες ρυθμίσεις 

Όπου από το Σύνταγμα προβλέπεται η συγκρότηση και η λει

τουργία Ανεξάρτητης Αρχής, τα μέλη της διορίζονται με ορισμένη 

θητεία και διέπονται από προσωπική και λειτουργική ανεξαρτη

σία, όπως νόμος ορίζει. 
Νόμος ορίζει τα σχετικά με την επιλογή και την υπηρεσιακή 

κατάσταση του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού της Υπη

ρεσίας, που οργανώνεται για την υποστήριξη της λειτουργίας 
κάθε Ανεξάρτητης Αρχής. Τα πρόσωπα, που στελεχώνουν τις 

Ανεξάρτητες Αρχές πρέπει να έχουν τα ανάλογα προσόντα, όπως 

νόμος ορίζει. Η επιλογή τους γίνεται με απόφαση της Διάσκεψης 
των Προέδρων της Βουλής και με επιδίωξη συμφωνίας ή πάντως 

με την αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων των μελών 

της. Τα σχετικά με την διαδικασία επιλογ11ς ορίζονται από τον 

Κανονισμό της Βουλι1ς. 
Με τον Κανονισμό της Βουλής ρυθμίζονται, επίσης, όσα αφο

ρούν στη σχέση Ανεξάρτητων Αρχών με την Βουλή και ο τρόπος 

άσκησης του κοινοβουλευτικοίl ελέγχου. ' 

J. Άλλυ. Οέμιπιι Πλ. : Ε ΜΠCΣJΛΛ· ΜΑκριΔΗ : Ο N.2~77/1997 για το" 
Συν1lΥο!}υ ιυυ Πυλί r.II δι" ιο\lωχυΕΙ ιΊlν Κυινωνίυ. των Πολιτι;)\ι κω δεν ;ωτο
i\I()( ;)Vi'i Ti)\' ι(νΙ :;:ίlι)Tησία τω ) υι'ομι;I;. LJ ilUL~~l)H~H ΛJ1UΚLI'!'[ l)U~H~, 
1 ~ }111.!"! Ι~ '\. γ 1 (J A~ 1( ~\ Ι\. ! Ι \ ! - ! ~ !~.ί\111! j.l!(I}t " jI~ , Ι ,Ι\!( !i' , \ r'~ί\!! ! Υ ...;. !-!) 

(Επιστ. Υπευθ. ΚαθηγητιΊς Κωνστ, ΙΈ. ΑΘΑΝΑΣυπυΥΛΟΣ). AθlΊνUΙ, 
1997, Τ.9 σ.12 επόμ. Μ. Γ. ΗΕΝΕΤΣΑΝυnυΥΛυΥ : Η θεσμικι1 bιαbρομ11 της 
ΕλληνΙΚljς Δημόσιuς Διοίκησης, ΑΟιΊναι, 2002, σ.296. 
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