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Ψήφισµα για τα ζητήµατα λειτουργίας των συνταγµατικώς 

κατοχυρωµένων Ανεξάρτητων Αρχών1 

 

Οι συνταγµατικώς κατοχυρωµένες Ανεξάρτητες Αρχές συµβάλλουν 

στη διασφάλιση θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών. Η συγκρότηση 

και λειτουργία τους ανταKοκρίνεται στη δυσκολία των υKαρχόντων 

διοικητικών µηχανισµών να αντιµετωKίσουν Kολυδιάστατα ζητήµατα 

Kροστασίας ορισµένων ανθρωKίνων δικαιωµάτων, Kου αKειλούνται αKό την 

χρήση των νέων τεχνολογιών. Οι Ανεξάρτητες Αρχές έχουν εξοKλιστεί, 

εKίσης, µε αρµοδιότητες για την ορθολογικότερη ρύθµιση της άσκησης 

ελευθεριών, Kου συνδέονται µε την οικονοµία της αγοράς, η οKοία αKειλεί, 

αν µείνει ανεξέλεγκτη, ατοµικά δικαιώµατα και συλλογικά αγαθά µεγάλης 

σηµασίας. Η συνταγµατοKοίηση κατά την αναθεώρηση του 2001 εξέφρασε 

τη βούληση της θεσµικής ενίσχυσης των Ανεξάρτητων Αρχών και της 

λειτουργίας τους υKέρ της Kροστασίας των δικαιωµάτων χωρίς Kαρεµβολές 

αKό την εκάστοτε κυβερνητική εξουσία. 

To έργο των Ανεξάρτητων Αρχών είναι, εKοµένως, όχι µόνον 

αναγκαίο και αναντικατάστατο, λόγω των KολύKλοκων τεχνολογικών 

εξελίξεων και της χαοτικής και ανεξέλεγκτης οικονοµίας της αγοράς, αλλά 

συνταγµατικά KροβλεKόµενο και εKιβαλλόµενο, διότι µόνον έτσι µKορούν 

να Kροστατευτούν αKοτελεσµατικά ορισµένα δικαιώµατα των Kολιτών και 

να τηρηθούν οι εγγυήσεις ενός ουσιαστικού κράτους δικαίου.  

 Η ΕΕ∆Α Kαρακολουθεί το ζήτηµα της οµαλής λειτουργίας των 

συνταγµατικώς κατοχυρωµένων Ανεξάρτητων Αρχών στο Kλαίσιο των 

θεµάτων Kου άKτονται των δικαιωµάτων του ανθρώKου, κατ’ εφαρµογή του 

                                                 
1 Το εν λόγω ψήφισµα υιοθετήθηκε α�ό την Ολοµέλεια της ΕΕ∆Α στην α�ό 14 Φεβρουαρίου 

2008 συνεδρίασή της. 
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άρθρου 1 του ιδρυτικού της νόµου 2667/1998. Η σKουδαιότητα του ρόλου 

τους για την Kροστασία των δικαιωµάτων του ανθρώKου εκφράζεται εξάλλου 

µε την εκKροσώKηση στην ΕΕ∆Α τριών εκ των Kέντε συνταγµατικώς 

κατοχυρωµένων Ανεξάρτητων Αρχών και συγκεκριµένα, του Συνηγόρου του 

Πολίτη, της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων ΠροσωKικού Χαρακτήρα 

(Α.Π.∆.Π.Χ.) και του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), ενώ 

και οι λοιKές συνταγµατικώς κατοχυρωµένες Αρχές, η Αρχή ∆ιασφάλισης 

του ΑKορρήτου των ΕKικοινωνιών (Α.∆.Α.Ε.) και το Ανώτατο Συµβούλιο 

ΕKιλογής ΠροσωKικού (Α.Σ.Ε.Π.), είναι αρµόδιες για τη διασφάλιση και 

Kροστασία δικαιωµάτων, Kου έχουν εKανειληµµένα αKασχολήσει την ΕΕ∆Α.  

Με αφορµή τη µη συµµόρφωση της ∆ιοίκησης την 17.11.2007 µε την 

αKόφαση 58/2005 της εκ του Συντάγµατος αρµόδιας Α.Π.∆.Π.Χ., η οKοία 

είχε ρητώς αKαγορεύσει τη λειτουργία των εγκατεστηµένων σε 

διασταυρώσεις ή οδικούς άξονες συσκευών εικονοληψίας κατά τη διάρκεια 

διαδηλώσεων, η ΕΕ∆Α εκφράζει την ανησυχία της για την αKοδυνάµωση 

της KροβλεKόµενης αKό το Σύνταγµα αρµοδιότητας της Α.Π.∆.Π.Χ. και 

τονίζει την ανάγκη σεβασµού των αKοφάσεων της Αρχής αKό τα άλλα 

Kολιτειακά όργανα.  

Ζητήµατα Kροστασίας ανθρωKίνων δικαιωµάτων ανάλογης δυσκολίας 

αντιµετωKίζουν όλες οι συνταγµατικώς κατοχυρωµένες Ανεξάρτητες Αρχές. 

Ο αKαρέγκλιτος σεβασµός της θεσµικής ανεξαρτησίας τους αKοτελεί 

αKαραίτητη KροϋKόθεση για την αKοτελεσµατική Kροστασία των 

ανθρωKίνων δικαιωµάτων Kου εµKίKτουν στις αρµοδιότητες των 

συνταγµατικώς κατοχυρωµένων Ανεξάρτητων Αρχών. Το άρθρο 101Α του 

Συντάγµατος Kροσθέτει την εγγύηση της KροσωKικής και λειτουργικής 

ανεξαρτησίας των µελών τους, ώστε να αKοκλείεται οKοιαδήKοτε Kαρέµβαση 

αKό τη ∆ιοίκηση και να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του ελεγκτή αKό τον 

ελεγχόµενο.  

Η εKιλογή των µελών αKό τη ∆ιάσκεψη των Προέδρων της Βουλής µε 

οµοφωνία ή Kάντως µε την αυξηµένη Kλειοψηφία των 4/5 των µελών της, 

σύµφωνα µε την Kαρ. 2 του άρθρου 101Α του Συντάγµατος, όKως έχει 

τονίσει η ΕΕ∆Α σε Kροηγούµενη αKόφαση σχετικά µε το ζήτηµα του 
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ελέγχου την Ανεξάρτητων Αρχών2, ωθεί στην εκλογή KροσωKικοτήτων 

εγνωσµένου κύρους και υKερκοµµατικής αKοδοχής µε αKοτέλεσµα την 

ενδυνάµωση της ανεξαρτησίας των Αρχών. ΕKιKροσθέτως εKισηµαίνεται ότι 

η Kαρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ Α’ 220/20.09.2002) για τις 

συνταγµατικώς κατοχυρωµένες Ανεξάρτητες Αρχές KροβλέKει την 

ανανέωση της θητείας των µελών τους µε τρόKο, ώστε να διασφαλίζεται η 

συνέχεια της λειτουργίας των Ανεξάρτητων Αρχών.  

Η ΕΕ∆Α υKογραµµίζει ότι αKαραίτητη KροϋKόθεση, κατά τα 

ανωτέρω, για την εύρυθµη λειτουργία των συνταγµατικώς κατοχυρωµένων 

Αρχών αKοτελεί η εξεύρεση συναινετικών λύσεων, σε συνδυασµό µε την 

εKιλογή ατόµων Kου διαθέτουν τις αKαιτούµενες γνώσεις, ικανότητες, 

κύρος και δηµοκρατικό ήθος. ΕKιKλέον, Kροκειµένου να ανταKοκριθούν 

στο συνταγµατικό τους ρόλο, οι Ανεξάρτητες Αρχές χρειάζονται το 

κατάλληλο υλικοτεχνικό και ανθρώKινο δυναµικό, για την ενίσχυση και 

βελτίωση του οKοίου οφείλει να µεριµνήσει η Πολιτεία.  

Η σηµαντική συµβολή των συνταγµατικώς κατοχυρωµένων 

Ανεξάρτητων Αρχών στην Kροστασία των ανθρωKίνων δικαιωµάτων 

συνεKάγεται ότι κάθε ενέργεια αντίθετη Kρος τις αKοφάσεις τους, 

ανεξαρτήτως Kροέλευσης, σηµαίνει υKοβάθµιση του έργου τους και θέτει σε 

κίνδυνο το σεβασµό των δικαιωµάτων του ανθρώKου.  

Για τους λόγους αυτούς, η ΕΕ∆Α: 

1. Χαιρετίζει την ανανέωση της θητείας του ΕΣΡ και του Συνηγόρου 

του Πολίτη και καλεί τα κόµµατα Kου εκKροσωKούνται στη Βουλή να 

οµονοήσουν για την ταχύτατη εKιλογή των µελών των υKολοίKων 

Ανεξάρτητων Αρχών, των οKοίων η θητεία έχει λήξει. 

2. ΑKευθύνει έκκληση, τόσο Kρος την εκτελεστική όσο και Kρος τη 

δικαστική εξουσία, για την KροάσKιση του θεσµικού ρόλου των 

Ανεξάρτητων Αρχών στο Kλαίσιο της Kροστασίας των δικαιωµάτων του 

ανθρώKου.  

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2008 

                                                 
2 ΑKόφαση της ΕΕ∆Α για το θέµα του ελέγχου των Ανεξάρτητων Αρχών και των θεσµών 

Kροστασίας των ∆ικαιωµάτων του ΑνθρώKου της 03.05.2007.  


