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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 

Μελετώντας τη σύγχρονη θεωρία περί ανεξάρτητων αρχών διαπιστώνουµε 

την οµοφωνία αναφορικά µε τους τέσσερις άξονες επί των οποίων 

οικοδοµείται µια ανεξάρτητη αρχή. Αυτοί είναι η ανεξαρτησία (independence), 

η λογοδοσία (accountability), η διαφάνεια (transparency) και η ηθική 

ακεραιότητα (integrity) 

 

Η λογοδοσία και η ανεξαρτησία είναι φαινοµενικά αντικρουόµενες αρχές, µε 

την έννοια ότι όσο πιο ανεξάρτητος είναι ένας οργανισµός, τόσο λιγότερη 

λογοδοσία αναµένουµε από αυτόν και αντίστροφα. Στην πραγµατικότητα 

όµως είναι έννοιες αλληλοσυµπληρούµενες. Ταυτοχρόνως, η διαφάνεια 

αποτελεί σηµαντική αρχή για µια ανεξάρτητη ρυθµιστική αρχή καθώς µειώνει 

το βαθµό αβεβαιότητας και αναξιοπιστίας της αρχής. 

 

Πιο συγκεκριµένα αναφορικά µε την ίδρυση της ΕΛ.ΣΤ.ΑΤ., αυτό που 

αποκαλύφθηκε µε την ελληνική κρίση χρέους είναι το γεγονός πως η Ε.Σ.Υ.Ε. 

υπάκουε σε πολιτικές αποφάσεις µε αποτέλεσµα τα στατιστικά στοιχεία που 

δηµοσίευε να µην είναι ορθά. Η συστηµατική ωραιοποιήσει κρίσιµων 

δηµοσιονοµικών µεγεθών, προκειµένου να εξυπηρετήσει βραχυχρόνια 

πολιτικά συµφέροντα, επιδείνωσε την εν λόγω κρίση πλήττοντας βαριά την 

αξιοπιστία της χώρες στις διεθνείς αγορές. 

 

 Σαφές λοιπόν, εκ των ανωτέρω, ανακύπτει το γεγονός ότι βασική 

προϋπόθεση µιας νοµισµατικής ένωσης αποτελεί η πλήρη διαφάνεια των 

οικονοµικών µεγεθών όλων των κρατών-µελών ενώ ταυτόχρονα δεν νοείται 

ορθολογικός επενδυτής, ο οποίος θα δάνειζε σηµαντικά ποσά σε ένα κράτος 

του οποίου τα βασικά µεγέθη (δηµοσιονοµικό έλλειµµα και χρέος)  είναι 

ανακριβή και αναξιόπιστα.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1    Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) (πρώην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 

της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.)) είναι επιφορτισµένη µε το έργο της συλλογής 

στατιστικών στοιχείων. Είναι ανεξάρτητη Αρχή και δεν υπόκειται στον έλεγχο 

κυβερνητικών οργάνων ή άλλης διοικητικής Αρχής. Η λειτουργία της υπάγεται 

στον έλεγχο της Βουλής των Ελλήνων. ∆ηµιουργήθηκε µε το νόµο 3832/2010 

(ΦΕΚ 38/9-3-2010, τευχ. Α΄) "Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.). 

Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης 

Αρχής", από τις διατάξεις του οποίου και διέπεται. Αποτελεί τη µετεξέλιξη της 

Γενική Γραµµατείας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ. 

Ε.Σ.Υ.Ε.) του Υπουργείου Οικονοµικών, που καταργήθηκε, στα πλαίσια της 

προσπάθειας ενίσχυσης της διαφάνειας και διασφάλισης της αµεροληψίας 

των δηµόσιων στατιστικών στοιχείων. 

 

Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. συγκροτείται από επτά (7) µέλη εκ των οποίων τα τέσσερα (4) 

επιλέγονται από τη ∆ιάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, µε εισήγηση του 

Υπουργού Οικονοµικών. Όσον αφορά στα υπόλοιπα τρία (3) µέλη, ένα µέλος 

υποδεικνύεται από το ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ένα µέλος ορίζεται 

από τον Υπουργό Οικονοµικών και ένα από το Σύλλογο των Εργαζοµένων 

της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 

2. ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
 

Η έννοια της διακυβέρνησης αναφέρεται στη διαδικασία λήψης των 

αποφάσεων και στη διαδικασία µε την οποία υλοποιούνται αυτές οι 

αποφάσεις. 

 

Έχουν υπάρξει διάφορες προσεγγίσεις της διακυβέρνησης, οι οποίες 

βασίζονται στην διοικητική επιστήµη, στη µεθοδολογία που επιλέγεται για την 

οργάνωση και τη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης, στο τρόπο που 

λαµβάνονται οι αποφάσεις, στην παρουσίαση της φιλοσοφίας της κοινωνικής 
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οργάνωσης µέχρι και την περιγραφή ως σύνολο πρακτικών υποδείξεων για 

την οργάνωση του κοινωνικού διαλόγου σε τοπικό επίπεδο. 

 

Στη διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών, η διακυβέρνηση περιγράφεται ως η 

διαδικασία µέσω της οποίας θεσµοί, επιχειρήσεις και οµάδες πολιτών 

προωθούν τα συµφέροντά τους, ασκούν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 

τους και διαµεσολαβούν τις διαφορές τους. 

 

Σε άλλους, λιγότερο συστηµατικούς ορισµούς, η διακυβέρνηση εµφανίζεται ως 

ένας κατάλογος αρχών διοίκησης και οργάνωσης ενός σύγχρονου 

δηµοκρατικού κράτους: τήρηση της συνταγµατικής νοµιµότητας, διεξαγωγή 

δηµοκρατικών εκλογών, σεβασµός ανθρώπινων δικαιωµάτων, κατοχύρωση 

του κράτους δικαίου, ελεύθερη πολιτική δραστηριότητα, ανεκτικότητα, ισότητα, 

δηµόσια συµµετοχή, ύπαρξη δηµοσίων δαπανών που ανταποκρίνονται σε 

δηµόσιους σκοπούς, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ευρύτατη κατοχύρωση της 

διαφάνειας, λειτουργία ανεξάρτητων ΜΜΕ, ελεύθερη πληροφόρηση, 

διοικητική ικανότητα (επαγγελµατισµός) και επάρκεια, καθώς και κατοχύρωση 

της διοικητικής ουδετερότητας . 

Οι αρχές αυτές αποτελούν τους στόχους και τα κριτήρια της καλής 

διακυβέρνησης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι στόχοι 

αυτοί δεν είναι πολιτικοί. Η έµφαση που δίνεται στην ποιότητα των θεσµών και 

της δηµοκρατίας, και όχι µόνο στις οικονοµικές/ τεχνικές µεταρρυθµίσεις, 

εµπλουτίζει την προβληµατική που κυριάρχησε στις αναπτυσσόµενες χώρες, 

καθώς και στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης για την 

επανίδρυση του κράτους. 

 

1.1    Η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης (corporate governance) 
 

Η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση αναφέρεται σε ένα σύνολο αρχών µε βάση το οποίο 

επιδιώκεται η υπεύθυνη οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και έλεγχος µιας 

επιχείρησης, µε µακροπρόθεσµο στόχο τη µεγιστοποίηση της αξίας της και τη 

διαφύλαξη των έννοµων συµφερόντων όλων όσων συνδέονται µε αυτήν.  
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Οι αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο 

τίθενται και επιτυγχάνονται οι εταιρικοί στόχοι, υιοθετούνται συστήµατα 

παρακολούθησης και αποτίµησης κινδύνων, καθώς και τον τρόπο µε τον 

οποίο εξασφαλίζεται η διαφάνεια και προάγεται η ανταγωνιστικότητα της 

επιχείρησης. Ο όρος εταιρική διακυβέρνηση αναφέρεται στο πλαίσιο που 

καθορίζει τις σχέσεις µεταξύ των τριών πυλώνων της σύγχρονης επιχείρησης, 

δηλαδή των µετόχων, των διευθυντικών στελεχών (management), και του 

διοικητικού συµβουλίου. Η ρύθµιση των δικαιωµάτων αλλά και των 

υποχρεώσεων των τριών αυτών πλευρών αποτελεί αντικείµενο συστηµατικού 

προβληµατισµού σε όλες τις αναπτυγµένες οικονοµίες.  

 

Η εταιρική διακυβέρνηση έχει ιστορία κάποιων δεκαετιών στις προηγµένες 

οικονοµίες. Στη χώρα µας όµως ξεκίνησε µόλις πριν µια δεκαετία, όταν και 

αναβαθµίστηκε η ελληνική κεφαλαιαγορά από αναδυόµενη σε ανεπτυγµένη 

και έτσι ετέθησαν οι πρώτοι κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης στις εισηγµένες 

στο Χ.Α.Α. εταιρείες. 

 

1.2 Η έννοια της διακυβέρνησης ανεξάρτητων ρυθµιστικών αρχών 
(regulatory governance) 

 

Σε αντίθεση µε την εταιρική διακυβέρνηση, την οποία αναφέραµε στις 

προηγούµενες παραγράφους, η ανάπτυξη της διακυβέρνηση ανεξάρτητων 

ρυθµιστικών αρχών ξεκίνησε µόλις πριν δύο δεκαετίες περίπου. Στην Ελλάδα 

ξεκίνησε µόλις κατά τα τελευταία έτη, οπότε και σταδιακά δηµιουργήθηκαν 

ανεξάρτητες εποπτικές αρχές (Επιτροπή Ανταγωνισµού, Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων, Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας). Εξαίρεση σε 

αυτό αποτελεί η διακυβέρνηση των κεντρικών τραπεζών, η ανεξαρτησία των 

οποίων στις περισσότερες χώρες έχει ιστορία αρκετών δεκαετιών (για 

παράδειγµα η Τράπεζα της Ελλάδος έγινε ανεξάρτητη λίγο πριν την εισαγωγή 

της χώρας µας στο ευρώ). 

 

Στις περισσότερες ανεπτυγµένες οικονοµίες, έχει καταστεί σαφής η ανάγκη για 

ανεξάρτητες αρχές που θα έχουν συγκεκριµένες αρµοδιότητες εντός των 

οικονοµιών αυτών. Εντούτοις, οι κυβερνήσεις παραµένουν διστακτικές να 
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επιτρέψουν την πλήρη και ουσιαστική ανεξαρτησία των αρχών αυτών και 

επιδιώκουν να διατηρούν µε αδιαφανή µέσα των έλεγχο αυτών των αρχών. 

Προκειµένου να αποτραπεί µια τέτοια παρέµβαση καθίσταται αναγκαία η όσο 

το δυνατό πιο αποτελεσµατική διακυβέρνηση τους προκειµένου να 

διαφυλαχθεί η ουσιαστική τους ανεξαρτησία. Έτσι, προστίθενται διαρκώς στη 

διεθνή βιβλιογραφία συνεισφορές τόσο από οικονοµολόγους όσο και από 

πολιτικούς επιστήµονες αλλά και ειδικούς της δηµόσιας διοίκησης. 

 

1.3 Βασικές αρχές διακυβέρνησης ανεξάρτητων ρυθµιστικών αρχών 
(regulatory governance) 

 

Έχοντας υπόψη τη βασική έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης (την 

αναφέραµε σε προηγούµενη παράγραφο), οι Das και Quintyn (2002) θεωρούν 

ως απολύτως απαραίτητες αρχές για την ιδανική διακυβέρνηση ανεξάρτητων 

ρυθµιστικών αρχών τις ακόλουθες τέσσερις: 

• Ανεξαρτησία (independence) 

• Λογοδοσία (accountability) 

• ∆ιαφάνεια (transparency) 

• Ηθική ακεραιότητα (integrity) 

Η ορθή οργάνωση των τεσσάρων αυτών πυλώνων µπορεί να στηρίξει την 

οργάνωση εσωτερικών και εξωτερικών δοµών µιας ανεξάρτητης ρυθµιστικής 

αρχής. Οι αρχές αυτές βοηθούν στην καλύτερη διοίκηση των οργανισµών 

αυτών και όχι µόνο στην ανεξαρτησίας τους.  

Με βάση λοιπόν αυτές τις αρχές δύναται να δηµιουργηθούν τέτοιοι µηχανισµοί 

ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της εν λόγω ρυθµιστικής αρχής όσο και να 

εποπτεύεται το έργο της από τις κυβερνητικές αρχές. 

 

Στις ακόλουθες παραγράφους αναλύουµε διεξοδικά τις παραπάνω τέσσερις 

αρχές: 

 

1.3.1 Ανεξαρτησία (independence) 

Η ανεξαρτησία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή λειτουργία της 

ανεξάρτητης ρυθµιστικής αρχής, η οποία υπό ιδανικές συνθήκες θα πρέπει να 
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λειτουργεί και να δρα εντελώς ανεξάρτητα από τις κυβερνητικές αρχές. Μόνο 

σε µια τέτοια περίπτωση µπορεί η εν λόγω ρυθµιστική αρχή να θεωρηθεί από 

το κοινό ότι είναι δεσµευµένη κατά ένα αξιόπιστο τρόπο στην αποστολή της. Η 

αξιοπιστία της δέσµευσης αυτής αποτελεί απολύτως απαραίτητο στοιχείο 

προκειµένου, η αρχή αυτή να είναι αποτελεσµατική. 

 

Είναι όµως σηµαντικό να τονιστεί, πως η ανεξαρτησία µιας ανεξάρτητης 

ρυθµιστικής αρχής δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να αποτελεί 

αυτοσκοπό. Σε µια σύγχρονη δηµοκρατία είναι επιβεβληµένο η «µη 

εκλεγµένη» διοίκηση µια ανεξάρτητης ρυθµιστικής αρχής να ακολουθεί τις 

βασικές πολιτικές γραµµές της εκλεγµένης από το λαό κυβέρνησης. Σε 

αντίθετη περίπτωση υπάρχει ο σοβαρός κίνδυνος η αρχή να λειτουργεί 

αυθαίρετα και σε αντίθεση µε τη πολιτική βούληση της πλειοψηφίας όπως 

αυτή εκφράζεται µέσα από την εκλογική διαδικασία. 

 

Ειδικότερα οι Quintyn και Taylor (2003 και 2007) αναφέρουν πως για να 

επιτευχθεί ένας ικανοποιητικός βαθµός ανεξαρτησίας θα πρέπει να δοθεί στα 

όργανα εκείνα της ανεξάρτητης ρυθµιστικής αρχής (π.χ. επιτροπές λήψης 

αποφάσεων) οικονοµική αλλά και θεσµική ανεξαρτησία. Ένα παράδειγµα 

θεσµικής ανεξαρτησίας είναι ο διορισµός κάθε µέλους µιας επιτροπής λήψης 

αποφάσεων µε συγκεκριµένης διάρκειας θητεία. Η κυβέρνηση θα µπορεί να 

τον αποµακρύνει µόνο για σοβαρούς λόγους (συνήθως ποινικούς). Με αυτό 

τον τρόπο διασφαλίζεται πως η κυβέρνηση δεν µπορεί να επηρεάσει τα µέλη 

της επιτροπής προκειµένου αυτά να εξασφαλίσουν την παραµονή τους σε 

αυτή,  Ένα παράδειγµα οικονοµικής ανεξαρτησίας αποτελεί ο εκ των 

προτέρων καθορισµός των οικονοµικών αµοιβών της επιτροπής, χωρίς η 

κυβέρνηση να µπορεί να τις µεταβάλει. Έτσι οι κυβερνητικές αρχές δεν 

µπορούν να κάνουν χρήση οικονοµικού εκβιασµού προκειµένου να 

αναγκάσουν τα µέλη του µηχανισµού λήψης αποφάσεων να πάρουν την 

απόφαση που θα ήθελε η κυβέρνηση. 

 

Ένα παράδειγµα για το πώς εφαρµόζεται η αρχή της ανεξαρτησίας αποτελεί ο 

τρόπος που έχει θεµελιωθεί η ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ). 

Οι κεντρικές τράπεζες είναι από τους πρώτους οργανισµούς στους οποίους 
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εφαρµόστηκε διεθνώς αρχή της ανεξαρτησίας. Με βάση λοιπόν το νοµοθετικό 

πλαίσιο που διαµορφώθηκε λίγο πριν την είσοδο της χώρας µας στη ζώνη του 

ο ευρώ, ο ∆ιοικητής καθώς και οι δύο υποδιοικητές της ΤτΕ επιλέγονται από 

τη κυβέρνηση για θητεία 6 ετών. Επίσης οι οικονοµικές αµοιβές του ∆ιοικητή 

και των δύο υποδιοικητών είναι αυστηρά προκαθορισµένες. Έτσι η διοίκηση 

της ΤτΕ διατηρεί την ανεξαρτησία της, καθώς απουσίας οικονοµικών κινήτρων 

δύναται να λαµβάνει τις αποφάσεις της κατά το δοκούν. 

 

1.3.2 Λογοδοσία (accountability) 

Η Λογοδοσία αποτελεί εξίσου σηµαντική αρχή µε την ανεξαρτησία, που 

αναφέραµε παραπάνω και µε την οποία θα πρέπει να συνδυάζεται. Σε 

αντίθεση όµως µε την ανεξαρτησία, η πρακτική εφαρµογή της λογοδοσίας 

συναντά αρκετά προβλήµατα. Οι Hüpkes, Quintyn and Taylor (2005) καθώς 

και οι Quintyn and Taylor (2007) αναφέρουν στις εργασίες τους τις βασικές 

λειτουργίες που θα πρέπει να εκτελεί µιας ρυθµιστική αρχή προκειµένου να 

ικανοποιεί τη κριτήριο της λογοδοσίας. Αυτές οι λειτουργίες είναι οι ακόλουθες: 

• ∆ηµόσιος έλεγχος του τρόπου που εκτελεί την αποστολή τους µια 

ρυθµιστική αρχή. 

• Νοµιµότητα: µια ρυθµιστική αρχή είναι απαραίτητο να λειτουργεί 

απολύτως νόµιµα για την εκτέλεση της αποστολής της. Τη νοµιµότητα 

αυτή θα πρέπει να την αντιλαµβάνεται και το κοινό καθώς και οι όποιες 

οντότητες ελέγχει. Είναι σαφές πώς αν η ανεξάρτητη ρυθµιστική αρχή 

λειτουργεί εκτός του καθορισµένου νοµικού πλαισίου, πολύ σύντοµα θα 

απωλέσει τις αρµοδιότητές της και κατά συνέπεια την ανεξαρτησία της. 

Ενώ λοιπόν φαινοµενικά η λογοδοσία και η ανεξαρτησία είναι 

αντικρουόµενες αρχές, µε την έννοια ότι όσο πιο ανεξάρτητος είναι 

ένας οργανισµός, τόσο λιγότερη λογοδοσία αναµένουµε από αυτόν και 

το αντίστροφο, στη πραγµατικότητα είναι αλληλοσυµπληρούµενες. 

Όταν, λοιπόν, µια ρυθµιστική αρχή ικανοποιεί το κριτήριο της 

λογοδοσίας τότε είναι και απολύτως νόµιµη. Η νοµιµότητα όµως αυτή 

είναι που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανεξαρτησία της 

ρυθµιστικής αρχής καθώς όπως αναφέραµε παραπάνω, η απώλεια της 
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νοµιµότητας οδηγεί αναπόφευκτα στην απώλεια και της ανεξαρτησία 

του οργανισµού. 

• Να βελτιώνει την απόδοση της ρυθµιστικής αρχής. Ένα τέτοιο 

παράδειγµα αποτελεί η συνεργασία της υπηρεσίας (ρυθµιστικής αρχής) 

µε την κυβερνητικές αρχές. Καθώς µια υπηρεσία αποκτά σηµαντική 

τεχνογνωσία στο αντικείµενο δραστηριότητάς της, µπορεί να 

προσφέρει στους ασκούντες την πολιτική ηγεσία προκειµένου οι 

τελευταίοι να προχωρούν στις απαραίτητες µεταρρυθµίσεις. Μια τέτοια 

συνεργασία  δεν παραβιάζει την αρχή της ανεξαρτησίας καθώς ενισχύει 

την συνολική απόδοση της υπηρεσίας. 

 

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι ο έλεγχος και η λογοδοσία είναι δύο 

έννοιες που διακρίνονται εύκολα αλλά συνδυάζονται δύσκολα. Η ιδανική 

κατάσταση σε ένα οργανισµό είναι να δηµιουργηθεί ένα τέτοιο ρυθµιστικό 

πλαίσιο ελέγχων ώστε ο οργανισµός να µην ελέγχεται από κανένα και 

ταυτόχρονα να είναι σωστά ελεγχόµενος, δηλαδή να παρακολουθούνται οι 

λειτουργίες όχι µόνο από τις κυβερνητικές αρχές αλλά και από άλλους 

ενδιαφερόµενους φορείς. Το κατάλληλο αυτό ρυθµιστικό πλαίσιο αναλύεται 

διεξοδικά από το Moe (1987). 

 

1.3.3 ∆ιαφάνεια (transparency) 

Η έννοια της διαφάνειας αναφέρεται σε µια κατάσταση στην οποία οι στόχοι, 

το ρυθµιστικό και κανονιστικό πλαίσιο, ο µηχανισµός λήψης αποφάσεων 

διατίθενται προς το ενδιαφερόµενο κοινό σε µορφή απολύτως κατανοητή 

αλλά και αναλυτική. Η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες είναι απολύτως 

εφικτή και συνεπώς τις καθιστά άµεσα διαθέσιµες. 

 

Η διαφάνεια αποτελεί σηµαντική αρχή για µια ανεξάρτητη ρυθµιστική αρχή 

καθώς µειώνει το βαθµό αβεβαιότητας των αγορών. Επίσης, µέσω της 

διαφάνειας γίνονται αµέσως αντιληπτές ενδεχόµενες δυσλειτουργίες ή και 

λάθος πολιτικές της ρυθµιστικής αρχής και δίνεται έτσι η δυνατότητα για πιο 

άµεση παρέµβαση ώστε να διορθωθούν οι ατέλειες αυτές εγκαίρως. 
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Εκτός από τα παραπάνω η διαφάνεια εκτελεί σηµαντικό έργο υποστηρικτικά 

στις υπόλοιπες τρεις αρχές (ανεξαρτησία, λογοδοσία και ηθική ακεραιότητα). 

Ειδικότερα ο ρόλος της είναι πολύ σηµαντικός στη λογοδοσία, της οποίας η 

επίτευξη, όπως είδαµε και παραπάνω είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Έτσι µε τη 

διαφάνεια σε ένα οργανισµό γίνεται ευκολότερη η προσπάθεια δηµιουργίας 

εκείνου του ρυθµιστικού πλαισίου που θα επιτύχει τον ικανοποιητικό βαθµό 

λογοδοσίας. 

 

1.3.4 Ηθική ακεραιότητα (integrity) 

Ο τέταρτος άξονας για την επίτευξη της κατάλληλης διακυβέρνησης µιας 

ανεξάρτητης κυβερνητικής αρχής είναι η ηθική ακεραιότητα. Πολλές φορές 

αυτή η αρχή υποτιµάται παρά το γεγονός ότι είναι καίριας σηµασίας όπως θα 

δούµε παρακάτω. Η ηθική ακεραιότητα αναφέρεται σε ένα σύνολο 

µηχανισµών και κανόνων που εξασφαλίζουν πως το προσωπικό της 

κυβερνητικής αρχής προσπαθεί να εκτελέσει την αποστολή του οργανισµού 

χωρίς να παρεµβάλλεται στην προσπάθειά του αυτή τα προσωπικά του 

συµφέροντα ή και η γενικότερη συµπεριφορά του κάθε εργαζόµενου. Η ηθική 

ακεραιότητα επηρεάζει το προσωπικό του οργανισµού σε διάφορα επίπεδα 

ιεραρχίας. Οι κύριες κατευθύνσεις για την επίτευξη ηθικής ακεραιότητας είναι 

οι ακόλουθες τέσσερις: 

 

1. Αναφορικά µε την επιλογή των προσώπων που θα απαρτίζουν τις 

επιτροπές λήψης αποφάσεων του οργανισµού. Οι διαδικασίες 

επιλογής, χρονικής διάρκειας της θητείας τους, αλλά και 

αποµάκρυνσής αυτών των προσώπων θα πρέπει να είναι τέτοια που 

να εξασφαλίζεται η ηθική ακεραιότητά τους. 

2. Ο εσωτερικός έλεγχος. Ένας αποτελεσµατικός εσωτερικός έλεγχος 

εξασφαλίζει πως οι καθηµερινές εργασίες του οργανισµού θα 

εκτελεστούν σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες διαδικασίες. Επιπλέον, ο 

εσωτερικός έλεγχος βελτιώνει τη διαφάνεια του οργανισµού σε κάθε 

ιεραρχικό επίπεδο. Ο εσωτερικός έλεγχος ενισχύει την ποιότητα της 

εργασίας του οργανισµού και διασφαλίζει ταυτόχρονα την εµπιστοσύνη 

τόσο της διοίκησης του οργανισµού, όσο και της κυβέρνησης αλλά και 

τον ενδιαφερόµενων φορέων στην αξιοπιστία του οργανισµού. 
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3. Κανόνες που εµποδίζουν σύγκρουση συµφέροντος (conflicts of 

interest). Οι κανόνες αυτοί εµποδίζουν ένα σύνολο σχέσεων που θα 

µπορούσε να έχει ένας εργαζόµενος και οι οποίες θα τον εµπόδιζαν να 

εκτελέσει την υπηρεσία του σύµφωνα µε τους σκοπούς του 

οργανισµού. Οι σχέσεις αυτές φέρουν τον εργαζόµενο αυτόν σε µια 

κατάσταση όπου το προσωπικό του συµφέρον (ή και το συµφέρον 

προσώπων πολύ σηµαντικών για αυτόν) είναι σε αντίθεση µε το 

όφελος του οργανισµού. Είναι σαφές πως τέτοιες σχέσεις θα πρέπει να 

εµποδίζονται µε την έννοια πως ο εργαζόµενος θα πρέπει να επιλέξει 

ανάµεσα στην εργασία του στην ρυθµιστική αρχή και στη σχέση αυτή. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η περίπτωση όπου ένας 

υπάλληλος επιφορτισµένος µε το έργο του ελέγχου συγκεκριµένης 

δραστηριότητας µιας επιχείρησης, αµείβεται από αυτήν παρέχοντας 

της κάποιου είδους έργο σε κάποια άλλη δραστηριότητα. Είναι σαφές 

πως σε αυτή τη περίπτωση υφίσταται µια οικονοµική σχέση 

(οικονοµικό όφελος) ανάµεσα στην επιχείρηση και στον εργαζόµενο της 

ρυθµιστικής αρχής που  καλείται να την ελέγξει. Αυτή η οικονοµική 

σχέση ενδέχεται να τον εµποδίσει στο έργο του, καθώς αναµένεται να 

µην εξαντλήσει την αυστηρότητά του σε παραβάσεις της επιχείρησης 

προκειµένου να διατηρήσει αυτή την οικονοµική σχέση. 

4. Νοµική προστασία του προσωπικού των ελεγκτικών αρχών ακόµα και 

µετά την αποχώρηση τους από την ενεργό υπηρεσία. Η απουσία της 

νοµικής προστασίας ενδέχεται να επιτρέψει την απειλή ενός 

εργαζόµενου προκειµένου να µην εκτελέσει την υπηρεσία του 

σύµφωνα µε την αποστολή του. Κίνδυνος µπορεί να προκύψει και από 

δωροδοκία του. Ο κίνδυνος να ενδώσει το υπαλληλικό προσωπικό σε 

απειλές ή/και δωροδοκίες προκαλούν ανεπανόρθωτη µείωση της 

αξιοπιστίας και της αποτελεσµατικότητας του οργανισµού. 

 

1.3.5 Η κοινή εφαρµογή και των τεσσάρων αρχών 

Αυτό που πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα είναι η αλληλεξάρτηση και η 

αλληλοϋποστήριξη των τεσσάρων αυτών αρχών-αξόνων. Οι αρχές αυτές δεν 

έχει ιδιαίτερο νόηµα ούτε είναι αποτελεσµατικό να εφαρµοστούν σε µια 

ανεξάρτητη αρχή αυτόνοµα και αποσπασµατικά. Είναι απαραίτητο 
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εφαρµοστούν και να αναπτυχθούν σε ένα εννιαίο πλαίσιο λειτουργίας ενός 

οργανισµού. 

 

Ας δούµε λοιπόν πως αλληλεπιδρούν οι τέσσερις αυτές αρχές. Πρώτα ας 

αναφέρουµε τις αρχές της ανεξαρτησίας και της λογοδοσίας, οι οποίες στην 

ουσία τους είναι οι δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος. Αυτό ισχύει γιατί η 

ανεξαρτησία χωρίς λογοδοσία δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να είναι 

αποτελεσµατική. Ο οργανισµός θα χάσει πολύ γρήγορα την ανεξαρτησία του 

µόλις βρεθεί αντιµέτωπος µε την κυβερνητική εξουσία, καθώς ελλείψει 

λογοδοσίας, η ανεξαρτησία του δεν νοµιµοποιείται δηµοκρατικά. 

 

Η διαφάνεια εξασφαλίζει τόσο την ανεξαρτησία όσο και τη λογοδοσία. Καθώς 

οι ενέργειες και η λειτουργία ενός οργανισµού είναι διαφανείς, η πιθανότητα 

κυβερνητικής παρέµβασης για περιορισµό της ανεξαρτησίας του περιορίζεται 

σηµαντικά. Η διαφάνεια ενισχύει και την ηθική ακεραιότητα αφού η 

δηµοσίευση των συµφωνιών προστατεύουν το προσωπικό του οργανισµού 

από πραγµατοποίηση απειλών µε στόχο την παρεµπόδιση του έργου του. 

 

Η ηθική ακεραιότητα και η ανεξαρτησία είναι δύο αρχές 

αλληλοϋποστηριζόµενες. Το νοµικό πλαίσιο διορισµού και αποµάκρυνσης της 

διοίκησης αλλά και του προσωπικού ενός οργανισµού εξασφαλίζει και τις δύο 

αρχές (ανεξαρτησία και ηθική ακεραιότητα). 

 

Τέλος, αλληλοϋποστηρικτικά λειτουργούν και οι αρχές της λογοδοσίας και της 

ηθικής ακεραιότητας. Προκειµένου η διοίκηση και το προσωπικό ενός 

οργανισµού να διατηρήσουν την αρχή της λογοδοσίας, επιβάλλεται να 

διακρίνονται και για την ηθική τους ακεραιότητα. 

  

1.4 Θεωρίες διακυβέρνησης
 

Στη διεθνή βιβλιογραφία της διακυβέρνησης υπάρχουν 4 υποδείγµατα για τον 

ιδανική ανάπτυξη ενός ανεξάρτητου οργανισµού. Αυτά τα υποδείγµατα είναι 

τα ακόλουθα: 

• ιεραρχικό µοντέλο (hierarchical model) 
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• µοντέλο του «ορθολογικού στόχου» (rational goal model) 

• µοντέλο των ανοικτών συστηµάτων (open systems model) 

• µοντέλο της αυτό- διακυβέρνησης (self-governance model) 

 

1.4.1. Το ιεραρχικό υπόδειγµα (hierarchical model) 

 

Έχει ως κύρια στοιχεία την προβλεπτικότητα, τον έλεγχο καθώς και την 

λογοδοσία. Αντιστοιχεί στη µορφή διακυβέρνησης όπου το κράτος ασκεί 

άµεσο έλεγχο στο σχεδιασµό και την εφαρµογή της πολιτικής µέσα από 

γραφειοκρατικά, ιεραρχικά σχήµατα. Χαρακτηρίζεται από κάθετες δοµές 

σχέσεων µεταξύ των διαφόρων επιπέδων. Οι αλλαγές γίνονται µε αργούς 

ρυθµούς και προκαλούνται από τη µεταβολή της νοµοθεσίας και την 

παραγωγή νέων κανόνων και διαδικασιών. Παρά το γεγονός ότι έχει χαµηλό 

βαθµό ευελιξίας αυτό το µοντέλο προσφέρει τις µεγαλύτερες δυνατότητες 

λογοδοσίας. Αντανακλά τα κλασικά χαρακτηριστικά της προσανατολισµένης 

προς τις διαδικασίες (process-oriented) γραφειοκρατίας και αποσκοπεί 

περισσότερο στη διατήρηση της «συνέχειας» (continuity) παρά στην αλλαγή. 

∆ίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια, την τυποποίηση και την 

ελαχιστοποίηση του ρίσκου. Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή της πολιτικής είναι 

λειτουργικά διαφοροποιηµένες διαδικασίες. Μετά την ολοκλήρωση του 

σχεδιασµού υπάρχει µικρή προοπτική για ανατροφοδότηση και προσαρµογή 

της πολιτικής ανάλογα µε τα δεδοµένα που θα προκύψουν κατά τη φάση της 

υλοποίησης της. Η κυβέρνηση έχει την τάση να προσδιορίζει µε λεπτοµέρεια 

τις δοµές και τις διαδικασίες µε βάση τις οποίες θα υλοποιηθούν οι πολιτικές. 

Τα νέα προβλήµατα είναι πιο πιθανό να αντιµετωπίζονται µε τη δηµιουργία 

νέων δοµών ή την ίδρυση νέων οργανώσεων. 

 

1.4.2.  Το υπόδειγµα του «ορθολογικού στόχου» (rational goal model) 

Επικεντρώνεται σε βραχυπρόθεσµα χρονοδιαγράµµατα καθώς και στην 

προσπάθεια µεγιστοποίησης των αποτελεσµάτων. Η εξουσία κατανέµεται 

µεταξύ περισσότερων οργανώσεων και δεν συγκεντρώνεται σε µονολιθικά 

ιεραρχικά σχήµατα. Χαρακτηρίζεται από διοικητική και όχι γραφειοκρατική 

εξουσία. Οι αλλαγές προκαλούνται µέσα από τη µεταβολή του συστήµατος 
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κινήτρων, µε την καθιέρωση αµοιβών (ή τουλάχιστον την απουσία ποινών) 

που βοηθούν στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής. Η αρµοδιότητα για την 

επίτευξη των στόχων µεταβιβάζεται στους τοπικούς διευθυντές (local 

managers) οι οποίοι συνάπτουν συµβάσεις µε την κυβέρνηση, που τους 

καθιστούν υπόλογους προς αυτήν (µε αυτό τον τρόπο κερδίζουν πόρους και 

νοµιµοποίηση µε αντάλλαγµα την αποδοτικότητα). Παρά την εµφανή 

µεταβίβαση εξουσίας, αυτό το µοντέλο διακυβέρνησης χαρακτηρίζεται από 

συγκεντρωτική προσέγγιση, αφού οι στόχοι προσδιορίζονται από την 

κυβέρνηση, ενώ η επίτευξη τους παρακολουθείται και επιτηρείται στενά. 

 

Η εφαρµογή της πολιτικής βασίζεται στην υπόθεση ότι οι οργανώσεις 

συµπεριφέρονται ορθολογικά, ανταποκρινόµενες σε κίνητρα όπως η 

ανταγωνιστική χρηµατοδότηση ή η υπόσχεση περισσότερων ελευθεριών και 

ευελιξίας µε αντάλλαγµα την καλή απόδοση. Αυτό το µοντέλο αποτελεί ένα 

µείγµα κάθετων και οριζόντιων σχέσεων. Ωστόσο, οι οριζόντιες σχέσεις 

τείνουν να είναι βραχυπρόθεσµες και πραγµατιστικές, µε τη συνεργασία να 

µετατρέπεται σε ένα καλά υπολογισµένο µέσο αποτελεσµατικού 

ανταγωνισµού (π.χ. στη διαδικασία υποβολής προσφορών για 

χρηµατοδότηση στο πλαίσιο συγκεκριµένων κυβερνητικών προγραµµάτων). 

Ο βαθµός λογοδοσίας για τα αποτελέσµατα είναι µεγάλος. Ωστόσο, η 

λογοδοσία για την οικονοµική διαχείριση και την ακεραιότητα των αποφάσεων 

είναι µικρότερη από ότι στο ιεραρχικό µοντέλο. Γενικά, αυτό το υπόδειγµα 

αντανακλά πολλά από τα χαρακτηριστικά του «Νέου ∆ηµόσιου Μάνατζµεντ» 

(New public Management), µε την έµφαση που προσδίδει στην 

αποδοτικότητα, στον οικονοµικό ορθολογισµό και στη διοικητική εξουσία. 

 

1.4.3. Το υπόδειγµα των ανοικτών συστηµάτων (open systems model) 

 

Βασίζεται στη δηµιουργία δικτύων και αλληλεπιδράσεων καθώς και σε 

επαναλαµβανόµενες διαδικασίες προσαρµογής. Η εξουσία είναι ρευστή και 

διάχυτη και βασίζεται στον βαθµό εξάρτησης των διαφόρων φορέων από τους 

πόρους των υπολοίπων, για την επίτευξη των στόχων τους. Οι σχέσεις είναι 

δυναµικές και αναπροσαρµόζονται διαρκώς προκειµένου να ανταποκριθούν 

στις νέες προκλήσεις και απαιτήσεις. Αυτό το µοντέλο δίνει έµφαση στον 
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πειραµατισµό και στην καινοτοµία. Περιλαµβάνει πολλαπλές εισροές και 

ευέλικτες διαδικασίες εξέλιξης, κατά τις οποίες οι αποφάσεις 

αναδιαµορφώνονται, όταν παρουσιάζονται νέες πληροφορίες και δεδοµένα. 

Το σύστηµα επηρεάζει και επηρεάζεται από το περιβάλλον του. Είναι ρευστό, 

γρήγορο και παρουσιάζει µεγάλο βαθµό ανταποκρισιµότητας. ∆υναµικά 

δίκτυα σχέσεων διαπερνούν την οργάνωση σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα. Η 

κυβέρνηση επιχειρεί να καθοδηγήσει και να επηρεάσει τις διαδικασίες, όµως 

δε µπορεί να ασκήσει άµεσο έλεγχο. Η διαφοροποίηση προωθείται µέσα από 

την αποκέντρωση της εξουσίας, καθιστώντας εφικτό τον πειραµατισµό και την 

καινοτοµία. Σε αυτό το µοντέλο, τα όρια µεταξύ του σχεδιασµού και της 

εφαρµογής της πολιτικής είναι πιο ρευστά, επιτρέποντας την ανατροφοδότηση 

και ευνοώντας την διαδικασία της µάθησης. Ο βαθµός λογοδοσίας είναι 

χαµηλός. Η αλλαγή επιτυγχάνεται µέσα από την αυτό-οργάνωση και την 

αυτοκαθοδήγηση παρά ως αποτέλεσµα εξωτερικής παρέµβασης. 

 

1.4.4. Το υπόδειγµα της αυτό- διακυβέρνησης (self-governance model) 

Στηρίζεται σε µακροπρόθεσµα χρονοδιαγράµµατα, επικεντρώνοντας στην 

επίτευξη σταθερότητας, µέσα από την προώθηση σχέσεων αλληλεξάρτησης 

και αµοιβαιότητας. Αναγνωρίζει το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών, 

υπογραµµίζοντας τη σχέση µεταξύ κράτους και πολιτών, χωρίς να περιορίζει 

την έννοια της διακυβέρνησης αποκλειστικά στις κρατικές δράσεις. Οι 

κυβερνήσεις προωθούν τη δηµιουργία εταιρικών σχηµάτων µε την κοινωνία 

των πολιτών για την προώθηση βιώσιµων λύσεων στα κοινωνικά 

προβλήµατα (π.χ. για την από κοινού παροχή υπηρεσιών υγείας και 

κοινωνικής πρόνοιας). Ενισχύουν την νοµιµοποίησή τους µε τη δηµιουργία 

συναινετικού κλίµατος, προσκαλώντας τα µέλη της κοινωνίας των πολιτών να 

συµµετάσχουν στη λήψη αποφάσεων, ως πολίτες ή ως χρήστες των 

παρεχόµενων υπηρεσιών. Το µοντέλο περικλείει µια ποικιλία αντιλήψεων για 

τη σχέση κράτους πολίτη, από την έµφαση στον ιδεολογικό ρόλο του κράτους, 

ως υποκινητή της κοινωνικής συνοχής, µέχρι την κατανόηση των πολιτών ως 

φορέων της κοινωνικής αλλαγής. Στο µοντέλο της αυτό-διακυβέρνησης 

κατατάσσονται και τα µοντέλα άµεσης δηµοκρατίας, όπως αυτό της 

«συµµετοχικής δηµοκρατίας» του Hirst (1994) σύµφωνα µε το οποίο η 
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κοινωνία των πολιτών αναλαµβάνει λειτουργίες που προηγουµένως 

ασκούνταν από το κράτος. 

 

3. ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

3.1. Τυπολογικά χαρακτηριστικά των ελληνικών ανεξάρτητων αρχών 
 

Οι ανεξάρτητες αρχές διέπονται από το ελληνικό δηµόσιο δίκαιο και 

αποτελούν µέρος του νοµικού προσώπου του Κράτους, σε περίπτωση που 

στερούνται δικής τους νοµικής προσωπικότητας. Έτσι σε περίπτωση που τα 

µέλη τους προβούν σε νόµιµες δράσεις και αποφάσεις, επισύρουν την αστική 

ευθύνη του Κράτους1. 

 

Οι ανεξάρτητες αρχές  διαφοροποιούνται σε σχέση µε τον υπόλοιπο δηµόσιο 

τοµέα, καθώς η διοίκησή τους επιλέγεται από το αντίστοιχο υπουργείο 

(εκδίδεται σχετικό προεδρικό διάταγµα) έχοντας ως κριτήριο την επιστηµονική 

κατάρτιση και την επαγγελµατική εµπειρία των µελών. Πολλές φορές 

απαιτείται και η συµµετοχή της Βουλής στην επιλογή της διοίκησης (στη 

περίπτωση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. απαιτείται αυξηµένη πλειοψηφία για την επιλογή 

της διοίκησής της). 

 

Η ανεξαρτησία των ανεξάρτητων αρχών έχει κατοχυρωθεί στην Ελλάδα από 

τον ιδρυτικό τους νόµο, ο οποίος απαγορεύει ρητά την οποιοδήποτε κρατική 

εποπτεία ή ιεραρχικό έλεγχο, καθώς επίσης εξασφαλίζει διοικητική και 

οικονοµική τους ανεξαρτησία. Έτσι, έλεγχος των εκτελεστών διοικητικών 

πράξεων από ανεξάρτητες αρχές  επαφίεται στη δικαστική εξουσία σύµφωνα 

µε τα άρθρα 20 παρ. 1 και 95 παρ. 1 του Συντάγµατος2. 

 

Προκειµένου να υλοποιηθεί η ανεξαρτησία των ανεξάρτητων αρχών απαιτείται 

αφενός η κατοχύρωση της προσωπικής ανεξαρτησίας των µελών τους, 

πράγµα το οποίο σηµαίνει πως δεν δύναται να αποµακρυνθούν από τη θέση 

τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Επίσης, επιβάλλεται και η 
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κατοχύρωση της λειτουργικής τους ανεξαρτησίας και έτσι τα µέλη των 

ανεξάρτητων αρχών εκτελούν το έργο τους µε βάση το Σύνταγµα τους νόµους 

και τη συνείδησή τους και δεν λαµβάνουν εντολές από άλλους φορείς 

άσκησης κρατικής εξουσίας. 

 

3.2 Η ποικιλότητα των ανεξαρτήτων αρχών 
 

Οι ανεξάρτητες αρχές είναι προικισµένες µε ευρεία ποικιλία εξουσιών, µε τις 

οποίες επιδιώκουν να αντεπεξέλθουν επιτυχώς στην αποστολή τους. Οι 

εξουσίες αυτές ασκούνται σύµφωνα µε διαδικασία που προσοµοιάζει µε τη 

διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων. Συγκεκριµένα, οι ανεξάρτητες αρχές 

επιλαµβάνονται µίας υποθέσεως είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν µηνύσεως ή 

προσφυγής του εξωτερικού προς αυτές θεσµικού περιβάλλοντος κατά τα 

πρότυπα της ποινικής δικονοµίας. Επί πλέον, οι ανεξάρτητες αρχές 

εκδικάζουν την υπόθεση της οποίας επελήφθησαν επίσης κατά τα πρότυπα 

της διοικητικής δικονοµίας. Αφού τηρηθεί είδος προδικασίας, η υπόθεση 

συζητείται ενώπιον της ανεξάρτητης αρχής σε δηµόσια συνεδρίαση, όπου οι 

ενδιαφερόµενοι καλούνται  ή δύναται να παραστούν µε πληρεξούσιο δικηγόρο 

και να παρουσιάσουν εγγράφως ή προφορικώς τα αποδεικτικά τους µέσα 

καθώς και τη νοµική τους επιχειρηµατολογία. Τέλος, οι ανεξάρτητες αρχές 

εκδίδουν την απόφασή τους σύµφωνα µε τα δοµικά πρότυπα µιας δικαστικής 

απόφασης. Η απόφαση της ανεξάρτητης αρχής συντίθεται από εκτενές 

ιστορικό της υποθέσεως, από πλήρες αιτιολογικό της λύσεως που προεκρίθη 

και από σαφές διαταρακτικό µε το οποίο διατυπώνεται η αιτηθείσα λύση. 

 

 

3.3 Αρµοδιότητες των ανεξάρτητων αρχών 
 

Οι ανεξάρτητες αρχές  εντάσσονται συνήθως σε µια ή περισσότερες από τις 

παρακάτω κατηγορίες αρµοδιοτήτων: 

 

• Καθήκοντα µη αποφασιστικά, για παράδειγµα αρµοδιότητες 

γνωµοδότησης ή εισήγησης. Σε αυτή τη περίπτωση εντάσσονται και 
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όσες εκπονούν ειδική νοµοθεσία που διέπει το αντικείµενο που τους 

έχει ανατεθεί  µε τη µορφή κανονισµών, εγκυκλίων, οδηγιών ή σχεδίων 

διαταγµάτων.3 

• Καθήκοντα αποφασιστικά, για παράδειγµα χορήγηση προστίµων ή 

αδειών. Εδώ εντάσσεται και η παροχή προσωρινής προστασίας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), η οποία έχει τη 

δυνατότητα επιβολής ασφαλιστικών µέτρων καθώς και χρηµατικών 

προστίµων. Επίσης αποφασιστικά καθήκοντα θεωρούνται και όσες 

ανεξάρτητες αρχές επιβάλουν κυρώσεις για παραβάσεις της 

υφιστάµενης νοµοθεσίας.4 Οι κυρώσεις αυτές δύναται να λάβουν τις 

ακόλουθες µορφές: 

o Συστάσεις για τη διόρθωση της παραβατικής συµπεριφοράς 

καθώς και την αποφυγή της στο µέλλον, 

o Επιβολή προστίµων, 

o Ανάκληση διοικητικών αδειών. 

• Καθήκοντα ελεγκτικά (δηλαδή εποπτεύουν τη τήρηση κανονισµών που 

οι ίδιες εκπονούν)5. 

• ∆ιοικητικές αρµοδιότητες, όπου δηλαδή παράγουν διοικητικές πράξεις 

κατ’ εφαρµογή της νοµοθεσίας. Ένα παράδειγµα αποτελεί οι 

κανονιστικής φύσης αρµοδιότητες, όπως η Αρχή Προστασίας 

∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ένα άλλο παράδειγµα αποτελεί 

η έκδοση διοικητικών αδειών. 

• ∆ιαιτητικές αρµοδιότητες, όπου επιλύουν διαφορές στο χώρο που 

δραστηριοποιούνται. Τέτοια παραδείγµατα αποτελούν η Ρυθµιστική 

Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) καθώς και Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 

και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ). 

 

3.3 Η διάκριση των ανεξάρτητων αρχών 
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Οι ανεξάρτητες αρχές θα µπορούσαν να διακριθούν σε δύο κυρίως κατηγορίες 

µε βάση τον ουσιαστικό ρόλο που καλούνται να διαδραµατίσουν6: 

 

• Τις ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες λειτουργούν ως εγγυητές ενός 

συνταγµατικά κατοχυρωµένου δικαιώµατος του πολίτη ή µιας 

θεµελιώδους υποχρέωσης του κράτους. Παραδείγµατα αποτελούν η 

Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το ΑΣΕΠ και ο 

Συνήγορος του Πολίτη. 

• Τις ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες λειτουργούν ως ρυθµιστές µιας 

δραστηριότητες ή ενός τοµέα µιας αγοράς. Παραδείγµατα αποτελούν η 

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) και η 

Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) καθώς και η Ελληνική Στατιστική 

Αρχή (ΕΛ.ΣΤ.Α.). 

 

Η παραπάνω διάκριση είναι σηµαντική καθώς ξεχωρίζει το έργο των 

ανεξάρτητων αρχών στην ουσία του. Από τη µια πλευρά λοιπόν έχουµε τις 

ανεξάρτητες αρχές που λειτουργούν ως εγγυητές οι οποίες εκτελούν ένα έργο 

κυρίως νοµικής φύσης που συνίσταται στην διαµόρφωση και εφαρµογή µιας 

συνταγµατικής συλλογιστικής.  

 

Το έργο δε αυτών των ανεξάρτητων αρχών υπάγεται στον δικαστικό έλεγχο. 

Από τη άλλη πλευρά έχουµε τις ανεξάρτητες αρχές που λειτουργούν ως 

ρυθµιστές. Αυτές ασκούν επιστηµονικό έργο, ρυθµίζοντας τεχνικά ζητήµατα. 

Ως εκ τούτου είναι εξαιρετικά δύσκολο να ελεγχθούν δικαστικά. Τέλος, η 

επίδραση των αποφάσεών τους στην οικονοµία είναι σαφώς µεγαλύτερη από 

τις ανεξάρτητες αρχές που λειτουργούν ως εγγυητές, ιδίως όταν επιβάλουν 

διοικητικά πρόστιµα7. 

 

3.4 Οι λόγοι δηµιουργίας ανεξάρτητων αρχών  

 

Πολλές ανεξάρτητες αρχές έχουν δηµιουργηθεί λόγω των δεσµεύσεων που 

έχει αναλάβει η χώρα, ως συνέπεια διάφορων διεθνών συνθηκών, π.χ. εντός 

της Ε.Ε. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η Τράπεζα της Ελλάδος 
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(νόµος 2548/1997). Αν και δεν χαρακτηρίζεται ρητά από το ελληνικό 

νοµοθετικό πλαίσιο ως ανεξάρτητη αρχή η Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί 

στην ουσία της ανεξάρτητη αρχή. Γενικότερα παρατηρείται ότι η Ευρωπαϊκή 

Ένωση δείχνει σαφή προτίµηση οι ευαίσθητοι τοµείς του κοινοτικού δικαίου να 

ανατίθεται σε ανεξάρτητες αρχές.8

 

Μια δεύτερη αιτία αποτελεί η γραφειοκρατία του κρατικού µηχανισµού και η 

διοικητική του δυσλειτουργία. Προκειµένου λοιπόν ο πολίτης να απολαµβάνει 

καλύτερες δηµόσιες υπηρεσίες πολλές φορές καθίσταται αναγκαία η 

δηµιουργία µιας ανεξάρτητης αρχής. Επίσης ο θεσµός των ανεξάρτητων 

αρχών βοηθά αποτελεσµατικά τη βελτίωση της διαφάνειας στο δηµόσιο 

τοµέα, την µείωση της πολιτικοποίησης του κράτους καθώς και τη πάταξη της 

διαπλοκής. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί στην Ελλάδα ο συνήγορος 

του πολίτη9. 

 

Μια τρίτη αιτία αποτελεί η ανάγκη για την προστασία των ατοµικών 

δικαιωµάτων. Πολλές φορές µέσα στην ατοµική δοµή δηµιουργούνται σχέσεις 

εξουσίας, τόσες κάθετες µεταξύ κράτους και πολιτών, όσο και οριζόντιες 

µεταξύ πολιτών, που δύναται να απειλήσουν τα ατοµικά δικαιώµατα των 

πολιτών που υφίστανται την άσκηση εξουσίας. Σε αυτή τη περίπτωση µπορεί 

η κρατική παρέµβαση να µην είναι επιθυµητή και γι’ αυτό το λόγο να 

επιλέγεται η ίδρυση µιας ανεξάρτητης αρχής. Η κρατική παρέµβαση µπορεί να 

µην είναι επιθυµητή είτε λόγω του γεγονότος ότι η σχέση εξουσίας είναι 

κάθετης µορφής και ως εκ τούτου εµπλέκεται η ίδια η κρατική µηχανή, είτε 

γιατί είναι προτιµότερη η χρήση µέτρων πιο ήπιας µορφής από το κλασικό 

διοικητικό δίκαιο. Μιας τέτοιας µορφής ανεξάρτητη αρχή ονοµάζεται 

ρυθµιστική και διαφοροποιείται από τις ανεξάρτητες αρχές που έχουν κυρίως 

ελεγκτικές αρµοδιότητες10.  

 

Τέταρτον, οι ανεξάρτητες αρχές έχουν σταδιακά πάρει τη θέση των ειδικών 

δικαστηρίων, αναλαµβάνοντας σταδιακά το ρυθµιστικό και διαιτητικό ρόλο των 

τελευταίων11. Τέλος, η εµφάνιση των ανεξάρτητων αρχών συνδέεται και µε τις 

νέες θεωρίες αναφορικά µε το ρόλο του κράτους στην οικονοµία και την 

κοινωνία γενικότερα. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρήθηκε µια στροφή 
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αναφορικά µε το ρόλο που καλείται να αναλάβει το κράτος. Έτσι, 

οδηγηθήκαµε σταδιακά σε ένα κράτος που ο ρόλος του είναι κατεξοχήν 

ρυθµιστικός από ένα κράτος που παρενέβαινε δυναµικά στην οικονοµία12. 

 

3.6 Συνταγµατικής φύσης προβλήµατα για των καθιέρωση των 
ανεξάρτητων αρχών  

 

Σε ένα δηµοκρατικό πολίτευµα, στην κορυφή της κρατικής εξουσίας βρίσκεται 

η κυβέρνηση, και αυτή υπόκειται στην άσκηση κοινοβουλευτικού έλεγχου και 

στην απόδοση πολιτικής ευθύνης. Στη κορυφή της διοικητικής πυραµίδας του 

κρατικού µηχανισµού βρίσκεται ο αρµόδιος υπουργός. Έτσι µέσω του 

υπουργικού συµβουλίου επιτυγχάνεται ο συντονισµός και η ενότητα των 

σκοπών της γενικής πολιτικής της χώρας. Με λίγα λόγια το Σύνταγµα ορίζει 

τον έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας (κυβέρνησης) και την εξισορρόπησής 

της από την νοµοθετική εξουσία (κοινοβούλιο). 

 

Το πρόβληµα µε τις ανεξάρτητες αρχές έγκειται στο γεγονός πως εφόσον δεν 

υπόκεινται στον έλεγχο και τη δικαιοδοσία του αρµόδιου Υπουργού 

(προκειµένου έτσι να ικανοποιείται η αρχή της ανεξαρτησίας), περιορίζεται η 

άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου από τη Βουλή. Έτσι, ο θεσµός των 

ανεξάρτητων αρχών διαφεύγει του κοινοβουλευτικού ελέγχου, αλλοιώνοντας 

το δηµοκρατικό πολίτευµα. Το θέµα λοιπόν που ανακύπτει είναι κατά πόσο 

είναι συνταγµατικά επιτρεπτό η παρέκκλιση του θεσµού των ανεξάρτητων 

αρχών από το πλαίσιο ενός δηµοκρατικού πολιτεύµατος όπως το 

περιγράψαµε παραπάνω, και αν ναι, τότε, µια τέτοια παρέκκλιση θα πρέπει 

να αιτιολογείται επαρκώς. 

 

Στο πρόβληµα αυτό έχουν διατυπωθεί αρκετές θέσεις. Ο Γ. Κασιµάτης13 

δηλώνει κατηγορηµατικά αντίθετος στη δυνατότητα ύπαρξης κρατικών 

οργάνων που δεν υπόκεινται στη γενική εποπτεία, κατεύθυνση και 

συντονισµό της Κυβέρνησης. Αντίθετα στο γερµανικό νοµοθετικό πλαίσιο14 

είναι αποδεκτή η δηµιουργία ανεξάρτητων αρχών που εκφεύγουν από τις 

κατευθύνσεις της κυβέρνησης και δεν υπάγονται σε ιεραρχικό έλεγχο. Βασική 

προϋπόθεση για κάτι τέτοιο αποτελεί η εκχώρηση σε αυτές αρµοδιοτήτων 
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που δεν έχουν τέτοια πολιτική σηµασία, ώστε να καθίσταται απαραίτητος ο 

κοινοβουλευτικός έλεγχος. ∆ιότι είναι σαφές πως σε περίπτωση που είναι 

απαραίτητος ο κοινοβουλευτικός έλεγχος δεν επιτρέπεται η αφαίρεση των 

αρµοδιοτήτων αυτών από το πεδίο της κυβερνητικής ευθύνης. 

 

Από την παραπάνω ανάλυση καθίσταται σαφές πως η δηµιουργία 

ανεξάρτητων αρχών έχει θέσει σε δοκιµασία τη συνταγµατική θεµελίωση και 

το χαρακτήρα του πολιτεύµατος, και πιο συγκεκριµένα την αυστηρότητα των 

τριών θεµελιωδών οργανωτικών βάσεων του πολιτεύµατος. Οι βάσεις αυτές 

είναι: 

 

(α) η κοινοβουλευτική αρχή  

(β) η αρχή διάκρισης των εξουσιών, 

(γ) η δηµοκρατική αρχή και νοµιµοποίηση. 

 

Όµως λαµβάνοντας υπόψη τους λόγους που οδήγησαν στη δηµιουργία των 

ανεξάρτητων αρχών θα ήταν λάθος η απόρριψη της δηµιουργίας ανεξάρτητων 

αρχών στη βάση πως κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται από το χαρακτήρα και τη 

διάρθρωση του πολιτεύµατος. Πιο σηµαντικό θα ήταν να αναζητηθεί µια 

προσέγγιση που θα συµβιβάζει αρµονικά τη δηµιουργία ανεξάρτητων αρχών 

µε το χαρακτήρα του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Ας δούµε αναλυτικά 

παρακάτω πως αυτό µπορεί να γίνει εφικτό για κάθε µια από τις τρεις 

θεµελιώδεις οργανωτικές βάσεις του πολιτεύµατος. 

 

Η κοινοβουλευτική αρχή  

 

Σύµφωνα µε το σύνταγµα δεν επιτρέπεται η άσκηση ανεξάρτητης εξουσίας 

που να διαφεύγει από τον αµοιβαίο έλεγχο και την εξισορρόπηση των τριών 

εξουσιών του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Χαρακτηριστικό παράδειγµα της 

αυστηρότητας της απαγόρευσης αυτής αποτελεί ο θεσµός των Οργανισµών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), που παρά το γεγονός ότι η διοίκησή τους 
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εκλέγεται απευθείας από το εκλογικό σώµα και έχουν διευρυµένη αυτονοµία, 

υπόκεινται σε διοικητικό και δικαστικό έλεγχο.  

 

Με βάση, λοιπόν, αυτή τη προσέγγιση θα πρέπει να ασκείται 

κοινοβουλευτικός έλεγχος επί των ανεξάρτητων αρχών χωρίς να παραβιάζεται 

η ανεξαρτησία των τελευταίων. Κάτι τέτοιο γίνεται εφικτό µέσω  

• Υποβολής στο κοινοβούλιο από τις ανεξάρτητες αρχές  ετήσιων 

εκθέσεων, 

• Έλεγχος της χρηµατικής διαχείρισης των ανεξάρτητων αρχών 

• Συµµετοχή στη διαδικασία υπόδειξης των µελών της διοίκησης των 

ανεξάρτητων αρχών 

 

Εξασφαλίζοντας µε αυτό τον τρόπο την επικοινωνία µεταξύ κοινοβουλίου και 

ανεξάρτητων αρχών εξασφαλίζεται ταυτόχρονα και ο απαιτούµενος από το 

χαρακτήρα του δηµοκρατικού πολιτεύµατος ελεγκτικός ρόλος του 

κοινοβουλίου απέναντι στη διοίκηση. 

 

Ακόµα όµως και υπό αυτό το πλαίσιο που περιγράψαµε παραπάνω, 

παραµένει το ερώτηµα του κατά πόσο παραβιάζεται το σύστηµα απόδοσης 

πολιτικής ευθύνης. Κάτι τέτοιο εξισορροπείται από το γεγονός πως η 

εκλεγµένη κυβέρνηση διατηρεί το νοµοθετικό δικαίωµα κατάργησης µιας 

ανεξάρτητης αρχής όταν αυτή αποτυγχάνει στην αποστολή της. 

 

Η αρχή διάκρισης των εξουσιών 

 

Προκειµένου να διατηρείται η αρχή της διάκρισης των εξουσιών, είναι 

απαραίτητο να αναγνωρίζεται η αυτόνοµη ρυθµιστική αρµοδιότητα των 

ανεξάρτητων αρχών από το Σύνταγµα. Βέβαια αυτή η αναγνώριση αυτόνοµης 

ρυθµιστικής αρµοδιότητας των ανεξάρτητων αρχών δεν θα πρέπει να θίγει το 

τεκµήριο γενικής νοµοθετικής αρµοδιότητας της Βουλής, και θα πρέπει οι 

αρµοδιότητές τους να περιορίζονται στη λήψη µέτρων περιορισµένης 

σηµασίας. 
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Η δηµοκρατική αρχή και νοµιµοποίηση 

 

Είναι πολύ σηµαντικό το πρόβληµα της δηµοκρατικής νοµιµοποίησης των 

ανεξάρτητων αρχών Αυτό το πρόβληµα ανακύπτει από τρόπος µε τον οποίο 

επιλέγονται τα µέλη της διοίκησής τους και µπορεί να επιλυθεί µε την 

ενεργητική συµµετοχή του κοινοβουλίου στη διαδικασία επιλογής των µελών 

αυτών. Μια τέτοια διαδικασία είναι προτιµότερη, υπό το πρίσµα ότι συµφωνεί 

µε την έννοια της λαικής κυριαρχίας, από την τεχνοκρατική αντίληψη της 

επιλογής των µελών της διοίκησης των ανεξάρτητων αρχών µε βάση 

αποκλειστικά την τεχνογνωσία τους, την επιστηµονική τους κατάρτιση και την 

εµπειρία τους, καθώς ένας τέτοιος «ελιτιστικός» χαρακτήρας των ανεξάρτητων 

αρχών δεν συνάδει µε τη δηµοκρατική λογική του πολιτεύµατος. 

 

Ακόµα όµως και η έµµεση αυτή νοµιµοποίηση των ανεξάρτητων αρχών δεν 

αποτελεί από µόνη της ικανή προϋπόθεση για το σεβασµό της αρχής της 

λαϊκής κυριαρχίας. Προκειµένου να θεµελιωθεί καλύτερα ο σεβασµός αυτός 

θα πρέπει να εξασφαλίζεται: 

 

1. η δηµοσιότητα και η διαφάνεια όσο αφορά τη λειτουργία των 

ανεξάρτητων αρχών και µε αυτό τον τρόπο να υπόκεινται στον 

απαραίτητο κοινωνικό έλεγχο, 

2. η δυνατότητα δικαστικού ελέγχου των πράξεών τους ώστε να 

διαφυλάσσονται αφενός τα δικαιώµατα των πολιτών και αφετέρου το 

δικαιοκρατικό πρότυπο οργάνωσης της εξουσίας.  

 

3.7 Η φύση των Ανεξάρτητων ∆ιοικητικών Αρχών 
 

Αναφορικά µε τον όρο «διοικητικές», αυτός έχει σταδιακά απαλειφθεί κατά τα 

τελευταία χρόνια και ειδικότερα µετά την πρόσφατη αναθεώρηση του 

Συντάγµατος. Ο λόγος έγκειται στο γεγονός πως ο όρος διοικητικός 

παραπέµπει σε κάποια αρχή της εκτελεστικής εξουσίας, και παρά το γεγονός 

πως οι ανεξάρτητες αρχές δεν εντάσσονται στη κλασική ιεραρχική δοµή της 
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δηµόσιας διοίκησης. Κάτι τέτοιο όµως δεν είναι εννοιολογικά σωστό, εφόσον 

οι ανεξάρτητες αρχές  αποτελούν ανεξάρτητες οντότητες από τη ιεραρχική 

δοµή της εκτελεστικής εξουσίας, λειτουργούν ανεξάρτητα και δεν αποτελούν 

σε καµία περίπτωση τµήµα της. Έτσι, ο όρος «διοικητικές» δηµιουργεί 

εντυπώσεις, που σε καµία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατική 

έννοια του όρου. 

 

Ωστόσο παρά τη καινοτοµία του όρου «ανεξάρτητες αρχές» και της µη 

ένταξής τους στη κλασική δοµή διάκρισης εξουσιών µιας δηµοκρατίας, οι 

ανεξάρτητες αρχές δεν έχουν την δυνατότητα νοµοθετικής εξουσιοδότησης. 

Έτσι στις ανεξάρτητες αρχές δεν µπορούν να τους ανατεθούν αρµοδιότητες 

θέσπισης κανόνων δικαίου µε δεσµευτική ισχύ erga omnes (απόλυτη 

ακυρότητα). 

 

Θα πρέπει να τονιστεί πως υπό το ισχύων Σύνταγµα, κάθε κρατικό όργανο 

είναι από τη φύση κυρίως νοµοθετικό ή εκτελεστικό ή δικαστικό και δεν µπορεί 

να είναι ταυτόχρονα και νοµοθετικό και εκτελεστικό και δικαστικό. Για 

παράδειγµα το Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι όργανο διοίκησης κυρίως 

νοµοθετικό. Εντούτοις, το αναθεωρηµένο Σύνταγµα αναθέτει στη Βουλή και 

δικαστικές αρµοδιότητες σύµφωνα µε τα άρθρα 49 και 86 του αναθεωρηµένου 

Συντάγµατος.  

 

Θα πρέπει λοιπόν οι ανεξάρτητες αρχές να αντιµετωπίζονται ως όργανα 

κυρίως νοµοθετικά ή εκτελεστικά ή δικαστικά και όχι ως κάτι διαφορετικό, ως 

όργανα εξουσίας δηλαδή που είναι ταυτόχρονα εκτελεστικά και νοµοθετικά ή 

και δικαστικά. Αυτό θα µπορούσε να δηµιουργήσει µια σύγχυση των όρων 

καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από το Σύνταγµα. 

 

Κατά µια άποψη όµως, και παρά το γεγονός ότι το Σύνταγµα χρησιµοποιεί τον 

όρο ανεξάρτητη αρχή, χωρίς τον επιθετικό προσδιορισµό «διοικητική», οι 

ανεξάρτητες αρχές εντάσσονται στην εκτελεστική λειτουργία και αποτελούν 

διοικητικά όργανα που ανήκουν στο νοµικό πρόσωπο του κράτους. Ασκούν 

δε τις γνωµοδοτικές και αποφασιστικές αρµοδιότητες που καθορίζουν οι 

νοµικές ή, κατόπιν νοµοθετικής εξουσιοδότησης, οι κανονιστικές διατάξεις. 
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Στις αρµοδιότητες αυτές µπορεί να περιλαµβάνεται η έκδοση κανονιστικών ή 

και ατοµικών πράξεων που ρυθµίζουν ορισµένη δραστηριότητα των ιδιωτών ή 

και δηµοσίων νοµικών προσώπων ή εταιρειών. Οι πράξεις αυτές έχουν 

χαρακτήρα διοικητικών πράξεων και υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως στο 

Συµβούλιο της Επικρατείας. Εξάλλου το δηµόσιο ευθύνεται για τις παράνοµες 

πράξεις ή παραλείψεις των ανεξάρτητων αρχών15. 

 

Πραγµατικά, το άρθρο 26 του Συντάγµατος που αφορά στη «Σύνταξη της 

Πολιτείας» και ορίζει µόνο τρεις πολιτειακές λειτουργίες, τη νοµοθετική την 

εκτελεστική και τη δικαστική καθώς και τους φορείς τους, ούτε αναθεωρήθηκε, 

ούτε και θα µπορούσε να αναθεωρηθεί16. 

 

Συνεπώς δεν θα µπορούσε να γίνει περαιτέρω διάκριση των λειτουργιών και 

να προστεθεί µια Τέταρτη λειτουργία, ήτοι οι ανεξάρτητες αρχές, παρά µόνο 

να γίνει υποδιάκριση µιας από τις τρεις λειτουργίες. Η πιο συγγενής είναι 

σαφές ότι είναι αυτή της εκτελεστικής εξουσίας. Ανάλογη λογική έχει 

χρησιµοποιηθεί και για την υποδιάκριση των δικαστηρίων σε διοικητικά, 

πολιτικά και ποινικά. 

 

Τέλος σε καµία περίπτωση δεν θα µπορούσαµε να αρνηθούµε τη δικαστική 

προστασία τυχόν θιγόµενων φυσικών ή νοµικών προσώπων από πράξεις ή 

παραλείψεις των ανεξάρτητων αρχών, επικαλούµενοι άρνηση του διοικητικού 

χαρακτήρα των πράξεων ή των παραλείψεων αυτών17. 

 

3.8 Προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία 
 
Στο άρθρο 87 § 1 του Συντάγµατος καθιερώνεται η ανεξαρτησία, προσωπική 

και λειτουργική των τακτικών δικαστών. Ανάλογα µε τους τακτικούς δικαστές 

καθορίζεται και η προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των ανεξάρτητων 

αρχών.  

 

Η λειτουργική ανεξαρτησία εξειδικεύεται ως αυτή κατά την οποία ορίζεται ότι 

κατά την άσκηση των καθηκόντων του ο δικαστής υπόκειται µόνο στο 

Σύνταγµα και στους σύµφωνους µε αυτό νόµους. Οι τακτικοί δικαστές 
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συνεπώς δεν δεσµεύονται από άλλη βούληση παρά µόνο από αυτή που έχει 

εκφράσει ο συντακτικός ή ο κοινός νοµοθέτης.  

 

Ως εγγύηση ακριβώς της λειτουργικής ανεξαρτησίας του τακτικού δικαστή 

υφίσταται η προσωπική τους ανεξαρτησία, η οποία εξειδικεύεται σε µια σειρά 

από διατάξεις που εγγυώνται το υπηρεσιακό του καθεστώς (π.χ. ισοβιότητα, 

υψηλές αποδοχές κ.α.), προκειµένου αυτός ο δικαστής να λειτουργεί 

απερίσπαστος. Με άλλα λόγια να υπακούει µόνο στη δικαστική του συνείδηση 

κατά την άσκηση των καθηκόντων του, που είναι η απονοµής της 

δικαιοσύνης, η οποία κατά κανόνα έχει ως αντικείµενο την επίλυση διαφορών 

κατά τρόπο αντικειµενικό και αµερόληπτο. 

 

Η προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των µελών των ανεξάρτητων 

αρχών κατοχυρώνεται κατά τρόπο οιονεί ανάλογο προς τους δικαστικού 

λειτουργούς. Ειδικότερα, η προσωπική τους ανεξαρτησία κατοχυρώνεται όχι 

µε την ισοβιότητα τους όπως γίνεται µε του δικαστικούς λειτουργούν, αλλά µε 

τον διορισµό του για ορισµένη θητεία. 

 

∆εν µπορούν δηλαδή να παυτούν διαρκούσης της θητείας τους, παρά µόνο 

για σοβαρούς λόγους είτε υγείας είτα που ανάγονται σε ανεπάρκεια άσκησης 

των καθηκόντων τους, είτε σε ποινικά αδικήµατα και µόνο από το όργανο 

(∆ιάσκεψη των Προέδρων της Βουλής) που είναι αρµόδιο για την επιλογής 

τους18. Περαιτέρω η λειτουργική ανεξαρτησία των µελών των ανεξάρτητων 

αρχών, δεν µπορεί παρά να σηµαίνει ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους υπόκεινται µόνο στο Σύνταγµα και στους νόµους και ότι δεν υπόκεινται 

σε κανενός είδους ιεραρχικό όργανο της κυβέρνησης ή της δηµόσιας 

διοίκησης. 

 

Υπόκεινται µόνο σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, όπως διεξοδικά αναφέρουµε σε 

επόµενη παράγραφο, και τους ειδικότερους σχετικούς ορισµούς του 

κανονισµού της Βουλής. 

 

Επίσης, υπόκεινται και σε δικαστικό έλεγχο από τα διοικητικά δικαστήρια, 

εφόσον εκδίδουν ατοµικές εκτελεστές ή κανονιστικές διοικητικές πράξεις, 
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γεγονός που συναρτάται και µε τη νοµική τους φύση. ∆ιεξοδικά στο θέµα αυτό 

αναφερόµαστε σε επόµενη παράγραφο. 

 

Η λειτουργική ανεξαρτησία των ανεξαρτήτων αρχών  εκφράζεται κατά τρόπο 

τόσο θετικό όσο και αρνητικό. Η θετική όψη της λειτουργικής ανεξαρτησίας 

των ανεξαρτήτων αρχών συνίσταται στο γεγονός ότι οι ανεξάρτητες αρχές 

χαρακτηρίζονται από αυτονοµία εσωτερικής διοικητικής διαχειρίσεως. Η κάθε 

ανεξάρτητη αρχή είναι εξοπλισµένη µε ισχυρό µηχανισµό διοικητικής 

υποστήριξης που διευθύνεται κυριαρχικά από τον πρόεδρό της. Επί πλέον οι 

ανεξάρτητες αρχές έχουν την ευχέρεια να απαιτούν τη διοικητική συνδροµή 

των αρµοδίων κατά περίπτωση κρατικών οργάνων. 

 

Τέλος οι ανεξάρτητες αρχές έχουν την εξουσία να προσλαµβάνουν και να 

ελέγχουν υπηρεσιακά τους υπαλλήλους που επανδρώνουν την εσωτερική 

οργανική τους διάρθρωση. 

 

Η αρνητική όψη της λειτουργικής ανεξαρτησίας των ανεξαρτήτων αρχών 

αντανακλάται στο γεγονός ότι η κυβέρνηση και οι από αυτήν εξαρτώµενοι 

ανώτεροι διοικητικοί οργανισµοί στερούνται ρητά της εξουσίας να απευθύνουν 

υπηρεσιακή εντολή στις ανεξάρτητες αρχές που να αφορά στην εφαρµοστέα 

από αυτές πολιτική. Αυτό το είδος λετουργικής χειραφεσίας απέναντι στην 

Κυβέρνηση θέτει τις ανεξάρτητες αρχές εκτός ∆ιοικητικής Ιεραρχίας και τις 

εξαιρεί από παντός είδους ιεραρχικό έλεγχο ή διοικητική εποπτεία τόσο της 

σκοπιµότητας όσο και της νοµιµότητας των πράξεών τους. 

 

Παράλληλη και ενισχυτική της παραπάνω περιγραφείσας λειτουργικής 

πολιτικής ανεξαρτησίας των ανεξαρτήτων αρχών είναι η οικονοµική τους 

ανεξαρτησία που αναφέρεται αφενός στον τρόπο χρηµατοδότησής τους και 

αφετέρου στην έκταση του οικονοµικού τους ελέγχου. Η χρηµατοδότηση 

έκαστης ανεξάρτητης αρχής εξασφαλίζεται διαµέσου ιδιαίτερου 

προϋπολογισµού πιστώσεων που προτείνεται από αυτήν και ψηφίζεται από 

το Κοινοβούλιο µαζί τον Γενικό Προϋπολογισµό του Κράτους. Παράλληλα, 

έχει θεσµοθετηθεί η καταβολή ενός είδους εισφορών σε ορισµένες 

ανεξάρτητες αρχές από τους χρήστες των υπηρεσιών που αυτές εποπτεύουν. 
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Οι µε τον ένα ή µε τον άλλον τρόπο εξασφαλισθέντες πόροι διατίθενται κατά 

βούληση από τους προέδρους των ανεξαρτήτων αρχών για την κάλυψη των 

αναγκών λειτουργίας τους, χωρίς η κυβέρνηση να µπορεί να ασκεί έλεγχο 

σκοπιµότητας ή νοµιµότητας του τρόπου διαθέσεως. Μόνο το Ελεγκτικό 

Συνέδριο δύναται να ασκήσει κατασταλτικό και όχι προληπτικό έλεγχο 

νοµιµότητας των διενεργηθεισών δαπανών, σε τρόπο ώστε η οικονοµική 

ανεξαρτησία των ανεξαρτήτων αρχών να αναδεικνύεται σε ισοδύναµη της 

πολιτικής19. 

 

Η ανεξαρτησία των ελληνικών ανεξαρτήτων αρχών, η οποία προφανώς δεν 

αγγίζει τον ασκούµενο δικαστικό έλεγχο των πράξεών τους, επισφραγίζεται µε 

τον χαρακτηρισµό τους ως «ανεξαρτήτου οργάνου» ή ως «ανεξάρτητης 

κρατικής αρχής» από τον νοµοθέτη και αφορά στην πρόβλεψη ότι τα µέλη 

τους απολαµβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, εφόσον 

αφενός ο διορισµός τους δεν γίνεται από την Κυβέρνηση αλλά υποδεικνύονται 

από µη κυβερνητικούς φορείς σε τρόπο ώστε να είναι δυνατόν η πλειοψηφία 

των µελών τους να µην διάκειται ευνοϊκά προς την Κυβέρνηση και αφετέρου 

κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους δεν υπόκεινται σε διοικητικό έλεγχο 

και δεσµεύονται µόνο από το νόµο και τη συνείδησή τους. Παράλληλα, 

ανεξαρτησία τους ενισχύεται από το γεγονός ότι αφενός η θητεία των µελών 

τους είναι ορισµένης διάρκειας και δεν διακόπτεται παρά λόγω παραιτήσεως 

ή, για τα µέλη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και της Επιτροπής 

Καζίνων λόγω έκπτωσης και αφετέρου η ιδιότητα των µελών τους είναι 

ασυµβίβαστη µε την άσκηση δραστηριοτήτων ή  την κατοχή θέσεων που θα 

τους εξέθεταν σε επιρροές ιδιωτικών συµφερόντων ή πολιτικές επιρροές. 

Ωστόσο η παραπάνω ανεξαρτησία των ανεξαρτήτων αρχών κινδυνεύει 

σηµαντικά να ακυρωθεί και τουλάχιστον υστερεί ιδιαίτερα εξαιτίας του 

γεγονότος ότι τα τρία πλέον αξιόπιστα ελληνικά ανεξαρτήτων αρχών, το 

Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 

η Επιτροπή Καζίνων, κατά ρητή πρόβλεψη του νοµοθέτη υπάγονται ή 

εποπτεύονται από τα αρµόδια για τον τοµέα τους Υπουργεία καθώς και 

εξαιτίας του γεγονότος ότι αφενός η σύνθεση του Εθνικού Συµβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης διευρύνθηκε το 1990 µε απλή υπουργική απόφαση, από 11 

µελής σε 9 µελή προκειµένου να προκύψει πλειοψηφία ευνοϊκά διακείµενη 
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προς την τότε νέα Κυβέρνηση, και αφετέρου τα µέλη της Εθνικής Επιτροπής 

Τηλεπικοινωνιών διορίζονται αποκλειστικά από τους υπουργούς Εθνικής 

Οικονοµίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, διορισµός ο οποίος απλώς 

υπόκειται δυνητικά στην τυπική έγκριση της αρµόδιας επιτροπής της Βουλής. 

 

3.9 Η στελέχωση των Ανεξάρτητων Αρχών 
 

Οι ανεξάρτητες αρχές έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό αναφορικά µε την 

συγκρότησή τους: η διοίκησή τους αποτελείται από πρόσωπα µε ειδικές 

γνώσεις που δεν υπάγονται στον ιεραρχικό έλεγχο της κυβέρνησης.20 

Έχοντας αυτή τη γενική παρατήρηση υπόψη µπορούµε να αναλύσουµε 

περαιτέρω τις διαδικασίες στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών από µια πιο 

νοµική πλευρά. 

 

Πρώτα, αναφορικά µε την επιλογή των στελεχών της διοίκησης των 

ανεξάρτητων αρχών, µια εναλλακτική δυνατότητα είναι επιλογή τους να 

διενεργείται µε απόφαση της ∆ιάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, 

ανεξάρτητα από την προβλεπόµενη πλειοψηφία. 

 

Εντούτοις µια τέτοια διαδικασία εµπεριέχει αρκετούς κινδύνους αναφορικά µε 

την επιλογή προσώπων ευρείας αποδοχής, καθώς η σύνθεση της ∆ιάσκεψης 

των Προέδρων της Βουλής δεν κατοχυρώνεται στο Σύνταγµα, αλλά στο 

κανονισµό της Βουλής. Αυτή την ατέλεια θα µπορούσε εν δυνάµει να την 

εκµεταλλευθεί µια κυβέρνηση που διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία και 

τροποποιώντας τον Κανονισµό της Βουλής να εξασφαλίσει ακόµη και 

απόλυτη πλειοψηφία στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και επιλογή 

προσώπων για τη διοίκηση της ανεξάρτητης αρχής της απολύτου αρέσκειάς 

της. Αυτά τα µέλη της διοίκησης όµως σύµφωνα µε τη παράγραφο 1 του 

άρθρου 101 Α έχουν ορισµένη θητεία και δεν δύναται να παυτούν πριν τη 

λήξη της άνευ συγκεκριµένου λόγου. Έτσι οποιαδήποτε νέα κυβέρνηση, 

ακόµη και αν διαθέτει ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δεν θα µπορεί να 

ακυρώσει την επιλογή της προηγούµενης κυβέρνησης. 
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Το πρόβληµα αυτό δύναται να επιλυθεί µε την ανάθεση της επιλογής των 

προσώπων της διοίκησης των ανεξάρτητων αρχών σε ένα όργανο µε 

σταθερή σύνθεση. Εναλλακτικά µπορούν να επιλεχθούν οι ακόλουθες 

διαδικασίες: 

 

 Μιας διαρκής επιτροπή µε σύνθεση ανάλογη της δύναµης των 

κοµµάτων. 

 Η ολοµέλεια της Βουλής. 

 

Μπορεί σε κάποια από τις δύο αυτές περιπτώσεις να επιλεχθεί και η µυστική 

ψηφοφορία ώστε να µειωθεί κατά το δυνατόν η πίεση για επιβολή προσώπων 

της αρεσκείας των ηγεσιών των κοµµάτων.  

 

Ιδιαίτερα χρήσιµο θα ήταν επίσης η απαίτηση αυξηµένης πλειοψηφίας κατά τη 

ψηφοφορία, για παράδειγµα πλειοψηφία των τριών πέµπτων του όλου 

αριθµού των βουλευτών που ψηφίζουν. Στη περίπτωση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

απαιτείται όπως έχουµε αναφέρει για την επιλογή των τεσσάρων µελών της 

διοίκησης της, (ένα από τα οποία ορίζεται ως Πρόεδρος και ένα ως 

Αντιπρόεδρος), πλειοψηφία τεσσάρων πέµπτων (4/5) των µελών της 

∆ιάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. 

 

Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται η αυξηµένη πλειοψηφία µπορεί να έχει 

θεσµοθετηθεί η επανάληψή της σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Αναφορικά µε 

τη θέση που ζητείται να καλυφθεί, µπορεί να παραµείνει στη θέση του το 

απερχόµενο µέλος της διοίκησης ή εναλλακτικά να πραγµατοποιηθεί 

προσωρινή κάλυψη της θέσης. 

 

Από τη διαδικασία εκλογής της ηγεσίας των ανεξάρτητων αρχών διαφαίνεται η 

πρόθεση του νοµοθέτη να επιβάλει ένα καθεστώς ανεξαρτησίας παραπλήσιο 

προς αυτό του τακτικού δικαστή.  

 

Από την άλλη πλευρά, ενισχυµένη πλειοψηφία µε την οποία αναδεικνύονται 

τα µέλη των ανεξάρτητων αρχών από την ∆ιάσκεψη των Προέδρων 
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αποσκοπεί όπως ακριβώς και στην περίπτωση του Προέδρου της 

∆ηµοκρατίας, να λειτουργήσει ως εγγύηση προσωπικής ανεξαρτησίας, 

πρωτίστως έναντι των πολιτικών δυνάµεων και βεβαίως έναντι κάθε τρίτου. 

 

Η ανεξαρτησία των µελών των ανεξάρτητων αρχών βρίσκεται σε ευθεία 

αναλογία προς αυτήν που καθιέρωσε το Σύνταγµα υπέρ των τακτικών 

δικαστών και του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, διότι τούτο επιβάλλει 

πρωτίστως η ίδια η φύση των καθηκόντων που τους έχει αναθέσει ο 

συντακτικός νοµοθέτης. Αυτά είναι: 

 

• Η προστασία των ατοµικών δικαιωµάτων έναντι του κράτους ή των 

τρίτων. 

• Ρυθµιστικός ρόλος σε τοµείς τους πολιτικού ή οικονοµικού 

ανταγωνισµού 

• ∆ιαµεσολάβηση µεταξύ της διοίκησης και των πολιτών 

• Τέλος τη διασφάλιση της αρχής της ισότητας κατά τη πρόσληψη 

υπαλλήλων στο ∆ηµόσιο 

 

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο σκοπός για τον οποίο καθιερώνεται η 

ανεξαρτησία δεν εξαντλείται στη διασφάλιση της αυθεντικότητας της βουλήσης 

του αποφασίζοντος οργάνου. Η ανεξαρτησία εν προκειµένω έχει νόηµα µόνον 

όταν λειτουργεί ως εγγύηση ότι η κρίση του αποφασίζοντος οργάνου, θα είναι 

όχι µόνον η δική του κρίση, αλλά και ότι θα είναι αντικειµενική, αµερόληπτη 

και δίκαιη21.  

 

Άλλωστε η ισχυρή πλειοψηφία, ή µάλλον η κατ’ αρχήν οµοφωνία, την οποία 

απαιτεί το Σύνταγµα για την ανάδειξη των µελών των ανεξάρτητων αρχών, 

προϋποθέτει προηγούµενες άτυπες διαβουλεύσεις του Προέδρους της 

Βουλής µε τους εκπρόσωπους των κοινοβουλευτικών οµάδων προκειµένου 

να παραχθεί η συναίνεση γύρα από τα πρόσωπα των πιθανών υποψηφίων. 
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Η πρόθεση του αναθεωρητικού νοµοθέτη να προκαλέσει τη συµφωνία των 

πολιτικών δυνάµεων είναι τόσο έντονη ώστε σχεδόν την εκβιάζει, αφού δεν 

προσφέρει καµία διέξοδο όταν οι προοπτικές επίτευξης της πλειοψηφίας των 

τεσσάρων πέµπτων εµφανίζονται ασθενείς. Ενώ δηλαδή κατά την εκλογή του 

Προέδρου της ∆ηµοκρατίας διεξάγονται διαδοχικές ψηφοφορίες µε φθίνουσες 

πλειοψηφίες, έως του σηµείου να αναδεικνύεται στο αξίωµα ακόµη και 

πρόσωπο που ψηφίσθηκε από τη σχετική πλειοψηφία της Βουλής22, το άρθρο 

101 Α δεν προβλέπει παρόµοια ευχέρεια. Αντίθετα, απαιτεί την ελάχιστη 

πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων των µελών της ∆ιάσκεψης των 

Προέδρων23. 

 

Με βάση τις νέες ρυθµίσεις του Κανονισµού της Βουλής, τα µέλη των 

ανεξάρτητων αρχών επιλέγονται µετά από εισήγηση του Προέδρου της 

Βουλής, η οποία προφανώς θα διατυπώνεται µετά τις άτυπες διαβουλεύσεις 

που ο ίδιος θα έχει διεξαγάγει µε τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών 

οµάδων, µε πρώτο στόχο να προκύψει η επιθυµητή οµοφωνία, και σε 

περίπτωση αποτυχίας, η ενισχυµένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων των 

µελών.24

 

Ωστόσο, ο µηχανισµός της ενισχυµένης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας 

επιβάλλεται από το Σύνταγµα και για την ανάδειξη του Προέδρου της 

∆ηµοκρατίας. Όµως η απαίτηση της ενισχυµένης πλειοψηφίας δεν αποσκοπεί 

να εγγυηθεί την αυθεντικότητα της πολιτικής επιλογής της Βουλής, αλλά την 

αυθεντικότητα της βούλησης που θα εκφράσει ο εκλεγείς στο αξίωµα του 

προέδρου κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του. Η ενισχυµένη πλειοψηφία 

που τον αναδεικνύει αποσκοπεί να διασφαλίσει την προσωπική του 

ανεξαρτησία έναντι των πολιτικών κοµµάτων αντλώντας τη νοµιµοποίησή του 

από ένα φάσµα κοινοβουλευτικών δυνάµεων που υπερβαίνει τη συνήθη 

κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δεν ανήκει ούτε σε αυτήν ούτε στη µειοψηφία, 

βρίσκεται υπεράνω κοµµάτων και πολιτικών παρατάξεων25. 

 

3.10 Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και ανεξαρτησία των ανεξάρτητων 
αρχών 
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Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος ασκείται στις ανεξάρτητες αρχές µε βάση τη 

παράγραφο 3 του άρθρου 101 Α, η οποία και ορίζει πως «µε τον κανονισµό 

της Βουλής ρυθµίζονται όσα αφορούν τη σχέση των ανεξάρτητων αρχών µε 

τη Βουλή και ο τρόπος άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου».  

 

Εντούτοις αυτή η διάταξη του Συντάγµατος είναι αρκετά ασαφής αναφορικά µε 

το κατά πόσο µπορεί να εφαρµοστεί πρακτικά. Επίσης, αν συνδυαστεί µε τα 

όσα αναφέρονται στη παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου (101 Α) όπου γίνεται 

λόγος για την ανεξαρτησία των αρχών, µπορεί να οδηγήσει σε 

µακροπρόθεσµα άδηλο αποτέλεσµα. 

 

Πιο συγκεκριµένα, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος συνδέεται παραδοσιακά µε τη 

δυνατότητα καταλογισµού πολιτικής ευθύνης. Αυτή µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί είτε µε τη µορφή πρότασης δυσπιστίας κατά της 

κυβέρνησης συλλογικά είτε κατά ορισµένου µέλους της. Όµως πολιτική 

ευθύνη στη περίπτωση των ανεξάρτητων αρχών δεν είναι δυνατό να υπάρξει, 

καθώς στη παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου (101 Α) τα µέλη της διοίκησης 

τους έχουν ορισµένη θητεία και κατά συνέπεια δεν µπορεί να εκδηλωθεί 

κοινοβουλευτική δυσπιστία εναντίον των µελών της διοίκησης τους. Πρόωρη 

λήξη λοιπόν της θητείας τους αποκλείεται συνταγµατικά26. 

 

Επίσης, µε βάση τις συνταγµατικές ρυθµίσεις δεν µπορεί να θεσµοθετηθεί 

κάποια προκαταρκτική πολιτική δέσµευση των µελών της διοίκησης των 

ανεξάρτητων αρχών ενώπιον της ∆ιάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. 

Ουσιαστικά δηλαδή η ∆ιάσκεψη των Προέδρων να αποφάσιζε την εκλογή των 

µελών των ανεξάρτητων αρχών µε βάση τις προγραµµατικές τους δεσµεύσεις. 

Μια τέτοια διαδικασία είναι παρόµοια µε τις προγραµµατικές δηλώσεις της 

κυβέρνησης ενώπιον του κοινοβουλίου. Αυτές όµως οι προγραµµατικές 

δηλώσεις αποτελούν µέρος προγράµµατος νοµοθετικής πολιτικής που θα 

εισηγηθεί στη Βουλή. Όµως οι ανεξάρτητες αρχές δεν δύνανται να θέτουν 

κανόνες δικαίου, δηλαδή να νοµοθετούν. Επιπλέον, µια τέτοια διαδικασία θα 

έδινε τη δυνατότητα ανάκλησης των µελών αυτών, σε περίπτωση µη τήρησης 

των προγραµµατικών τους δηλώσεων. Κάτι τέτοιο όµως θα ισοδυναµούσε µε 

ένα πολιτικό συµβόλαιο των µελών των ανεξάρτητων αρχών µε την 
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κοινοβουλευτική πλειοψηφία και θα έδινε τη δυνατότητα σε αυτή ανάκλησή 

τους, όταν η πρώτη θα έκρινε πως οι αποφάσεις των µελών αυτών 

αποκλίνουν από τις προγραµµατικές τους δηλώσεις. Ακόµα, η δυνατότητα να 

ανακληθούν τα µέλη της διοίκησης µιας ανεξάρτητης αρχής αντιβαίνει τόσο 

στην αρχή της ανεξαρτησίας του όσο και στη συνταγµατική πρόβλεψη για 

ορισµένη θητεία των µελών αυτών27.   

 

Εναλλακτικά θα µπορούσε κανείς να προτείνει να διενεργείται ο 

κοινοβουλευτικός έλεγχος µε τη µορφή του ελέγχου νοµιµότητας. Κάτι τέτοιο 

όµως δεν είναι συµβατό µε την υπόσταση του κοινοβουλίου, καθώς η Βουλή 

είναι κατεξοχήν πολιτικό σώµα, ενώ ο έλεγχος νοµιµότητας είναι µια 

διαδικασία που ασκείται παραδοσιακά από τη δικαστική εξουσία ή από 

διοικητικά όργανα της εκτελεστικής εξουσίας. 

 

Μια εναλλακτική πρόταση θα ήταν η άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου υπό 

την µορφή της παροχής εξηγήσεων προς την αρµόδια κοινοβουλευτική 

επιτροπή. Όµως µιας τέτοια µορφή κοινοβουλευτικού ελέγχου δεν θα είχε 

περαιτέρω πρακτικές συνέπειες ενώ ταυτόχρονα θα ερχόταν σε αντίθεση µε 

τη λειτουργική ανεξαρτησία των ανεξάρτητων αρχών28. 

 

Επίσης, είναι ευνόητο (µε βάση και τα όσα έχουν αναφερθεί και στο κεφάλαιο 

περί ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων αρχών) πως δεν είναι δυνατόν ο 

κοινοβουλευτικός έλεγχος να διενεργείται µέσω της λογοδοσίας εκ µέρους του 

αρµόδιου υπουργού. Όπως έχουµε αναφέρει οι αρχές αυτές θα πρέπει να 

είναι ανεξάρτητες από την κλασική ιεραρχική πυραµίδα της δηµόσιας 

διοίκησης, στη κορυφή της οποίας βρίσκεται ο αρµόδιος υπουργός. 

 

Καθίσταται λοιπόν σαφές πως θα πρέπει να γίνει πιο συγκεκριµένη η έννοια 

του κοινοβουλευτικού ελέγχου που ασκείται στις ανεξάρτητες αρχές, καθώς 

υπάρχουν αρκετές ασάφειες στο συγκεκριµένο σηµείο. Αναφορικά τώρα µε το 

υφιστάµενο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου των ανεξάρτητων αρχών, 

αυτός βασίζεται στον Κανονισµό της Βουλής. Ο Κανονισµός της Βουλής ορίζει 

πως η άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου µπορεί να ανατεθεί είτε στη 

Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας, είτε στην αρµόδια κοινοβουλευτική 
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επιτροπή ή τέλος και σεε ad hoc συνιστώµενη επιτροπή. Σύµφωνα λοιπόν µε 

τις διατάξεις του άρθρου 138 Α προβλέπονται τα εξής: 

 

1. υποχρέωση κάθε ανεξάρτητης αρχής να υποβάλλει κάθε Οκτώβριο 

έκθεση για το έργο της στο Πρόεδρο της Βουλής. 

2. η δυνατότητα της εκάστοτε αρµόδιας επιτροπής να καλεί σε δηµόσια 

ακρόαση τα µέλη των ανεξάρτητων αρχών. 

3. η υποβολή εκ µέρους της εκάστοτε αρµόδιας επιτροπής προς τον 

Πρόεδρο της Βουλής των πορισµάτων των συζητήσεων της για το έργο 

της ανεξάρτητης αρχής. Αυτά τα πορίσµατα αποστέλλονται και στον 

Υπουργό, ενσωµατώνουν δε και τη γνώµη της µειοψηφίας. 

 

Προκύπτει λοιπόν από τις διατάξεις του άρθρου 138 Α ότι οι ανεξάρτητες 

αρχές υφίστανται ένα είδος δραστικού κοινοβουλευτικού ελέγχου, καθώς 

διατρέχουν πάντα τον κίνδυνο να υποστούν τη µοµφή µιας κοινοβουλευτικής 

πλειοψηφίας. Και µια τέτοια εξέλιξη δεν µπορεί να αποκλειστεί καθώς τα µέλη 

της διοίκησης των ανεξάρτητων αρχών δεν διαθέτουν την απαραίτητη 

κοµµατική στήριξη, δεδοµένής της υπερκοµµατικής τοποθέτησής τους που 

έχουµε ήδη αναφέρει29. 

 

Στο σηµείο αυτό βέβαια εντοπίζονται αρκετοί κίνδυνοι αναφορικά µε την 

ανεξαρτησία των αρχών, καθώς παρότι το Σύνταγµα ορίζει ορισµένη θητεία 

για τα µέλη της διοίκησης των ανεξάρτητων αρχών, δεν αποκλείεται ο 

έµµεσος εξαναγκασµός τους σε παραίτηση σε περίπτωση που υποστούν 

έµµεση µοµφή. Καθώς τα άτοµα αυτά είναι γενικής αποδοχής και µε υψηλό 

κοινωνικό κύρος, είναι πιθανό να ωθηθούν σε παραιτήσουν προκειµένου να 

το διαφυλάξουν και να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους. 

 

Με βάση λοιπόν τα όσα ορίζονται από το Κανονισµό της Βουλής, εγείρονται 

σοβαρές ανησυχίες σε σχέση µε την ανεξαρτησία των αρχών αυτών. Οι 

ανησυχίες αυτές εντοπίζονται κυρίως στο κίνδυνο να εµπλακούν οι 
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ανεξάρτητες αρχές στη πολιτική αντιπαράθεση και τον κοµµατικό 

ανταγωνισµό. 

 

3.10 Ο δικαστικός έλεγχος των ανεξάρτητων αρχών 
 

Ένα από τα βασικά προβλήµατα που παρουσιάζει το υφιστάµενο πλαίσιο 

δικαστικού ελέγχου στην Ελλάδα αποτελεί το γεγονός ότι οι ποινές που 

επιβάλλονται από τις ανεξάρτητες αρχές δεν υποβάλλονται αναγκαστικά σε 

έλεγχο ουσίας. Σε αυτό το γενικό κανόνα εµπίπτουν ακόµη και οι χρηµατικές 

ποινές που θα επιβαλλόταν ο δικαστικός έλεγχος αναφορικά µε το κατά πόσο 

έχουν επιβληθεί δίκαια. Ο µόνος έλεγχος ο οποίος παραµένει ως γενικός 

κανόνας είναι ο ακυρωτικός έλεγχος. 

 

Ένα δεύτερο πρόβληµα που εντοπίζεται στο υφιστάµενο πλαίσιο είναι η 

πλειάδα των αρµόδιων δικαστηρίων για τη προσβολή των κυρώσεων των 

ανεξάρτητων αρχών. Για παράδειγµα η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) 

υπόκειται σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών. 

Από την άλλη, οι αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού υπόκεινται σε 

προσφυγή ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών και σε αναίρεση 

ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. 

 

Τέλος, δεν έχει ακόµα διαµορφωθεί µια συστηµατική νοµολογία από τα 

διοικητικά δικαστήρια. Έτσι είναι δύσκολη η εφαρµογή γενικών αρχών του 

δικαίου των κυρώσεων επί των εν θέµατι διοικητικών ποινών30. 

 

Από τη παραπάνω ανάλυση προκύπτει ευνόητα η ανάγκη για την εξοικείωση 

του δικαστή µε θέµατα που προκύπτουν από την άσκηση της λειτουργίας των 

ανεξάρτητων αρχών. Είναι σαφές ότι ο δικαστικός έλεγχος των ανεξάρτητων 

αρχών απαιτεί µια εξειδίκευση από µέρους της δικαστικής εξουσίας 

προκειµένου να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά τα θέµατα που ανακύπτουν 

από τη λειτουργία τους. Οι δύο λύσεις που θα µπορούσαν να προταθούν είναι 

είτε ο δικαστικός έλεγχος να ασκείται συγκεντρωτικά, δηλαδή από µια 

δικαστική αρχή, είτε από περισσότερα διοικητικά δικαστήρια διαφορετικών 

βαθµίδων ανάλογα µε τη περίπτωση της διαφοράς31. 
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Η επιλογή της συγκέντρωσης του δικαστικού ελέγχου προσφέρει το 

πλεονέκτηµα της εξειδίκευσης στα θέµατα των ανεξάρτητων αρχών, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω. Η δεύτερη επιλογή προσφέρει επιπλέον της 

εξειδίκευσης το πλεονέκτηµα της αποφυγής υπερφόρτωσης εργασιών σε ένα 

µόνο δικαστήριο. Θα µπορούσε βέβαια να υπάρξει ένας συνδυασµός των δύο 

προαναφερόµενων προτάσεων. 

 

Ένας άλλος διαχωρισµός του δικαστικού ελέγχου είναι µε βάση το κριτήριο 

της χρηµατικής ή µη φύσης της κύρωσης που επιβάλλει η ανεξάρτητη αρχή. 

Με λίγα λόγια οι διαφορές από χρηµατικά πρόστιµα µεταφέρονται και 

εκδικάζονται µε προσφυγή ουσίας από τα τακτικά δικαστήρια ενώ αντίθετα οι 

µη χρηµατικές κυρώσεις παραµένουν στο Συµβούλιο της Επικρατείας και 

εξακολουθούν να προσβάλλονται µε αίτηση ακυρώσεως.  

 

Το πρόβληµα µε αυτή τη προσέγγιση έγκειται στην αντίφαση που 

δηµιουργείται καθώς από τη µια πλευρά οι λιγότερο σοβαρές ποινές όπως τα 

πρόστιµα να υποβάλλονται σε πλήρη έλεγχο ουσίας µε δικαστική εκτίµηση 

του πραγµατικού και δυνατότητα µεταρρύθµισης της επιβληθείσας κύρωσης 

ενώ οι βαρύτερες κυρώσεις να παραµένουν στον από τη φύση του στενότερο 

ακυρωτικό έλεγχο. Η αντίθεση αυτή είναι σηµαντική και θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη σε περίπτωση επιλογής αυτής της λύσης. 

 

Τέλος µια άλλη προσέγγιση στη προσπάθεια βελτίωσης του δικαστικού 

ελέγχου βασίζεται στη προαναφερόµενη διάκριση τόσο µεταξύ ανεξάρτητων 

αρχών, οι οποίες λειτουργούν ως ρυθµιστές µιας δραστηριότητες ή ενός τοµέα 

µιας αγοράς και ανεξάρτητων αρχών, οι οποίες λειτουργούν ως εγγυητές. Οι 

κυρώσεις των ανεξάρτητων αρχών της πρώτης κατηγορίας, άσχετα αν είναι 

χρηµατικής φύσης ή όχι, είναι προτιµότερο να προσβάλλονται µε προσφυγή 

ουσίας. Το δικαστήριο δε που θα αναλάβει την επίλυση της διαφοράς θα 

πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει αρκετό χρόνο στη διάθεσή του 

προκειµένου να εµβαθύνει αρκετά στην υπόθεση. Επιπλέον το δικαστήριο 

αυτό δεν θα πρέπει να είναι το Συµβούλιο της Επικρατείας, δεδοµένου της 

ενασχόλησής του µε διαφορετικής φύσης και σοβαρότητας υποθέσεις. 
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Σε αυτή τη λογική οι κυρώσεις των συνταγµατικά κατοχυρωµένων 

ανεξάρτητων αρχών, οι οποίες κατά κύριο λόγο λειτουργούν ως εγγυητές, 

είναι προτιµότερο να υπάγονται στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Αυτό είναι 

θεµιτό να ισχύει ακόµη και στη περίπτωση διαφορών ουσίας.32

 

∆ιαφορετικό είναι το ερώτηµα για το εάν υπόκεινται σε ακυρωτικό δικαστικό 

έλεγχο, αυτές οι ίδιες οι πράξεις περί εκλογής των µελών των ανεξάρτητων 

αρχών, δηλαδή οι αποφάσεις της ∆ιάσκεψης των Προέδρων της Βουλής 

 

Η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι µάλλον αρνητική. Πιο συγκεκριµένα 

διότι δεν πρόκειται σε αυτή τη περίπτωση για πράξεις διοικητικών αρχών αλλά 

οργάνων της νοµοθετικής λειτουργίας (Προέδρων της Βουλής)33. Επίσης, η 

απάντηση είναι αρνητική εξ αντιδιαστολής προς τους ειδικούς και εξαιρετικούς 

ορισµούς του άρθρου 65 § 6 του Συντάγµατος, διότι δεν πρόκειται εδώ για 

πράξεις του προέδρου της Βουλής που αφορούν την πρόσληψη και την 

υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της Βουλής για τις οποίες και µόνο 

πράξεις καίτοι προερχόµενες από όργανο της νοµοθετικής λειτουργίας, 

προβλέπεται, ειδικά και εξαιρετικά η δυνατότητα άσκησης προσφυγής ουσίας 

ή αίτησης ακυρώσεως εκ µέρους των ενδιαφερόµενων στο ΣτΕ και ήδη στα 

τακτικά διοικητικά δικαστήρια. 

 

Ένα ακόµη θέµα αναφορικά µε το δικαστικό έλεγχο των ανεξάρτητων αρχών 

προκύπτει εξαιτίας του ορισµού της § 8 του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 περί 

του ότι, κατά των εκτελεστών αποφάσεων ανεξάρτητων αρχών µπορεί να 

ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, 

δηµιουργήθηκε δηλαδή το νοµικό ερώτηµα εάν µε τον µη διακρίνοντα ορισµό 

τούτο καταργήθηκε η σχετική ακυρωτική αρµοδιότητα που είχε µεταφερθεί στα 

∆ιοικητικά Εφετεία από το ΣτΕ δυνάµει ειδικών διατάξεων και είς εκτέλεση της 

σχετικής πρόβλεψης στην § 3 του άρθρου 95 του Συντάγµατος, τόσο όπως 

ίσχυε αλλά και όπως αναθεωρήθηκε. Επί του νοµικού ερωτήµατος τούτου 

έλαβαν θέση καθαρά γνωµοδοτικά κατά το άρθρο 19 παράγραφος 1 του 

Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων, τόσο ο Πρόεδρος του ΣτΕ όσο και ο 

Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας. Και οι δύο δέχθηκαν οµόφωνα, ότι η 
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επίµαχη ως άνω διάταξη διευκρινίζει για λόγους προφανώς νοµοτεχνικής 

αρµοδιότητας, ότι οι αποφάσεις των ανεξάρτητων αρχών υπόκεινται στα 

προβλεπόµενα από το Σύνταγµα και την κείµενη νοµοθεσία ένδικα και 

ενδικοφανή µέσα και αποσκοπεί να µεταβάλει τη, βάσει ειδικών νόµων, 

κατανοµή των ακυρωτικών διαφορών µεταξύ Συµβουλίου της Επικρατείας και 

διοικητικών δικαστηρίων. Έτσι η αναφορά στην αίτηση ακυρώσεως ενώπιον 

του Συµβουλίου Επικρατείας έγινε για το λόγο ότι το ανώτατο δικαστήριο έχει 

το τεκµήριο αρµοδιότητας για την εκδίκαση των ακυρωτικών διαφορών.  

 

Τέλος, είναι σαφές πως οι ανεξάρτητες αρχές έχουν υποχρέωση να 

συµµορφώνονται προς τις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων που τις 

αφορούν.  

 

Σύµφωνα λοιπόν µε το άρθρο 2 του εκτελεστικού Σν. 3068/2002, ορίζεται ότι 

υποχρέωση συµµόρφωσης προς τις δικαστικές αποφάσεις έχουν «το 

δηµόσιο, οι οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα λοιπά Νοµικά 

Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου. Επίσης, στο άρθρο 95 παράγραφος 5 του 

Συντάγµατος ορίζεται πως «η διοίκηση έχει υποχρέωση να συµµορφώνεται 

προς τις δικαστικές αποφάσεις.»  

 

Συµπερασµατικά, η υποχρέωση συµµόρφωσης βαρύνει και τις ανεξάρτητες 

αρχές κατά το Σύνταγµα. Αυτό προκύπτει από τη παραδοχή πως ανήκουν 

στο νοµικό πρόσωπο του ∆ηµοσίου και ασκούν διοίκηση. 

 

3.12 «Ενδοστρεφής» διοικητική δίκη 

 

Η «ενδοστρεφής» διοικητική δίκη ορίζεται ως εκείνη που διεξάγεται ενώπιον 

των διοικητικών δικαστηρίων, µεταξύ διαδίκων – αντιδίκων που είναι 

διαφορετικά όργανα πλην του αυτού Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 

 

Επίσης η «ενδοστρεφής» διοικητική δίκη δεν θεσµοθετείται. ∆εν αποκλείεται 

όµως, καθώς αρκεί να την έχει προβλέψει ειδικά ο νοµοθέτης34. 
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Όµως ενόψει των ορισµών του άρθρου 101 Α του Συντάγµατος, σύµφωνα µε 

τους οποίους, οι αναγνωρισµένες αρχές είναι µεν ανεξάρτητες, χωρίς όµως να 

αναγορεύονται σε αυτοτελή  Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσία ∆ικαίου και 

εντάσσονται κατ’ ανάγκη στο Νοµικό πρόσωπου του Κράτους, πρέπει να 

δεχθούµε ότι λογική ακολουθία των ορισµών αυτών είναι όχι απώς το 

επιτρεπτό αλλά η αναγκαιότητα της δυνατότητας σχετικής ενδοστρεφούς 

δίκης. 

 

Είναι λοιπόν συνεπής η άνω διάταξή του ν. 3051/2000, κατά την οποία ένδικα 

βοηθήµατα κατά των αποφάσεων των αρχών τούτων µπορεί να ασκήσει ο 

αρµόδιος Υπουργός. 

 

Εδώ γεννάται το νοµικό ερώτηµα εάν επιτρέπεται και το αντίστροφο που δεν 

το πρόβλεψε ρητά ο νοµοθέτης του ν 3051/2002, ήτοι η δυνατότητα άσκησης 

εκ µέρους της ανεξάρτητης αρχής ενδίκων βοηθηµάτων κατά πράξεων του 

κράτους ή άλλου Νοµικού Πρόσωπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου που αφορούν τις 

αρµοδιότητες της. Στο ερώτηµα αυτό η απάντηση δεν µπορεί να είναι κάτι 

διαφορετικό από θετική35. 

 

3.12 Η δηµοκρατική νοµιµοποίηση των ανεξάρτητων αρχών 

 

Ίσως ένα από τα πιο σηµαντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η 

θεσµοθέτηση των ανεξάρτητων αρχών είναι η νοµιµοποίηση τους, καθώς 

αυτές λειτουργούν ανεξάρτητα από την δοµή της εκτελεστικής εξουσίας. 

Αντίθετα λοιπόν µε την εκτελεστική και νοµοθετική εξουσία που 

νοµιµοποιούνται µέσα από την εκλογική διαδικασία στην οποία εκφράζεται η 

λαϊκή βούληση, οι ανεξάρτητες αρχές νοµιµοποιούνται διαµέσου της 

τεχνοκρατικής ικανότητας των µελών της διοίκησής τους, το προσωπικό τους 

κύρος καθώς και την υπερκοµµατική αποδοχή των προσώπων αυτών. 

 

Εντούτοις υπάρχουν πολύ σηµαντικά αίτια για την ύπαρξη του θεσµού των 

ανεξάρτητων αρχών, τα συνδέονται µε τις αδυναµίες αποτελεσµατικότητας 

του υφιστάµενου πλαισίου δηµόσιας διοίκησης. Καταρχήν, η πολυπλοκότητα 

των κοινωνικών αναγκών και τα αντικρουόµενα συµφέροντα των κοινωνικών 
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οµάδων εµποδίζουν την δηµιουργία εκ µέρους των κοµµάτων µιας πρότασης 

εξουσίας, η οποία και θα εφαρµοστεί µε συνέπεια σε περίπτωση εκλογικής 

νίκης. Επιπλέον, η παγκοσµιοποίηση καθώς και η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, 

δύο ιστορικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη τις τελευταίες δεκαετίες, 

περιορίζουν σηµαντικά τις δυνατότητες εφαρµογής εναλλακτικών εθνικών 

πολιτικών προτάσεων.  

 

Οι αδυναµίες αυτές οδήγησαν σε µια γενικευµένη κρίση εµπιστοσύνης των 

πολιτικών κοµµάτων. Έτσι, οι πολιτικοί θεσµοί που προέρχονται από αυτά 

αδυνατούν πολλές φορές να αναλάβουν το πολιτικό κόστος συγκεκριµένων 

αποφάσεων. Σε τέτοιες περιπτώσεις επιλέγεται ο θεσµός των ανεξάρτητων 

αρχών. 

 

Μια τέτοια περίπτωση είναι όταν µια ανεξάρτητη αρχή αναλαµβάνει να ελέγξει 

ή και να ρυθµίσει ένα χώρο δράσης µιάς οµάδας συµφερόντων µε ισχυρή 

οικονοµική δύναµη και πολιτική επιρροή. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

αποτελεί το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το ρυθµίζει θέµατα που 

αφορούν τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Πριν την ίδρυση του Εθνικού 

Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, η εκάστοτε κυβέρνηση αντιµετώπιζε τα 

ιδιωτικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης µε προνοµιακή µεταχείριση, καθώς σε 

περίπτωση ευθείας αντιπαράθεσης θα αντιµετώπιζε δυσβάσταχτο πολιτικό 

κόστος. 

 

Μια δεύτερη περίπτωση είναι η προσπάθεια για τη θεσµική θωράκιση 

συνταγµατικών δικαιωµάτων. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν τόσο 

η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, όσο και η Επιτροπή 

Ανταγωνισµού (για την απαγόρευση κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης σε µια 

αγορά) και το ΑΣΕΠ (για την ίση αντιµετώπιση των πολιτών στη διεκδίκηση 

θέσεων εργασίας στο δηµόσιο τοµέα). 

 

Τέλος, µια τρίτη περίπτωση είναι όταν µια ανεξάρτητη αρχή αναλαµβάνει να 

προστατεύσει τους πολίτες από τις αυθαιρεσίες της δηµόσιας διοίκησης. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο Συνήγορος του Πολίτη. 
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Πρέπει όµως να τονιστεί η εκτεταµένη λειτουργία ανεξάρτητων αρχών καθώς 

και ανάθεση σε αυτές περισσότερων και σηµαντικότερων δραστηριοτήτων 

εµπεριέχει σηµαντικούς κινδύνους. Η εκτεταµένη µετακύλιση αρµοδιοτήτων 

από τη κυβέρνηση προς τις ανεξάρτητες αρχές παραβιάζει την αρχή της 

«υπέυθυνης διακυβέρνησης». Η βασική αυτή δηµοκρατική αρχή απαιτεί τη 

σύνδεση της άσκησης της πολιτικής εξουσίας µε τη ύπαρξη πολιτικής 

ευθύνης, σύνδεση που δεν διατηρείται επαρκώς στη περίπτωση των 

ανεξάρτητων αρχών. 

 

Τέλος αναφορικά µε τη συνταγµατικότητα των ανεξάρτητων αρχών θα πρέπει 

να αναφερθεί ότι ακόµη και πριν την συνταγµατική αναθεώρηση, το 

Συµβούλιο της Επικρατείας είχε ταχθεί υπέρ της συνταγµατικότητας των 

ανεξάρτητων αρχών. Στη πρώτη περίπτωση είχε ταχθεί εµµέσως (µε την 

απόφαση ΣτΕ (Ολ.) 872/1992 για το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο) και 

στη δεύτερη περίπτωση είχε υποστηρίξει ρητώς την συνταγµατικότητα των 

ανεξάρτητων αρχών µε απόφαση της ολοµέλειας (απόφαση ΣτΕ (Ολ.) 

2279/2001) αναφορικά µε την Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα. Στην απόφαση αυτή αναφερόταν «µε τα δεδοµένα αυτά, η 

σύσταση της Αρχής και η συγκρότησή της δεν αντίκειται σε καµιά 

συνταγµατική διάταξη ή αρχή, δοθέντος άλλωστε ότι ως εκ του ειδικού 

κοινοβουλευτικού ελέγχου για την επιλογή των µελών της Αρχής (πλην του 

Προέδρου) υπάρχει αναγωγή της συγκρότησής της στην αρχή της λαϊκής 

κυριαρχίας36.» 

 

Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να πούµε πως το σπουδαιότερο ζήτηµα 

συναρτάται µε την ανεξαρτησία των ανεξαρτήτων αρχών που συνεπάγεται 

απουσία πολιτικού και κυβερνητικού ελέγχου και αναφέρεται στην έλλειψη 

πολιτικής ευθύνης για τις πράξεις τους. 

 

Η έλλειψη πολιτικής ευθύνης για τις πράξεις κρατικών οργάνων µε ευρείες 

κανονιστικές αρµοδιότητες, όπως είναι οι ανεξάρτητες αρχές, θέτει και στην 

Ελλάδα το πρόβληµα της δηµοκρατικής νοµιµοποίησής τους, εφόσον η 

απουσία της παραβιάζει τη συνταγµατική αρχή της λαϊκής κυριαρχίας που 

θεσπίστηκε µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1 του Συντάγµατος 
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(«θεµέλιον του πολιτεύµατος είναι η λαϊκή κυριαρχία» και Άπασαι αι εξουσίαι 

πηγάζουν εκ του λαού και υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους») . Ο λαός , 

λοιπόν, όντας το πρωτογενές όργανο εκ του οποίου πηγάζουν οι εξουσίες, 

έχων δηλαδή το ύπατο τεκµήριο αρµοδιότητας , στερείται του δικαιώµατος 

ασκήσεως πολιτικού ελέγχου µέσω των αντιπροσώπων του (Βουλή και 

εµµέσως Κυβέρνηση)επί οργάνων του κράτους των οποίων οι πράξεις 

επιφέρουν καταλυτικές ρυθµιστικές µεταβολές σε εκφάνσεις πολιτικής, 

οικονοµικής και κοινωνικής ζωής των πολιτών που συγκροτούν την έννοια 

«Λαός». Η µόνη δυνάµενη να προταθεί ίαση αυτής της συνταγµατικής 

«ασθένειας» είναι ο ασκούµενος στα πλαίσια του κράτους δικαίου δικαστικός 

έλεγχος νοµιµότητας των πράξεων ανεξαρτήτων αρχών, δεδοµένου ότι ο 

έλεγχος αυτός ασκείται από όργανα «∆ικαστήρια» των οποίων οι αποφάσεις 

κατά συνταγµατική πρόβλεψη εκτελούνται εν ονόµατι του Ελληνικού Λαού.  

 

Συνεπώς, κατ αυτόν τον τρόπο, εµµέσως αποκαθίσταται η αρχή της Λαϊκής 

Κυριαρχίας και δύναται να θεωρηθεί ότι καλύπτεται το έλλειµµα της 

δηµοκρατικής νοµιµοποίησης των ανεξαρτήτων αρχών37. 

 

Η οργανωτική και λειτουργική ιδιαιτερότητα των ανεξαρτήτων αρχών, και 

κυρίως η πολιτική τους ανεξαρτησία και ο εξοπλισµός τους µε εξουσίες όπως 

η εξουσία εκδόσεως κανονισµών, η εξουσία εξουσία επιβολής ποινών και η 

εξουσία εκδικάσεως διαφορών, οδήγησαν µέρος της νοµικής θεωρίας στο να 

αµφισβητήσει έντονα τη διοικητική , εκτελεστική τους υφή και να εγείρει το 

ζήτηµα της ενδεχόµενης νοµοθετικής ή δικαστικής τους φύσης. 

 

Παράλληλα, το γεγονός ότι οι ανεξάρτητες αρχές εµφανίζονται να ασκούν 

σωρευτικά και νοµοθετική και εκτελεστική και δικαστική λειτουργία έρχεται σε 

αντίθεση µε την αρχή της διακρίσεως των λειτουργιών και την αρχή της 

εξειδικεύσεως των οργάνων που αποτελούν το εξαγόµενο της αυστηρής 

εφαρµογής της αρχής της διακρίσεως των Εξουσιών. Σύµφωνα µε την αρχή 

της διακρίσεως των λειτουργιών, ο φορέας µιας κρατικής εξουσίας (πχ ο 

νοµοθέτης) δεν µπορεί να ασκεί σωρευτικά δύο κρατικές λειτουργίες (πχ 

νοµοθετική και εκτελεστική). 
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Οι ανεξάρτητες αρχές εµφανίζονται να ασκούν ένα αµάγαλµα όλων των 

κρατικών λειτουργιών δεδοµένου ότι η εξουσία εκδόσεως κανονισµών είναι εκ 

φύσεως νοµοθετική και οι εξουσίες επιβολής και εκδικάσεως διαφορών είναι 

εκ φύσεως δικαστικές και κάθε άλλο παρά αποτελούν αντικείµενο της 

εκτελεστικής λειτουργίας. 

 

3.14 Οι ανεξάρτητες αρχές σε άλλες χώρες 

 

Στη Γαλλία, η εξουσία των µελών που απαρτίζουν τις ανεξάρτητες αρχές έχει 

συνειδητά διασπαρθεί και ανατεθεί στους επικεφαλείς των 3ων θεσµικών 

Εξουσιών του Κράτους. Συγκεκριµένα , ο Πρόεδρος της Γαλλικής 

∆ηµοκρατίας και ο Πρωθυπουργός, οι Πρόεδροι ή οι ολοµέλειες της Βουλής 

και της Γερουσίας και οι Πρόεδροι ή οι ολοµέλειες των 3ων Ανωτάτων 

∆ικαστηρίων µοιράζονται κατά περίπτωση την εξουσία υποδείξεως, σε τρόπο 

ώστε η τελική σύνθεση των µελών που απαρτίζουν τις ανεξάρτητες αρχές  

 να µην ελέγχεται πολιτικά από την Κυβέρνηση. Βέβαια, τα µέλη των γαλλικών 

ανεξαρτήτων αρχών  τυπικά διορίζονται µε διοικητική πράξη του Υπουργικού 

Συµβουλίου ή του αρµοδίου Υπουργού, οι οποίοι όµως σε κάθε περίπτωση 

δεσµεύονται απόλυτα από τις υποδείξεις.  

 

Στις ΗΠΑ, η εξουσία διορισµού έχει ανατεθεί αποκλειστικά στον Πρόεδρο της 

∆ηµοκρατίας. Η εντύπωση όµως που έτσι δηµιουργείται ότι η αµερικάνικη 

Κυβέρνηση ελέγχει πολιτικά τα µέλη που απαρτίζουν τις ανεξάρτητες αρχές 

εκµηδενίζεται από το γεγονός ότι ο διορισµός υπόκειται αφενός στην έγκριση 

της Αµερικάνικης Γερουσίας και αφετέρου στην ρήτρα του δικοµµατισµού, 

σύµφωνα µε την οποία τα µέλη των ανεξαρτήτων αρχών  δεν µπορούν να 

ανήκουν στο ίδιο πολιτικό κόµµα. 

 

Τα οργανικά γνωρίσµατα που ενισχύουν το καθεστώς πολιτικής ανεξαρτησίας 

των ανεξαρτήτων αρχών  είναι τα ακόλουθα : 

1. H θεσµοθέτηση συγκεκριµένης και µακρόχρονης της θητείας των 

µελών τους, τα οποία πριν από τη νόµιµη λήξη δε µπορούν να 

µετατεθούν ή να αντικατασταθούν ή να παύσουν από την κυβέρνηση. 
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2. Η συλλογικότητα της συνθέσεως των ανεξαρτήτων αρχών, που 

αποτρέπει την αυθαιρεσία της µονοπρόσωπης άσκησης εξουσίας. 

3. Το ασυµβίβαστο των µελών της ανεξάρτητης αρχής  µε την ιδιότητα 

µέλους της κυβερνήσεως ή των από αυτήν εξαρτώµενων διοικητικών 

οργανισµών καθώς και µε την ιδιότητα φορέα συµφερόντων στους 

εποπτευµένους από τις ανεξάρτητες αρχές τοµείς. 

4. Το καθεστώς ατελειών που εξασφαλίζει τα µέλη των ανεξαρτήτων 

αρχών από καταδίωξη, σύλληψη, κράτηση ή δίκη για τις γνώµες που 

εκφέρουν ή τις πράξεις στην έκδοση των οποίων συµπράττουν στα 

πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους. 

 

3. ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΟΥ Ο∆ΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 
ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ 

 

3.1 Οι Αδυναµίες των στοιχείων του δηµόσιου χρέους 

 

Τα προβλήµατα που συνδέονται µε προσδιορισµό των στοιχείων του χρέους 

έχουν µεγάλη σηµασία καθώς αντικατοπτρίζουν το συνολικό αποτέλεσµα των 

αδυναµιών του συστήµατος.  

 

Η στατιστική υπηρεσία της Ελλάδας γνωστοποιεί στην Eurostat το 

«ακαθάριστο ενοποιηµένο χρέος της γενικής κυβέρνησης». Αυτό το χρέος 

αποτελείται από το άθροισµα: 

• Του ακαθάριστου χρέους της κεντρικής κυβέρνησης και του 

• Ακαθάριστου χρέους της γενικής κυβέρνησης, όπου περιλαµβάνονται 

οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα ασφαλιστικά ταµεία και τα 

λοιπά ΝΠ∆∆. 
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Από αυτό το άθροισµα θα πρέπει να αφαιρεθεί το χρέος της κεντρικής 

κυβέρνησης που διακρατείται από άλλους φορείς της γενικής κυβέρνησης. Το 

χρέος αυτό ονοµάζεται «ενδοκυβερνητικό χρέος». Για παράδειγµα, οµόλογα 

του δηµοσίου που έχουν αγοράσει ασφαλιστικά ταµεία. 

 

Προβλήµατα για τον υπολογισµό το χρέους της Γενικής Κυβέρνησης µπορούν 

να προκύψουν από τα ακόλουθα: 

• Την αναθεώρηση του ΑΕΠ 

• Την αναθεώρηση του ελλείµµατος 

• Καθώς και από το ακριβή προσδιορισµό του χρέους των λοιπών 

συνιστωσών της γενικής κυβέρνησης, δηλαδή τους Οργανισµούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα ασφαλιστικά ταµεία και τα λοιπά ΝΠ∆∆. 

 

Στη πράξη έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη η συλλογή αξιόπιστων στοιχείων 

χρέους των φορέων εκτός της κεντρικής κυβέρνησης καιθώς και του 

ενδοκυβερνητικού χρέους. Αποτέλεσµα του µη ικανοποιητικού προσδιορισµού 

του ενδοκυβερνητικού χρέους είναι οι µεγάλες και συχνές αναθεωρήσεις στα 

στοιχεία του δηµόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Ειδικότερα, για το 2009, ο λόγος 

του χρέους προς το ΑΕΠ αναθεωρήθηκε σταδιακά από 91,4% σε 113,4% του 

ΑΕΠ, δηλαδή κατά 22 ποσοστιαίες µονάδες, µέσα σε διάστηµα 11 µηνών. 

Σηµειώνεται ότι η µεγάλη αυτή αναθεώρηση του αντίστοιχου ελλείµµατος 

συνδέεται µε την καταγραφή του χρέους των νοσοκοµείων. 

 

Πέραν των προβληµάτων που συνδέονται µε τα στοιχεία του χρέους των 

εκτός κεντρικής κυβέρνησης φορέων, υπάρχουν και άλλες κατηγορίες 

προβληµάτων που έχουν οδηγήσει στο παρελθόν και αναµένεται να 

οδηγήσουν και στο µέλλον σε σηµαντικές αναθεωρήσεις του χρέους. 

Συγκεκριµένα: 
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1. Η χρήση συµφωνιών ανταλλαγής επιτοκίων, δηλαδή swaps. Τα swaps 

βοηθούν στην διαχείριση των τρεχουσών ελλειµµάτων και επηρεάζουν 

το ύψος του µελλοντικού χρέους. 

2. Το χρέος δεν περιλαµβάνει επίσης τις πιστώσεις προµηθευτών. Κάτι 

τέτοιο δεν προβλέπεται από το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Εθνικών 

Λογαριασµών, καθώς αυτό ορίζει πως οι οφειλές του ∆ηµοσίου θα 

πρέπει να εξοφλούνται εντός 60 ηµερών το αργότερο. Στη Ελλάδα 

όµως αυτός ο κανόνας δεν τηρείται, µε αποτέλεσµα να έχουν 

συσσωρευτεί υπέρογκα ποσά. 

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν τα δηµόσια νοσοκοµία που έως 

τις 30/09/2009 χρωστούσαν στους προµηθευτές τους ποσά 6,3 δις 

ευρώ. Τα ποσά αυτά αναφέρονται σε χρέη από το 2005 και µετά. Έτσι 

η καταγραφή των υποχρεώσεων αυτών τον Οκτώβριο του 2009, 

προκάλεσε την αύξηση του ελλείµµατος για τα έτη 2008-2009 και 

οδήγησε σε συνολική αύξηση του δηµόσιου χρέους. 

3. Το υπόλοιπο του χρέους δεν περιλαµβάνει επίσης, σύµφωνα µε την 

ισχύουσα ευρωπαϊκή πρακτική, το δανεισµό δηµοσίων φορέων, εκτός 

της Γενικής Κυβέρνησης, ο οποίος όµως έχει πραγµατοποιηθεί µε την 

εγγύηση του ∆ηµοσίου. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο είχε εγγυηθεί µέχρι το 

τέλος του 2009 το ποσό των 26,2 δις ευρώ, ποσό που αντιστοιχούσε 

στο 10,9% του ΑΕΠ.  

Είναι όµως σαφές πως ένα µέρος των εγγυήσεων είναι πιθανό να 

καταπέσει. Αυτή η πιθανότητα αυξάνεται σηµαντικά δεδοµένης της 

ασθενούς οικονοµικής κατάστασης των οργανισµών προς όφελος των 

οποίων έχει εγγυηθεί το Ελληνικό Κράτος. Επιπλέον, το µεγαλύτερο 

µέρος του εγγυηµένου χρέους ανήκει στον ΟΣΕ, ο οποίος έχει 

βεβαρυµµένη οικονοµική κατάσταση, και δεν είναι σε θέση να 

εξυπηρετήσει τον υφιστάµενο δανεισµό του. 

Η πρακτική χορήγησης εγγυήσεων του ∆ηµοσίου, προερχόταν από τη 

λογική να µην εµφανίζονται σηµαντικές υποχρεώσεις του ∆ηµοσίου στο 

συνολικό δηµόσιο χρέος και να µην επιβαρύνεται το δηµοσιονοµικό 

ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ Α.Μ.: ΜΧΑΝ0912 



Η ανεξαρτησία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 50

έλλειµµα της χρονιάς. Όταν όµως οι υποχρεώσεις αυτές αναληφθούν 

επίσηµα από το ∆ηµόσιο προκαλείται αιφνίδια αύξηση του χρέους. 

4. Τέλος, στο µέλλον, είναι πιθανό πολύ σηµαντικές αναθεωρήσεις του 

ύψους του χρέους να προέλθουν από τις Συµπράξεις ∆ηµοσίου και 

Ιδιωτικού Τοµέα για τη κατασκευή δηµοσίων έργων. Οι συµβάσεις 

αυτές προκειµένου να ταξινοµηθούν από τη Eurostat ως ιδιωτικές 

συµβάσεις θα πρέπει να πληρούν ορισµένα κριτήρια. Έτσι είναι πιθανό 

εάν δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια, όταν αξιολογηθούν από τη Eurostat, 

να ταξινοµηθούν ως δηµόσιες επενδύσεις και να επιβαρύνουν 

αντίστοιχα το δηµόσιο χρέος38. 

 

3.2 Η διεθνής πίεση για τη δηµιουργία ανεξάρτητης στατιστικής 
υπηρεσίας 

 

Βασικό σκοπό της νοµοθετικής ρύθµισης για τη δηµιουργία της ΕΛ. ΣΤΑΤ.  

αποτέλεσε η απόκτηση αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων από τη χώρα µας. 

Η συνεχής αναθεώρηση των δηµοσιονοµικών στοιχείων και ειδικότερα αυτών 

που αφορούσαν το δηµόσιο έλλειµµα και το δηµόσιο χρέος της Ελλάδας κατά 

την τελευταία δεκαετία προκάλεσαν τη διεθνή  δυσπιστία για τα στατιστικά 

στοιχεία που δηµοσίευε η Ε.Σ.Υ.Ε. Η ανυποληψία της ελληνικής στατιστικής 

υπηρεσίας ανήλθε σε τέτοιο βαθµό που τα διεθνή µέσα ενηµέρωση έκαναν 

λόγο κατά το τελευταίο έτος για «Greek Statistics». 

 

Πιο συγκεκριµένα, µετά την ανακοίνωση, το φθινόπωρο του 2009, της 

σηµαντικής αναθεώρησης της εκτίµησης για το δηµόσιο έλλειµµα της Ελλάδας 

στο 12,7% ως ποσοστό του ΑΕΠ για το έτος 2009, αυξήθηκε η πίεση από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και άλλους θεσµούς της Ε.Ε. (όπως η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) για αναµόρφωση της Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας προκειµένου αυτή να παράγει πραγµατικά αξιόπιστα στατιστικά 

στοιχεία, επιστηµονικώς αποδεκτά. Είναι δε ενδεικτική η πρόσφατη δήλωση 

του Επιτρόπου Οικονοµικών και Νοµισµατικών Υποθέσεων Olli Rehn ότι η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθετε συνεχώς το θέµα των στατιστικών στοιχείων και 

των δηµοσιονοµικών προβληµάτων στην Ελλάδα τόσο στο Eurogroup όσο και 
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στο Ecofin. Με τη κορύφωση της δηµοσιονοµικής κρίσης η πίεση για 

ουσιαστική αλλαγή στη υπηρεσία κατάρτισης των στατιστικών στοιχείων 

αυξήθηκε και έγινε σαφές πως οποιαδήποτε είδους οικονοµική στήριξη προς 

τη χώρα µας θα είχε ως προαπαιτούµενο µια ανεξάρτητη στατιστική υπηρεσία 

που θα εκτελούσε το έργο της µε βάση επιστηµονικά αποδεκτές αρχές και 

πρακτικές και σε συµφωνία µε τις µεθόδους της EUROSTAT.  

 

Αυτό που αποκαλύφθηκε µε την ελληνική κρίση χρέους είναι το γεγονός πως 

η Ε.Σ.Υ.Ε. υπάκουε σε πολιτικές αποφάσεις µε αποτέλεσµα τα στατιστικά 

στοιχεία που δηµοσίευε να µην είναι ορθά. Το γεγονός αυτό προκάλεσε µε τη 

σειρά του σηµαντική δυσπιστία εκ µέρους των διεθνών επενδυτών προς τη 

χώρα µας και την πραγµατική της οικονοµική κατάσταση µε συνέπεια την 

πραγµατική επιδείνωση της κρίσης του δηµόσιου χρέους που ήδη 

αντιµετώπιζε.  

 

Είναι πλέον σαφές πως η Ε.Σ.Υ.Ε. προχωρούσε σε συστηµατική 

ωραιοποίηση κρίσιµων δηµοσιονοµικών µεγεθών προκειµένου να 

εξυπηρετήσει βραχυχρόνια πολιτικά συµφέροντα. Αυτό το γεγονός όµως δεν 

ήταν συµβατό µε το ότι η Ελλάδα είναι µέλος µια οικονοµικής και νοµισµατικής 

ένωσης κρατών καθώς και µε το ότι για τις κάλυψη των δηµοσιονοµικών της 

αναγκών προσφεύγει για δανεισµό στις διεθνείς αγορές. Είναι σαφές πως 

βασική προϋπόθεση µιας νοµισµατικής ένωσης αποτελεί η πλήρη διαφάνεια 

των οικονοµικών µεγεθών όλων των κρατών-µελών ενώ ταυτόχρονα δεν 

νοείται ορθολογικός επενδυτής, ο οποίος θα δάνειζε σηµαντικά ποσά σε ένα 

κράτος του οποίου τα βασικά µεγέθη (δηµοσιονοµικό έλλειµµα και χρέος)  

είναι ανακριβή και αναξιόπιστα.  

 

Η επιτακτική αυτή ανάγκη επισηµάνθηκε χαρακτηριστικά από τη δήλωση του 

πρόεδρου του Eurogroup Jean-Claude Juncker "Το παιχνίδι έχει τελειώσει ... 

χρειαζόµαστε σοβαρές στατιστικές». Ο νόµος λοιπόν 3832/10 ήρθε το 

Μάρτιος του 2010 ως φυσική εξέλιξη των γεγονότων που προηγήθηκαν αλλά 

και της αναγνώρισης από τη χώρας µας των υποχρεώσεών της για παροχή 

αξιόπιστων στατιστικών προς τα υπόλοιπα κράτη-µέλη της Ε.Ε. αλλά και 

προς το διεθνές επενδυτικό κοινό. 
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4. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 

4.1 Το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
 

Tο σχέδιο νόµου «Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Σύσταση της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής- Ν.Π.∆.∆.» τέθηκε σε 

ισχύ το Μάρτιο του 2010. Με βάση τις διατάξεις του νοµοσχεδίου η στατιστική 

υπηρεσία της χώρας µας γίνεται ανεξάρτητη και δηµιουργείται ένα νέο 

γνωµοδοτικό όργανο, το Συµβούλιο του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος. 

Επιπλέον, για πρώτη φορά, διαµορφώνεται στη χώρα µας ένα συνεκτικό 

πλαίσιο κανόνων και θεσµών γύρω από το Εθνικό Στατιστικό Σύστηµα και 

εφαρµόζονται οι κοινοτικοί κανονισµοί ορθής πρακτικής, ώστε το Ελληνικό 

Στατιστικό Σύστηµα να ενταχθεί αρµονικά στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό 

Σύστηµα. 

 

Στόχος του νέου θεσµικού πλαισίου είναι η θωράκιση της ποιότητας και της 

αξιοπιστίας των δηµοσιονοµικών και στατιστικών δεδοµένων που 

αποτυπώνουν την οικονοµική κατάσταση της χώρας και αξιοποιούνται στην 

λήψη αποφάσεων, αλλά και στην επιστηµονική µελέτη και έρευνα. 

 

Ειδικότερα, µε το νέο νοµοσχέδιο επέρχονται οι εξής αλλαγές στην Εθνική 

Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ) και στη συλλογή και επεξεργασία των 

στατιστικών στοιχείων: 

 

• Αλλάζει το πλαίσιο που διέπει την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των 

στατιστικών. 

 

• Μετατρέπεται η Γενική Γραµµατεία του υπουργείου Οικονοµικών (ΕΣΥΕ) σε 

ανεξάρτητη διοικητική αρχή, την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ). 

 

ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ Α.Μ.: ΜΧΑΝ0912 



Η ανεξαρτησία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 53

• Η νέα Αρχή συστήνεται υπό τη νοµική µορφή του νοµικού προσώπου 

δηµοσίου δικαίου (ΝΠ∆∆), µε πρόσθετες θεσµικές εγγυήσεις ανεξάρτητης 

λειτουργίας. 

 

• Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. συγκροτείται από επτά µέλη, ως εξής: α) τέσσερα µέλη, ένα 

από τα οποία ορίζεται ως Πρόεδρος και ένα ως Αντιπρόεδρος, που 

επιλέγονται από τη ∆ιάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, µε εισήγηση του 

Υπουργού Οικονοµικών, µε πλειοψηφία τεσσάρων πέµπτων (4/5) των µελών 

της, β) ένα µέλος που υποδεικνύεται από τον ∆ιοικητή της Τράπεζας της 

Ελλάδος, γ) ένα µέλος που ορίζεται από τον Υπουργό Οικονοµικών και δ) ένα 

µέλος που ορίζεται από το Σύλλογο των Εργαζοµένων στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 

• Ο Πρόεδρος και τα µέλη της ΕΛ.ΣΤΑΤ. απολαµβάνουν προσωπικής 

ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και δεσµεύονται µόνο 

από το νόµο και τη συνείδησή τους. 

 

• Η Βουλή καθίσταται το εποπτεύον όργανο της ΕΛ.ΣΤΑΤ., αφού συµµετέχει 

στην επιλογή του προέδρου και τεσσάρων από τα υπόλοιπα έξι µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου, εποπτεύει τη λειτουργία της, ελέγχει την εκτέλεση του 

προϋπολογισµού της και δηµοσιεύει το ετήσιο στατιστικό πρόγραµµα της. Το 

υπουργείο Οικονοµικών πλέον µπορεί να ορίζει ένα από τα επτά µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου της νέας Αρχής. 

 

• Ρυθµίζονται οι κανόνες λειτουργίας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος 

και λαµβάνεται µέριµνα για την εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων και 

ειδικότερα του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 (L 87/164), καθώς 

και του κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές. 

 

• Τίθενται οι βασικές αρχές λειτουργίας του Ελληνικού Στατιστικού 

Συστήµατος και οι υποχρεώσεις των φορέων του. Ιδιαίτερη σηµασία για τη 

βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών στοιχείων αποδίδεται στην 

πρόσβαση σε πηγές, µητρώα και αρχεία που πρέπει να παρέχουν όλοι οι 

φορείς και τα φυσικά πρόσωπα. 
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• Θεσµοθετείται ως συµβουλευτικό όργανο το Συµβούλιο του Ελληνικού 

Στατιστικού Συστήµατος, το οποίο γνωµοδοτεί στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τα µείζονα 

θέµατα, όπως το Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραµµα, τον Κανονισµό Στατιστικών 

Υποχρεώσεων, τις προτεραιότητες µε βάση τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και 

διεθνές επίπεδο κ.λπ. 

 

• Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκπροσωπούνται οικονοµικοί, κοινωνικοί και 

επιστηµονικοί φορείς, όπως η Τράπεζα της Ελλάδος, η Οικονοµική και 

Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ), το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, το ΙΟΒΕ, το 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το Κέντρο Προγραµµατισµού και 

Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), το Ινστιτούτο Στατιστικής Τεκµηρίωσης, 

Ανάλυσης και Έρευνας, η Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών 

Συνεταιρισµών (ΠΑΣΕΓΕΣ), ο Σύλλογος Εργαζοµένων στην ΕΛ.ΣΤΑΤ., 

εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) ή στατιστικής 

αρχής χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπρόσωποι των αρχών που είναι 

αρµόδιες για τη ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των στατιστικών. 

 

• Η επάρκεια του συµβουλευτικού αυτού οργάνου διασφαλίζεται µε την 

υποχρέωση όλων των φορέων που συµµετέχουν να υποδεικνύουν πρόσωπα 

µε επιστηµονική ή επαγγελµατική εξειδίκευση στο αντικείµενο της στατιστικής 

επιστήµης ή συναφών κλάδων. 

 

• Ορίζεται το τριετές Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραµµα, στο οποίο 

περιλαµβάνονται τα κύρια πεδία και οι στόχοι των προβλεπόµενων δράσεων 

όλων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος. Το Πρόγραµµα 

αυτό λαµβάνει τη µεγαλύτερη δυνατή δηµοσιότητα µε την κατάθεσή του στη 

Βουλή, τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την ανάρτησή 

του σε δικτυακό τόπο. 

 

• Θεσµοθετούνται διαδικασίες αξιολόγησης της ποιότητας των 

διαβιβαζόµενων στοιχείων προς την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και ρυθµίζονται ειδικότερα 

θέµατα που αφορούν τη διάδοση των στατιστικών, όπως η υποχρέωση 

παροχής ισότιµης πρόσβασης σε όλους τους χρήστες των στατιστικών, η 
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κατάρτιση και τήρηση δηµοσίων αρχείων και η διάδοση στατιστικών 

αποτελεσµάτων. 

 

4.2 Οι υποχρεώσεις της  ΕΛ.ΣΤΑΤ. προς την  EUROSTAT 
 

Τη δεκαετία του 1990 η Ελλάδα ανέλαβε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης τη νοµική υποχρέωση να αποστέλλει δηµοσιονοµικά στοιχεία προς 

την Ε.Ε.. Αυτή η υποχρέωση προκύπτει από τη Συνθήκη του Μαάστριχτ, το 

Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και τον Κανονισµό του Συµβουλίου για 

την εφαρµογή του πρωτοκόλλου σχετικά µε τη διαδικασία του υπερβολικού 

ελλείµµατος. 

 

Τα στοιχεία που αποστέλλουν οι στατιστικές αρχές κάθε χώρας µέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν κατά κύριο λόγο το δηµόσιο έλλειµµα ή 

πλεόνασµα, το δηµόσιο χρέος καθώς και τη σύνθεσή τους. Οι 

γνωστοποιήσεις πραγµατοποιούνται δύο φορές το χρόνο και οι σχετικοί 

πίνακες περιλαµβάνουν προβλέψεις για το τρέχον έτος και ιστορικά στοιχεία 

για τα τέσσερα προηγούµενα έτη. Τα τελευταία χρόνια βέβαια προστέθηκε και 

η συµπλήρωση αναλυτικών πινάκων καθώς και ενός σχετικού 

ερωτηµατολογίου. 

 

Αναφορικά µε τη διαδικασία, αυτή έχει ως εξής: Πριν την πρώτη Απριλίου 

κάθε έτους η κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει: 

 

• να ενηµερώσει τη Eurostat για το έλλειµµα προϋπολογισµού της 

γενικής κυβέρνησης για  

o το τρέχον έτος, 

o το έλλειµµα του αµέσως προηγούµενου έτους, 

o και το οριστικό έλλειµµα των τριών προηγούµενων ετών. 

• Να ενηµερώσει τη Eurostat για τα προϋπολογισθέντα στοιχεία της για 

το τρέχον έτος και τα πραγµατικά στοιχεία των τεσσάρων 

προηγούµενων ετών. 
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• Να ενηµερώσει τη Eurostat για τα πραγµατικά στοιχεία για τα τέσσερα 

προηγούµενα έτη αναφορικά µε τα ταµειακά της υπόλοιπα καθώς και 

τα στοιχεία µε τα οποία εξηγείται η µετάβαση από΄τα ταµειακά της 

υπόλοιπα κάθε δηµοσίου υποτοµέα στο έλλειµµα σε εθνικολογιστική 

βάση για τους άλλους υποτοµείς της γενικής κυβέρνησης, δηλαδή της 

τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνικής ασφάλισης. 

• Να ενηµερώσει τη Eurostat για το εκτιµώµενο ύψος του δηµόσιου 

χρέους κατά το τέλος του τρέχοντος έτους και το ύψος του 

πραγµατικού δηµόσιου χρέους για τα τέσσερα προηγούµενα έτη. 

• Να ενηµερώσει τη Eurostat για τα τέσσερα προηγούµενα έτη για τα 

στοιχεία αναφορικά µε τον τρόπο που εξηγούν το έλλειµµα και τους 

άλλους σχετικούς παράγοντες που συνέβαλαν στη µεταβολή του 

ύψους του χρέους του κάθε υποτοµέα. 

 

Η ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται στη δεύτερη γνωστοποίηση που γίνεται 

πριν από την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους. Στη γνωστοποίηση αυτή λαµβάνονται 

υπόψη όλες οι πληροφορίες σχετικά µε το έλλειµµα και το χρέος του 

τρέχοντος και των προηγούµενων ετών που δεν ήταν διαθέσιµες κατά τις 

προηγούµενες γνωστοποιήσεις και αναθεωρούνται ανάλογα µε τα στοιχεία39. 

 

4.3 Κύρια µέτρα που ελήφθησαν για τη βελτίωση της ΕΛ.ΣΤ.Α. 
 

Βασικοί πυλώνες 
 

• αξιοπιστία στην πηγη της πληροφόρησης 
• βελτίωση πρακτικών κ διαδικασιών που διέπουν τη ροή της 

πληροφόρησης 
• αναβάθµιση της νοµικής και λειτουργικής οργάνωσης µε σκοπό τη 

λειτουργική ανεξαρτησία και την αποτελεσµατικότερη εξαγωγή 
στατιστικών στοιχείων. 

• ενίσχυση µηχανισµών ελέγχου της αξιοπιστίας των στοιχείων 
• καθιέρωση ενός πλαισίου διαφάνειας αναφορικά µε όσους εµπλέκονται 

στην εξαγωγή στατιστικών πληροφοριών. 
• δηµιουργία ενός αποδοτικού συστήµατος συγκέντρωσης πληροφοριών 

µε σκοπό την άρτια επικοινωνία µεταξύ των κρατικών φορέων και 
οργανισµών 
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Μέτρα Μεσοπρόθεσµου Χαρακτήρα 
 

• δηµιοργία διπλογραφικού συστήµατος για την κατάρτιση 
προυπολογισµών, απολογισµών, ισολογισµών 

• σύνταξη και δηµοσίευση ισολογισµών για όλα τα Νοµικά Πρόσωπα 
∆ηµοσίου ∆ικαίου, που σκοπό έχει την απόλυτη διαφάνεια των 
οικονοµικών καταστάσεων 

• εισαγωγή εννιαίας κωδικοποίησης σε όλους τους ανωτέρω φορείς, 
βάσει των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (νοσοκοµεία , ΟΤΑ, 
ασφαλιστικά ταµεία) 

• επιπλέον δηµοσίευση όλων των οικονοµικών καταστάσεων σε 
δικτυακό τόπο άπό όπου και θα αποστέλλονται απ ευθείας και 
ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών. 

 
Μέτρα Άµεσης εφαρµογής και απόδοσης 
 

• Συλλογή στοιχείων µέσω ερωτηµατολογίων µε σκοπό την άµεση 
ανταπόκριση των φορέων, εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών 

• Η ηλεκτρονική διακίνηση των οικονοµικών στατιστικών στοιχείων όλων 
των φορέων – οργανισµών θα προάγει αυτοµάτως υψηλής ποιότητας 
αδιάβλητα στοιχεία 

• ∆ηµιουργία On line βάσης δεδοµένων µε σκοπό την απευθείας 
συµπλήρωση των στοιχείων 

• Οργάνωση σεµιναρίων περί της συµπλήρωσης των ανωτέρω 
στοιχείων µε σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας µε τα Ν.Π.∆.∆. και 
λοιπούς φορείς και οργανισµούς. 

 
Μέτρα που αφορούν στη λειτουργία της Κεντρικής Κυβέρνησης 
 

• .καθιέρωση On line συστήµατος συλλογής και δηµοσίευσης 
πληροφοριών, όπου θα εµφανίζεται άµεσα και ευδιάκριτα η έγκριση 
κάθε δαπάνης καθώς και η εκταµίευση για την κάλυψη αυτής. 

• Απαραίτητη, για τη λειτουργία  της ανωτέρω, θεωρείται η δηµιουργία 
εννιαίου µηχανογραφικού συστήµατος 

• Άµεση και ουσιαστική ενηµέρωση του εκάστοτε αρµοδίου υπουργείου 
περί της έγκριση οποιασδήποτε δαπάνης σε σχέση µε τις πιστώσεις 
τους στον Προυπολογισµό , ώστε να είναι σε θέση να λογοδοτήσουν 
ανά πάσα στιγµη στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 

 
 

Ειδικά Μέτρα που αφορούν στο ∆ηµόσιο Χρέος 
 

• Προσδιορισµός ειδικής υπηρεσίας η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη 
συλλογή των στοιχείων του ∆ηµοσίου Χρέους και η οποία θα είναι 
αρµόδια και ικανή να αναφέρεται στην Κεντρική Κυβέρνηση για το 
ακριβές ύψος του ενδοκυβερνητικού χρέους 

• Καθιέρωση δηµοσίευσης ετήσιας έκθεσης περί του ∆ηµοσίου Χρέους 
όπου και θα αναφέρεται µε απόλυτη σαφήνεια το ύψος , η διάρθρωση 
και τα χαρακτηριστικά του ∆ηµοσίου Χρέους 
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Μέτρα που αφορούν σε ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις, Οργανισµούς και 
Ν.Π.∆.∆. 
 

• Κατάρτιση και λειτουργία, από την ΕΣΥΕ, µητρώου για όλες τις 
δηµοτικές επιχειρήσεις και οργανισµούς και κατάταξή τους αναλόγως 
της δραστηριότητάς τους 

• Σύνταξη και συµπλήρωση σε τακτή διαστήµατα ειδικών 
ερωµατολογίων σχετικά µε τον πληθυσµό κάθε δήµου και κοινότητας 
µε σκοπό τον σαφή προσδιορισµό των αναγκών τους 

• Αυστηρός έλεγχος της ευλογοφάνειας των στοιχείων που 
δηµοσιεύονται 

 
Μέτρα που αφορούν σε ∆ηµόσια Νοσοκοµεία και Οργανισµούς 
Κοινωνικής Ασφάλισης 
 

• Ανάπτυξη λογισµικής εφαρµογής µέσω Κεντρικού Υπολογιστή για τη 
συλλογή των απαραίτητων στοιχείων πράγµα το οποίο θα 
απελευθέρωνε σηµαντικό αριθµό ανθρώπινων πόρων που θα 
µπορούσαν να αξιοποιηθούν σε άλλους τοµείς καθιστώντας 
ταυτοχρόνως το σύστηµα συλλογής πληροφοριών σαφώς πιο έγκαιρο 
και έγκυρο 

• Στελέχωση των κοµβικών θέσεων µε άρτια καταρτισµένα άτοµα σε 
τοµείς οικονοµίας, χρηµατοοικονοµικών γνώσεων και πληροφοριακών 
συστηµάτων 

 
Η εφαρµογή των ανωτέρω µέτρων θα αναγκάσει όλους τους 
προαναφερόµενους φορείς σε «συµµόρφωση» περιορίζοντας στο 
ελάχιστο τις περιπτώσεις αναθεωρήσεων στοιχείων καθιερώνοντας κατ 
αυτόν τον τρόπο καθεστώς διαφάνειας, δίνοντας πλέον σαφή εικόνα των 
µεγεθών της χώρας, στις διεθνείς αγορές. 
 
 
Μέτρα περί αύξησης της αποτελεσµατικότητας της ∆ηµοσιονοµικής 
∆ιαχείρισης 
 

• Ενηµέρωση του Υπουργείου Οικονοµικών περί της ανάληψης 
υποχρέωσης νέων ευθυνών από άλλα υπουργεία. 

• Περιορισµός της δυνατότητας µεταφοράς εσόδων/δαπανών από 
έτος σε έτος 

• Κεντρικός δανεισµός του ∆ηµοσίου µε σκοπό την αποφυγή των 
συνεχών και αιφνιδίων αναθεωρλησεων του ∆ηµοσίου Χρέους που 
πλήττουν σοβαρά την αξιοπιστία της χώρας απέναντι στις διεθνείς 
αγορές 

• Πληρωµή των προµηθευτών εντός 60 ηµερών µε σκοπό τη 
αποφυγή συσσώρευσης χρεών 

• Περιορισµός των «Συµφωνιών ανταλλαγής επιτοκίων (swaps)» που 
σκοπό ΄έχουν τη µεταφορά των τόκων του τρέχοντος έτους, 
προκαλώντας µακροχρόνια ζηµιά στο Ελληνικό ∆ηµόσιο 
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• Επανεξέταση του καθεστώτος χορήγησης της εγγύησης του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

 

 

4.4 Αδυναµίες του υφιστάµενου ρυθµιστικού πλαισίου λειτουργίας 
της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 

Η εξασφάλιση της νοµικής και της λειτουργικής αυτοτέλειας της ΕΛ.ΣΤ.ΑΤ. 

καθώς και η προώθηση της οργανωτικής της ανασυγκρότησης θα πρέπει να 

βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε θεσµικής παρέµβασης. Παρά τη σηµαντική 

βελτίωση της κατάστασης της στατιστικής υπηρεσίας, παραµένουν κάποια 

σηµεία τα οποία εγείρουν ανησυχίες. Συγκεκριµένα: 

• Ο νόµος ίδρυσης της ΕΛ.ΣΤ.ΑΤ. δεν κάνει καµία αναφορά στους 

κανόνες που οριοθετούν τη σχέση µεταξύ ΕΛ.ΣΤ.ΑΤ. µε το Γενικό 

Λογιστήριο του Κράτους και τη διεύθυνση Μακροοικονοµικής. Τονίζεται 

ότι η έλλειψη δοµής και κανόνων επικοινωνίας µεταξύ ΕΣΥΕ, ΓΛΚ και 

διεύθυνση Μακροοικονοµικής έχει επανειληµµένα επικριθεί από τη 

Eurostat. 

• Η διάρκεια της θητείας του Προέδρου του ∆Σ της ΕΛ.ΣΤ.ΑΤ. θα ήταν 

επιθυµητό να είναι µεγαλύτερη των τεσσάρων ετών ώστε να µην 

συµπίπτει µε το εκλογικό κύκλο. Επίσης, οι θητείες του Προέδρου και 

των µελών του ∆Σ να λήγουν σταδιακά, ώστε να µην διασαλεύεται η 

συνέχεια στη λειτουργία του. 

• Στο νόµο δεν αναφέρεται το όργανο διοίκησης της ΕΛ.ΣΤ.ΑΤ. το οποίο 

θα ασχολείται µε την καθηµερινή της λειτουργία. Θα ήταν επιθυµητή η 

δηµιουργία µιας Εκτελεστικής Επιτροπής που ως κύριο σκοπό θα είχε 

τη διευθέτηση θεµάτων καθηµερινής λειτουργίας της ΕΛ.ΣΤ.ΑΤ. 

• Στο άρθρο 2, παράγραφος 4 του νόµου αναφέρεται ότι «Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

καταρτίζει και εφαρµόζει ετήσιο στατιστικό πρόγραµµα, λαµβάνοντας 

υπόψη τις υποχρεώσεις της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

άλλους διεθνείς οργανισµούς…» Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι ο 

ετήσιος προγραµµατισµός δεν επιτρέπει να ικανοποιούνται οι 

υποχρεώσεις της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου 

στατιστικές εργασίες προγραµµατίζονται και αποφασίζονται 
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(καλύπτονται µε κανονισµό) µε ορίζοντα 3 και περισσοτέρων ετών. 

(Ενδεικτικά, αναφέρουµε ότι το αντίστοιχο σχέδιο νόµου για το 

Στατιστικό Ινστιτούτο της Ισπανίας προβλέπει την κατάρτιση 5ετούς 

στατιστικού προγράµµατος.) 

• Στο άρθρο 2, παράγραφος 6 αναφέρεται ότι «Η ΕΛ.ΣΤ.ΑΤ. διενεργεί 

κάθε είδους απογραφές και ιδιαίτερα : α) πληθυσµού και οικοτεχνίας, β) 

οικοδοµών και κατοικιών, γ) γεωργίας και κτηνοτροφίας και δ) 

καταστηµάτων και επιχειρήσεων» .  

Πρέπει να επισηµάνουµε ότι η ΕΣΥΕ διενεργεί και δεκάδες άλλες 

έρευνες (δεν διενεργεί πλέον απογραφή καταστηµάτων και 

επιχειρήσεων). Γιατί απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά; Πρέπει επίσης 

να επισηµάνουµε ότι ενώ υπάρχει αναφορά στη χρηµατοδότηση των 

απογραφών (Άρθρο 2, παράγραφος 8) δεν υπάρχει καµιά αναφορά 

στην χρηµατοδότηση των υπόλοιπων ερευνών. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Ως απαραίτητες αρχές για την ιδανική διακυβέρνηση ανεξάρτητων 

ρυθµιστικών αρχών είναι η Ανεξαρτησία, η Λογοδοσία, η ∆ιαφάνεια και η 

ηθική ακεραιότητα. Η ορθή οργάνωση των τεσσάρων αυτών πυλώνων µπορεί 

να στηρίξει την οργάνωση εσωτερικών και εξωτερικών δοµών µιας 

ανεξάρτητης ρυθµιστικής αρχής. 

 

Η ανεξαρτησία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή λειτουργία της 

ανεξάρτητης ρυθµιστικής αρχής. Ο έλεγχος και η λογοδοσία είναι δύο έννοιες 

που διακρίνονται εύκολα αλλά συνδυάζονται δύσκολα. Η διαφάνεια αποτελεί 

σηµαντική αρχή για µια ανεξάρτητη ρυθµιστική αρχή καθώς µειώνει το βαθµό 

αβεβαιότητας των αγορών. Οι ανεξάρτητες αρχές διέπονται από το ελληνικό 

δηµόσιο δίκαιο και αποτελούν µέρος του νοµικού προσώπου του Κράτους, 

ωστόσο, διαφοροποιούνται σε σχέση µε τον υπόλοιπο δηµόσιο τοµέα, καθώς 

η διοίκησή τους επιλέγεται από το αντίστοιχο υπουργείο (εκδίδεται σχετικό 

προεδρικό διάταγµα) έχοντας ως κριτήριο την επιστηµονική κατάρτιση και την 

επαγγελµατική εµπειρία των µελών. Στην περίπτωση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. απαιτείται 

αυξηµένη πλειοψηφία για την επιλογή της διοίκησής της. 
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Προκειµένου να υλοποιηθεί η ανεξαρτησία των ανεξάρτητων αρχών απαιτείται  

η κατοχύρωση της προσωπικής ανεξαρτησίας των µελών τους, πράγµα το 

οποίο σηµαίνει πως δεν δύναται να αποµακρυνθούν από τη θέση τους κατά 

τη διάρκεια της θητείας τους. Η λειτουργική ανεξαρτησία των ανεξαρτήτων 

αρχών εκφράζεται κατά τρόπο τόσο θετικό όσο και αρνητικό. Η θετική όψη της 

λειτουργικής ανεξαρτησίας των ανεξαρτήτων αρχών συνίσταται στο γεγονός 

ότι οι ανεξάρτητες αρχές χαρακτηρίζονται από αυτονοµία εσωτερικής 

διοικητικής διαχειρίσεως. Η αρνητική όψη αυτής αντανακλάται στο γεγονός ότι 

η κυβέρνηση και οι από αυτήν εξαρτώµενοι ανώτεροι διοικητικοί οργανισµοί 

στερούνται ρητά της εξουσίας να απευθύνουν υπηρεσιακή εντολή στις 

ανεξάρτητες αρχές που να αφορά στην εφαρµοστέα από αυτές πολιτική. 

 

Η ανεξαρτησία των ελληνικών ανεξαρτήτων αρχών, η οποία προφανώς δεν 

αγγίζει τον ασκούµενο δικαστικό έλεγχο των πράξεών τους, επισφραγίζεται µε 

τον χαρακτηρισµό τους ως «ανεξαρτήτου οργάνου» ή ως «ανεξάρτητης 

κρατικής αρχής» από τον νοµοθέτη. 

 

Βασικό σκοπό της νοµοθετικής ρύθµισης για τη δηµιουργία της ΕΛ. ΣΤΑΤ.  

αποτέλεσε η απόκτηση αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων από τη χώρα µας 

Με τη κορύφωση της δηµοσιονοµικής κρίσης η πίεση για ουσιαστική αλλαγή 

στη υπηρεσία κατάρτισης των στατιστικών στοιχείων αυξήθηκε και έγινε 

σαφές πως οποιαδήποτε είδους οικονοµική στήριξη προς τη χώρα µας θα 

είχε ως προαπαιτούµενο µια ανεξάρτητη στατιστική υπηρεσία που θα 

εκτελούσε το έργο της µε βάση επιστηµονικά αποδεκτές αρχές και πρακτικές 

και σε συµφωνία µε τις µεθόδους της EUROSTAT. 

 

Στόχος του νέου θεσµικού πλαισίου της ΕΛ.ΣΤ.ΑΤ. είναι η θωράκιση της 

ποιότητας και της αξιοπιστίας των δηµοσιονοµικών και στατιστικών 

δεδοµένων που αποτυπώνουν την οικονοµική κατάσταση της χώρας και 

αξιοποιούνται στην λήψη αποφάσεων, αλλά και στην επιστηµονική µελέτη και 

έρευνα. 
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Ο Πρόεδρος και τα µέλη της ΕΛ.ΣΤΑΤ. απολαµβάνουν προσωπικής 

ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και δεσµεύονται µόνο 

από το νόµο και τη συνείδησή τους. Η Βουλή καθίσταται το εποπτεύον 

όργανο της ΕΛ.ΣΤΑΤ.  

 

Τέλος, έχοντας εξετάσει το πλαίσιο λειτουργίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. µπορούµε να 

καταλήξουµε συµπερασµατικά στους βασικούς πυλώνες για τη βελτίωση της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. Αυτοί συνοπτικά είναι οι ακόλουθοι: 

 

• Η ενίσχυση µηχανισµών ελέγχου της αξιοπιστίας των στοιχείων. 

• Η καθιέρωση ενός πλαισίου διαφάνειας αναφορικά  µε τη δηµιουργία 

ενός αποδοτικού συστήµατος συγκέντρωσης πληροφοριών µε σκοπό 

την άρτια επικοινωνία µεταξύ των κρατικών φορέων και οργανισµών. 

• Η σύνταξη και δηµοσίευση ισολογισµών για όλα τα Νοµικά Πρόσωπα 

∆ηµοσίου ∆ικαίου, που σκοπό έχει την απόλυτη διαφάνεια των 

οικονοµικών καταστάσεων. 

• Η δηµοσίευση όλων των οικονοµικών καταστάσεων σε δικτυακό τόπο 

• Η ∆ηµιουργία On line βάσης δεδοµένων 

• Η Καθιέρωση δηµοσίευσης ετήσιας έκθεσης περί του ∆ηµοσίου Χρέους 

όπου και θα αναφέρεται µε απόλυτη σαφήνεια το ύψος , η διάρθρωση 

και τα χαρακτηριστικά του ∆ηµοσίου Χρέους. 

• Αυστηρός έλεγχος της ευλογοφάνειας των στοιχείων που 

δηµοσιεύονται. 
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