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Α�όφαση για το θέµα του ελέγχου των 

Ανεξάρτητων Αρχών και των θεσµών �ροστασίας των ∆ικαιωµάτων 

του Ανθρώ�ου* 

 

1. Το τεθέν ζήτηµα νέας ρύθµισης του ελέγχου των Ανεξάρτητων Αρχών, α@ό 

τον ε@ίσηµο τρό@ο @ου @αρουσιάσθηκε, α@ό τις ε@ικρίσεις κά@οιων συγκεκριµένων 

α@οφάσεων ε@ιτρο@ών και α@ό τις @ροταθείσες τρο@ο@οιήσεις των σήµερα 

ισχυουσών ρυθµιστικών διατάξεων, ε@ιβεβαιώνει @ως @ροϋ@όθεση για την οµαλή 

λειτουργία και εξέλιξη του θεσµού αυτού είναι η ανεκτικότητα της εκάστοτε 

@ολιτικής ηγεσίας, ακόµα και όταν κά@οτε οι Αρχές αυτές @αίρνουν θέσεις 

διαφορετικές α@ό τις κυβερνητικές. 

 Ο λόγος όµως ύ@αρξης αυτών των Αρχών είναι ακριβώς η εκτός @ολιτικής 

εξουσίας ρύθµιση µερικών συγκεκριµένων καταστάσεων και ο έλεγχος των 

διοικητικών µέτρων και ιδίως της εφαρµογής τους. Η ίδια δε η @ολιτική εξουσία, 

έχει εκχωρήσει το χειρισµό κά@οιων συγκεκριµένων θεµάτων, ιδιαζόντως λε@τών 

και @ολύ@λοκων –λόγω της τεράστιας τεχνολογικής @ροόδου– αλλά και 

συνδεδεµένων µε µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα σε υ@ερκοµµατικές 

@ροσω@ικότητες @ου διαθέτουν ειδικές γνώσεις και µακρά σταδιοδροµία εκτός 

κοµµατικών σκο@ιµοτήτων και δια@λοκών. 

2. Τα @ροταθέντα ε@ισήµως µέτρα οδηγούν στη µείωση της ανεξαρτησίας των 

Αρχών αυτών. Η εκλογή των µελών τους α@ό τη ∆ιάσκεψη των Προέδρων της 

Βουλής του άρθρου 13 του Κανονισµού της Βουλής1 µε συναίνεση ή το λιγότερο µε 

                                                 

*Η εν λόγω α
όφαση υιοθετήθηκε κατά 
λειοψηφία α
ό την Ολοµέλεια της ΕΕ∆Α, της 3ης Μαΐου 

2007. Εισηγήτρια ήταν η Καθηγ. Α. Γιωτο
ούλου-Μαραγκο
ούλου, µέλος της ΕΕ∆Α, Πρόεδρος του 

Ιδρύµατος Μαραγκο
ούλου για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ
ου  
1 Άρθρο 13, @αρ. 1: Η ∆ιάσκεψη των Προέδρων α@οτελείται α@ό τον Πρόεδρο και τους 

διατελέσαντες Προέδρους της Βουλής, εφόσον έχουν εκλεγεί Βουλευτές, τους Αντι@ροέδρους της 

Βουλής, τους Προέδρους των διαρκών ε@ιτρο@ών, τον Πρόεδρο της Ε@ιτρο@ής Θεσµών και 

∆ιαφάνειας, τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και έναν ανεξάρτητο Βουλευτή, ως 

εκ@ρόσω@ο των ανεξαρτήτων, εφόσον ο αριθµός αυτών είναι τουλάχιστον @έντε (5). 
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@οσοστό 4/5,2 ε@ιτρέ@ει να εκλεγούν @ροσω@ικότητες γενικής α@οδοχής. 

Σηµειωτέον ότι η ∆ιάσκεψη των Προέδρων της Βουλής έχει, α@ό τη συγκρότησή 

της, το µεγαλύτερο δυνατό βαθµό κύρους και κοµµατικής αντι@ροσω@ευτικότητας. 

Αντίθετα, η εκλογή µελών των Ανεξάρτητων Αρχών µε α@λή @λειοψηφία θα 

σήµαινε δυνατότητα εκλογής @ροσω@ικοτήτων κυβερνητικής έγκρισης.  

 Όσον αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, @ου @ροβλέ@ει το άρθρο 101Α του 

Συντάγµατος, ρυθµίζεται σαφώς α@ό το άρθρο 138Α του Κανονισµού της Βουλής, 

είναι αρκετά εξασφαλιστικός υ@ερκοµµατικού κοινοβουλευτικού ελέγχου αφού σ’ 

αυτόν µετέχουν οι αρµόδιες ε@ιτρο@ές της Βουλής @ου ενηµερώνουν και τον 

αρµόδιο, εκάστοτε, Υ@ουργό.3 Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος της αρµόδιας 

Ε@ιτρο@ής αφορά το κατά @όσο οι Ανεξάρτητες Αρχές ε@ιτελούν το έργο τους και 

λειτουργούν στο @λαίσιο της νοµιµότητας. Αντίθετα, έλεγχος της σκο@ιµότητας και 

της ορθότητας των @άσης φύσεως α@οφάσεων τους δεν νοείται. 

 Το @ροταθέν µέτρο ίδρυσης Ειδικής Ε@ιτρο@ής της Βουλής η ο@οία θα έχει 

ως αντικείµενο τη συνεχή @αρακολούθηση του έργου των ανεξαρτήτων ε@ιτρο@ών, 

στην  ο@οία θα λογοδοτούν 5 τουλάχιστον φορές σε κάθε σύνοδο οι Πρόεδροι των 

Ανεξάρτητων Αρχών, δίνει την εντύ@ωση συνεχούς κηδεµονίας, η ο@οία 

@ροσκρούει στην α@αιτούµενη βασική ιδιότητα των αρχών αυτών @ου είναι η 

ανεξαρτησία. 

 Σηµειωτέον ότι ο έλεγχος νοµιµότητας µε @ροσφυγή ενώ@ιον του ΣτΕ είτε εκ 

µέρους @ροσώ@ου θιγοµένου είτε του ίδιου του Υ@ουργού, υφίσταται και σήµερα. 

3. Εκείνο @ου η ως τώρα εµ@ειρία µας υ@οδεικνύει ως αναγκαίο, είναι κατά τη 

γνώµη µας, η υ@οστήριξη και ενίσχυση κάθε είδους σ’ αυτές τις Αρχές, @ου οι 

καθηµερινά ερχόµενες σε φως δια@λοκές καθιστούν @ερισσότερο αναγκαίες. Η 

αντιδικία µαζί τους όταν η @ολιτική γραµµή διαφέρει, έχει αρνητική ε@ίδραση 

στην ουσιαστική α@όδοσή τους.  Η θητεία τους, άλλωστε, δεν είναι τόσο µακρά και 

η τυχόν µη αντα@όκριση κά@οιου µέλους στα καθήκοντά του και η εκλογή νέου 

                                                 
2 Άρθρο 14, εδ. (δ) Κανονισµού της Βουλής. 
3 Άρθρο 138 Α: 1. Κάθε ανεξάρτητη αρχή υ@οβάλλει τον Οκτώβριο κάθε έτους έκθεση για το έργο 

της στον Πρόεδρο της Βουλής. Ο Πρόεδρος της Βουλής διαβιβάζει την έκθεση στη µόνιµη ε@ιτρο@ή 

θεσµών και διαφάνειας ή στην αρµόδια διαρκή ε@ιτρο@ή ή και σε συνιστώµενη κατά @ερί@τωση α@ό 

τη ∆ιάσκεψη των Προέδρων ε@ιτρο@ή. 2. Η αρµόδια διαρκής ε@ιτρο@ή, η µόνιµη ε@ιτρο@ή θεσµών 

και διαφάνειας και η συνιστώµενη, τυχόν, κατά @ερί@τωση ε@ιτρο@ή υ@οβάλλουν στον Πρόεδρο της 

Βουλής τα @ορίσµατα των συζητήσεών τους για το έργο κάθε ανεξάρτητης αρχής, ο ο@οίος τα 

α@οστέλλει στον αρµόδιο Υ@ουργό και την ελεγχόµενη αρχή. Στο @όρισµα @εριλαµβάνεται και η 

γνώµη της µειοψηφίας. Το άρθρο 43Α @αρ. 6 εδάφιο @ρώτο εφαρµόζεται αναλόγως. 
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κατά τη λήξη της θητείας του α@ό την Ε@ιτρο@ή των Προέδρων της Βουλής – µε 

την @λειοψηφία των 4/5 – είναι ευχερής.  

 

 

Αθήνα, 3 Μαΐου 2007 

 

 


