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ΕΙΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΘ ΜΕΛΕΣΘ 

Θ παροφςα μελζτθ αποςκοπεί ςτθν παραγωγι ενόσ βαςικοφ κειμζνου για τθν 

επικοινωνία ςτο ευρφτερο κοινό του ελλθνικοφ πολιτικοφ και διοικθτικοφ 

ςυςτιματοσ. Το περίγραμμα του ελλθνικοφ κράτουσ (προφίλ) και τθσ ελλθνικισ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ δίδεται με τρόπο ςυνοπτικό και εφλθπτο. Καλφπτει όλεσ τισ 

ςθμαντικζσ λειτουργίεσ του κράτουσ και ιδιαίτερα όλουσ τουσ ςθμαντικοφσ τομείσ 

δθμόςιασ πολιτικισ.  

Θ μεκοδολογία τθσ μελζτθσ κα αφορά ςτθν αποτφπωςθ τθσ λειτουργίασ του 

κράτουσ, τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Λδιαίτερα ςτο 

πλαίςιο τθσ εφαρμογισ δθμοςίων πολιτικϊν, ςτθν εκνικι και ευρωπαϊκι τουσ 

διάςταςθ, με ζμφαςθ και ςτθν πολυεπίπεδθ διακυβζρνθςθ (Επιτροπι των 

Ρεριφερειϊν 2009, 2014). 

Το βαςικό κριτιριο τθσ καταγραφισ Υπθρεςιϊν και Φορζων του ελλθνικοφ Κράτουσ 

κα είναι πρωτίςτωσ το λειτουργικό κριτιριο: ςε ποια λειτουργία του Κράτουσ 

ςυμβάλλει κάκε είδοσ ι κατθγορία Υπθρεςιϊν/Φορζων και όχι θ ςυνολικι 

απογραφι τουσ. Λδιαίτερα ςτθ διαμόρφωςθ, ςχεδίαςθ, υλοποίθςθ, παρακολοφκθςθ, 

αξιολόγθςθ των δθμοςίων πολιτικϊν. Δθλαδι ςτον κφκλο τθσ δθμόςιασ πολιτικισ 

(Lasswell, 1956) 

Εκκινϊντασ από τισ ςχετικζσ Συνταγματικζσ προβλζψεισ, περιγράφεται θ διάρκρωςθ 

και ο τρόποσ λειτουργίασ των τριϊν εξουςιϊν και των πολιτειακϊν οργάνων. 

Ενδεικτικά, θ διαδικαςία νομοκζτθςθσ, θ Βουλι, θ Κυβζρνθςθ, τα Υπουργεία, θ 

Δικαςτικι εξουςία, οι ςυνταγματικά κατοχυρωμζνεσ ανεξάρτθτεσ διοικθτικζσ αρχζσ, 

θ Εκνικι Αρχι Διαφάνειασ, ο ρόλοσ των τριϊν μεγάλων ςωμάτων (Συμβοφλιο τθσ 

Επικρατείασ, Νομικό Συμβοφλιο του Κράτουσ, Ελεγκτικό Συνζδριο) κ.α. Θ οργάνωςθ, 

οι αρμοδιότθτεσ και οι λειτουργίεσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ με Υπθρεςίεσ και Φορείσ 

που εμπλζκονται ςτθ λειτουργία του Κράτουσ και ςτον ςχεδιαςμό, νομοκζτθςθ και 

υλοποίθςθ δθμοςίων πολιτικϊν, βάςθ των ιςχυόντων νόμων (όπωσ τον 

ν.4622/2019). Θ διαςφάλιςθ του ελζγχου τθσ κρατικισ εξουςίασ και τθσ διαφάνειασ. 
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ΠΕΡΙΛΘΨΘ 

 μορφι του πολιτεφματοσ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ είναι προεδρευομζνθ 

κοινοβουλευτικι δθμοκρατία. Το πολίτευμα τθσ Ελλάδασ δεν μπορεί να 

αλλάξει οφτε με ανακεϊρθςθ του Συντάγματοσ που απαιτεί αυξθμζνθ 

πλειοψθφία ςτθ Βουλι.  

Το ελλθνικό πολίτευμα βαςίηεται ςτθν :  

 Δθμοκρατικι αρχι: δθλαδι οι αποφάςεισ λαμβάνονται με πλειοψθφία, αλλά 

τα βαςικά δικαιϊματα τθσ μειοψθφίασ προςτατεφονται.  

 Αντιπροςωπευτικι και ςτθν Κοινοβουλευτικι αρχι: δθλαδι υπάρχουν 

πολλά ελεφκερα κόμματα που ςυμμετζχουν ςε εκλογζσ και ο λαόσ εκλζγει 

τουσ βουλευτζσ που τον αντιπροςωπεφουν ςτθ Βουλι που δίνει ψιφο 

εμπιςτοςφνθσ ςτθν κυβζρνθςθ, τθν ελζγχει και ψθφίηει τουσ νόμουσ.  

Στο ελλθνικό Σφνταγμα είναι βαςικι θ αρχι τθσ διάκριςθσ των λειτουργιϊν. Λδιαίτερα 

θ δικαιοςφνθ είναι ανεξάρτθτθ και ελζγχει το βακμό που περιορίηει το κράτοσ και θ 

διοίκθςθ τα ατομικά δικαιϊματα, με γνϊμονα το κοινωνικό κράτοσ δικαίου. Θ 

εκτελεςτικι λειτουργία (κυβζρνθςθ) διαςταυρϊνεται ςε ςθμαντικό βακμό με τθν 

νομοκετικι (Βουλι), ενϊ ο Ρρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ είναι ο αιρετόσ αρχθγόσ του 

κράτουσ και ο ρυκμιςτισ του πολιτεφματοσ με εκτελεςτικζσ και νομοκετικζσ 

αρμοδιότθτεσ. 

Οι νόμοι και οι δθμόςιεσ πολιτικζσ νομοκετοφνται από τθν Βουλι που ψθφίηει τα 

νομοςχζδια που κατακζτουν οι αρμόδιοι υπουργοί τθσ κυβζρνθςθσ, ι τισ προτάςεισ 

των βουλευτϊν. Ο τρόποσ που λειτουργεί θ Βουλι και θ νομοκετικι διαδικαςία, 

προςδιορίηεται ςτα βαςικά ςθμεία από το Σφνταγμα. Πμωσ θ Βουλι ψθφίηει 

ελεφκερα τον Κανονιςμό τθσ, που ρυκμίηει τισ λεπτομζρειεσ του τρόπου που γίνεται 

θ ςυηιτθςθ επί των νομοςχεδίων ι των προτάςεων ςτισ επιτροπζσ τθσ και ςτθν 

ολομζλεια τθσ. 

Τα δικαςτιρια αποτελοφν εγγφθςθ του Συντάγματοσ και του κράτουσ δικαίου κακϊσ 

δεν υποχρεοφνται να εφαρμόηουν νόμουσ αντίκετουσ ςτο Σφνταγμα. Ο δικαςτικόσ 

ζλεγχοσ τθσ αντιςυνταγματικότθτασ των νόμων είναι «διάχυτοσ», γίνεται από όλα τα 

δικαςτιρια και «παρεμπίπτων» δθλαδι ο νόμοσ δεν ακυρϊνεται, αλλά 

Θ 
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παραμερίηεται ςτθν υπόκεςθ που εκδικάηει το δικαςτιριο εφόςον τον κεωρεί 

αντιςυνταγματικό. 

Θ εκτελεςτικι λειτουργία αςκείται από τον Ρρόεδρο τθσ Δθμοκρατίασ και τθν 

Κυβζρνθςθ, δθλαδι τον Ρρωκυπουργό και τα μζλθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου. 

Στθν εκτελεςτικι λειτουργία ςυμπεριλαμβάνονται τα όργανα τθσ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ (Δ.Δ). Δεδομζνου ότι το διοικθτικό ςφςτθμα τθσ Χϊρασ είναι το 

αποκεντρωτικό, ςτα όργανα τθσ Δ.Δ. περιλαμβάνονται όλα τα διοικθτικά όργανα τθσ 

κεντρικισ ι αποκεντρωμζνθσ κρατικισ διοικιςεωσ ι τθσ αυτοδιοίκθςθσ. Τα κεντρικά 

όργανα του Κράτουσ ζχουν τθ γενικι κατεφκυνςθ, το ςυντονιςμό και τον ζλεγχο 

νομιμότθτασ των πράξεων των περιφερειακϊν οργάνων. 

Θ Κυβζρνθςθ ζχει τθν αποφαςιςτικι λειτουργία ςτθν άςκθςθ τθσ γενικισ πολιτικισ 

τθσ χϊρασ, ενϊ διακζτει δικαίωμα νομοκετικισ πρωτοβουλίασ, δθλαδι να υποβάλει 

ςχζδια νόμου ςτθ Βουλι αλλά και δικαίωμα ζκδοςθσ κανονιςτικϊν ρυκμίςεων ςτο 

πλαίςιο νομοκετικισ εξουςιοδότθςθσ. Στο επίκεντρο τθσ Κυβζρνθςθσ βρίςκεται ο 

Ρρωκυπουργόσ, ο οποίοσ επιλζγει τα μζλθ τθσ Κυβζρνθςθσ, διαςφαλίηει τθν ενότθτά 

τθσ και ςυντονίηει το κυβερνθτικό ζργο.  

Θ διοικθτικι οργάνωςθ τθσ Χϊρασ διαρκρϊνεται ςε τρία επίπεδα: Θ Κεντρικι 

Δθμόςια Διοίκθςθ αποτελείται από τθν Ρροεδρία τθσ Δθμοκρατίασ, τθν Ρροεδρία 

τθσ Κυβζρνθςθσ, τα Υπουργεία και τισ αποκεντρωμζνεσ ι περιφερειακζσ υπθρεςίεσ 

τουσ, τισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ και τισ Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ. 

Τα άλλα δφο επίπεδα αναφζρονται ςτουσ δφο βακμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 

(Ο.Τ.Α.) που ςιμερα είναι οι Διμοι, αϋ βακμοφ και οι Ρεριφζρειεσ, βϋ βακμοφ Ο.Τ.Α. 

Και οι δφο αυτοί βακμοί Αυτοδιοίκθςθσ ζχουν τθ διοίκθςθ των τοπικϊν υποκζςεων, 

το εφροσ και οι κατθγορίεσ των οποίων κακορίηονται από το νόμο. Οι αρχζσ των 

Ο.Τ.Α. αναδεικνφονται μετά από εκλογζσ κάκε τζςςερα χρόνια με άμεςθ 

ψθφοφορία. Οι οργανιςμοί τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ είναι νομικά πρόςωπα δθμοςίου 

δικαίου και ζχουν διοικθτικι και οικονομικι αυτοτζλεια. Αςκοφν δε τισ αρμοδιότθτζσ 

τουσ ςε ςυγκεκριμζνθ εδαφικι περιφζρεια και ωσ αντικείμενο ζχουν τθν διαχείριςθ 

των τοπικϊν υποκζςεων, υπό τθν ζννοια τθσ εδαφικισ αρμοδιότθτασ. 

Στο νομικό πρόςωπο του κράτουσ (Δθμόςιο), εντάςςονται και οι Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ 

και οι οποίεσ διακζτουν ευρείεσ αποφαςιςτικζσ αρμοδιότθτεσ, είναι όμωσ 

ανεξάρτθτεσ απζναντι ςτθν εκτελεςτικι λειτουργία και ειδικότερα ςτθν Κυβζρνθςθ. 
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Επιπρόςκετα, εντόσ τθσ κεντρικισ Διοίκθςθσ λειτουργοφν με γνωμοδοτικζσ ι 

ςυμβουλευτικζσ αρμοδιότθτεσ ςυλλογικά όργανα που είναι γνωςτά ωσ μεγάλα 

ςϊματα τθσ διοίκθςθσ και πρόκειται για το:  

 Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ 

 Ελεγκτικό Συνζδριο  

 Νομικό Συμβοφλιο του Κράτουσ.  

Τα δφο πρϊτα ζχουν διφυι χαρακτιρα αφοφ διακζτουν πζρα από διοικθτικζσ και 

δικαιοδοτικζσ αρμοδιότθτεσ, αποτελϊντασ μαηί με τον Άρειο Ράγο τα ανϊτατα 

δικαςτιρια τθσ Χϊρασ. 

Στο πλαίςιο τθσ υποχρζωςθσ κάκε δθμοκρατικά οργανωμζνθσ πολιτείασ ςτθν οποία 

ζχουν εφαρμογι οι αρχζσ του κράτουσ δικαίου, είναι μεταξφ άλλων, και θ προςταςία 

του διοικοφμενου από τθ δράςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Στο πλαίςιο αυτό ςτθν 

ελλθνικι ζννομθ τάξθ προβλζπονται οι εξισ τρόποι ελζγχου α) ο κοινοβουλευτικόσ 

ζλεγχοσ, β) ο δικαςτικόσ ζλεγχοσ και γ) ο διοικθτικόσ ζλεγχοσ.  

Θ τρίτθ λειτουργία που προβλζπεται ςτο άρκρο 26 του Συντάγματοσ, είναι θ 

δικαςτικι λειτουργία. Βαςικι αποςτολι τθσ είναι θ ερμθνεία και θ εφαρμογι των 

κανόνων δικαίου που νομοκετοφνται από τθ νομοκετικι λειτουργία και αςκοφνται 

από τθν εκτελεςτικι λειτουργία.  

Θ δικαςτικι λειτουργία αςκείται από τα δικαςτιρια, οποία ςυγκροτοφνται από 

τακτικοφσ δικαςτζσ. Κατά το άρκρο 93 του Συντάγματοσ προβλζπεται θ λειτουργία 

διοικθτικϊν, πολιτικϊν και ποινικϊν δικαςτθρίων τα οποία οργανϊνονται με 

ειδικοφσ νόμουσ. 

Τζλοσ, ειδικι αναφορά γίνεται για τα προβλεπόμενα από το Σφνταγμα δικαςτιρια 

και τα οποία είναι:  

• Δικαςτιριο Αγωγϊν Κακοδικίασ (άρκρο 99 §1 Σ),  

• Ανϊτατο Ειδικό Δικαςτιριο (άρκρο 100 Σ),  

• Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ, (άρκρο 95 Σ), και 

• Ελεγκτικό Συνζδριο (άρκρο 98 Σ). 
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ΣΟ ΤΝΣΑΓΜΑ ΚΑΙ ΣΟ ΠΟΛΙΣΕΤΜΑ ΣΘ 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Το Σφνταγμα είναι το ςφςτθμα κανόνων δικαίου που ρυκμίηουν τθ ςυγκρότθςθ, τθν 

οργάνωςθ και τθν άςκθςθ κρατικισ εξουςίασ. Ειδικότερα οι ςυνταγματικοί κανόνεσ 

αφοροφν:  

 Στθν οργάνωςθ και ςτισ λειτουργίεσ τθσ πολιτείασ, ςτθν άςκθςθ τθσ 

εξουςίασ, ςτο πολίτευμα, 

 ςτθ ςχζςθ κράτουσ και κοινωνίασ, δθλαδι τα ατομικά, κοινωνικά και 

πολιτικά δικαιϊματα, 

 ςτθ ςχζςθ τθσ εκνικισ ζννομθ τάξθσ µε τθ διεκνι ζννομθ τάξθ 

(διεκνζσ δίκαιο, διεκνείσ οργανιςμοί) και τθν υπερεκνικι ζννομθ τάξθ 

(ιδιαίτερα με το ενωςιακό δίκαιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ/Ε.Ε.). 

Θ ΜΟΡΦΘ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΕΤΜΑΣΟ  

Το πολίτευμα τθσ Ελλάδασ βαςίηεται ςτο τυπικό Σφνταγμα τθσ Ελλάδασ ( Σ 1) που 

ψθφίςτθκε και άρχιςε να ιςχφει ςτισ 11 Λουνίου 1975 και είναι «προεδρευομζνθ 

κοινοβουλευτικι δθμοκρατία» (άρκρο 1, παρ. 1 Σ ). Το γραπτό ελλθνικό Σφνταγμα 

ζχει ανϊτερθ τυπικι ιςχφ και ανακεωρείται με βάςθ προβλεπόμενθ ςτο Σφνταγμα 

διαδικαςία που δεν κίγει τισ βαςικζσ διατάξεισ του όπωσ το πολίτευμα και τα 

δικαιϊματα. Νόμοι και διοικθτικζσ πράξεισ που είναι αντίκετεσ προσ αυτό 

καταργοφνται. Υπάρχει ζλεγχοσ τθσ ςυνταγματικότθτασ των νόμων και υποχρζωςθ 

των δικαςτϊν να μθ ςυμμορφϊνονται με διατάξεισ που τίκενται κατά κατάλυςθ του 

(Μαυριάσ, 2000, ς. 31 & 2022 ).  

Θ προεδρευομζνθ κοινοβουλευτικι δθμοκρατία κεμελιϊνεται ςτθ λαϊκι κυριαρχία 

και «όλεσ οι εξουςίεσ πθγάηουν από τον Λαό, υπάρχουν υπζρ αυτοφ και του Ζκνουσ 

και αςκοφνται όπωσ ορίηει το Σφνταγμα» (άρκρο 1, παρ. 3 Σ ). Στο αμζςωσ επόμενο 

                                                      
1
 Ππου Σ εννοείται ςτο παρόν το Σφνταγμα όπωσ ιςχφει μετά τθν τελευταία ανακεϊρθςθ του 2019. 
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άρκρο 2 Σ τίκεται ωσ βαςικι αρχι του πολιτεφματοσ θ προςταςία τθσ αξίασ του 

ανκρϊπου και θ ανάπτυξθ ειρθνικϊν και φιλικϊν ςχζςεων με άλλα κράτθ και λαοφσ.  

ΤΝΣΟΜΘ ΙΣΟΡΙΚΘ ΑΝΑΔΡΟΜΘ ΣΟ ΤΝΣΑΓΜΑ ΣΘ 

ΕΛΛΑΔΟ  

Το Σφνταγμα του 1975 ζκεςε τα κεμζλια τθσ ομαλότθτασ ςτθν πολιτικι ηωι και 

αποτφπωςε τθ βοφλθςθ του Ελλθνικοφ Λαοφ να αφιςει πίςω του τθν περίοδο τθσ 

δικτατορίασ (1967-1974), να επαναφζρει και να ιςχυροποιιςει τισ δθμοκρατικζσ και 

κοινοβουλευτικζσ παραδόςεισ του. Στισ 24 Λουλίου 1974 υπό το βάροσ τθσ τουρκικισ 

ειςβολισ ςτθν Κφπρο, θ χοφντα κατζρρευςε και οι ςτρατιωτικοί παρζδωςαν τθν 

εξουςία ςτουσ πολιτικοφσ. Ο Κωνςταντίνοσ Καραμανλισ ορκίςτθκε Ρρωκυπουργόσ 

κυβζρνθςθσ εκνικισ ενότθτασ. Βαςικοί ςτόχοι ιταν θ αποκατάςταςθ τθσ 

δθμοκρατικισ ομαλότθτασ με τθν προετοιμαςία για τθ διενζργεια εκλογϊν. Θ χοφντα 

είχε καταργιςει τθ βαςιλεία και είχε εγκακιδρφςει προεδρικι δθμοκρατία με το 

νόκο δθμοψιφιςμα του Λουλίου του 1973, που δεν είχαν αναγνωρίςει οι πολιτικζσ 

δυνάμεισ τθσ χϊρασ. Θ κυβζρνθςθ με τθ Συντακτικι Ρράξθ τθσ 1θσ Αυγοφςτου 1974 

επανάφερε ςε ιςχφ το Σφνταγμα τθσ 1θσ Λανουαρίου 1952, χωρίσ τισ κεμελιϊδεισ 

διατάξεισ του που αφοροφςαν τθ μορφι του πολιτεφματοσ ωσ βαςιλευομζνθσ 

δθμοκρατίασ, αλλά με διάφορεσ ςυμπλθρϊςεισ που κρίκθκαν απαραίτθτεσ 

(Σταυρόπουλοσ 2018). Στο δθμοψιφιςμα τθσ 8θσ Δεκεμβρίου 1974 ποςοςτό 69,2% 

ψιφιςε υπζρ τθσ αβαςίλευτθσ δθμοκρατίασ, οπότε θ βαςιλεία καταργικθκε και 

επίςθμα.  

Θ μορφι του πολιτεφματοσ είναι μθ ανακεωριςιμθ διάταξθ του Συντάγματοσ με 

βάςθ και το άρκρο 110 Σ Επίςθσ δεν ανακεωροφνται οι διατάξεισ των άρκρων του Σ 

που αφοροφν ςτθν ιςότθτα, ςε οριςμζνεσ ελευκερίεσ των Ελλινων και ςτθ διάκριςθ 

των εξουςιϊν2.  

Θ διαδικαςία ανακεϊρθςθσ του Συντάγματοσ προβλζπει τθν διαπίςτωςθ τθσ 

ανάγκθσ ανακεϊρθςθσ ςυγκεκριμζνων διατάξεων με απόφαςθ τθσ Βουλισ που 

λαμβάνεται με αυξθμζνθ πλειοψθφία τριϊν πζμπτων (3/5) των Βουλευτϊν, μετά 

από πρόταςθ τουλάχιςτον 50 Βουλευτϊν και όχι νωρίτερα από 5ετία από τθν 

                                                      
2
 Άρκρο 2 παρ. 1, άρκρο 4 παρ. 1 & 4 & 7, άρκρο 5 παρ. 1 & 3, άρκρο 13 παρ. 1, άρκρο 26. 
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τελευταία ανακεϊρθςθ. Οι διατάξεισ που κα ανακεωρθκοφν ςυηθτοφνται και 

ψθφίηονται από τθ Βουλι και επίςθσ ψθφίηονται και από τθν επόμενθ Βουλι για να 

ιςχφςουν. Τουλάχιςτον ςτθν μία ψθφοφορία κα πρζπει οι τροποποιιςεισ να ζχουν 

εγκρικεί με αυξθμζνθ πλειοψθφία τριϊν πζμπτων (3/5) των Βουλευτϊν (άρκρο 110 

παρ. 2, 3, 4 Σ).  

Με βάςθ αυτι τθ διαδικαςία το Σφνταγμα ανακεωρικθκε το 1986, 2001, 2008, 2019.  

ΠΡΩΣΘ ΑΝΑΘΕΩΡΘΘ (1986)  

Οι βαςικζσ τροποποιιςεισ το 1986 ιταν θ κατάργθςθ των βαςικότερων 

αρμοδιοτιτων του Ρροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ όπωσ θ διάλυςθ τθσ Βουλισ και θ 

προκιρυξθ πρόωρων εκλογϊν, θ παφςθ τθσ Κυβζρνθςθσ, θ προκιρυξθ 

δθμοψθφίςματοσ για κρίςιμα εκνικά κζματα, ο ρόλοσ του κατά τθν διαδικαςία 

διοριςμοφ του Ρρωκυπουργοφ όταν κανζνα κόμμα δεν είχε απόλυτθ πλειοψθφία 

κ.α. Οι ςχετικζσ αρμοδιότθτεσ είχαν γίνει αντικείμενο κριτικισ και κρίκθκε ςκόπιμο 

να καταργθκοφν ι να μεταφερκοφν ςτθν Κυβζρνθςθ και τθν κυβερνθτικι 

πλειοψθφία τθσ Βουλισ. 

ΔΕΤΣΕΡΘ ΑΝΑΘΕΩΡΘΘ (2001) 

Θ ανακεϊρθςθ του 2001 ειςιγαγε ςτο Σφνταγμα νζα ατομικά δικαιϊματα: 

προςταςία τθσ γενετικισ ταυτότθτασ, προςταςία από τθν θλεκτρονικι επεξεργαςία 

προςωπικϊν δεδομζνων, κ.α. Επιδίωξε τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ ςτθν πολιτικι 

ηωι: για τθ χρθματοδότθςθ πολιτικϊν κομμάτων, προεκλογικζσ δαπάνεσ, ιδιοκτθςία 

ΜΜΕ, κ.ά. Ζλαβε υπόψθ τθν νομολογία του Ανϊτατου Ειδικοφ Δικαςτθρίου για τα 

ςχετικά κωλφματα και αςυμβίβαςτα προσ τθν ανάδειξθ ςτο βουλευτικό αξίωμα. 

Αναδιοργάνωςε τισ λειτουργίεσ τθσ Βουλισ. Ζφερε μεταρρυκμίςεισ ςτο πεδίο τθσ 

Δικαιοςφνθσ και ενίςχυςε το αποκεντρωτικό ςφςτθμα τθσ χϊρασ με τον 2ο βακμό 

τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Ρροβλζφκθκε θ ίδρυςθ πζντε (5) ςθμαντικϊν Ανεξάρτθτϊν 

Διοικθτικϊν Αρχϊν: θ Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, το 

Εκνικό αδιοτθλεοπτικό Συμβοφλιο, θ Αρχι Ρροςταςίασ Απορριτου των 

Επικοινωνιϊν, το Ανϊτατο Συμβοφλιο Επιλογισ Ρροςωπικοφ (ΑΣΕΡ) και ο Συνιγοροσ 
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του Ρολίτθ3. Επιπροςκζτωσ με το 101Α οριηόταν και ο τρόποσ εκλογισ των προζδρων 

των ανεξάρτθτων αρχϊν μζςω επιλογισ από το όργανο τθσ διάςκεψθσ των 

Ρροζδρων τθσ Βουλισ, το οποίο ομόφωνα ι κατά πλειοψθφία 4/5 επζλεγε και 

αποφάςιηε για τον διοριςμό κάκε προζδρου. Επιπλζον ανεξάρτθτεσ διοικθτικζσ 

αρχζσ ιδρφκθκαν και με νόμο όπωσ θ Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων, θ 

Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ, θ Εκνικι Αρχι Διαφάνειασ, κ.α.  

ΣΡΙΣΘ ΑΝΑΘΕΩΡΘΘ (2008)  

Το Σφνταγμα του 1975 ανακεωρικθκε για τρίτθ φορά το 2008 ςε περιοριςμζνο 

αρικμό διατάξεϊν του. Μεταξφ των διατάξεων που ζγιναν δεκτζσ, είναι θ κατάργθςθ 

του επαγγελματικοφ αςυμβιβάςτου των Βουλευτϊν, που είχε κεςπιςκεί με τθν 

ανακεϊρθςθ του 2001 και θ ειδικι μζριμνα του νομοκζτθ και τθσ Διοίκθςθσ για τθ 

κζςπιςθ αναπτυξιακϊν μζτρων και για τισ ορεινζσ και τισ νθςιωτικζσ περιοχζσ. 

Επίςθσ, προβλζφκθκε θ δυνατότθτα τθσ Βουλισ να υποβάλλει, υπό προχποκζςεισ, 

προτάςεισ τροποποίθςθσ επί μζρουσ κονδυλίων του προχπολογιςμοφ, αλλά και θ 

πρόβλεψθ ειδικότερθσ διαδικαςίασ ωσ προσ τθν παρακολοφκθςθ από τθ Βουλι τθσ 

εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ4. 

ΣΕΣΑΡΣΘ ΑΝΑΘΕΩΡΘΘ (2019) 

Στθν 4θ ανακεϊρθςθ του Συντάγματοσ εγκρίκθκε μία πολφ ςθμαντικι αλλαγι: Θ 

αποςφνδεςθ τθσ εκλογισ του Ρροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ από τθ διάλυςθ τθσ 

Βουλισ (άρκρο 32 παρ. 4 Σ ). Επίςθσ ρυκμίςτθκε καλφτερα θ βουλευτικι αςυλία 

(άρκρο 62) περιορίηοντασ τθν ςτθν άςκθςθ των βουλευτικϊν κακθκόντων 

(Αλιβιηάτοσ, 2019).  

ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΕΤΜΑΣΟ ΣΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

                                                      
3
 Ρροβλζψεισ ςτα αντίςτοιχα άρκρα Σ.: 9Α, 15 παρ. 2, 19 παρ. 2, 103 παρ. 7 και 103 παρ. 9 

4
 Βλ. και «Συνταγματικι Λςτορία» ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Βουλισ https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-

Ellinon/To-Politevma/Syntagmatiki-Istoria/ (πρόςβαςθ 6/3/2022) 
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Θ λειτουργία του ελλθνικοφ πολιτεφματοσ βαςίηεται ςε αρχζσ που προςδιορίηουν ςε 

ςθμαντικό βακμό τισ ςχζςεισ κράτουσ-ιδιωτϊν, τον τρόπο λειτουργίασ του και κατ’ 

επζκταςθ και τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ που νομοκετοφνται. 

Θ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΚΘ ΑΡΧΘ  

Κατά το ελλθνικό Σφνταγμα θ δθμοκρατικι αρχι νοείται ωσ θ αρχι τθσ πλειοψθφίασ, 

ςε διαλεκτικι όμωσ ςχζςθ με τθν προςταςία τθσ μειοψθφίασ. Σε ζνα πλαίςιο 

ιςότθτασ και ελευκερίασ, θ δθμοκρατία προςφζρει ίςεσ ευκαιρίεσ κεςμικισ 

ςυμμετοχισ ςτθν πολιτικι διαδικαςία, ϊςτε θ μειοψθφία να δφναται να καταςτεί 

πλειοψθφία  

(Τςάτςοσ 1993, 56). Θ δθμοκρατικι αρχι εξειδικεφεται ςτο άρκρο 1 Σ ωσ αρχι τθσ 

λαϊκισ κυριαρχίασ, άρκρο που δεν μπορεί να ανακεωρθκεί (άρκρο 110 Σ ). Αποτελεί 

«κεμζλιο του πολιτεφματοσ», ( Σ άρκρο 1 παρ. 3) και «κατευκυντιριο ερμθνευτικό 

κανόνα» για τθν ερμθνεία άλλων διατάξεων του Συντάγματοσ (Τςάτςοσ 1993, 58). 

Ρθγι τθσ εξουςίασ είναι ο λαόσ, ςκοπόσ τθσ εξουςίασ είναι το ςυμφζρον του λαοφ 

και ο τρόποσ άςκθςθσ τθσ εξουςίασ ορίηεται από το Σφνταγμα.  

Στο Σφνταγμα ορίηονται τα όργανα του κράτουσ, Βουλι, Κυβζρνθςθ, Ρρόεδροσ τθσ 

Δθμοκρατίασ (ΡτΔ), δικαιοςφνθ, που αςκοφν τθν νομοκετικι, εκτελεςτικι και 

δικαςτικι εξουςία. Σφμφωνα με το άρκρο 51 παρ.3 του Σ «οι βουλευτζσ εκλζγονται 

με άμεςθ, κακολικι και μυςτικι ψθφοφορία». Το άρκρο 52 Σ ορίηει ότι «θ ελεφκερθ 

και ανόκευτθ εκδιλωςθ τθσ λαϊκισ κζλθςθσ, ωσ ζκφραςθ τθσ λαϊκισ κυριαρχίασ, 

τελεί υπό τθν εγγφθςθ όλων των λειτουργϊν τθσ πολιτείασ, που ζχουν υποχρζωςθ να 

τθ διαςφαλίηουν ςε κάκε περίπτωςθ». Θ αςκοφμενθ εξουςία ανάγεται άμεςα ι 

ζμμεςα ςτον λαό μζςα από μία πολιτικι διαδικαςία που εκλζγει τουσ Βουλευτζσ του 

και καταλιγει ςτθν Κυβζρνθςθ και τον ΡτΔ. Κατά αυτόν τον τρόπο κάκε όργανο τθσ 

πολιτείασ ζχει δθμοκρατικι νομιμοποίθςθ.  

Οι ςυνταγματικζσ ελευκερίεσ και τα δικαιϊματα ςτθρίηουν τθν πραγμάτωςθ τθσ 

δθμοκρατικισ αρχισ, κακϊσ θ λαϊκι κυριαρχία απαιτεί ενεργοφσ και ενθμερωμζνουσ 

πολίτεσ. Το άρκρο 14 του Σ εγγυάται τθν ελευκερία του τφπου, και το άρκρο 15 τθν 

αντικειμενικι και με ίςουσ όρουσ μετάδοςθ των πλθροφοριϊν και ειδιςεων. Το 

Σφνταγμα επίςθσ απαιτεί διαφάνεια και δθμοςιότθτα ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ Βουλισ 

και των δικαςτθρίων (άρκρα 66 και 93 Σ ). Με αυτοφσ τουσ τρόπουσ διαςφαλίηεται θ 
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ελεφκερθ πλθροφόρθςθ των ιδιωτϊν για τα πολιτικά κζματα (Τςάτςοσ 1993, 63 κ.ε. 

& Μαυριάσ 2000, ς. 318 & 2022).  

Θ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΤΣΙΚΘ ΑΡΧΘ  

Στο ελλθνικό πολίτευμα θ λαϊκι κυριαρχία δεν αςκείται άμεςα, αλλά ζμμεςα. Θ 

ζννοια τθσ αντιπροςϊπευςθσ είναι ςφμφυτθ με τθ δθμοκρατικι αρχι ςτθ ςφγχρονθ 

τθσ μορφι. Σε όλα τα δθμοκρατικά πολιτεφματα ο λαόσ εκπροςωπείται από 

ςυλλογικά όργανα τα οποία αναδεικνφονται μετά από γενικζσ εκλογζσ υπό κακεςτϊσ 

πολυκομματιςμοφ (Μαυριάσ 2000, ς. 143 & 2022). Υπάρχει αντιπροςωπευτικό ςϊμα 

θ Βουλι, που αναδεικνφεται με τακτικζσ, περιοδικζσ εκλογζσ κάκε 4 ζτθ και ζχει 

αποφαςιςτικζσ αρμοδιότθτεσ. Οι Βουλευτζσ αντιπροςωπεφουν το Ζκνοσ και «ζχουν 

απεριόριςτο δικαίωμα γνϊμθσ και ψιφου κατά ςυνείδθςθ» (άρκρο 60 παρ. 1). 

Χαρακτθριςτικι τθσ ςθμαςίασ τθσ αντιπροςωπευτικισ αρχισ είναι θ ςυνταγματικι 

πρόβλεψθ για διάλυςθ τθσ Bουλισ μετά από πρόταςθ τθσ Κυβζρνθςθσ για ανανζωςθ 

τθσ λαϊκισ εντολισ προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί «εκνικό κζμα εξαιρετικισ 

ςθμαςίασ» (άρκρο 41 παρ. 2 Σ ) (Τςάτςοσ 1993, 92).  

Θ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΘ ΑΡΧΘ 

Κοινοβουλευτικό είναι το αντιπροςωπευτικό πολίτευμα που θ Βουλι αναδεικνφει 

και ελζγχει τθν Κυβζρνθςθ (Μαυριάσ 2000, ς.143 & 2022).  

Θ κοινοβουλευτικι αρχι προςδίδει ιδιαίτερθ κζςθ ςτθν Βουλι μεταξφ των οργάνων 

του κράτουσ. Οι Βουλευτζσ εκλζγονται άμεςα από το εκλογικό ςϊμα. Για αυτό και θ 

Βουλι ζχει το τεκμιριο αρμοδιότθτασ, αν δεν ζχει οριςτεί αρμόδιο όργανο. Θ 

Κυβζρνθςθ εξαρτάται από τθ Βουλι. Ρρωκυπουργόσ διορίηεται αυτόσ που 

τεκμαίρεται ότι ζχει τθν πλειοψθφία των Βουλευτϊν (αρχι τθσ δεδθλωμζνθσ) και μία 

νζα Κυβζρνθςθ κα πρζπει να πάρει ψιφο εμπιςτοςφνθσ από τθν Βουλι, ενϊ μπορεί 

επίςθσ να ηθτεί ψιφο εμπιςτοςφνθσ κατά τθ κθτεία τθσ. Επιπλζον, θ Βουλι μπορεί 

να ςυηθτιςει πρόταςθ δυςπιςτίασ προσ τθν Κυβζρνθςθ (άρκρο 84 παρ. 2 Σ ), ενϊ οι 

υπουργοί και οι υφυπουργοί ζχουν κοινοβουλευτικι ευκφνθ και ελζγχονται από τθ 

Βουλι (Τςάτςοσ 1993, 99 κ.ε.) 

Θ ΑΡΧΘ ΣΟΤ ΠΟΛΤΚΟΜΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΑ ΠΟΛΙΣΙΚΑ ΚΟΜΜΑΣΑ  
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Θ φπαρξθ πολλϊν πολιτικϊν κομμάτων, ο πολυκομματιςμόσ, αποτελεί προχπόκεςθ 

ουςιαςτικισ λειτουργίασ του πολιτεφματοσ. Το Σφνταγμα προβλζπει ότι κόμματα 

μποροφν να ιδρφονται ελεφκερα και θ δράςθ τουσ οφείλει να εξυπθρετεί τθ 

λειτουργία του δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ (άρκρο 29 παρ. 1 Σ ). Το Σφνταγμα δεν 

δίνει ςαφι οριςμό των κομμάτων. Συνάγεται ότι είναι μία ζνωςθ πολιτϊν με 

διάρκεια και ςκοπό τθ ςυμβολι ςτθ διαμόρφωςθ τθσ πολιτικισ βοφλθςθ. Ρικανόν 

ακόμα και τθν απόκτθςθ πλειοψθφίασ ςτο εκλογικό ςϊμα και ςτα αντιπροςωπευτικά 

ςϊματα, διαμζςου των κεςμικϊν μζςων και διαδικαςιϊν που ορίηει το Σφνταγμα. 

Σίγουρα ςε ςυνκικεσ ελευκζρου ανταγωνιςμοφ και υπό ίςεσ προχποκζςεισ (Τςάτςοσ 

1993, 115).  

Θ χρθματοδότθςθ των πολιτικϊν κομμάτων ρυκμίηεται με νόμο που προβλζπει το 

Σφνταγμα ςτο άρκρο 29 παρ. 2. Τα κόμματα χρθματοδοτοφνται τόςο από τον κρατικό 

προχπολογιςμό, όςο και από άλλεσ πθγζσ, αλλά με διαφάνεια και όρια (Μαυριάσ 

2000, ς. 383 & 2022). Δθμόςιοι υπάλλθλοι και λειτουργοί απαγορεφεται να 

εκδθλϊνουν τθν κομματικι τουσ προτίμθςθ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ. 

«Απαγορεφονται απολφτωσ οι οποιαςδιποτε μορφισ εκδθλϊςεισ υπζρ ι κατά 

πολιτικοφ κόμματοσ ςτουσ δικαςτικοφσ λειτουργοφσ και ςε όςουσ υπθρετοφν ςτισ 

ζνοπλεσ δυνάμεισ και ςτα ςϊματα αςφαλείασ» (άρκρο 29 παρ. 3 Σ ) 

Θ ΑΡΧΘ ΣΘ ΠΡΟΕΔΡΕΤΟΜΕΝΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ  

Ο όροσ προεδρευομζνθ δθμοκρατία ςθμαίνει ότι υπάρχει ζνασ ανϊτατοσ άρχοντασ 

του κράτουσ που είναι αιρετόσ. Αιρετόσ ςε αντιδιαςτολι με τθν κλθρονομικι 

διαδοχι τθσ μοναρχίασ που καταργικθκε με το δθμοψιφιςμα του 1974. Επίςθσ, 

ςθμαίνει ότι ο ανϊτατοσ άρχοντασ δεν κα κίγει τον κοινοβουλευτικό χαρακτιρα του 

πολιτεφματοσ, το οποίο οριοκετείται ςε ςχζςθ τθν προεδρικι δθμοκρατία (Τςάτςοσ 

1993, 126). 

Θ ΑΡΧΘ ΣΘ ΔΙΑΚΡΙΘ  ΣΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ  

Στο τρίτο μζροσ του Συντάγματοσ «οργάνωςθ και λειτουργία τθσ πολιτείασ», ςτο 

τμιμα α’ για τθ «ςφνταξθ τθσ πολιτείασ» και ςτο άρκρο 26 Σ αναφζρεται ότι:  

«1. Θ νομοκετικι λειτουργία αςκείται από τθ Βουλι και τον Πρόεδρο τθσ 

Δθμοκρατίασ.  
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2. Θ εκτελεςτικι λειτουργία αςκείται από τον Πρόεδρο τθσ Δθμοκρατίασ και 

τθν Κυβζρνθςθ.  

3. Θ δικαςτικι λειτουργία αςκείται από τα δικαςτιρια· οι αποφάςεισ τουσ 

εκτελοφνται ςτο όνομα του Ελλθνικοφ Λαοφ».  

Οι τρεισ λειτουργίεσ τθσ πολιτείασ αφοροφν λοιπόν ςτθν νομοκζτθςθ των κανόνων, 

ςτθν εκτζλεςθ-εφαρμογι των κανόνων και ςτθ δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν που 

μπορεί να ανακφψουν κατά τθν εφαρμογι των κανόνων. Θ λειτουργία είναι θ δράςθ 

των οργάνων του κράτουσ που ρυκμίηουν τον κοινωνικό βίο και υλοποιοφνται οι 

αποφάςεισ τθσ πολιτείασ ςφμφωνα με τισ ςυνταγματικζσ διαδικαςίεσ (Τςάτςοσ 1993, 

134). 

Θ εκτελεςτικι λειτουργία περιλαμβάνει τον κακοριςμό τθσ γενικισ πολιτικισ τθσ 

χϊρασ από τθν κυβζρνθςθ που «κακορίηει και κατευκφνει τθ γενικι πολιτικι τθσ 

Χϊρασ, ςφμφωνα με τουσ οριςμοφσ του Συντάγματοσ και των νόμων» (άρκρο 82 παρ. 

1 Σ ) και τθ διοίκθςθ με τθν ζννοια των άρκρων 101 Σ κ.ε. Θ οργάνωςθ τθσ διοίκθςθσ 

γίνεται με βάςθ το αποκεντρωτικό ςφςτθμα, με ΟΤΑ Α’ και Β’ βακμοφ (Διμουσ και 

αυτοδιοικθτικζσ περιφζρειεσ), με Ανεξάρτθτεσ Διοικθτικζσ Αρχζσ και βζβαια με τα 

όργανα τθσ διοίκθςθσ και ειδικότερα τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ (άρκρο 103 Σ ). 

Θ διάκριςθ των εξουςιϊν δεν είναι απόλυτθ. Ο ςυνταγματικόσ νομοκζτθσ ικελε 

παράλλθλα με τθ διάκριςθ, να ςυντρζχει και ζνασ βακμόσ «διαςταφρωςθσ» των 

λειτουργιϊν, ϊςτε να υπάρχει και ζνασ αμοιβαίοσ ζλεγχοσ των πολιτειακϊν 

οργάνων. Θ λογικι ιταν ότι τα όργανα κα είναι αμοιβαία ελεγχόμενα και άρα 

περιοριηόμενα ακόμα πιο αποτελεςματικά προσ όφελοσ τθσ ελευκερίασ και τθσ 

αποτελεςματικισ διακυβζρνθςθσ. Θ Βουλι είναι το νομοκετικό όργανο τθσ πολιτείασ 

(άρκρο 26 παρ. 1 Σ ), όμωσ ελζγχει τθν κυβζρνθςθ (άρκρα 84 κ.ε. Σ ), εκλζγει τον 

Ρρόεδρο τθσ Δθμοκρατίασ (ΡτΔ) (άρκρο 32 παρ. 1 Σ ), και ζχει και δικαςτικζσ 

αρμοδιότθτεσ κατά τα άρκρα 49 και 86 Σ Μπορεί να υποβλθκεί πρόταςθ κατθγορίασ 

και παραπομπισ του ΡτΔ ςε δίκθ από το 1/3 των Βουλευτϊν, ι από 30 Βουλευτζσ για 

πρόταςθ άςκθςθσ δίωξθσ ςε μζλθ τθσ Κυβζρνθςθσ ι υφυπουργοφσ. Για τον ΡτΔ 

απαιτείται ζγκριςθ τθσ πρόταςθσ παραπομπισ από τα 2/3 του ςυνόλου των 

Βουλευτϊν. Για μζλθ τθσ κυβζρνθςθσ και υφυπουργοφσ απαιτείται ζγκριςθ με 

απόλυτθ πλειοψθφία του όλου αρικμοφ των Βουλευτϊν.  
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Ο ΡτΔ είναι όργανο τθσ εκτελεςτικισ λειτουργίασ αλλά ζχει και νομοκετικζσ 

αρμοδιότθτεσ: εκδίδει και δθμοςιεφει τουσ νόμουσ (άρκρο 42 παρ. 1 Σ), τα 

διατάγματα για τθν εκτζλεςθ των νόμων, ι και πράξεισ νομοκετικοφ περιεχομζνου 

(άρκρα 43-44, 48 Σ ). Ζχει και κάποιεσ δικαςτικζσ αρμοδιότθτεσ με βάςθ τισ οποίεσ ο 

ΡτΔ μπορεί απονζμει χάρθ ι αμνθςτία για πολιτικά εγκλιματα (άρκρο 47 Σ ) 

Θ κυβζρνθςθ είναι όργανο τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ αλλά ςυμμετζχει και ςτθν 

νομοκετικι λειτουργία κατά το άρκρο 73 Σ αφοφ ζχει το δικαίωμα νομοκετικισ 

πρωτοβουλίασ με τθν υποβολι νομοςχεδίων και ζκδοςθσ κανονιςτικϊν διαταγμάτων 

(άρκρο 43 Σ ) 

Θ δικαςτικι εξουςία ζχει δικαιοδοτικι λειτουργία, ςτο πλαίςιο αυτό εντάςςεται και 

θ αρμοδιότθτα ελζγχου τθσ ςυνταγματικότθτασ των νόμων (άρκρο 26 παρ. 3 και 

άρκρο 93 παρ. 4 Σ). Το Ανϊτατο Ειδικό Δικαςτιριο του άρκρου 100 Σ όταν κρίνει 

διάταξθ νόμου αντιςυνταγματικι, τότε τθν εξαφανίηει από τθν ζννομθ τάξθ.  

Θ ΑΡΧΘ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 

Λςτορικά, θ ζννοια του κράτουσ δικαίου αφορά ςτθ ςχζςθ τθσ κρατικισ εξουςίασ με 

το δίκαιο. Θ κρατικι εξουςία δεν μπορεί να είναι αυκαίρετθ, όλοι οι κρατικοί 

λειτουργοί και θ διοίκθςθ υπάγονται ςτον νόμο και ςτθ δικαιοδοςία των 

δικαςτθρίων. Με κυριότερθ υποχρζωςθ τον ςεβαςμό των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων.  

Θ διοίκθςθ οφείλει να τθρεί τθν αρχι τθσ νομιμότθτασ τθσ διοικθτικισ δράςθσ και οι 

νόμοι ορίηουν αν και πωσ κα ενεργιςει, υπό ποιεσ προχποκζςεισ και με ποια μζςα. 

Κάκε φορά που θ κρατικι εξουςία υπειςζρχεται ςτθ ςφαίρα του ατόμου, όλα τα 

όργανα του κράτουσ οφείλουν να ςζβονται τθν ελευκερία και τθν ιδιοκτθςία του 

ατόμου.  

Κάκε φορά που ο ιδιϊτθσ κίγεται από τθν κρατικι εξουςία μπορεί να προςφφγει ςτθ 

δικαιοςφνθ. Για αυτόν τον λόγο υπιρξε πάντα ςθμαντικι θ διάκριςθ των εξουςιϊν 

και ειδικά θ ανεξαρτθςία τθσ δικαιοςφνθσ.  

Στο ελλθνικό Σφνταγμα θ αρχι του κράτουσ δικαίου κατοχυρϊνεται ςτο άρκρο 25 

παρ. αϋ όπωσ αυτό ανακεωρικθκε με τθν ανακεϊρθςθ του 2001 και περιλαμβάνει 

μεταξφ άλλων: 
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 Τθν αρχι τθσ διάκριςθσ των λειτουργιϊν (άρκρο 26 Σ ).  

 Τθν αρχι τθσ νομιμότθτασ τθσ διοίκθςθσ (άρκρο 95, παρ. 1 ςτοιχ. α’ και 

άρκρο 50 Σ ).  

 Το δικαίωμα δικαςτικισ προςταςίασ (άρκρο 20 παρ. 1 Σ ).  

 Το δικαίωμα ακροάςεωσ του ενδιαφερόμενου, ειδικά όταν κίγονται τα 

ςυμφζροντα του (άρκρο 20 παρ. 2 Σ ). 

 Τον δικαςτικό ζλεγχο τθσ ςυνταγματικότθτασ των νόμων (άρκρα 93 παρ. 4 και 

100 παρ. 1 περ. εϋ Σ. 

Το ελλθνικό ςφνταγμα περιλαμβάνει τισ βαςικζσ δικαιοκρατικζσ εγγυιςεισ που 

αναφζρονται ςε πολλά ςυντάγματα, αλλά επίςθσ αναφζρει κεμελιϊδθ δικαιϊματα 

του ατόμου που θ διοίκθςθ οφείλει να ςζβεται: τθν ιςονομία και τισ βαςικζσ 

ελευκερίεσ του (άρκρα 4-25 Σ ). Δεν τελοφν απλά υπό τθν εγγφθςθ του κράτουσ, 

αλλά όλα τα κρατικά όργανα οφείλουν να διαςφαλίηουν τθν ανεμπόδιςτθ άςκθςθ 

των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων (άρκρο 25 παρ. 1 Σ ). Βαςικόσ κανόνασ του 

ςυνταγματικοφ δικαίου είναι ότι θ ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια είναι απαραβίαςτθ 

(Τςάτςοσ 1993, 154 κ.ε.).  

Θ ΑΡΧΘ ΣΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΚΡΑΣΟΤ  

Θ αρχι του κοινωνικοφ κράτουσ προςτατεφεται πλζον ρθτά ςτο άρκρο 25 παρ. αϋ Σ , 

όπωσ αυτό ανακεωρικθκε με τθν ςυνταγματικι ανακεϊρθςθ του 2001. Κατά τον 

Τςάτςο (1993, 158) «θ αρχι του κράτουσ δικαίου τυποποιεί νομικά τισ οικονομικζσ 

δομζσ του φιλελευκεριςμοφ». Ωςτόςο, το κοινωνικό κράτοσ ζρχεται να παρζμβει 

ςτισ υφιςτάμενεσ οικονομικζσ ςχζςεισ, πρϊτα από όλα με τθ φορολογία, 

προκειμζνου να παρζχει δθμόςια αγακά και υπθρεςίεσ ςτουσ πολίτεσ. Θ φορολογία 

απαιτεί τυπικό νόμο για να επιβλθκεί και ζχει περιοριςμζνθ αναδρομικότθτα (άρκρο 

78 Σ). Οι κοινωνικζσ παροχζσ τθσ πολιτείασ πρζπει να ανταποκρίνονται ςε κάποιο 

μζτρο κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. Θ αρχι του κράτουσ δικαίου και θ αρχι του 

κοινωνικοφ κράτουσ, πρζπει να ιςορροποφν μεταξφ ελευκερίασ και ιςότθτασ.  

Θ ατομικι ιδιοκτθςία προςτατεφεται από το Σφνταγμα: «θ ιδιοκτθςία τελεί υπό τθν 

προςταςία του κράτουσ», όμωσ «τα δικαιϊματα που απορρζουν από αυτι δεν 

μποροφν να αςκοφνται εισ βάροσ του γενικοφ ςυμφζροντοσ» (άρκρο 17 παρ. 1 Σ ). Θ 
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απαλλοτρίωςθ μπορεί να γίνει υπζρ δθμοςίου ςυμφζροντοσ (άρκρο 17 παρ. 2 Σ ). Το 

άρκρο 18 Σ προβλζπει δυνατότθτεσ τθσ πολιτείασ για περιοριςμοφσ ςτον ορυκτό 

πλοφτο, ςτα φδατα και ςτουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ.  

Το κοινωνικό κράτοσ οφείλει να προςτατεφει τθν οικογζνεια και να μεριμνά ϊςτε να 

ζχουν όλοι ζνα αξιοπρεπζσ επίπεδο διαβίωςθσ, ειδικά μζςω ενόσ ςυςτιματοσ 

ελάχιςτου εγγυθμζνου ειςοδιματοσ, όπωσ νόμοσ ορίηει5 (άρκρο 21 παρ. 1 Σ ).  

Θ εργαςία είναι επίςθσ ζνα δικαίωμα και θ πολιτεία οφείλει να μεριμνά για τθ 

δθμιουργία κζςεων απαςχόλθςθσ (άρκρο 22 Σ ).  

Στο άρκρο 23 Σ προςτατεφεται θ ςυνδικαλιςτικι ελευκερία. Θ πολιτεία οφείλει να 

προςτατεφει το φυςικό και το πολιτιςτικό περιβάλλον (άρκρο 24 Σ ). Στο άρκρο 25 

διαςφαλίηονται τα δικαιϊματα των πολιτϊν ωσ άτομα και ωσ μζλθ του κοινωνικοφ 

ςυνόλου. Ειδικά ςτο άρκρο 106 παρ. 1 προβλζπεται ότι «για τθν εδραίωςθ τθσ 

κοινωνικισ ειρινθσ και τθν προςταςία του κοινωνικοφ ςυμφζροντοσ, το κράτοσ 

προγραμματίηει και ςυντονίηει τθν οικονομικι δραςτθριότθτα ςτθν χϊρα 

επιδιϊκοντασ να εξαςφαλίςει τθν οικονομικι ανάπτυξθ όλων των τομζων τθσ 

οικονομίασ». Ενϊ ςτθν επόμενθ παράγραφο 2 προβλζπεται ότι: «H ιδιωτικι 

οικονομικι πρωτοβουλία δεν επιτρζπεται να αναπτφςςεται ςε βάροσ τθσ ελευκερίασ 

και τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ ι προσ βλάβθ τθσ εκνικισ οικονομία. Θ διάταξθ 

του άρκρου 106 Σ κεωρείται ότι αποτελεί τθ ςυνταγματικι βάςθ του κρατικοφ 

παρεμβατιςμοφ ςτθν οικονομία (Μαυριάσ 2000, ς. 325 & 2022). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Θ Ελλάδα ωσ κοινοβουλευτικι δθμοκρατία, ζχει δφο κεφαλζσ ςτθν εκτελεςτικι 

εξουςία: τον Ρρόεδρο τθσ Δθμοκρατίασ (ΡτΔ) ωσ αρχθγό του κράτουσ και τον 

πρωκυπουργό ωσ πρόεδρο τθσ κυβζρνθςθσ (αναλφεται παρακάτω). Ο ΡτΔ πρζπει να 

ζχει ελλθνικι ικαγζνεια τουλάχιςτον από 5ετίασ, ελλθνικι καταγωγι από πατζρα ι 

μθτζρα, να ζχει ςυμπλθρϊςει το 40ο ζτοσ θλικίασ και να ζχει τθ νόμιμθ ικανότθτα 

του εκλζγειν (άρκρο 31 Σ ).  

                                                      
5
 Αυτι θ αναφορά ςε ζνα ςφςτθμα ελάχιςτου εγγυθμζνου ειςοδιματοσ ζγινε κατά τθν ανακεϊρθςθ του 2019. Θ 

φράςθ ςτο Σφνταγμα «όπωσ νόμοσ ορίηει» ςθμαίνει ότι για το κζμα που αναφζρεται πρζπει να υπάρξει ςχετικι 
νομοκεςία. 
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Ο ΡτΔ εκλζγεται από τθ Βουλι ςε ειδικι ςυνεδρίαςθ τθσ με ονομαςτικι ψθφοφορία. 

Αρχικά απαιτείται πλειοψθφία 2/3 του όλου αρικμοφ των Βουλευτϊν. Αν μετά από 

δφο ψθφοφορίεσ που απζχουν 5 μζρεσ δεν επιτευχκεί αυτι θ πλειοψθφία, θ 

ψθφοφορία επαναλαμβάνεται και απαιτείται πλειοψθφία 3/5 του όλου αρικμοφ των 

Βουλευτϊν. Αν δεν επιτευχκεί οφτε αυτι θ πλειοψθφία των 3/5 θ ψθφοφορία 

επαναλαμβάνεται μετά από 5 μζρεσ και εκλζγεται με απόλυτθ πλειοψθφία. Αν πάλι 

δεν επιτευχκεί απόλυτθ πλειοψθφία, μετά από 5 μζρεσ θ ψθφοφορία 

επαναλαμβάνεται και εκλζγεται με ςχετικι πλειοψθφία (άρκρο 32, παρ. 3 και 4)6. 

Στο άρκρο 30 Σ ορίηεται ότι ο Ρρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ εκλζγεται από τθ Βουλι για 

περίοδο πζντε ετϊν και για πλιρθ κθτεία. Επανεκλογι του ιδίου/ιδίασ μπορεί να 

γίνει μόνο μία φορά και το αξίωμα του ΡτΔ είναι αςυμβίβαςτο με κάκε άλλο ζργο. 

Ενϊ θ Βουλι, όπωσ κα δοφμε παρακάτω, ζχει υπζρ τθσ το τεκμιριο αρμοδιότθτασ, ο 

ΡτΔ ζχει μόνο όςεσ αρμοδιότθτεσ του απονζμουν το Σφνταγμα και οι τυπικοί νόμοι 

(άρκρο 50 Σ).  

Ο ΡτΔ δεν ςυμμετζχει ςτο πολιτικό παιχνίδι, αλλά εγγυάται τουσ ςυνταγματικοφσ 

όρουσ λειτουργίασ των κεςμϊν και τθ ςυνταγματικι τάξθ, ωσ ρυκμιςτισ του 

πολιτεφματοσ (Μαυριάσ 2000, ς. 423 & 2022). Ζχει λειτουργικι ςχζςθ με τθ Βουλι 

και τθν Κυβζρνθςθ. Συγκαλεί τθ Βουλι και κθρφςςει τθν ζναρξθ και τθ λιξθ των 

εργαςιϊν τθσ (άρκρο 40 παρ. 1) και μπορεί να διαλφςει τθ Βουλι αν ζχει 

καταψθφίςει δφο κυβερνιςεισ και θ ςφνκεςθ τθσ δεν εγγυάται κυβερνθτικι 

ςτακερότθτα (άρκρο 41 παρ. 1 Σ). 

Στο πλαίςιο των κακθκόντων του, ο ΡτΔ ευκφνεται μόνο για θκελθμζνθ παραβίαςθ 

του Συντάγματοσ ι για εςχάτθ προδοςία. Για πράξεισ που δεν ςχετίηονται με τα 

κακικοντα του /τθσ μπορεί να διωχκεί, αλλά θ δίωξθ αναςτζλλεται όςο διαρκεί θ 

κθτεία του (άρκρο 49 παρ.1 Σ). Καμία πράξθ του ΡτΔ δεν ιςχφει χωρίσ 

προςυπογραφι του αρμοδίου Υπουργοφ. Εξαίρεςθ αποτελεί ο διοριςμόσ 

Ρρωκυπουργοφ, θ ανάκεςθ διερευνθτικισ εντολισ για το ςχθματιςμό κυβζρνθςθσ 

(άρκρο 37), θ διάλυςθ τθσ Βουλισ (άρκρα 32, 41, 53 αν δεν προςυπογράψουν οι 

                                                      
6
 Με τθν ανακεϊρθςθ του 2019 αν δεν εκλεγεί ΡτΔ με αυξθμζνθ πλειοψθφία θ χϊρα δεν οδθγείται ςε 

βουλευτικζσ εκλογζσ, αλλά θ διαδικαςία επαναλαμβάνεται για εκλογι υποψθφίου που κα ζχει απόλυτθ ι 
ςχετικι πλειοψθφία. 
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αρμόδιοι) θ αναπομπι ςχεδίου νόμου κατά το άρκρο 42 παρ. 1 (βλ. παρακάτω) και ο 

διοριςμόσ του προςωπικοφ των υπθρεςιϊν τθσ Ρροεδρίασ (άρκρο 35 παρ. 2 Σ). 

Ο ΡτΔ ζχει επίςθσ τισ παρακάτω ςθμαντικζσ αρμοδιότθτεσ αναφορικά με τθν 

νομοκζτθςθ και τθν εφαρμογι των δθμοςίων πολιτικϊν: Εκδίδει και δθμοςιεφει τουσ 

νόμουσ που ψθφίηει θ Βουλι μζςα ςε ζνα μινα από τθ ψιφιςθ τουσ. Με τθν ζκδοςθ 

ο ΡτΔ πιςτοποιεί τθ γνθςιότθτα του κειμζνου του νόμου ότι είναι αυτό που 

ψθφίςτθκε από τθ Βουλι, όςο και ότι ακολουκικθκε θ προβλεπόμενθ διαδικαςία. Θ 

δθμοςίευςθ του νόμου είναι αναγκαία για παραχκοφν ζννομα αποτελζςματα 

(Τςάτςοσ 1993, 346). Ο ΡτΔ εκδίδει και δθμοςιεφει τουσ νόμουσ (άρκρο 42 Σ) και 

εκδίδει τα διατάγματα που είναι αναγκαία για τθν εκτζλεςθ των νόμων (άρκρο 43 Σ). 

Στθν νομοκετικι διαδικαςία ο ΡτΔ, μπορεί επίςθσ να αςκιςει το δικαίωμα 

«αναβλθτικισ αρνθςικυρίασ» εκφράηοντασ τθν άποψι του επί τθσ τυπικισ και 

ουςιαςτικισ ςυνταγματικότθτασ του προσ ζκδοςθ και δθμοςίευςθ ςχεδίου νόμου. 

Οπότε το ςχζδιο νόμου ςυηθτείται και ψθφίηεται δφο φορζσ ςε δφο ςυνεδριάςεισ με 

τουλάχιςτον 2 μζρεσ απόςταςθ, ςτθν ολομζλεια τθσ Βουλισ ςφμφωνα με το άρκρο 

72 παρ. 1 Σ Αν ψθφιςτεί από τθ Βουλι, πρζπει να τον εκδϊςει ςε 10 μζρεσ. 

Πςον αφορά ςτθ λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ, ο ΡτΔ απονζμει χάρθ ι μετατρζπει ι 

μετριάηει ποινζσ που επιβάλλουν τα δικαςτιρια, φςτερα από πρόταςθ του Υπουργοφ 

Δικαιοςφνθσ και γνϊμθ ςυμβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψθφία από δικαςτζσ 

(άρκρο 47 Σ).  

ΒΟΤΛΘ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

ΤΝΣΑΓΜΑΣΙΚΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΕΚΛΟΓΕ  

Βαςικι αρχι του ελλθνικοφ πολιτεφματοσ είναι θ αρχι τθσ λαϊκισ κυριαρχίασ. Στθν 

ελλθνικι κοινοβουλευτικι δθμοκρατία ο λαόσ, το εκλογικό ςϊμα, εκλζγει τθ Βουλι. 

Θ ψιφοσ είναι ίςθ, δθλαδι κάκε εκλογζασ μπορεί να επθρεάςει ιςοδφναμα με τουσ 

υπόλοιπουσ το εκλογικό αποτζλεςμα. Είναι άμεςθ, το εκλογικό δικαίωμα αςκείται 

άμεςα από τουσ εκλογείσ, χωρίσ να μεςολαβεί κάποια άλλθ πρόςκετθ βοφλθςθ. Θ 

ψιφοσ είναι κακολικι για όλουσ τουσ ενιλικουσ Ζλλθνεσ (ι τθν θλικία που ορίηει ο 

νόμοσ πχ. αντί για τα 18 ζτθ, τα 17 ζτθ). Θ ψιφοσ είναι μυςτικι και για αυτό 

ορίηονται εγγυιςεισ ςτθ διαδικαςία (προδιαγραφζσ ίδιων ψθφοδελτίων, παραβάν, 
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κ.λπ.). Το Σφνταγμα υιοκετεί τθν υποχρεωτικι ψθφοφορία. Θ ψιφοσ είναι δικαίωμα 

και υποχρζωςθ του εκλογικοφ ςϊματοσ κατά πωσ νόμοσ ορίηει (άρκρο 51 Σ και 

Τςάτςοσ 1993, 183 κ.ε.).  

Το εκλογικό ςφςτθμα με βάςθ το οποίο οι ψιφοι μεταφράηονται ςε βουλευτικζσ 

ζδρεσ, βαςίηεται ςε εκλογικό νόμο που ψθφίηει θ Βουλι. Αυτό που επιβάλλει το 

Σφνταγμα είναι θ ανόκευτθ και ελεφκερθ βοφλθςθ τθσ λαϊκισ κζλθςθσ (άρκρο 52), 

μαηί με τθν τιρθςθ τθσ αντιπροςωπευτικισ αρχισ. Ρρζπει να υπάρχουν εκλογικζσ 

περιφζρειεσ αλλά δεν ορίηεται αρικμόσ τουσ7. Μία κάποια κεμιτι δυςαναλογία 

(μπόνουσ ςε ζδρεσ για το πρϊτο κόμμα) μπορεί να υπάρχει λόγω τθσ λειτουργικισ 

αναγκαιότθτασ ςχθματιςμοφ κυβζρνθςθσ (Τςάτςοσ 1993, 192 και 194).  

Ειδικζσ διατάξεισ νόμου ορίηουν τθν ψιφο των ομογενϊν Ελλινων ςτο εξωτερικό με 

βάςθ το άρκρο 51 παρ. 4 Σ  

Ενςτάςεισ ςτισ εκλογζσ δικάηει το Ανϊτατο Ειδικό Δικαςτιριο του άρκρου 100 Σ  

Οι βουλευτζσ εκλζγονται ανά εκλογικζσ περιφζρειεσ ςε αρικμό ανάλογο του 

πλθκυςμοφ κάκε μιασ και με βάςθ εκλογικό νόμο (άρκρο 54 παρ. 1 Σ ), για κθτεία 4 

ετϊν και ο αρικμόσ των βουλευτϊν ορίηεται με νόμο μεταξφ 200 και 300 (άρκρο 51 

παρ. 1 Σ ). Οι Βουλευτζσ πρζπει να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ, 25 ετϊν και άνω ςτθν 

θμζρα εκλογισ τουσ και να ζχουν νόμιμθ δυνατότθτα εκλζγειν (άρκρο 55 παρ. 1 Σ ).  

Κωλφματα και αςυμβίβαςτα προβλζπονται ςτο Σφνταγμα ςτα άρκρα 56-58: Δεν 

μποροφν να είναι υποψιφιοι Βουλευτζσ οι δθμόςιοι λειτουργοί, με τθν εξαίρεςθ 

κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου. Επίςθσ, ιδιοκτιτθσ, μζτοχοσ κτλ. εταιρείασ που ζχει 

ςυναλλαγζσ με το δθμόςιο, ι άλλεσ επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ που μποροφν να 

οριςτοφν με ςχετικό νόμο. 

Θ ΒΟΤΛΘ  

Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Βουλισ είναι (Τςάτςοσ 1993, 204 και 216-7):  

 Θ νομοκεςία,  

o ανακεϊρθςθ Συντάγματοσ, 

                                                      
7
 Οι Βουλευτζσ επικρατείασ ορίηονται με βάςθ το άρκρο 54 παρ. 3 Σ ςτο μζγιςτο ωσ 1/20 του ςυνολικοφ αρικμοφ 

Βουλευτϊν 
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o ψιφιςθ νόμων, 

o ψιφιςθ προχπολογιςμοφ, 

o ψιφιςθ Κανονιςμοφ τθσ Βουλισ, 

o απόφαςθ περί κατάςταςθσ πολιορκίασ, 

o κφρωςθ διεκνϊν ςυμβάςεων, 

o κακοριςμόσ τθσ αποηθμίωςθσ και των ατελειϊν των βουλευτϊν. 

 Ο κοινοβουλευτικόσ ζλεγχοσ τθσ κυβζρνθςθσ,  

o αιτιςεισ, 

o αναφορζσ, 

o ερωτιςεισ και επίκαιρεσ ερωτιςεισ (για ενθμζρωςθ), 

o επερωτιςεισ και επίκαιρεσ επερωτιςεισ (ζλεγχοσ τθσ κυβζρνθςθσ για 

πράξεισ ι παραλείψεισ), 

o κλιτευςθ αρμοδίου Υπουργοφ, 

o θ ϊρα του Ρρωκυπουργοφ, 

o ςυηιτθςθ προ θμεριςιασ διατάξεωσ 

o εξεταςτικζσ επιτροπζσ, 

o πρόταςθ δυςπιςτίασ. 

 Θ ανάδειξθ οριςμζνων κρατικϊν οργάνων όπωσ ο ΠτΔ. 

 Απόφαςθ για διεξαγωγι δθμοψθφίςματοσ για κρίςιμο εκνικό κζμα, ι για 

ψθφιςμζνο νομοςχζδιο που ρυκμίηει ςοβαρό κοινωνικό ηιτθμα. 

 Ο δθμόςιοσ κοινοβουλευτικόσ διάλογοσ.  

Το χρονικό διάςτθμα των 4 ετϊν τθσ κθτείασ των Βουλευτϊν ονομάηεται βουλευτικι 

περίοδοσ. Θ τακτικι ςφνοδοσ τθσ Βουλισ ςυγκαλείται τθν πρϊτθ Δευτζρα κάκε 

Οκτωβρίου και ζχει ελάχιςτθ διάρκεια 5 μθνϊν. Ζκτακτθ ςφνοδο μπορεί να 

ςυγκαλζςει ο ΡτΔ όποτε κρίνει εφλογο. Ειδικι ςφνοδοσ ςυγκαλείται ςε ειδικζσ 

περιπτϊςεισ όπωσ για τθ διαπίςτωςθ τθσ αδυναμίασ του ΡτΔ να εκτελζςει τα 

κακικοντα του πζρα των 30 θμερϊν (άρκρο 34 παρ. 2) και αν είχε διακόψει τισ 

εργαςίεσ τθσ ςυγκαλείται για να εκλζξει ΡτΔ (άρκρο 32 παρ. 5 εδ. γ), ι για να δϊςει 

ψιφο εμπιςτοςφνθσ ςτθν κυβζρνθςθ (άρκρο 84 παρ. 1). Επίςθσ, θ Βουλι 
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ςυγκαλείται υποχρεωτικά ςε ειδικι ςφνοδο για να εγκρίνει το διάταγμα εφαρμογισ 

του νομοφ για τθν κατάςταςθ πολιορκίασ (άρκρο 48 Σ ). 

Οι εργαςίεσ τθσ Βουλισ οργανϊνονται βάςει του άρκρου 65 παρ. 1 Σ «ελεφκερα και 

δθμοκρατικά» με τθ ψιφιςθ «Κανονιςμοφ τθσ Βουλισ» (ΚτΒ) από τθν ολομζλεια τθσ 

με βάςθ το άρκρο 76 Σ Σφμφωνα με το άρκρο 65 Σ «H Bουλι δεν μπορεί να 

αποφαςίςει χωρίσ τθν απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων μελϊν, που όμωσ ποτζ 

δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από το ζνα τζταρτο του όλου αρικμοφ των 

βουλευτϊν». Το Σφνταγμα προςδιορίηει ςτο άρκρο 72 τα βαςικά κζματα που πρζπει 

θ Βουλι να ςυηθτιςει ςε ολομζλεια· ενδεικτικά κζματα ςχζςεων κράτουσ εκκλθςίασ, 

κρθςκευτικϊν ελευκεριϊν, διεκνείσ ςυμφωνίεσ, νομοςχζδια για εκτελεςτικοφσ 

νόμουσ του Συντάγματοσ, νομοςχζδια που αφοροφν ςε ατομικά δικαιϊματα, κ.α. Θ 

Βουλι μπορεί να λειτουργεί ςε ολομζλεια ι και ςε τμιματα κατά αναλογία τθσ 

δφναμθσ των κομμάτων (άρκρο 68 παρ. 3 και άρκρο 70 Σ ).  

Επίςθσ μπορεί να ςυγκροτεί διαρκείσ ι ειδικζσ κοινοβουλευτικζσ επιτροπζσ, ανάλογα 

με τθ δφναμθ των κοινοβουλευτικϊν ομάδων και των ανεξάρτθτων (ςυγκρότθςθ 

βάςθ του άρκρου 31 παρ. 4 του ΚτΒ). Οι διαρκείσ κοινοβουλευτικζσ επιτροπζσ 

(άρκρο 68 παρ. 1 Σ ) εξετάηουν και επεξεργάηονται ςχζδια νόμων αρμοδιότθτασ των 

υπουργείων που ςχετίηονται με τα αντικείμενα τουσ (ι αντίςτοιχεσ προτάςεισ νόμων 

από βουλευτζσ).  

Συνιςτϊνται από τoν Ρρόεδρο τθσ Boυλισ ζξι (6) διαρκείσ επιτροπζσ:  

α) Επιτροπι μορφωτικϊν υποκζςεων,  

β) Επιτροπι εκνικισ άμυνασ και εξωτερικϊν υποκζςεων,  

γ) Επιτροπι οικονομικϊν υποκζςεων,  

δ) Επιτροπι κοινωνικϊν υποκζςεων,  

ε) Επιτροπι δθμόςιασ διοίκθςθσ, δθμόςιασ τάξθσ και δικαιοςφνθσ,  

ςτ) Επιτροπι παραγωγισ και εμπορίου (άρκρο 31 ΚτΒ).  

Επίςθσ, προβλζπεται θ Επιτροπι απολογιςμοφ και του γενικοφ ιςολογιςμοφ του 

Κράτουσ και ελζγχου τθσ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ του Κράτουσ (άρκρο 31Α 

ΚτΒ). Θ Επιτροπι Εξοπλιςτικϊν Ρρογραμμάτων και Συμβάςεων (άρκρο 31Β ΚτΒ). Θ 

Επιτροπι για τθν Ραρακολοφκθςθ του Συςτιματοσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ άρκρο 31Γ 

ΚτΒ). 
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Οι ειδικζσ επιτροπζσ ςυνιςτϊνται ad hoc όταν κρίνεται αναγκαίο να εξεταςτεί ζνα 

ςυγκεκριμζνο ςχζδιο ι πρόταςθ νόμου και μετά διαλφονται (άρκρο 76, παρ.6 Σ ). 

Στον υπάρχον ΚτΒ ςτο άρκρο 32Α προβλζπεται θ ειδικι διαρκι Επιτροπι 

Ευρωπαϊκϊν Υποκζςεων.  

Ειδικζσ μόνιμεσ επιτροπζσ με βάςθ το άρκρο 43Α του ΚτΒ (2019) είναι:  

α) Μόνιμθ επιτροπι κεςμϊν και διαφάνειασ. 

β) Μόνιμθ επιτροπι Ελλθνιςμοφ τθσ Διαςποράσ. 

γ) Μόνιμθ επιτροπι προςταςίασ περιβάλλοντοσ. 

δ) Μόνιμθ επιτροπι ζρευνασ και τεχνολογίασ. 

ε) Μόνιμθ επιτροπι ιςότθτασ, νεολαίασ και δικαιωμάτων του ανκρϊπου. 

ςτ) Μόνιμθ επιτροπι περιφερειϊν. 

η) Μόνιμθ επιτροπι οδικισ αςφάλειασ. 

θ) Μόνιμθ επιτροπι κοινοβουλευτικισ δεοντολογίασ. 

κ) Μόνιμθ επιτροπι ςωφρονιςτικοφ ςυςτιματοσ και λοιπϊν δομϊν 

εγκλειςμοφ κρατουμζνων. 

ι) Μόνιμθ επιτροπι παρακολοφκθςθσ των αποφάςεων του Ευρωπαϊκοφ 

Δικαςτθρίου των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου. 

Το άρκρο 44 ΚτΒ προβλζπει επιπλζον επιτροπζσ για:  

o Εκνικά ι γενικότερου ενδιαφζροντοσ ηθτιματα·  

o εςωτερικϊν κεμάτων τθσ Βουλισ (άρκρο 46 ΚτΒ)·  

o διεκνϊν ςχζςεων τθσ Βουλισ (άρκρο 49 ΚτΒ)·  

o δθμοςίων Επιχειριςεων, Τραπεηϊν, Oργανιςμϊν Kοινισ Ωφελείασ και 

Φορζων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (άρκρο 49Α ΚτΒ)·  

o κοινοβουλευτικζσ ομάδεσ φιλίασ (άρκρο 49Γ ΚτΒ) 

Θ Βουλι επίςθσ μπορεί να ςυςτινει εξεταςτικζσ επιτροπζσ με πρόταςθ του 1/5 του 

όλου αρικμοφ των Βουλευτϊν και παρόντων Βουλευτϊν που δεν μποροφν να είναι 

λιγότεροι από τα 2/5 του όλου. Για κζματα άμυνασ και εξωτερικισ πολιτικισ 

απαιτείται απόλυτθ πλειοψθφία του όλου αρικμοφ των Βουλευτϊν (άρκρο 68 παρ. 2 

Σ). 
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Ο τρόποσ που λειτουργεί θ Βουλι ρυκμίηεται ςτα βαςικά του ςθμεία από το 

Σφνταγμα, αλλά αφινει περικϊριο και ςτθ Βουλι να ρυκμίςει ειδικότερα και άλλα 

κζματα λειτουργίασ τθσ με τθ ψιφιςθ του Κανονιςμοφ τθσ Βουλισ (ΚτΒ). 

Θ ΒΟΤΛΘ ΣΘΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

Μετά τθν ανακεϊρθςθ του 1986 θ Βουλι απζκτθςε κυρίαρχο νομοκετικό ρόλο ςτθν 

παραγωγι των τυπικϊν νόμων. Ο ΡτΔ πλζον δεν «κυρϊνει» τουσ νόμουσ, αλλά 

περιορίηεται ςτθν ζκδοςθ και ςτθ δθμοςίευςθ τουσ (Τςάτςοσ 1993, 222 κ.ε.). Ο 

τυπικόσ νόμοσ που ψθφίηεται από τθ Βουλι υπερζχει κάκε άλλου νόμου, ειδικά κάκε 

ουςιαςτικοφ νόμου που κεςπίηει θ εκτελεςτικι εξουςία. Θ εξαιρετικι νομοκζτθςθ 

γίνεται κατ’ εξαίρεςθ, ι για λόγουσ ζκτακτισ ανάγκθσ και απαιτείται εξουςιοδότθςθ 

ι επικφρωςθ τθσ Βουλισ για να ιςχφςει. 

Το Σφνταγμα δίνει νομοκετικι αρμοδιότθτα ςτθν εκτελεςτικι εξουςία ςτθν 

περίπτωςθ που απαιτείται ο ΡτΔ να εκδϊςει εκτελεςτικά κανονιςτικά διατάγματα 

για να ρυκμιςτοφν με λεπτομζρεια κζματα για τθν εκτζλεςθ των νόμων (άρκρο 43 

παρ. 1 Σ ). Ο αρμόδιοσ Υπουργόσ μπορεί να προτείνει τθν ζκδοςθ ειδικϊν 

κανονιςτικϊν προεδρικϊν διαταγμάτων μζςα ςτα όρια ειδικισ εξουςιοδότθςθσ 

νόμου (άρκρο 43, παρ. 2, εδ. α’ Σ ). Θ εκτελεςτικι εξουςία μπορεί επίςθσ να 

νομοκετιςει με βάςθ νόμουσ-πλαίςιο που αναφζρουν τισ γενικζσ αρχζσ και 

κατευκφνςεισ που πρζπει να ακολουκιςουν οι ειδικότερεσ ρυκμίςεισ των 

κανονιςτικϊν διαταγμάτων που εξουςιοδοτεί θ ολομζλεια τθσ Βουλισ (άρκρο 43, 

παρ. 4 Σ ). Σε περιπτϊςεισ εξαιρετικά επείγουςασ και απρόβλεπτθσ ανάγκθσ, ο ΡτΔ 

μπορεί να εκδίδει πράξεισ νομοκετικοφ περιεχομζνου, μετά από πρόταςθ του 

Υπουργικοφ Συμβουλίου (άρκρο 44, παρ. 1). Αυτζσ οι πράξεισ πρζπει να 

υποβάλλονται ςτθ Βουλι για κφρωςθ εντόσ 40 θμερϊν από τθν ζκδοςθ, ι εντόσ 40 

θμερϊν από τθ ςφγκλθςθ τθσ βουλισ ςε ςφνοδο. Αν δεν υποβλθκοφν ςτθ Βουλι, ι 

αν δεν εγκρικοφν ςε 3 μινεσ, παφουν να ιςχφουν (Τςάτςοσ 1993, 225-6). 

Θ κοινοβουλευτικι νομοκζτθςθ ξεκινά από τθν νομοκετικι πρωτοβουλία που ζχει θ 

κυβζρνθςθ αλλά και θ Βουλι (άρκρο 73 παρ. 1 Σ ). Οι Βουλευτζσ μποροφν να 

υποβάλλουν προτάςεισ νόμων, τροπολογίεσ και προςκικεσ. Οι αρμόδιοι Υπουργοί 

μποροφν να υποβάλλουν νομοςχζδια, τροπολογίεσ και προςκικεσ (ΚτΒ 2019, άρκρο 

84). Μόνο θ κυβζρνθςθ ζχει δικαίωμα νομοκετικισ πρωτοβουλίασ για κζματα που 
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επθρεάηουν τα οικονομικά του κράτουσ, των ΟΤΑ, ι των ΝΡΔΔ8 (άρκρο 73 παρ. 2, 3 

Σ).  

Θ επόμενθ φάςθ ςτθ διαδικαςία νομοκζτθςθσ είναι θ νομοκετικι προδικαςία που 

ξεκινά από όταν θ πρόταςθ ι το νομοςχζδιο ζχει κατατεκεί, μζχρι τθν ζναρξθ τθσ 

ςυηιτθςθσ ςτο τμιμα ι ςτθν ολομζλεια τθσ Βουλισ. Τα ςχζδια και οι προτάςεισ 

νόμων παραπζμπονται από τον Ρρόεδρο τθσ Βουλισ (ΡτΒ) για επεξεργαςία και 

εξζταςθ ςτθν αρμόδια διαρκι ι ειδικι κοινοβουλευτικι επιτροπι (άρκρο 74 παρ. 2, 

εδ. α’ Σ & ΚτΒ 2019 άρκρο 89). Κατά τθν επεξεργαςία ςτθν επιτροπι υποβάλλονται οι 

τροπολογίεσ ι προςκικεσ των Βουλευτϊν και των Υπουργϊν (ΚτΒ 2019, άρκρο 87). 

«Θ επεξεργαςία και εξζταςθ του νομοςχεδίου ι τθσ πρόταςθσ νόμου 

γίνεται ςε δφο ςτάδια, μεταξφ των οποίων μεςολαβεί διάςτθμα 

τουλάχιςτον επτά (7) πλιρων θμερϊν. Κατά το πρϊτο ςτάδιο 

διεξάγεται ςυηιτθςθ επί τθσ αρχισ και επί των άρκρων και κατά το 

δεφτερο ςτάδιο γίνεται δεφτερθ ανάγνωςθ, ςυηιτθςθ και ψιφιςθ 

επί ενόσ εκάςτου άρκρου. το διάςτθμα που μεςολαβεί ανάμεςα 

ςτα δφο ςτάδια, τα μζλθ τθσ επιτροπισ μποροφν να υποβάλλουν 

ςτον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ εγγράφωσ προτάςεισ και βελτιϊςεισ 

που διαβιβάηονται αμζςωσ ςτον αρμόδιο Τπουργό, ο οποίοσ 

λαμβάνει κζςθ επ' αυτϊν κατά τθ δεφτερθ ανάγνωςθ» (ΚτΒ 2019, 

άρκρο 90). 

Θ τρίτθ φάςθ τθσ νομοκετικισ διαδικαςίασ είναι θ ςυηιτθςθ και θ ψιφιςθ , ςε τρία 

ςτάδια: (α) κατ’ αρχιν, (β) κατά άρκρο και (γ) ςτο ςφνολο (άρκρο 76 Σ ). Θ ςυηιτθςθ 

και ψιφιςθ επί τθσ αρχισ για ςχζδιο ι πρόταςθ νόμου, αναφζρεται ςτον ςκοπό και 

ςτο περιεχόμενο τθσ. Αρχικά ο αρμόδιοσ Υπουργόσ, ι ο Βουλευτισ που υπογραφεί 

τθν πρόταςθ, αναπτφςςει τθν επιχειρθματολογία του και ακολουκοφν οι ομιλθτζσ με 

τθ ςειρά εγγραφισ ςτον ειδικό κατάλογο. Κάκε κοινοβουλευτικι ομάδα μπορεί να 

ορίςει και ζναν ειδικό αγοριτθ (ΚτΒ 2019, άρκρα 95-8). Στθν κατ’ άρκρο ςυηιτθςθ 

                                                      
8
 Άρκρο 73, παρ. 3 Σ : Καμία πρόταςθ νόμου ι τροπολογία ι προςκικθ δεν ειςάγεται για ςυηιτθςθ, αν 

προζρχεται από τθ Βουλι, εφόςον ςυνεπάγεται ςε βάροσ του Δθμοςίου, των οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ 
ι άλλων νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου δαπάνεσ ι ελάττωςθ εςόδων ι τθσ περιουςίασ τουσ, για να δοκεί 
μιςκόσ ι ςφνταξθ ι γενικά όφελοσ ςε κάποιο πρόςωπο. 
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και ψιφιςθ ςυηθτιοφνται κάκε άρκρο και οι τυχόν τροπολογίεσ ι προςκικεσ, 

διαδοχικά και με τθ ςειρά που αναφζρονται ςτο κείμενο (ΚτΒ 2019, άρκρο 101). 

Καμία προςκικθ ι τροπολογία δεν ειςάγεται για ςυηιτθςθ αν δεν ςχετίηεται με το 

κφριο αντικείμενο του νομοςχεδίου ι τθσ πρόταςθσ (ΚτΒ 2019 άρκρο 88, παρ. 3). 

Κατόπιν ςτο τρίτο ςτάδιο τθσ νομοκετικισ διαδικαςίασ γίνεται θ ςυηιτθςθ και θ 

ψιφιςθ ςτο ςφνολο του νομοςχεδίου. Το κείμενο του νομοςχεδίου ι τθσ πρόταςθσ 

νόμου που ψθφίςτθκε καταχωρείται ςτα πρακτικά. Θ ψιφιςθ ςτο ςφνολο γίνεται με 

τθν απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων Βουλευτϊν που δεν μπορεί να είναι 

μικρότερθ του 1/4 του όλου αρικμοφ τουσ (ςτουσ 300 απαιτείται απόλυτθ 

πλειοψθφία 75 βουλευτϊν) (άρκρο 67 Σ )9. 

Θ ψιφιςθ των νόμων ςτθν Βουλι μπορεί να γίνεται και με ςυνοπτικζσ διαδικαςίεσ, 

χωρίσ ςυηιτθςθ ι με περιοριςμζνθ ςυηιτθςθ. Υπάρχει περίπτωςθ όπου θ διάςκεψθ 

των Ρροζδρων τθσ Βουλισ μπορεί να κάνει ομόφωνθ πρόταςθ για τθν ψιφιςθ ενόσ 

νομοςχεδίου και ςε περίπτωςθ αντιρριςεων να διεξάγεται περιοριςμζνθ ςυηιτθςθ 

(ΚτΒ 2019, άρκρο 108 & άρκρα 70 παρ. 1,4 και 65 παρ. 1 Σ ). Επίςθσ, νομοςχζδιο 

μπορεί να ςυηθτθκεί και να ψθφιςτεί ωσ «κατεπείγον» ςε μία ςυνεδρίαςθ που 

διαρκεί ωσ 10 ϊρεσ ςτθν οποία ςυμμετζχουν εκτόσ από τουσ ειςθγθτζσ, o 

Ρρωκυπουργόσ ι o αρμόδιοσ Υπουργόσ, οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικϊν ομάδων 

και από ζνασ εκπρόςωπόσ τουσ (ΚτΒ 2019 άρκρο 109, παρ. 7). Τζλοσ, υπάρχουν τα 

«νομοςχζδια και προτάςεισ νόμων επείγοντοσ χαρακτιρα». Αν θ αρμόδια επιτροπι 

αποδεχκεί ότι το νομοςχζδιο ι θ πρόταςθ νόμου ζχει επείγοντα χαρακτιρα, 

προβαίνει ςε επεξεργαςία και εξζταςθ του νομοςχεδίου ι τθσ πρόταςθσ νόμου, θ 

οποία ολοκλθρϊνεται είτε ςε τρεισ ςυνεδριάςεισ είτε, εφόςον κρικεί ότι απαιτείται, 

ςε τζςςερισ ςυνεδριάςεισ, οι οποίεσ δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ςυνολικό χρονικό 

διάςτθμα των δφο θμερϊν (ΚτΒ 2019, άρκρο 110 & άρκρο 76 παρ. 5 Σ ). 

Ειδικζσ νομοκετικζσ διαδικαςίεσ προβλζπονται για τθ ψιφιςθ δικαςτικϊν θ 

διοικθτικϊν κωδίκων (άρκρο 76 παρ. 6 Σ )· για τθν κφρωςθ διεκνϊν ςυνκθκϊν 

(άρκρο 36 παρ. 2 Σ ) · τθν κφρωςθ των πράξεων νομοκετικοφ περιεχομζνου (άρκρο 

44 παρ. 1 Σ ) τθ ςυηιτθςθ και τθ ψιφιςθ του προχπολογιςμοφ, του απολογιςμοφ και 

του γενικοφ ιςολογιςμοφ του κράτουσ (άρκρο 79 παρ. 3 Σ )· για τθν ανακεϊρθςθ του 

                                                      
9
 Στα τμιματα τθσ Βουλισ λαμβάνουν απόφαςθ με πλειοψθφία τουλάχιςτον 2/5 του όλου αρικμοφ των 

βουλευτϊν (άρκρο 70 παρ. 5 Σ). 
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Συντάγματοσ (άρκρο 110 Σ )· τθν τροποποίθςθ του Κανονιςμοφ τθσ Βουλισ (ΚτΒ 2019 

άρκρο 118 που κεμελιϊνεται ςτο άρκρο 76 Σ )· το νομοκετικό δθμοψιφιςμα για 

ψθφιςμζνο νομοςχζδιο που ρυκμίηει ςοβαρό κοινωνικό ηιτθμα (άρκρο 44 παρ. 2 Σ )· 

τθν κιρυξθ τθσ επικράτειασ ςε κατάςταςθ πολιορκίασ (άρκρο 48 παρ. 1 Σ )· τα ςχζδια 

και οι προτάςεισ νόμων που αναπζμπονται ςτθ Βουλι από τον ΡτΔ (άρκρο 42, παρ 2 

Σ ). 

Θ ΧΕΘ ΔΙΕΘΝΟΤ ΚΑΙ  ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΟΤ  ΔΙΚΑΙΟΤ 

Θ ςχζςθ τθσ ελλθνικισ ζννομισ τάξθσ με τθ διεκνι και ιδίωσ με τθν ευρωπαϊκι 

ζννομθ τάξθ, ρυκμίηεται με βάςθ το άρκρο 28 Σ που αποτελεί και το «κεμζλιο για τθ 

ςυμμετοχι τθσ Χϊρασ ςτισ διαδικαςίεσ τθσ ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ» όπωσ 

αναφζρει θ ερμθνευτικι διλωςθ.  

Στθν παρ. 1 ορίηεται ότι: 

«Οι γενικά παραδεγμζνοι κανόνεσ του διεκνοφσ δικαίου, κακϊσ και 

οι διεκνείσ ςυμβάςεισ, από τθν επικφρωςι τουσ με νόμο και τθ κζςθ 

τουσ ςε ιςχφ ςφμφωνα με τουσ όρουσ κακεμιάσ, αποτελοφν 

αναπόςπαςτο μζροσ του εςωτερικοφ ελλθνικοφ δικαίου και 

υπεριςχφουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου[ 10 ]. H 

εφαρμογι των κανόνων του διεκνοφσ δικαίου και των διεκνϊν 

ςυμβάςεων ςτουσ αλλοδαποφσ τελεί πάντοτε υπό τον όρο τθσ 

αμοιβαιότθτασ.» 

Εφόςον επιβάλλεται από ςπουδαίο εκνικό ςυμφζρον, θ Ελλάδα μπορεί να 

περιορίςει τθν εκνικι τθσ κυριαρχία με νόμο που ψθφίηεται από τθν απόλυτθ 

πλειοψθφία του όλου αρικμοφ των βουλευτϊν (παρ. 3). Αλλά για αρμοδιότθτεσ που 

προβλζπει το Σφνταγμα, απαιτείται πλειοψθφία 3/5 του όλου αρικμοφ των 

Βουλευτϊν για να αναγνωριςτοφν με διεκνι ςυνκικθ ι ςυμφωνία ςε όργανα 

διεκνϊν οργανιςμϊν, προκειμζνου να προαχκεί θ ςυνεργαςία με άλλα κράτθ και να 

εξυπθρετθκεί ςπουδαίο εκνικό ςυμφζρον (παρ. 2). 

                                                      
10

 Ζμφαςθ του ςυγγραφζα. 
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Ο ΕΛΕΓΧΟ ΣΘ ΤΝΣΑΓΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ 

ΝΟΜΩΝ 

Το άρκρο 93 παρ. 4 του Συντάγματοσ ορίηει ότι «τα δικαςτιρια υποχρεοφνται να μθν 

εφαρμόηουν νόμο που το περιεχόμενο του είναι αντίκετο προσ το Σφνταγμα». Στο 

άρκρο 87 παρ. 2 Σ ότι «οι δικαςτζσ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ 

υπόκεινται μόνο ςτο Σφνταγμα και ςτουσ νόμουσ και ςε καμιά περίπτωςθ δεν 

υποχρεοφνται να ςυμμορφϊνονται με διατάξεισ που ζχουν τεκεί κατά κατάλυςθ του 

Συντάγματοσ». Ο δικαςτικόσ ζλεγχοσ τθσ ςυνταγματικότθτασ των νόμων είναι 

«διάχυτοσ», δθλαδι γίνεται από όλα τα δικαςτιρια, όλων των βακμίδων και όλων 

των δικαιοδοςιϊν και όχι από κάποιο ςυγκεκριμζνο δικαςτιριο. Θ Ελλάδα δεν 

διακζτει ςυνταγματικό δικαςτιριο όπωσ άλλεσ χϊρεσ (Τςιλιϊτθσ 2007). Ο δικαςτικόσ 

ζλεγχοσ είναι ζλεγχοσ ουςιαςτικισ ςυνταγματικότθτασ και δεν επεκτείνεται ςτον 

τρόπο ψιφιςθσ του νόμου από τθ Βουλι (εςωτερικι τυπικι ςυνταγματικότθτα). Τα 

εξωτερικά γνωρίςματα του νόμου που είναι βαςικά για το κφροσ του, όπωσ πχ. θ 

υπογραφι του ΡτΔ που εκδίδει τον νόμο (εξωτερικι τυπικι ςυνταγματικότθτα), 

μποροφν να ελεγχκοφν (Μαυριάσ 2000, ς. 282 & 2022).  

Επιπλζον, ο δικαςτικόσ ζλεγχοσ ςυνταγματικότθτασ, είναι ζλεγχοσ «παρεμπίπτων». 

Δθλαδι το δικαςτιριο δεν ακυρϊνει τον, κατά τθν κρίςθ του, αντιςυνταγματικό 

νόμο, αλλά τον «παραμερίηει» ςε μία ςυγκεκριμζνθ υπόκεςθ που δικάηει. Άλλα 

δικαςτιρια δεν δεςμεφονται από τισ αποφάςεισ περί ςυνταγματικότθτασ ενόσ νόμου 

που ζλαβε ζνα δικαςτιριο. Πμωσ οι αποφάςεισ των ανϊτατων δικαςτθρίων τθσ 

χϊρασ αναφορικά με τθ ςυνταγματικότθτα ενόσ νόμου, ζχουν μεγάλθ βαρφτθτα. 

Ειδικά ςτισ διοικθτικζσ υποκζςεισ, το Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ ζχει τθν 

αρμοδιότθτα για τθν «μετά από αίτθςθ ακφρωςθ εκτελεςτϊν πράξεων των 

διοικθτικϊν αρχϊν για υπζρβαςθ εξουςίασ ι παράβαςθ νόμου» και τθν «μετά από 

αίτθςθ αναίρεςθ των τελεςίδικων αποφάςεων των τακτικϊν διοικθτικϊν 

δικαςτθρίων όπωσ νόμοσ ορίηει» (άρκρο 95 παρ. 1 περίπτ. αϋ και β’ Σ ). Οι αποφάςεισ 

των ανωτάτων δικαςτθρίων για τθν αντιςυνταγματικότθτά των νόμων λαμβάνονται 

υποχρεωτικά από τθν ολομζλεια τουσ (άρκρο 100 παρ. 5 Σ ). 



      

 

 

23 

Σφμφωνα με το άρκρο 100 παρ. 1 Σ προβλζπεται θ δικαιοδοςία του Ανωτάτου 

Ειδικοφ Δικαςτθρίου (ΑΕΔ) ειδικά για τισ περιπτϊςεισ ε’ και ςτ’: 

«* … + ε) H άρςθ τθσ αμφιςβιτθςθσ για τθν ουςιαςτικι αντιςυνταγματικότθτα 

ι τθν ζννοια διατάξεων τυπικοφ νόμου, αν εκδόκθκαν γι’ αυτζσ αντίκετεσ 

αποφάςεισ του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ, του Aρείου Πάγου ι του 

Ελεγκτικοφ υνεδρίου. 

ςτ) H άρςθ τθσ αμφιςβιτθςθσ για το χαρακτθριςμό κανόνων του διεκνοφσ 

δικαίου ωσ γενικά παραδεγμζνων κατά τθν παράγραφο 1 του άρκρου 28.» 

Αυτό ςθμαίνει ότι αν υπάρχει αντίκετθ άποψθ για τθν αντιςυνταγματικότθτα 

διάταξθσ τυπικοφ νόμου, τότε τθν τελεςίδικθ απόφαςθ κα λάβει το Ανϊτατο Ειδικό 

Δικαςτιριο (ΑΕΔ), κακϊσ αμζςωσ μόλισ κρίνει διαφορετικά τθ ςυνταγματικότθτα 

μιασ διάταξθσ νόμου ζνα ανϊτατο δικαςτιριο, κα πρζπει να παραπζμψει το κζμα 

ςτο ΑΕΔ και να κρατιςει εκκρεμι τθ ςχετικι υπόκεςθ ενϊπιον του (Μαυριάσ, 2000, 

ς. 284 & 2022).  
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Θ λαϊκι κυριαρχία αποτελεί τθ βάςθ τθσ λειτουργίασ του Κράτουσ. Ο ΡτΔ είναι ο 

αρχθγόσ του κράτουσ και ςυνδζεται (αμφίδρομο βζλοσ ςτο ςχιμα) με τθν 

εκτελεςτικι (κυβζρνθςθ) και τθν νομοκετικι λειτουργία (βουλι). Ο λαόσ ψθφίηει για 

ΚΡΑΣΟ ΛΑΟ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΛΚΘ 

ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ 

ΝΟΜΟΚΕΤΛΚΘ 

ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ 

ΔΛΚΑΣΤΛΚΘ 

ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ 

ΚΥΒΕΝΘΣΘ 

ΡΟΕΔΟΣ ΤΘΣ 

ΔΘΜΟΚΑΤΛΑΣ 

ΒΟΥΛΘ ΔΛΚΑΣΤΘΛΑ 

ΔΘΜΟΣΛΑ 

ΔΛΟΛΚΘΣΘ 

ΟΓΑΝΛΣΜΟΛ 

ΤΟΡΛΚΘΣ 

ΑΥΤΟΔΛΟΛΚΘΣΘ

χιμα 1: χθματικό διάγραμμα λειτουργίασ κράτουσ βάςθ υντάγματοσ 
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τουσ ΟΤΑ Αϋ και Βϋ βακμοφ και για τθ Βουλι και θ Βουλι δίνει ψιφο εμπιςτοςφνθσ 

ςτθν κυβζρνθςθ. Θ κυβζρνθςθ είναι ςε ςφνδεςθ με τουσ ΟΤΑ (εποπτεία και 

ςυνεργαςία) και θ δθμόςια διοίκθςθ αποτελεί τον εκτελεςτικό βραχίονα τθσ. Τα 

δικαςτιρια ελζγχουν τθ δθμόςια διοίκθςθ, αναφορικά με τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ και 

τθν νομοκεςία που εφαρμόηει. 
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H EΚΣΕΛΕΣΙΚΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ-H ΔΙΟΙΚΘΘ ΣΟΤ 

ΚΡΑΣΟΤ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ Θ ΚΤΒΕΡΝΘΘ Ω 

ΘΕΜΟΙ ΑΚΘΘ ΣΘ ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  

Σφμφωνα με το άρκρο 26 (παρ. 2) του Συντάγματοσ το οποίο κατοχυρϊνει τθν αρχι 

τθσ διάκριςθσ των λειτουργιϊν, θ εκτελεςτικι λειτουργία αςκείται από τον Ρρόεδρο 

τθσ Δθμοκρατίασ και τθν Κυβζρνθςθ, δθλαδι τον Ρρωκυπουργό και τα μζλθ του 

Υπουργικοφ Συμβουλίου. Στθν εκτελεςτικι λειτουργία εξ οριςμοφ ανικει και το 

ςφνολο των οργάνων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, δεδομζνου ότι τα όργανα αυτά 

αςκοφν εκτελεςτικι λειτουργία . Στα όργανα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ 

περιλαμβάνοντα όλα τα διοικθτικά όργανα τθσ κεντρικισ ι αποκεντρωμζνθσ 

κρατικισ διοικιςεωσ ι τθσ αυτοδιοίκθςθσ, κακϋ φλθν ι κατά τόπο, ςτα οποία ζχει 

δοκεί θ αρμοδιότθτα εφαρμογισ του νόμου11. 

Τα ανωτζρω όργανα αςκοφν τισ εκτελεςτικζσ αρμοδιότθτζσ τουσ ςφμφωνα με τθν 

αρχι τθσ νομιμότθτασ και τθσ εξυπθρζτθςθσ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ. Σφμφωνα 

με το Σφνταγμα (άρκρο 25) όλα τα κατά τα ανωτζρω κρατικά όργανα υποχρεοφνται 

να διαςφαλίηουν τθν ανεμπόδιςτθ και αποτελεςματικι άςκθςθ των ατομικϊν και 

κοινωνικϊν δικαιωμάτων κακϊσ και να εγγυϊνται τθν τιρθςθ τθσ αρχισ του 

κοινωνικοφ κράτουσ δικαίου. Δθλαδι το Κράτοσ περιορίηεται ςτθ δράςθ του από 

κανόνεσ δικαίου και κατά προτεραιότθτα από τουσ ςυνταγματικοφσ κανόνεσ για να 

διαςφαλίςει τθ νομικι κζςθ των ατόμων μζςα ςτο Κράτοσ (αρχι του κράτουσ 

Δικαίου). Ραράλλθλα το Κράτοσ οφείλει να αςκεί τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ του 

(οικονομικζσ και κοινωνικζσ) με ςτόχο τθν κατά το δυνατό μεγαλφτερου βακμοφ 

επίτευξθ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ (αρχι του κοινωνικοφ κράτουσ)12. Στο ίδιο ωσ άνω 

άρκρο του Συντάγματοσ κατοχυρϊνεται και θ αρχι τθσ αναλογικότθτασ με τθν 

                                                      
11

 Σπυρόπουλοσ, Φ., Κοντιάδθσ, Ξ., Ανκόπουλοσ, Χ., & Γεραπετρίτθσ, Γ. (2017). Σφνταγμα- Κατ' άρκρο ερμθνεία. 
Ακινα-Κεςςαλονίκθ: Εκδόςεισ Σάκκουλασ, Χ. Μουκίου,  ς. 1264, ςθμείο 13. 
12

 Σπυρόπουλοσ, Φ., Κοντιάδθσ, Ξ., Ανκόπουλοσ, Χ., & Γεραπετρίτθσ, Γ. (2017). Σφνταγμα- Κατ' άρκρο ερμθνεία. 
Ακινα-Κεςςαλονίκθ: Εκδόςεισ Σάκκουλασ, Χ. Ανκόπουλοσ,  ς. 690-694, ςθμεία 4- 16. 
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πρόβλεψθ ότι οι κάκε είδουσ νομοκετικοί περιοριςμοί που μποροφν ςφμφωνα με το 

Σφνταγμα να επιβλθκοφν ςτα ατομικά και κοινωνικά δικαιϊματα «κα πρζπει να 

ςζβονται τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ». Δθλαδι υπάρχει ςυνταγματικι απαίτθςθ 

για τθν εξεφρεςθ του αναγκαίου μζτρου προκειμζνου να κρικοφν ανεκτοί οι 

περιοριςμοί ςτα κεμελιϊδθ δικαιϊματα των πολιτϊν. Με άλλα λόγια ςφμφωνα με 

τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ «θ ανάγκθ εξυπθρζτθςθσ του τικζμενου ςκοποφ 

δθμοςίου ςυμφζροντοσ, να μθν αποβαίνει προδιλωσ αςφμμετρθ ι δυςανάλογθ 

προσ τθν ανάγκθ προςταςίασ του προςβαλλόμενου δικαιϊματοσ». 

Το ζργο τθσ εκτελεςτικισ λειτουργίασ περιλαμβάνει τθν χάραξθ τθσ γενικισ πολιτικισ 

τθσ Χϊρασ (άρκρο 82 Σ., περί κυβερνθτικισ λειτουργίασ) και τθν εφαρμογι των 

νόμων. Θ Κυβζρνθςθ μαηί με τον Ρρόεδρο τθσ Δθμοκρατίασ είναι επικεφαλισ ςτθν 

άςκθςθ τθσ εκτελεςτικισ λειτουργίασ. Ο ρόλοσ όμωσ του Ρροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ 

ςτθν άςκθςθ τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ είναι περιςςότερο ςυμβολικόσ, με τθν 

ζννοια ότι δεν κατζχει ουςιαςτικζσ αλλά απλϊσ τυπικζσ (ονομαςτικζσ) αρμοδιότθτεσ. 

Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι ο περιοριςμόσ του ελζγχου από τον Ρρόεδρο τθσ 

Δθμοκρατίασ επί των πράξεων που προςυπογράφει ο αρμόδιοσ Υπουργόσ, βάςει τθσ 

ςυνταγματικισ πρόβλεψθσ του άρκρου 35 που ορίηει ότι «Καμία πράξθ του 

Ρροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ δεν ιςχφει οφτε εκτελείται χωρίσ τθν προςυπογραφι του 

αρμόδιου Υπουργοφ, ο οποίοσ με μόνθ τθν υπογραφι του γίνεται υπεφκυνοσ, και 

χωρίσ τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ». Δθλαδι απαιτείται ωσ 

προχπόκεςθ για τθν ιςχφ των πράξεων του Ρροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ θ 

προςυπογραφι τουσ από τον αρμόδιο Υπουργό. Βζβαια ςτο ίδιο ωσ άνω άρκρο του 

Συντάγματοσ ζχουν προβλεφκεί κάποιεσ ςυγκεκριμζνεσ εξαιρζςεισ από τον ανωτζρω 

κανόνα τθσ ςυνυπογραφισ από τον υπουργό, όπωσ ο διοριςμόσ του Ρρωκυπουργοφ 

από τον Ρρόεδρο τθσ Δθμοκρατίασ και θ ανάκεςθ διερευνθτικισ εντολισ για το 

ςχθματιςμό κυβζρνθςθσ όταν κανζνα κόμμα δεν διακζτει τθν απόλυτθ πλειοψθφία.  

Κεμελιϊδθ απαίτθςθ για τθν ανάδειξθ τθσ Κυβερνιςεωσ αποτελεί θ αρχι τθσ 

δεδθλωμζνθσ που αποτυπϊνεται ςτο άρκρο 37 παρ. 2 του Συντάγματοσ ςφμφωνα με 

τθν οποία «Ρρωκυπουργόσ διορίηεται ο αρχθγόσ του κόμματοσ το οποίο διακζτει ςτθ 

Βουλι τθν απόλυτθ πλειοψθφία των εδρϊν». Ζτςι, ο Ρρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ 

δεςμεφεται να διορίςει ωσ Ρρωκυπουργό τον αρχθγό του κόμματοσ που 
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πλειοψιφθςε ςτισ εκλογζσ, εφόςον αυτόσ διακζτει και τθν εμπιςτοςφνθ τθσ 

κοινοβουλευτικισ του ομάδασ.  

Ο Ρρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ διορίηει τον Ρρωκυπουργό και διορίηει και παφει τα 

λοιπά μζλθ τθσ Κυβζρνθςθσ και τουσ Υφυπουργοφσ με πρόταςθ του Ρρωκυπουργοφ 

(άρκρο 37 παρ. 1 Σ). 

Θ ανάδειξθ τθσ Κυβζρνθςθσ απαιτεί επιπροςκζτωσ τθν εφαρμογι τθσ 

κοινοβουλευτικισ αρχισ, θ οποία αποτυπϊνεται ςτο άρκρο 84 παρ. 1 του 

Συντάγματοσ που ορίηει ότι «H Κυβζρνθςθ οφείλει να ζχει τθν εμπιςτοςφνθ τθσ 

Boυλισ. Μζςα ςε δεκαπζντε θμζρεσ από τθν ορκωμοςία του Ρρωκυπουργοφ, θ 

Κυβζρνθςθ υποχρεοφται να ηθτιςει ψιφο εμπιςτοςφνθσ τθσ Boυλισ και μπορεί να 

τθ ηθτεί και οποτεδιποτε άλλοτε». Ζτςι, επιβεβαιϊνεται ςτθν πράξθ ότι θ Κυβζρνθςθ 

που διόριςε ο Ρρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ διακζτει τθν εμπιςτοςφνθ τθσ 

πλειοψθφίασ του κοινοβουλίου. 

Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν κακίςταται δυνατι θ ανάδειξθ Κυβζρνθςθσ που να 

ζχει τθν εμπιςτοςφνθ τθσ πλειοψθφίασ τθσ Βουλισ, προβλζπεται ςτο άρκρο 37 (παρ. 

3) του Συντάγματοσ, μια ειδικι διαδικαςία ανάκεςθσ διερευνθτικϊν εντολϊν από 

τον Ρρόεδρο τθσ Δθμοκρατίασ διαδοχικά προσ τουσ αρχθγοφσ των τριϊν πρϊτων ςε 

κοινοβουλευτικι δφναμθ κομμάτων για να εξετάςουν τθ δυνατότθτα ςχθματιςμοφ 

κυβερνιςεωσ με άλλα κόμματα, θ οποία να ζχει τθν εμπιςτοςφνθ τθσ Βουλισ. Εάν θ 

διαδικαςία των διερευνθτικϊν εντολϊν δεν τελεςφοριςει, ο Ρρόεδροσ τθσ 

Δθμοκρατίασ καλεί τουσ αρχθγοφσ των κομμάτων. Εφόςον επιβεβαιωκεί θ αδυναμία 

ςχθματιςμοφ κυβζρνθςθσ που να ζχει τθν εμπιςτοςφνθ τθσ Βουλισ, ο Ρρόεδροσ τθσ 

Δθμοκρατίασ επιδιϊκει το ςχθματιςμό Κυβζρνθςθσ από όλα τα κόμματα τθσ Boυλισ 

για τθ διενζργεια εκλογϊν. Αν και αυτι θ προςπάκεια δεν ευοδωκεί, ο Ρρόεδροσ τθσ 

Δθμοκρατίασ ανακζτει το ςχθματιςμό Κυβζρνθςθσ όςο το δυνατόν ευρφτερθσ 

αποδοχισ ςτον Ρρόεδρο του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ ι ςτον Ρρόεδρο του 

Αρείου Ράγου ι ςτον Ρρόεδρο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου, προκειμζνου να 

διενεργιςει εκλογζσ, και διαλφει τθ Βουλι. 

Επίςθσ, ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ τθσ Κυβερνιςεωσ κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ κατά 

τθν οποία θ Κυβζρνθςθ απωλζςει τθν εμπιςτοςφνθ τθσ Βουλισ, ο Ρρόεδροσ τθσ 

Δθμοκρατίασ απαλλάςςει τθν Κυβζρνθςθ από τα κακικοντά τθσ. Εάν πρόκειται για 
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ςυλλογικι παραίτθςθ τθσ Κυβζρνθςθσ, ο Ρρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ παρζχει ςτον 

αρχθγό του κόμματοσ που διακζτει τθ ςχετικι πλειοψθφία διερευνθτικι εντολι για 

το ςχθματιςμό Κυβζρνθςθσ (άρκρο 38, Σ). 

Εάν πρόκειται για ατομικι παραίτθςθ του Ρρωκυπουργοφ, ο Ρρόεδροσ τθσ 

Δθμοκρατίασ διορίηει Ρρωκυπουργό αυτόν που προτείνει θ κοινοβουλευτικι ομάδα 

του κόμματοσ του απερχόμενου Ρρωκυπουργοφ, εφόςον αυτό διακζτει ςτθ Βουλι 

τθν απόλυτθ πλειοψθφία των εδρϊν. 

Στισ εκτελεςτικζσ αρμοδιότθτεσ του Ρροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ περιλαμβάνονται 

επίςθσ ο διοριςμόσ και θ παφςθ των δθμοςίων υπαλλιλων (άρκρο 46 παρ. 1 Σ), ο 

διοριςμόσ των Δικαςτϊν (άρκρο 88 παρ. 1 Σ) και θ ςυμβολικι ιδιότθτά του ωσ 

Αρχθγοφ των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Ρζραν των προαναφερόμενων ςχετικά με το ρόλο του Ρροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ 

ςτθν Εκτελεςτικι λειτουργία, θ πρόβλεψθ του άρκρου 50 του Συντάγματοσ ότι «Ο 

Ρρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ δεν ζχει άλλεσ αρμοδιότθτεσ παρά μόνο όςεσ του 

απονζμουν ρθτά το Σφνταγμα και οι νόμοι που είναι ςφμφωνοι με αυτό», 

αναδεικνφουν τθ κζςθ του ωσ ρυκμιςτι του πολιτεφματοσ (άρκρο 30 Σ.), ο οποίοσ 

εγγυάται τουσ ςυνταγματικοφσ όρουσ λειτουργίασ του πολιτικοδιοικθτικοφ 

ςυςτιματοσ χωρίσ να μετζχει ςε αυτό ωσ πολιτικό πρόςωπο. 

Ουςιαςτικά θ λιψθ των αποφάςεων και θ άςκθςθ των δθμοςίων πολιτικϊν 

πραγματϊνεται από τθν Κυβζρνθςθ δεδομζνου ότι, αφενόσ το Σφνταγμα (άρκρο 82, 

παρ. 1 Σ) τθσ απονζμει αυτζσ τισ εξουςίεσ προβλζποντασ ότι «H Κυβζρνθςθ κακορίηει 

και κατευκφνει τθ γενικι πολιτικι τθσ Χϊρασ, ςφμφωνα με τουσ οριςμοφσ του 

Συντάγματοσ και των νόμων» και αφετζρου από το γεγονόσ ότι ο Ρρόεδροσ τθσ 

Δθμοκρατίασ δεν μετζχει ςτθ διαδικαςία λιψθσ των αποφάςεων για τον κακοριςμό 

τθσ γενικισ πολιτικισ τθσ Χϊρασ και τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ. Οι δε ρυκμιςτικζσ 

αρμοδιότθτζσ του εξαρτϊνται από τθν πρόταςθ τθσ Κυβζρνθςθσ (άρκρο 35 παρ. 1 Σ).  

Θ Κυβζρνθςθ λοιπόν ζχει αποφαςιςτικό ρόλο ςτθν άςκθςθ των δθμοςίων πολιτικϊν 

και αναλαμβάνει τθν πολιτικι, ποινικι και αςτικι ευκφνθ για όλεσ τισ πράξεισ που 

αφοροφν τθ διαχείριςθ τθσ πολιτικισ εξουςίασ.  
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Επίςθσ ζχει δικαίωμα νομοκετικισ πρωτοβουλίασ, δθλαδι το δικαίωμα να υποβάλει 

ςχζδια νόμου ςτθ Βουλι (άρκρο 73, παρ. 1 Σ) και δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν ζκδοςθ 

κανονιςτικϊν πράξεων, ςτο πλαίςιο νομοκετικισ εξουςιοδότθςθσ (άρκρο 43 παρ. 2 

Σ). 

ΤΠΟΤΡΓΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ - ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟ  

Ππωσ προαναφζρκθκε ο Ρρωκυπουργόσ διορίηεται από τον Ρρόεδρο τθσ 

Δθμοκρατίασ κατά το Σφνταγμα και τα υπόλοιπα μζλθ τθσ Κυβζρνθςθσ και οι 

Υφυπουργοί διορίηονται και παφονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με 

πρόταςθ του Ρρωκυπουργοφ (άρκρο 37 παρ. 1 Σ). 

Θ ςφνκεςθ και θ λειτουργία του Υπουργικοφ Συμβουλίου ορίηονται από τον νόμο. 

Από το ςφνταγμα προβλζπεται θ δυνατότθτα του Ρροζδρου τθσ Κυβερνιςεωσ να 

διοριςκοφν ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ Υπουργοφσ Αντιπρόεδροι του Υπουργικοφ 

Συμβουλίου (άρκρο 81 παρ. 1). 

Δεν απαιτείται για τον Ρρωκυπουργό και τα μζλθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου να 

διακζτουν ωσ προχπόκεςθ τθν βουλευτικι ιδιότθτα αλλά κα πρζπει να διακζτουν τα 

προςόντα που το Σφνταγμα απαιτεί για τουσ βουλευτζσ, δθλαδι να είναι Ζλλθνεσ 

πολίτεσ, να ζχουν ςυμπλθρϊςει το 25ο ζτοσ τθσ θλικίασ του και να ζχουν το δικαίωμα 

να εκλζγουν (άρκρο 81, παρ. 2 Σ). Θ ιδιότθτά τουσ ωσ μελϊν του Υπουργικοφ 

Συμβουλίου είναι αςυμβίβαςτθ με οποιαδιποτε επαγγελματικι δραςτθριότθτα. 

Τθν Κυβζρνθςθ ωσ ςυλλογικό όργανο αποτελεί το Υπουργικό Συμβοφλιο, μζλθ του 

οποίου είναι ο Ρρωκυπουργόσ, οι Αντιπρόεδροι τθσ Κυβζρνθςθσ και οι Υπουργοί, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των Υπουργϊν Επικρατείασ και των Αναπλθρωτϊν 

Υπουργϊν. Οι Υφυπουργοί δεν αποτελοφν μζλθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου, αλλά 

μπορεί να προςκλθκοφν να ςυμμετάςχουν ςε αυτό από τον Ρρωκυπουργό, χωρίσ 

δικαίωμα ψιφου. Επίςθσ, χωρίσ δικαίωμα ψιφου είναι και θ ςυμμετοχι του 

Γραμματζα του Υπουργικοφ Συμβουλίου, ο οποίοσ ορίηεται με απόφαςθ του 

Ρρωκυπουργοφ, ζνασ από τουσ Γενικοφσ Γραμματείσ τθσ Ρροεδρίασ τθσ 

Κυβερνιςεωσ (Ν.4622/2019, άρκρο 1).  
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Το Σφνταγμα απονζμει ςτον Ρρωκυπουργό τισ εξισ αρμοδιότθτεσ13: 

α) προτείνει ςτον Ρρόεδρο τθσ Δθμοκρατίασ τον διοριςμό και τθν παφςθ των 

υπουργϊν (άρκρο 37 παρ. 1Σ ), 

β) προςυπογράφει το προεδρικό διάταγμα για τθν απαλλαγι τθσ κυβζρνθςθσ 

από τα κακικοντά τθσ (άρκρο 35 παρ. 1 Σ),  

γ) προεδρεφει του υπουργικοφ ςυμβουλίου, του οποίου κατευκφνει και 

ςυντονίηει τισ ενζργειεσ και ελζγχει τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ (άρκρο 82 παρ. 2 

Σ),  

δ) προςυπογράφει τα διαγγζλματα του Ρροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ (άρκρο 44 

παρ. 3 Σ),  

ε) προςυπογράφει τα προεδρικά διατάγματα για τθν προκιρυξθ εκλογϊν ςε 

περιπτϊςεισ λιξθσ τθσ κθτείασ τθσ Βουλισ ( άρκρο 53 παρ. 1 Σ) και 

αδυναμίασ εκλογισ του Ρροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ (άρκρο 32 παρ. 4 Σ). 

To Yπουργικό Συμβοφλιο μπορεί να προτείνει τθν προκιρυξθ δθμοψθφίςματοσ για 

κρίςιμο εκνικό κζμα ςφμφωνα με το άρκρο 44, παρ. 2 του Συντάγματοσ.  Επίςθσ θ 

κυβζρνθςθ μπορεί,  εφόςον ζχει λάβει ψιφο εμπιςτοςφνθσ από τθ Βουλι, να 

προτείνει ςτον Ρρόεδρο τθσ Δθμοκρατίασ τθ διάλυςθ τθσ Βουλισ για να 

αντιμετωπιςκεί εκνικό κζμα εξαιρετικισ ςθμαςίασ (άρκρο 41 παρ. 2 Σ) Στθν 

περίπτωςθ αυτι οι εκλογζσ προκθρφςςονται ςε τριάντα θμζρεσ. 

Ππωσ προαναφζρκθκε (ανωτζρω ςθμείο γ) ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 82 

του Συντάγματοσ «Ο Ρρωκυπουργόσ εξαςφαλίηει τθν ενότθτα τθσ Κυβζρνθςθσ και 

κατευκφνει τισ ενζργειζσ τθσ, κακϊσ και των δθμοςίων γενικά υπθρεςιϊν για τθν 

εφαρμογι τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ μζςα ςτο πλαίςιο των νόμων».  

Ρεραιτζρω, το άρκρο 11 του Ν.4622/2019 εξειδικεφει τισ αρμοδιότθτεσ που 

αςκοφνται από τον Ρρωκυπουργό, οι κυριότερεσ από τισ οποίεσ ορίηονται ωσ εξισ:  

α) εξαςφαλίηει τθν ενότθτα τθσ Κυβζρνθςθσ και κατευκφνει τισ ενζργειζσ τθσ, 

κακϊσ και τισ ενζργειεσ των δθμόςιων γενικά υπθρεςιϊν, για τθν εφαρμογι 

                                                      
13

 Ακριβοποφλου, Χ. Μ., & Ανκόπουλοσ, Χ. (2015). Ειςαγωγι ςτο Διοικθτικό Δίκαιο. (Ε. Μπάλτα , & Α. Κ. 
Κοκολάκθσ, Επιμ.) Ανάκτθςθ 2022, από τοποκεςία web των Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Θλεκτρονικϊν 
Συγγραμμάτων και Βοθκθμάτων. www.kallipos.gr ς. 45, ςθμείο 2.2.3. 

http://www.kallipos.gr/
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τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ, (ςφμφωνα με το άρκρο 82, παρ. 2 του 

Συντάγματοσ), 

β) προςδιορίηει επακριβϊσ τθν κυβερνθτικι πολιτικι ςτο πλαίςιο των 

αποφάςεων του Υπουργικοφ Συμβουλίου,  

γ) ςυντονίηει τθν εφαρμογι τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ,  

δ) επιλφει τισ διαφωνίεσ ανάμεςα ςτουσ Υπουργοφσ και εντόσ των ςυλλογικϊν 

κυβερνθτικϊν οργάνων, 

ε) εκπροςωπεί τθν Κυβζρνθςθ και προεδρεφει ςτο Υπουργικό Συμβοφλιο,  

ςτ) εποπτεφει για τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ από τισ υπθρεςίεσ του δθμόςιου 

τομζα και για τθ λειτουργία τουσ προσ το ςυμφζρον του Κράτουσ και των 

πολιτϊν. 

Ο Ρρωκυπουργόσ μπορεί να ορίςει Αντιπρόεδρο ι Αντιπροζδρουσ τθσ Κυβζρνθςθσ, 

οι οποίοι αςκοφν νομοκετικά κακοριςμζνεσ αρμοδιότθτεσ (οριηόμενεσ από ειδικζσ 

διατάξεισ) και τισ αρμοδιότθτεσ που τουσ ανακζτει ο Ρρωκυπουργόσ με απόφαςι 

του. Επίςθσ, με απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ μπορεί να τουσ ανατεκεί και θ 

εποπτεία οριςμζνων τομζων τθσ κυβερνθτικισ δραςτθριότθτασ (άρκρο 12, 

Ν.4622/2019). 

Από τισ ανωτζρω προβλζψεισ είναι προφανζσ ότι ο Ρρωκυπουργόσ βρίςκεται ςτο 

επίκεντρο τθσ κυβζρνθςθσ, κατζχει ςθμαντικότατεσ εξουςίεσ και αποφαςίηει για όλεσ 

τισ μεταβολζσ που υφίςταται μια Κυβζρνθςθ. 

Τα μζλθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου, κακϊσ και οι Υφυπουργοί ζχουν ςυλλογικι 

πολιτικι ευκφνθ κακϊσ και ατομικι ευκφνθ για πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ 

αρμοδιότθτάσ τουσ. Σε καμία περίπτωςθ θ ζγγραφθ ι προφορικι εντολι του 

Ρροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ δεν απαλλάςςει τουσ Υπουργοφσ και τουσ Υφυπουργοφσ 

από τθν ευκφνθ τουσ. (άρκρο 85, Σ). 

Σε περίπτωςθ υπερψιφιςθσ πρόταςθσ μομφισ ι δυςπιςτίασ το Υπουργικό 

Συμβοφλιο οδθγείται ςε ςυλλογικι παραίτθςθ (άρκρο 84, παρ. 6 Σ). 

Ρρόςφατα ο ν.4622/2019 «Επιτελικό κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια 

τθσ Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» 

(ο οποίοσ αντικατζςτθςε τον νόμο 1558/1986 «Κυβζρνθςθ και Κυβερνθτικά 

όργανα») αναμόρφωςε τθν οργάνωςθ και τον τρόπο λειτουργίασ τθσ κυβζρνθςθσ και 
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τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ. Σφμφωνα με το άρκρο 1 του νζου νόμου το Υπουργικό 

Συμβοφλιο:  

α) κακορίηει και κατευκφνει τθ γενικι πολιτικι τθσ Χϊρασ ςφμφωνα με τουσ 

οριςμοφσ του Συντάγματοσ και των νόμων,  

β) αποφαςίηει για πολιτικά κζματα γενικότερθσ ςθμαςίασ,  

γ) αποφαςίηει για κάκε κζμα που παραπζμπει ςε αυτό ο Ρρωκυπουργόσ,  

δ) εγκρίνει τον ετιςιο προγραμματιςμό τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ και 

παρακολουκεί τθν εφαρμογι του,  

Θ κοινοβουλευτικι ευκφνθ του Ρρωκυπουργοφ και των Υπουργϊν για τισ πράξεισ ι 

παραλείψεισ τουσ καταλαμβάνει επίςθσ και τισ πράξεισ ι παραλείψεισ των 

Υφυπουργϊν του Υπουργείου ςτο οποίο προΐςτανται, ακόμθ και αν ςτουσ 

τελευταίουσ ζχει εκχωρθκεί νομοκετικι πρωτοβουλία. (άρκρο 14, ν.4622/2019). 

Οι Τπουργοί ζχουν τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:  

α) προΐςτανται του ςυνόλου των υπθρεςιϊν που υπάγονται ςτο Υπουργείο τουσ, 

ςυντονίηουν, εποπτεφουν και ελζγχουν τθ δράςθ τουσ, κακϊσ και τθ δράςθ 

των δθμοςίων υπαλλιλων και λειτουργϊν που υπάγονται ςε αυτοφσ, βάςει 

των αρμοδιοτιτων που είναι ανατεκειμζνεσ ςε αυτό από τισ κείμενεσ 

διατάξεισ,  

β) εποπτεφουν και ςυντονίηουν τισ ενζργειεσ των διοριςμζνων ςτο Υπουργείο 

τουσ Υφυπουργϊν,  

γ) αςκοφν, ςφμφωνα με το Σφνταγμα και τον Κανονιςμό τθσ Βουλισ, τθ 

νομοκετικι πρωτοβουλία ςε κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ και ςτο πλαίςιο 

του ρυκμιςτικοφ προγραμματιςμοφ τθσ Κυβζρνθςθσ,  

δ) προτείνουν τθν ζκδοςθ των κατ` εξουςιοδότθςθ νόμου κανονιςτικϊν και των 

αναγκαίων για τθν εκτζλεςθ των νόμων Διαταγμάτων τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ 

και εκδίδουν κανονιςτικζσ πράξεισ κατ` εξουςιοδότθςθ νόμου,  

ε) αςκοφν κάκε άλλθ αρμοδιότθτα που τουσ παρζχει το Σφνταγμα και ο νόμοσ ι 

τουσ ανακζτει ο Ρρωκυπουργόσ. (άρκρο 13, Ν.4622/2019). 

Οι αρμοδιότθτεσ των Τπουργϊν Επικρατείασ κακορίηονται με απόφαςθ του 

Ρρωκυπουργοφ και μπορεί να αφοροφν ςε αρμοδιότθτεσ που ανικουν ςτον 
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Ρρωκυπουργό ι και ςε αρμοδιότθτεσ που ανικουν ςε Υπουργό που προΐςταται 

Υπουργείου. Επίςθσ οι Υπουργοί Επικρατείασ μποροφν να προΐςτανται Υπουργείου. 

Στουσ Αναπλθρωτζσ Τπουργοφσ, που μπορεί να διορίηονται ςε οποιοδιποτε 

Υπουργείο, ανατίκενται οι αρμοδιότθτεσ από τον Ρρωκυπουργό. Οι κζςεισ των 

Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν δεν μπορεί να είναι παραπάνω από μία ςε κάκε Υπουργείο. 

Οι Υφυπουργοί, οι οποίοι όπωσ προαναφζρκθκε, δεν αποτελοφν μζλθ του 

Υπουργικοφ Συμβουλίου μπορεί να διορίηονται ςτα Υπουργεία ι ςτον Ρρωκυπουργό. 

Στθν πρϊτθ περίπτωςθ οι αρμοδιότθτζσ τουσ κακορίηονται με κοινι απόφαςθ του 

Ρρωκυπουργοφ και του οικείου Υπουργοφ. Οι Υφυπουργοί ζχουν και τθν νομοκετικι 

πρωτοβουλία για τισ αρμοδιότθτεσ τισ οποίεσ τουσ ζχουν κατά τα ανωτζρω 

εκχωρθκεί. Συνολικά οι κζςεισ Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν δεν μπορεί 

να υπερβαίνουν τισ τρεισ (3) ανά Υπουργείο (άρκρο 13, Ν.4622/2019). 

ΤΛΛΟΓΙΚΑ ΚΤΒΕΡΝΘΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

ΚΤΒΕΡΝΘΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ 

(ΚΤ..ΟΙ.Π.)  

Είναι αρμόδιο για τθ διαμόρφωςθ διυπουργικϊν πολιτικϊν και τθ λιψθ αποφάςεων, 

ςε κζματα που αφοροφν ςτθν οικονομικι και αναπτυξιακι πολιτικι τθσ χϊρασ. 

Ειδικότερα, το Συμβοφλιο διαμορφϊνει πολιτικζσ και αποφαςίηει επί διυπουργικϊν 

κεμάτων που αφοροφν:  

α) τον ςυντονιςμό, τθν προϊκθςθ και τθν υλοποίθςθ του οικονομικοφ και 

αναπτυξιακοφ προγράμματοσ τθσ Κυβζρνθςθσ για όλα τα δθμοςιονομικά και 

οικονομικά κζματα, τισ δθμόςιεσ και ιδιωτικζσ επενδφςεισ, τθ λειτουργία του 

τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, κακϊσ και τα κζματα ανταγωνιςμοφ και ελζγχου τθσ 

αγοράσ,  

β) τθν επεξεργαςία και διαμόρφωςθ των ςτρατθγικϊν τθσ Κυβζρνθςθσ για τθ 

διαπραγμάτευςθ του δθμοςίου χρζουσ και τα χρθματοπιςτωτικά ηθτιματα, 

κακϊσ και τθν υποςτιριξθ του Ρρωκυπουργοφ και των κακ` φλθν αρμοδίων 

Υπουργϊν κατά τθ ςυμμετοχι τουσ ςτα ςυλλογικά Ευρωπαϊκά Πργανα για 

κζματα αρμοδιότθτάσ τουσ και  
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γ) τθ λιψθ απόφαςθσ για κάκε κζμα οικονομικισ ι αναπτυξιακισ πολιτικισ που 

παραπζμπεται ςε αυτό από το Υπουργικό Συμβοφλιο (άρκρο 7, Ν.4622/2019). 

ΚΤΒΕΡΝΘΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΕΘΝΙΚΘ ΑΦΑΛΕΙΑ  

Είναι αρμόδιο για τθ διαμόρφωςθ διυπουργικϊν πολιτικϊν και τθ λιψθ αποφάςεων 

ςε κζματα που αφοροφν ςτθν αςφάλεια τθσ Χϊρασ (άρκρο 7, Ν.4622/2019). 

ΚΤΒΕΡΝΘΣΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ 

Τζλοσ, από το Υπουργικό Συμβοφλιο ςυςτινονται Κυβερνθτικζσ Επιτροπζσ, οι οποίεσ 

μπορεί να ςυγκροτοφνται από Υπουργοφσ, Υφυπουργοφσ και δθμοςίουσ 

υπαλλιλουσ. Σκοπόσ των επιτροπϊν αυτϊν είναι θ διαχείριςθ και ςυςτθματικι 

παρακολοφκθςθ ςυγκεκριμζνων κεμάτων κυβερνθτικισ πολιτικισ. (άρκρο 8, 

ν.4622/2019). 

ΣΟ ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΤΣΘΜΑ – Θ ΔΘΜΟΙΑ 

ΔΙΟΙΚΘΘ 

ΣΟ ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΤΣΘΜΑ  

Το διοικθτικό ςφςτθμα τθσ ελλθνικισ επικράτειασ είναι το αποκεντρωτικό ςφςτθμα, 

ςφμφωνα με το άρκρο 101 του Συντάγματοσ το οποίο ορίηει ότι «Θ διοίκθςθ του 

Κράτουσ οργανϊνεται ςφμφωνα με το αποκεντρωτικό ςφςτθμα». Επίςθσ ορίηει ότι τα 

περιφερειακά όργανα του Κράτουσ ζχουν γενικι αποφαςιςτικι αρμοδιότθτα για τισ 

υποκζςεισ τθσ περιφζρειάσ τουσ. Ραράλλθλα προβλζπει ότι τα κεντρικά όργανα του 

Κράτουσ ζχουν τθ γενικι κατεφκυνςθ, το ςυντονιςμό και τον ζλεγχο νομιμότθτασ των 

πράξεων των περιφερειακϊν οργάνων. Δθλαδι θ φπαρξθ κρατικϊν περιφερειακϊν 

οργάνων αποτελεί ςυνταγματικι επιταγι. 

Τον ρόλο αυτόν ζχουν ςιμερα οι επτά (7) Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ, που 

αποτελοφν τισ αποκεντρωμζνεσ υπθρεςίεσ του Κράτουσ, οι οποίεσ ανικουν ςτο 

νομικό πρόςωπο του Κράτουσ, τελοφν υπό τον ζλεγχό του (ζλεγχοσ νομιμότθτασ) και 

οι οποίεσ διαχειρίηονται : 
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α) Κρατικζσ υποκζςεισ που για ςυνταγματικοφσ λόγουσ δεν μποροφν να 

διεκπεραιωκοφν από τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ (ο ζλεγχοσ νομιμότθτασ των 

πράξεων τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, προςταςία δαςϊν, διαχείριςθ τθσ 

δθμόςιασ περιουςίασ και του κρατικοφ πλοφτου κλπ) 

β) Κρατικζσ υποκζςεισ που ςταδιακά αποκεντρϊνονται από τθν κεντρικι 

διοίκθςθ. 

γ) Κρατικζσ υποκζςεισ που αποβλζπουν ςτθν άμεςθ και ποιοτικι εξυπθρζτθςθ 

του πολίτθ. 

Οι επτά Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ ςυςτάκθκαν με τον Ν.3852/2010 (άρκρο 

6)αντικακιςτϊντασ τισ δεκατρείσ (13) Διοικθτικζσ Ρεριφζρειεσ, που αποτελοφςαν τισ 

μονάδεσ αποκζντρωςθσ του Κράτουσ, με κεντρικι ςτόχευςθ τθν αποςυμφόρθςθ των 

κεντρικϊν υπθρεςιϊν και τθν ορκότερθ άςκθςθ δθμοςίων πολιτικϊν, ζχοντασ 

καλφτερθ επίγνωςθ των αναγκϊν και των προβλθμάτων τθσ περιφζρειασ. 

Ο προαναφερόμενοσ νόμοσ δθμιοφργθςε μια νζα διοικθτικι διαίρεςθ τθσ Χϊρασ και 

με βάςθ τισ τότε γεωοικονομικζσ, κοινωνικζσ και ςυγκοινωνιακζσ ςυνκικεσ (όπωσ 

ορίηεται από τθν παρ. 2 του άρκρου 101 του Συντάγματοσ.) κακόριςε τισ επτά 

Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ ωσ εξισ :  

1. Αττικισ, με ζδρα τθν Ακινα,  

2. Κεςςαλίασ-Στερεάσ Ελλάδασ, με ζδρα τθ Λάριςα,  

3. Θπείρου-Δυτικισ Μακεδονίασ, με ζδρα τα Λωάννινα,  

4. Ρελοποννιςου-Δυτικισ Ελλάδασ και Λονίου, με ζδρα τθν Ράτρα,  

5. Αιγαίου, με ζδρα τον Ρειραιά,  

6. Κριτθσ, με ζδρα το Θράκλειο,  

7. Μακεδονίασ-Κράκθσ, με ζδρα τθ Κεςςαλονίκθ. 

Από το 2015 (παρ.1 άρκρο 28 Ν.4325/2015) ςτισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ 

προΐςταται ο Συντονιςτισ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, θ κζςθ του οποίου αντιςτοιχεί 

με Γενικό Διευκυντι Υπουργείου. Δθλαδι θ θγεςία των αποκεντρωμζνων αυτϊν 

μονάδων διορίηεται από το Κράτοσ, με διαδικαςία επιλογισ για τα ανϊτατα ςτελζχθ 

τθσ Διοίκθςθσ, βάςει αντικειμενικϊν κριτθρίων. Θ προαναφερόμενθ ςχετικά 

πρόςφατθ αλλαγι αντικατζςτθςε τον Γενικό Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ, ο οποίοσ διοριηόταν από τθν Κυβζρνθςθ. 
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Οι αποκεντρωμζνεσ αυτζσ μονάδεσ ζχουν οικονομικι αυτοτζλεια, δεδομζνου ότι 

διακζτουν δικό τουσ προχπολογιςμό και παράλλθλα ζχουν ζςοδα και από άλλεσ 

πθγζσ όπωσ ευρωπαϊκά προγράμματα, επιχορθγιςεισ και ειςφορζσ.  

Τζλοσ, για το ςυντονιςμό τθσ δράςθσ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων και τθν 

αντιμετϊπιςθ ςθμαντικϊν ηθτθμάτων και τθ λιψθ αποφάςεων ςχετικά με τουσ 

τομείσ πολιτικισ που υπάγονται ςε αυτζσ κεςμοκετικθκε το Συντονιςτικό Συμβοφλιο 

Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων, (άρκρο 25 του ν.4368/21.2.2016) το οποίο 

ςυγκαλείται από τον Υπουργό Εςωτερικϊν. 

Ο δεφτεροσ πυλϊνασ του διοικθτικοφ μασ ςυςτιματοσ είναι θ Τοπικι αυτοδιοίκθςθ 

που κεμελιϊνεται ςτο άρκρο 102 του Συντάγματοσ «Θ διοίκθςθ των τοπικϊν 

υποκζςεων ανικει ςτουσ οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ πρϊτου και δεφτερου 

βακμοφ».  

Το Σφνταγμα αναγνωρίηει δφο βακμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) που ςιμερα 

είναι οι Διμοι, αϋ βακμοφ και οι Ρεριφζρειεσ, βϋ βακμοφ Ο.Τ.Α. Και τα δφο αυτά 

επίπεδα Αυτοδιοίκθςθσ ζχουν τθ διοίκθςθ των τοπικϊν υποκζςεων, το εφροσ και οι 

κατθγορίεσ των οποίων κακορίηονται από το νόμο. Οι οργανιςμοί τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ ζχουν διοικθτικι και οικονομικι αυτοτζλεια. Ρρόκειται για νομικά 

πρόςωπα δθμοςίου δικαίου που ζχουν ςυςτακεί ςε ςυγκεκριμζνθ εδαφικι 

περιφζρεια και ωσ αντικείμενο ζχουν τθν διαχείριςθ των τοπικϊν υποκζςεων, υπό 

τθν ζννοια τθσ εδαφικισ αρμοδιότθτασ. (Μακρισ, 2015, ς. 56).  

Οι Αρχζσ των Ο.Τ.Α. εκλζγονται με κακολικι και μυςτικι ψθφοφορία. Το Σφνταγμα 

(άρκρο 102 ) απονζμει ςτουσ οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ διοικθτικι και 

οικονομικι αυτοτζλεια και επιτάςςει τθ λιψθ εκ μζρουσ του Κράτουσ όλων των 

νομοκετικϊν, κανονιςτικϊν και δθμοςιονομικϊν μζτρων που απαιτοφνται για τθν 

εξαςφάλιςθ τθσ οικονομικισ αυτοτζλειασ και των πόρων που είναι αναγκαίοι για τθν 

εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τουσ με ταυτόχρονθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ κατά τθ 

διαχείριςθ των πόρων αυτϊν. Θ εποπτεία του Κράτουσ επί των οργανιςμϊν τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ ςυνίςταται αποκλειςτικά ςε ζλεγχο νομιμότθτασ και δεν επιτρζπεται 

να εμποδίηει τθν πρωτοβουλία και τθν ελεφκερθ δράςθ τουσ.  
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Σιμερα θ Χϊρα ζχει 325 διμουσ και 13 Ρεριφερειακζσ Αυτοδιοικιςεισ, ωσ δομζσ του 

πρϊτου και δευτζρου βακμοφ αυτοδιοίκθςθσ αντίςτοιχα, ενϊ θ αποκζντρωςθ 

λειτουργεί δια των επτά (7) Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων. 

 

Θ ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ 

Ππωσ προαναφζρκθκε θ Δθμόςια Διοίκθςθ (Δ.Δ.) από ςυνταγματικι άποψθ ανικει 

ςτθν κατά το άρκρο 26 παρ. 2 του Συντάγματοσ εκτελεςτικι λειτουργία τθσ 

πολιτείασ. Ενεργεί μζςω των διοικθτικϊν οργάνων τα οποία τθν εκπροςωποφν και τα 

οποία ανικουν οργανικά ςτο κράτοσ το οποίο αποτελεί διακριτό νομικό πρόςωπο 

(Δθμόςιο) κακϊσ και ςτα άλλα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου τα οποία 

απαρτίηουν τθν ελλθνικι Δθμόςια Διοίκθςθ. Τα ωσ άνω διοικθτικά όργανα εκτελοφν 

τθ βοφλθςθ του Κράτουσ ενεργϊντασ αντ’ αυτοφ, και το κράτοσ, δεδομζνου ότι 

αποτελεί ξεχωριςτι οντότθτα με δικι του ιδιαίτερθ βοφλθςθ, διακριτι από αυτι των 

οργάνων του, αναλαμβάνει και τθν ευκφνθ των παράνομων πράξεων ι παραλείψεων 

τουσ (άρκρα 105-106 Ειςαγωγικό νόμοσ του Αςτικοφ Κϊδικα *ΕιςΝΑΚ+). Τθσ Δ.Δ. 

προΐςτανται τα όργανα τθσ εκτελεςτικισ λειτουργίασ, θ Κυβζρνθςθ και ο Ρρόεδροσ 

τθσ Δθμοκρατίασ. 

Θ αποςτολι τθσ Δ.Δ. είναι θ εξυπθρζτθςθ ςκοπϊν του δθμοςίου ι γενικοφ 

ςυμφζροντοσ, θ μζριμνα και διαχείριςθ δθμοςίων υποκζςεων κακϊσ και θ 

ανταπόκριςθ ςτισ ανάγκεσ του κοινωνικοφ ςυνόλου14. 

Στουσ ςκοποφσ τθσ Δ.Δ., θ οποία ανικει ιεραρχικά ςτθν Κυβζρνθςθ, 

περιλαμβάνονται:  

 θ υποςτιριξθ τθσ πολιτικισ θγεςίασ ςτο ςχεδιαςμό δθμοςίων πολιτικϊν 

(Καλι νομοκζτθςθ, τεκμθριωμζνεσ προτάςεισ για τθ λιψθ αποφάςεων ςε 

ηθτιματα δθμοςίων πολιτικϊν). Οι δθμόςιεσ πολιτικζσ αποτυπϊνονται ςε 

νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ. Ππωσ προαναφζρκθκε θ Κυβζρνθςθ 

                                                      
14

 Ακριβοποφλου, Χ. Μ., & Ανκόπουλοσ, Χ. (2015). Ειςαγωγι ςτο Διοικθτικό Δίκαιο. (Ε. Μπάλτα , & Α. Κ. 
Κοκολάκθσ, Επιμ.) Ανάκτθςθ 2022, από τοποκεςία web των Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Θλεκτρονικϊν 
Συγγραμμάτων και Βοθκθμάτων. www.kallipos.gr ς. 41. 

http://www.kallipos.gr/
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και τα όργανα τθσ Δ.Δ. μποροφν να κζτουν κανόνεσ δικαίου, ςφμφωνα με τθ 

δυνατότθτα που τουσ δίνει το Σφνταγμα (άρκρο 43 §2 Σ) εκδίδοντασ 

κανονιςτικζσ πράξεισ φςτερα από γενικι, ειδικι ι ειδικότερθ νομοκετικι 

εξουςιοδότθςθ τυπικοφ νόμου,  

 θ εφαρμογι των πολιτικϊν αποφάςεων (εκτζλεςθ των κανόνων δικαίου), 

 θ παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των δθμοςίων πολιτικϊν και  

 θ παροχι ποιοτικϊν υπθρεςιϊν ςτουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ.  

Θ Δ.Δ. κατά το οργανικό κριτιριο αποτελείται από τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και τα 

Νομικά Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου (ΝΡΔΔ), τα οποία προβλζπονται από τθ 

νομοκεςία 15 . Με τθν ζννοια αυτι Δθμόςια διοίκθςθ αςκοφν οι διμοι, οι 

περιφερειακζσ αυτοδιοικιςεισ και τα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Λδρφματα.  

Σφμφωνα με το λειτουργικό κριτιριο θ Δ.Δ. αποτελείται από όλα τα νομικά πρόςωπα 

που επιτελοφν δθμόςια υπθρεςία ι εξυπθρετοφν το δθμόςιο ςυμφζρον, ανεξάρτθτα 

από το αν αυτά διακζτουν τθ μορφι Νομικϊν Ρροςϊπων του Δθμοςίου ι του 

ιδιωτικοφ δικαίου, όπωσ π.χ. οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ ι επιχειριςεισ που υπάγονται 

ςτον ευρφτερο δθμόςιο τομζα και οι οποίεσ εξυπθρετοφν δθμόςιο ςκοπό 

λειτουργϊντασ χάριν του δθμοςίου ςυμφζροντοσ και τθν παροχι υπθρεςιϊν προσ το 

κοινωνικό ςφνολο. 

Ο ςτενόσ δθμόςιοσ τομζασ περιλαμβάνει το Δθμόςιο, τα Ν.Ρ.Δ.Δ. και τουσ ΟΤΑ (ΣτΕ 

1585/2021).  

H δράςθ των διοικθτικϊν οργάνων διζπεται από αρχζσ και κανόνεσ που ςτο ςφνολό 

τουσ αποτελοφν τισ κεμελιϊδεισ αρχζσ του διοικθτικοφ δικαίου. Οι αρχζσ αυτζσ 

απορρζουν από το Σφνταγμα, κυρίωσ από τθν γενικι ςυνταγματικι αρχι του κράτουσ  

δικαίου (άρκρο 25 παρ. 1 εδ. ΑϋΣ),  τθ νομολογία του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ 

και των διοικθτικϊν δικαςτθρίων. 

ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙ ΑΡΧΕ ΣΘ ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ 

Θ αρχι τθσ νομιμότθτασ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ  

                                                      
15

 Δαγτόγλου, Ρ. (2004). Γενικό Διοικθτικό Δίκαιο (5θ εκδ.). Εκδόςεισ Σάκκουλα. 
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Θ αρχι τθσ νομιμότθτασ αποτελεί δομικό ςτοιχείο για τθν εφαρμογι του Κράτουσ 

Δικαίου, απορρζει δε από τθν αρχι τθσ διάκριςθσ των λειτουργιϊν (άρκρο 26 Σ). 

Σφμφωνα με αυτιν θ Δθμόςια Διοίκθςθ ζχει τθν υποχρζωςθ να τθρεί τουσ κανόνεσ 

του ευρωπαϊκοφ δικαίου που ζχουν άμεςθ εφαρμογι, τουσ κανόνεσ των 

ςυνταγματικϊν διατάξεων, τουσ κανόνεσ των διεκνϊν ςυνκθκϊν που ζχουν κυρωκεί 

με νομοκετικζσ πράξεισ και τουσ κανόνεσ που ζχουν κεςπιςκεί με νομοκετικζσ 

πράξεισ και κάκε κανόνα ανϊτερθ ι αντίςτοιχθσ τυπικισ προσ τουσ κανόνεσ αυτοφσ 

ιςχφοσ16. Επιβάλλει δθλαδι θ αρχι αυτι ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ να ενεργοφν ςτο 

πλαίςιο του νόμου, βάςει αρμοδιότθτασ και διαςφαλίηει τον ζλεγχο των πράξεων 

των διοικθτικϊν οργάνων από τα δικαςτιρια17. 

Στο Σφνταγμα θ αρχι τθσ νομιμότθτασ κακιερϊνεται από τα άρκρα 25 παρ. 1 εδ. αϋ, 

26 παρ. 2, 43, 50, 82 και 8318. Θ παραβίαςθ τθσ αρχισ τθσ νομιμότθτασ γεννά ευκφνθ 

για κάκε αρμόδιο όργανο (βλ. και εκτελεςτικό του Συντάγματοσ Νόμο 3068/2002). Θ 

αρχι τθσ νομιμότθτασ δεςμεφει και τουσ ΟΤΑ οι οποίοι εκ του άρκρου 102 παρ. 2 και 

4 του Συντάγματοσ φζρουν και αυτοί τθν υποχρζωςθ ςυμμόρφωςθσ ςτισ δικαςτικζσ 

αποφάςεισ19.  

Θ αρχι προςταςίασ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ  

Θ δραςτθριότθτα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ζχει ςε κάκε περίπτωςθ ςκοπό τθν 

ικανοποίθςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ. Μολονότι θ νομικι ζννοια του δθμοςίου 

ςυμφζροντοσ ζχει μια αοριςτία, ςχθματοποιείται από το Σφνταγμα «είτε ωσ δθμόςιο 

ςυμφζρον (άρκρο 24 παρ. 1 Σ.) είτε ωσ δθμόςια ωφζλεια (άρκρο 17 παρ. 2 Σ.) είτε ςε 

ειδικότερεσ πτυχζσ του, όπωσ θ προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ και τθσ 

εκνικισ οικονομίασ (άρκρο 106 παρ. 2 Σ.) και ωσ εκνικό ςυμφζρον (άρκρο 4 παρ. 3 Σ. 
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 Σπθλιωτόπουλοσ, Ε. (1993). Εγχειρίδιο Διοικθτικοφ Δικαίου (6θ εκδ., Τόμ. Λ). Εκδόςεισ Σάκκουλασ, ς. 83, ςθμεία 
72 και 75. 
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 Ακριβοποφλου, Χ. Μ., & Ανκόπουλοσ, Χ. (2015). Ειςαγωγι ςτο Διοικθτικό Δίκαιο. (Ε. Μπάλτα , & Α. Κ. 
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Συγγραμμάτων και Βοθκθμάτων. www.kallipos.gr ς. 23. 
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 Σπθλιωτόπουλοσ, Ε. (1993). Εγχειρίδιο Διοικθτικοφ Δικαίου (6θ εκδ., Τόμ. Λ). Εκδόςεισ Σάκκουλασ, ς. 85. 
19
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από: 
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και 28 παρ. 2)» Θ εξυπθρζτθςθ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ δεν απαλλάςςει τθ 

Διοίκθςθ από τθν τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ νομιμότθτασ. Αποτελεί δε κριτιριο ςτθν 

περίπτωςθ που θ Διοίκθςθ ενεργϊντασ ςτο πλαίςιο τθσ διακριτικισ τθσ ευχζρειασ 

(δθλαδι όταν δεν ςυντρζχει δζςμια αρμοδιότθτά τθσ) να επιλζξει μεταξφ 

εναλλακτικϊν νόμιμων λφςεων20.  

Θ αρχι τθσ χρθςτισ διοίκθςθσ και τθσ δικαιολογθμζνθσ εμπιςτοςφνθσ του 

διοικοφμενου 

Από τισ ανωτζρω αρχζσ προκφπτει θ ανάγκθ προςταςίασ των ςυμφερόντων και 

δικαιωμάτων των πολιτϊν που κατοχυρϊνονται από τισ Συνταγματικζσ και άλλεσ 

ςχετικζσ διατάξεισ αλλά που μπορεί να κιγοφν από τθ δράςθ τθσ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ. Στο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ χρθςτισ διοίκθςθσ, τα διοικθτικά όργανα 

οφείλουν να αςκοφν ζγκαιρα και αποτελεςματικά τισ αρμοδιότθτζσ τουσ, να 

λειτουργοφν με διαφάνεια, να ενθμερϊνουν τον διοικοφμενο για τα δικαιϊματα του 

και να διαςφαλίηουν τθν απόλαυςθ ποιοτικϊν υπθρεςιϊν από τουσ πολίτεσ 

(Ευςτρατίου 2014). Άρα θ Διοίκθςθ οφείλει να λειτουργεί ςφμφωνα ι ςε αρμονία με 

τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ δικαίου, με επιείκεια και αίςκθμα δικαίου και να 

διευκολφνει τουσ πολίτεσ ςτθν προάςπιςθ των δικαιωμάτων τουσ. Με βάςθ τθ 

ςυνταγματικι προςταςία τθσ προςωπικότθτασ («Κακζνασ ζχει δικαίωμα να 

αναπτφςςει ελεφκερα τθν προςωπικότθτά του και να ςυμμετζχει ςτθν κοινωνικι, 

οικονομικι και πολιτικι ηωι τθσ Χϊρασ, εφόςον δεν προςβάλλει τα δικαιϊματα των 

άλλων και δεν παραβιάηει το Σφνταγμα ι τα χρθςτά ικθ» άρκρο 5 §1 Σ) και τθν αρχι 

του κράτουσ δικαίου απορρζει θ δικαιολογθμζνθ (ι προςτατευόμενθ) εμπιςτοςφνθ 

του πολίτθ. Δθλαδι αφενόσ ο πολίτθσ, δεν κα πρζπει να αιφνιδιάηεται από ξαφνικζσ 

και απρόβλεπτεσ αλλαγζσ του νομοκζτθ, που μεταβάλλουν τα πραγματικά και 

νομικά δεδομζνα και αφετζρου ο νομοκζτθσ κα πρζπει να λαμβάνει υπόψθ του τθν 

ανάγκθ ςαφινειασ, εξειδίκευςθσ και προβλεψιμότθτασ τθσ νομοκετικισ ρφκμιςθσ, 

που ανατρζπει κεκτθμζνα δικαιϊματα των διοικουμζνων. 

                                                      
20

 Ακριβοποφλου, Χ. Μ., & Ανκόπουλοσ, Χ. (2015). Ειςαγωγι ςτο Διοικθτικό Δίκαιο. (Ε. Μπάλτα , & Α. Κ. 
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Δθλαδι, θ διοίκθςθ παραβαίνει τθν αρχι τθσ καλισ πίςτθσ, όταν ενεργεί κατά τρόπο 

αντίκετο προσ τισ προςδοκίεσ που θ ίδια ζχει δθμιουργιςει ςτον πολίτθ. H δε 

δικαιολογθμζνθ εμπιςτοςφνθ, τθν οποία τρζφει ο πολίτθσ ζναντι τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ, ςυνίςταται ςτθν εφλογθ πεποίκθςθ που αυτόσ ζχει διαμορφϊςει, ότι μια 

πραγματικι κατάςταςθ που τον αφορά κα ςυνεχιςτεί και ςτο μζλλον με τον ίδιο 

τρόπο21 . 

Θ αρχι τθσ αναλογικότθτασ  

Ππωσ προαναφζρκθκε ςτθν πρϊτθ ενότθτα θ αρχι τθσ αναλογικότθτασ θ αρχι τθσ 

αναλογικότθτασ κατοχυρϊκθκε ρθτά ςτο Σφνταγμα (άρκρο 25 παρ.1) με 

ανακεϊρθςθ του 2001. Ζχει ωσ νόθμα ότι θ ανάγκθ εξυπθρζτθςθσ του τικζμενου 

ςκοποφ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, δεν μπορεί να αποβαίνει προδιλωσ αςφμμετρθ ι 

δυςανάλογθ προσ τθν ανάγκθ προςταςίασ του προςβαλλόμενου δικαιϊματοσ. Θ 

Διοίκθςθ όταν λαμβάνει μζτρα για τθν πραγματοποίθςθ των ςκοπϊν τθσ αυτά να 

είναι πρόςφορα για τθν επίτευξθ του επιδιωκόμενου ςκοποφ, να είναι τα λιγότερο 

επαχκι για τον πολίτθ και οι όποιεσ ςυνζπειζσ τουσ να μθν είναι προφανϊσ 

δυςανάλογεσ προσ τα πλεονεκτιματα που αντλεί το κοινωνικό ςφνολο. Με άλλα 

λόγια κα πρζπει να υπάρχει εφλογθ ςχζςθ μεταξφ του ςυγκεκριμζνου διοικθτικοφ 

μζτρου και του επιδιωκόμενου ςκοποφ22. 

Θ αρχι τθσ αμερολθψίασ των οργάνων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ  

Θ τιρθςθ των αρχϊν του κράτουσ δικαίου και τθσ διαφφλαξθσ του δθμοςίου 

ςυμφζροντοσ ςυνεπάγεται ότι θ Διοίκθςθ οφείλει να λειτουργεί χωρίσ 

προκαταλιψεισ ζναντι των πολιτϊν. Θ αρχι αυτι επιβάλει ςτθ δθμόςια διοίκθςθ 

                                                      
21

 Υπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. Συνιγοροσ του Ρολίτθ. (2012). 
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κατά τθν ενάςκθςθ τθσ εξουςίασ τθσ να είναι λειτουργεί ωσ χρθςτι διοίκθςθ, βάςει 

ςτόχων που κακορίηονται από τθν προςταςία του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, χωρίσ 

εμπάκεια και προκατάλθψθ ζναντι του διοικοφμενου 23 . Για να αποτραπεί θ 

υποκειμενικι κρίςθ τθσ Διοίκθςθσ κατά τθ διαχείριςθ των υποκζςεων των πολιτϊν 

υπάρχουν νομοκετιματα που κεςπίηουν κωλφματα, αςυμβίβαςτα και κανόνεσ 

αποφυγισ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων των μελϊν τθσ Κυβζρνθςθσ, κακϊσ και 

πολιτικϊν και διοικθτικϊν οργάνων του δθμοςίου τομζα.  

Θ αρχι τθσ ιςότθτασ και τθσ αξιοκρατίασ  

Θ αρχι τθσ ιςότθτασ κακιερϊνεται ςτο άρκρο 4 παρ. 1 του Συντάγματοσ το οποίο 

ορίηει ότι, «Οι Ζλλθνεσ είναι ίςοι ενϊπιον του νόμου». Θ ιςότθτα εντόσ του νόμου 

δεςμεφει το νομοκζτθ, ο οποίοσ κατά τθ κζςπιςθ νομοκετικϊν ρυκμίςεων πρζπει να 

κεςπίηει κανόνεσ, οι οποίοι δεν παραβιάηουν τθν αρχι τθσ ιςότθτασ, ενϊ θ ιςότθτα 

ζναντι του νόμου δεςμεφει τθ διοίκθςθ και τα δικαςτιρια τα οποία υποχρεοφνται να 

εφαρμόηουν τον νόμο προςτατεφοντασ τθν ιςότθτα ανάμεςα ςτουσ πολίτεσ24. Επίςθσ 

ςτθν παρ. 2 του άρκρου 4 του Συντάγματοσ ορίηεται ότι «Οι Ζλλθνεσ και οι Ελλθνίδεσ 

ζχουν ίςα δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ». Οι διατάξεισ αυτζσ αξιϊνουν ιςονομία, 

δθλαδι ίςθ εφαρμογι των νόμων ςε όλουσ κακϊσ και απαίτθςθ από τον νομοκζτθ 

για ίςθ μεταχείριςθ όλων των περιπτϊςεων. Επομζνωσ θ ιςότθτα δεν αποτελεί απλά 

αρχι ι διακιρυξθ αλλά κανόνα δικαίου εκ του Συντάγματοσ που φυςικά δεςμεφει 

τον νομοκζτθ25. 

Κατά το άρκρο 4 §1 Σ, θ ιςότθτα δεν γίνεται κατανοθτι, ωσ τυπικι και αρικμθτικι, 

όπωσ θ ιςότθτα τθσ ψιφου θ οποία απορρζει από τθν αντιπροςωπευτικι αρχι 

(άρκρο 51 § 2 Σ) αλλά ωσ ουςιαςτικι ι αναλογικι. Ζτςι, ενϊ θ τυπικι ι αρικμθτικι 

ιςότθτα επιβάλει τθν όμοια ρφκμιςθ ανόμοιων καταςτάςεων (όλοι απολαμβάνουν 
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το δικαίωμα μιασ ψιφου, αςχζτωσ των κοινωνικϊν ι κοινωνικϊν τουσ διαφορϊν), θ 

αναλογικι ι ουςιαςτικι ιςότθτα επιβάλει τθν όμοια μεταχείριςθ των όμοιων και τθν 

διαφοροποιθμζνθ μεταχείριςθ των ανόμοιων περιπτϊςεων. Στο πλαίςιο αυτό, είναι 

για παράδειγμα ανεκτι ςυνταγματικά και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ επιβεβλθμζνθ, θ 

προνομιακι μεταχείριςθ ειδικϊν ευπακϊν κοινωνικά ομάδων, όπωσ για παράδειγμα 

οι πολφτεκνοι, τα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ ι θλικιωμζνοι (άρκρο 21 §2 Σ), ι ομάδων 

που απολαμβάνουν λόγω των ιδιαιτεροτιτων τουσ ειδικισ προςταςίασ, όπωσ για 

παράδειγμα τα παιδιά26.  

Κφριεσ εκφάνςεισ τθσ εφαρμογισ τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ αποτελοφν το νομοκετικό 

πλαίςιο για τθν ιςότθτα των φφλων, τθν ιςότθτα ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ, τθν 

ιςότθτα αμοιβισ για εργαςία ίςθσ αξίασ, θ οποία αναγνωρίηεται ςτο άρκρο 22 παρ. 1 

του Συντάγματοσ και το δικαίωμα ίςθσ αμοιβισ για εργαςία ίςθσ αξίασ. 

Αρχζσ Καλισ Διακυβζρνθςθσ και χρθςτισ Διοίκθςθσ  

Ο ωσ άνω νόμοσ για το «Επιτελικό Κράτοσ», ενοποιϊντασ άλλεσ ςχετικζσ διατάξεισ 

περί αρχϊν τθσ διοικθτικισ δράςθσ, διατφπωςε και όριςε τισ παρακάτω αρχζσ Καλισ 

Διακυβζρνθςθσ ωσ πλαίςιο δεοντολογίασ τθσ λειτουργίασ τθσ Κεντρικισ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ που ο ίδιοσ οριοκζτθςε για τουσ ςκοποφσ του ίδιου αυτοφ νόμου, όπωσ 

αναφζρεται ςτο άρκρο 18 του νόμου. Ππωσ αναφζρεται ςτθν αιτιολογικι του 

ζκκεςθ «Οι αρχζσ αυτζσ προζρχονται από τθ διεκνι, επιςτθμονικι κεωρία και 

πρακτικι και ςυνίςτανται ςτισ αρχζσ τθσ αρχζσ τθσ νομιμότθτασ, τθσ διαφάνειασ και 

λογοδοςίασ, τθσ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ, τθσ αναγκαιότθτασ και 

επικουρικότθτασ και τθσ αξιοκρατίασ και του επαγγελματιςμοφ...»27.  

Συγκεκριμζνα οι αρχζσ αυτζσ επεξθγοφνται ςτον νόμο ωσ εξισ : 

 Θ αρχι τθσ νομιμότθτασ ζχει τθν ζννοια ότι θ δράςθ τθσ Κεντρικισ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ οφείλει να ερείδεται ςτο Σφνταγμα, τον νόμο, το διεκνζσ και το 

ενωςιακό δίκαιο(άρκρο 19, παρ. 2). 

                                                      
26
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 Θ αρχι τθσ διαφάνειασ και τθσ λογοδοςίασ ζχει τθν ζννοια ότι θ λειτουργία 

τθσ Κεντρικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ οφείλει να προβλζπει διαδικαςίεσ 

διαβοφλευςθσ κατά τον ςχεδιαςμό δθμοςίων πολιτικϊν και να λαμβάνει 

υπόψθ τα πορίςματά τθσ, να κακιςτά ςαφείσ το ρόλο και τθν ευκφνθ των 

λειτουργϊν τθσ, να κάνει χριςθ ποιοτικϊν πλθροφοριϊν και δεδομζνων για 

τθ λιψθ των αποφάςεων και να κακιςτά προςβάςιμεσ τισ πλθροφορίεσ αυτζσ 

ςτθν κοινωνία, με τθν επιφφλαξθ τυχόν απορριτου ι προςταςίασ δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα (άρκρο 19, παρ. 3). 

 Θ αρχι τθσ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ ζχει τθν ζννοια ότι θ 

λειτουργία τθσ Κεντρικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ οφείλει να κατατείνει ςτθν 

εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τθσ, με τθ χριςθ των λιγότερων, κατά το δυνατόν, 

πόρων (άρκρο 19, παρ. 4). 

 Οι αρχζσ τθσ αναγκαιότθτασ και τθσ επικουρικότθτασ ζχουν τθν ζννοια ότι θ 

λειτουργία τθσ Κεντρικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ πρζπει να ςυμπεριλαμβάνει τισ 

απολφτωσ αναγκαίεσ προσ τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τθσ δράςεισ, οι 

οποίεσ δεν μποροφν να αναλθφκοφν από χαμθλότερα επίπεδα διοίκθςθσ 

(άρκρο 19, παρ. 5). 

 Οι αρχζσ τθσ αξιοκρατίασ και του επαγγελματιςμοφ ζχουν τθν ζννοια ότι θ 

Κεντρικι Δθμόςια Διοίκθςθ οφείλει να λειτουργεί ςε υψθλό επίπεδο 

επαγγελματιςμοφ ςε όλο το φάςμα των δραςτθριοτιτων τθσ τόςο ςε ςχζςθ 

με τθν εςωτερικι λειτουργία τθσ, όςο και ςε ςχζςθ με τθν αλλθλεπίδραςθ με 

τθν κοινωνία και να ςτοχεφει ςτθ ςυνεχι αναβάκμιςθ του επιπζδου των 

εργαηομζνων τθσ μζςω τθσ διά βίου επιμόρφωςθσ, τθσ αξιολόγθςθσ και τθσ 

επιβράβευςθσ τθσ αριςτείασ (άρκρο 19, παρ. 5). 

ΔΘΜΟΙΟΙ ΤΠΑΛΛΘΛΟΙ 

 «Οι δθμόςιοι υπάλλθλοι είναι εκτελεςτζσ τθσ κζλθςθσ του κράτουσ και υπθρετοφν 

το λαό οφείλουν πίςτθ ςτο Σφνταγμα και αφοςίωςθ ςτθν Ρατρίδα» (άρκρο 103 παρ. 

1 Σ.). Με τθν ανωτζρω διάταξθ του Συντάγματοσ κεςπίηεται θ υπαγωγι του 

δθμοςιοχπαλλθλικοφ ςϊματοσ ςτθν Κυβζρνθςθ και θ αναγωγι του ωσ κφριο και 
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αναγκαίο μζςο για τθν άςκθςθ τθσ πολιτικισ τθσ28. Ο υπάλλθλοσ κατά τθν άςκθςθ 

τθσ υπθρεςίασ του δεν ενεργεί ωσ άτομο αλλά ωσ εκτελεςτισ τθσ κελιςεωσ του 

κράτουσ, θ δε αποςτολι τουσ είναι θ προςφορά των υπθρεςιϊν τουσ ςτο λαό και τθ 

ςυνταγματικι τάξθ29 . Κατά ςυνζπεια το δθμοςιοχπαλλθλικό ςϊμα οφείλει να 

λειτουργεί με γνϊμονα τθν τιρθςθ τθσ νομιμότθτασ και τθν προςταςία του δθμοςίου 

ςυμφζροντοσ, με ςτόχο τθν εκπλιρωςθ τθσ κρατικισ βοφλθςθσ. Ρεραιτζρω, το 

Σφνταγμα απαιτεί πολιτικι ουδετερότθτα από τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ (άρκρο 

29, παρ. 3 Σ.) Δθλαδι οι δθμόςιοι υπάλλθλοι οφείλουν καταρχάσ να καταβάλουν 

κάκε προςπάκεια για τθν ορκι εφαρμογι του κυβερνθτικοφ προγράμματοσ 

ανεξάρτθτα αν ςυμφωνοφν με το περιεχόμενό του ι και με τθν κομματικι παράταξθ 

από τθν οποία προζρχεται θ Κυβζρνθςθ. 

Επιπρόςκετα θ απαίτθςθ τθσ ουδετερότθτασ ςυνεπάγεται ότι οφείλουν να τθροφν 

αμερολθψία ζναντι των πολιτϊν και να μθν προβαίνουν ςε κανενόσ είδουσ διάκριςθ 

κατά τθ διαχείριςθ των υποκζςεϊν τουσ. 

Θ ςυμμόρφωςθ τθσ Διοίκθςθσ με τισ δικαςτικζσ αποφάςεισ αποτελεί επίςθσ 

ςυνταγματικι επιταγι και κατά ςυνζπεια κακικον του δθμοςίου υπαλλιλου είναι να 

προτείνει τουσ τρόπουσ και τα μζτρα που είναι αναγκαία για τθν πλιρθ εφαρμογι 

τουσ. (Σφνταγμα άρκρα 94 παρ.4 και 95 παρ.5). 

Δεδομζνθσ τθσ κεμελιϊδουσ αρχισ τθσ νομιμότθτασ από τθν οποία διζπεται 

ςυνολικά θ δράςθ τθσ Δ.Δ. ο δθμόςιοσ υπάλλθλοσ είναι ατομικά υπεφκυνοσ για τθ 

νομιμότθτα των ενεργειϊν κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων του, υποχρζωςθ που 

εξειδικεφεται ςτο άρκρο 25 του Δθμοςιοχπαλλθλικοφ κϊδικα (Ν.3528/2007). 

Θ μονιμότθτα των δθμοςίων υπαλλιλων που κατζχουν οργανικζσ κζςεισ 

κατοχυρϊνεται από το Σφνταγμα (άρκρο 103, παρ. 4 Σ.). Οι μόνιμοι δθμόςιοι 

υπάλλθλοι εξελίςςονται ςφμφωνα με το ςφςτθμα τθσ ςταδιοδρομίασ. Θ μονιμότθτα 

καταλαμβάνει επίςθσ το προςωπικό τθσ Βουλισ, τουσ υπαλλιλουσ των Οργανιςμϊν 

                                                      
28

 Σπυρόπουλοσ, Φ., Κοντιάδθσ, Ξ., Ανκόπουλοσ, Χ., & Γεραπετρίτθσ, Γ. (2017). Σφνταγμα- Κατ' άρκρο ερμθνεία. 
Ακινα-Κεςςαλονίκθ: Εκδόςεισ Σάκκουλασ, Β. Κονδφλθσ, ς. 1659 – 1662. 
29

 Υπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. Συνιγοροσ του Ρολίτθ. (2012). 
Σχζςεισ Δθμοςίων Υπαλλιλων και Ρολιτϊν: Οδθγόσ Ορκισ Διοικθτικισ Συμπεριφοράσ. Ανάκτθςθ Μάρτιοσ 2022, 
από:  
https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2019/09/20120405_sxeseis_DY_politwn_odhgos.pdf ς. 11. 

https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2019/09/20120405_sxeseis_DY_politwn_odhgos.pdf
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Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) και των λοιπϊν Νομικϊν Ρροςϊπων Δθμοςίου 

Δικαίου (Ν.Ρ.Δ.Δ.) (άρκρο 103, παρ. 6 Σ.). Απαίτθςθ επίςθσ του Συντάγματοσ 

αποτελεί θ κζςπιςθ ελζγχου για τισ προςλιψεισ των υπαλλιλων του δθμοςίου και 

του ευρφτερου δθμόςιου τομζα από Ανεξάρτθτθ Αρχι (άρκρο 103, παρ. 7 Σ.) με 

ςκοπό τθν εμπζδωςθ τθσ διαφάνειασ, τθσ αντικειμενικότθτασ και τθσ αξιοκρατίασ. Θ 

ανεξάρτθτθ αυτι Αρχι είναι το Ανϊτατο Συμβοφλιο Επιλογισ Ρροςωπικοφ, το οποίο 

ιδρφκθκε το 1994 (Ν.2190/1994) και το οποίο διενεργεί ι και ελζγχει τισ προςλιψεισ 

ςτο δθμόςιο τομζα, οι οποίεσ γίνονται είτε με διαγωνιςμό είτε με επιλογι ςφμφωνα 

με προκακοριςμζνα και αντικειμενικά κριτιρια.  

Τζλοσ, τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ, εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ του ςυνόλου των 

δθμοςίων υπαλλιλων και γενικότερα του προςωπικοφ του δθμόςιου τομζα ζχει 

αναλάβει το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ. Στο εν λόγω 

κζντρο λειτουργεί εδϊ και δεκαετίεσ θ Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ που 

παρζχει ειδικι εκπαίδευςθ για τθ δθμιουργία ςτελεχϊν αυξθμζνων προςόντων για 

τα ανϊτερα ιεραρχικά επίπεδα τθσ Δ.Δ.  
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ΟΙ ΦΟΡΕΙ ΣΘ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ  

Σφμφωνα με το άρκρο 18, Ν.4622/2019 «Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ νόμου» ωσ 

Κεντρικι Δθμόςια Διοίκθςθ ορίηεται το ςφνολο των ακόλουκων φορζων : 

α) Θ Ρροεδρία τθσ Δθμοκρατίασ,  

β) θ Ρροεδρία τθσ Κυβζρνθςθσ,  

γ) τα Υπουργεία και οι αποκεντρωμζνεσ ι περιφερειακζσ υπθρεςίεσ τουσ,  

δ) οι Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ και  

ε) οι Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ30  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΣΘ ΚΤΒΕΡΝΘΘ 

Από το 2019 μζςω του προαναφερόμενου ν.4622/2019 για το «Επιτελικό κράτοσ», 

πζραν τθσ ενοποίθςθσ και του εκςυγχρονιςμοφ των ρυκμίςεων που αφοροφν τθ 

λειτουργία τθσ Κυβζρνθςθσ, επιλκαν ςθμαντικζσ κεςμικζσ αλλαγζσ ςτισ λειτουργίεσ 

του προγραμματιςμοφ, του ςυντονιςμοφ και τθσ παρακολοφκθςθσ του κυβερνθτικοφ 

ζργου αλλά και τθσ εφαρμογισ τθσ Καλισ Νομοκζτθςθσ.  

Στο πλαίςιο αυτό αναδιαρκρϊκθκαν οι δομζσ που υπάγονταν ςτον Ρρωκυπουργό 

και ενοποιικθκαν ςε μια «αυτοτελι, επιτελικι δθμόςια υπθρεςία» με το όνομα 

Ρροεδρία τθσ Κυβζρνθςθσ (άρκρα 21 και 22 του ν.4622/2019). 

α) Θ Ρροεδρία τθσ Κυβζρνθςθσ αποτελείται από τισ ακόλουκεσ Γενικζσ 

Γραμματείεσ:  

β) τθ Γενικι Γραμματεία του Ρρωκυπουργοφ,  

γ) τθ Γενικι Γραμματεία Νομικϊν και Κοινοβουλευτικϊν Κεμάτων,  

δ) τθ Γενικι Γραμματεία Συντονιςμοφ  

ε) τθν Ειδικι Γραμματεία Μακροπρόκεςμου Σχεδιαςμοφ. 

ςτ) τθ Γενικι Γραμματεία Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ. 

Στθν Ρροεδρία τθσ Κυβζρνθςθσ υπάγεται θ Εκνικι Υπθρεςία Ρλθροφοριϊν (Ε.Υ.Ρ.). 

                                                      
30

 Για τισ Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ βλ. ςχετικι ενότθτα: ΑΝΕΞΑΤΘΤΕΣ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΕΣ ΑΧΕΣ ς.49 
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Σφμφωνα με τον νόμο αποςτολι τθσ Ρροεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ είναι θ υποςτιριξθ 

του Ρρωκυπουργοφ ςτθν ενάςκθςθ των κατά το Σφνταγμα κακθκόντων του, ϊςτε να 

διαςφαλίηεται θ ςυνοχι και θ αποτελεςματικότθτα του κυβερνθτικοφ ζργου. 

Στο πλαίςιο αυτό θ Ρροεδρία τθσ Κυβζρνθςθσ: 

α) ςυντονίηει τον ςχεδιαςμό και παρακολουκεί τθν εφαρμογι του κυβερνθτικοφ 

ζργου, επιλφοντασ διαφορζσ μεταξφ ςυναρμοδίων υπθρεςιϊν, όπου αυτζσ 

αναφφονται, ϊςτε να επιτυγχάνονται οι ςτόχοι τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ,  

β) λαμβάνει όλα τα αναγκαία μζτρα για τθν εφαρμογι των αρχϊν και εργαλείων 

τθσ Καλισ Νομοκζτθςθσ, 

γ) ςχεδιάηει και υλοποιεί τθν επικοινωνιακι ςτρατθγικι τθσ Κυβζρνθςθσ και 

μεριμνά για τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ και  

δ) υποςτθρίηει το Υπουργικό Συμβοφλιο, τα ςυλλογικά κυβερνθτικά όργανα και 

τισ λοιπζσ διυπουργικζσ ομάδεσ κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τουσ. 

Λειτουργεί ζνα ςφςτθμα προγραμματιςμοφ, ςυντονιςμοφ και παρακολοφκθςθσ του 

κυβερνθτικοφ ζργου με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ τθσ ςυνοχισ τθσ κυβερνθτικισ δράςθσ, 

τθν ζγκαιρθσ επίλυςθσ προβλθμάτων ςτθν άςκθςθ των δθμοςίων πολιτικϊν και τθ 

βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ, τθσ διαφάνειασ και τθσ λογοδοςίασ τθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

Ο ετιςιοσ κυβερνθτικόσ προγραμματιςμόσ αποτυπϊνεται ςτο Ενοποιθμζνο Σχζδιο 

Κυβερνθτικισ Ρολιτικισ (Ε.Σ.Κυ.Ρ.), το οποίο ςυντάςςεται από τισ Γενικζσ 

Γραμματείεσ Συντονιςμοφ τθσ Ρροεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ και δθμοςιεφεται μετά τθν 

ζγκριςι του από το τακτικό Υπουργικό Συμβοφλιο του Δεκεμβρίου κάκε ζτουσ. 

(άρκρο 49, ν.4622/2019). 

Θ ετιςια Ζκκεςθ υκμιςτικισ Ραραγωγισ και Αξιολόγθςθσ, θ οποία ςυντάςςεται 

από τθν Ρροεδρία τθσ Κυβζρνθςθσ και δθμοςιεφεται τον Δεκζμβριο κάκε ζτουσ 

περιλαμβάνει :  

α) τουσ νόμουσ, τα προεδρικά διατάγματα και τισ κανονιςτικζσ αποφάςεισ που θ 

Κυβζρνθςθ προγραμματίηει να κζςει ςε ιςχφ εντόσ του επόμενου εξαμινου,  

β) τισ τροποποιιςεισ που αυτζσ οι ρυκμίςεισ κα επιφζρουν, 
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γ) τθν αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ νόμων, προεδρικϊν διαταγμάτων και 

κανονιςτικϊν πράξεων του προθγοφμενου ζτουσ και τισ ενζργειεσ ςτισ οποίεσ 

κα προβεί μετά από τθν αξιολόγθςθ και  

δ) τουσ κϊδικεσ που κα τεκοφν ςε ιςχφ και τθ νομοκεςία που κωδικοποιοφν 

(άρκρο 50, Ν.4622/2019). 

Ειδικότερα, τον Απρίλιο κάκε ζτουσ ςυνεδριάηει το «Υπουργικό Συμβοφλιο 

Ρρογραμματιςμοφ και Αξιολόγθςθσ του Κυβερνθτικοφ ζργου», προκειμζνου να:  

α) αξιολογθκεί θ εφαρμογι τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ του τελευταίου 

επταμινου από όλα τα μζλθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου, ϊςτε να 

αποφαςιςτοφν οι αναγκαίεσ διορκωτικζσ παρεμβάςεισ για το υπόλοιπο του 

ζτουσ,  

β) γίνει παρουςίαςθ των κυβερνθτικϊν προτεραιοτιτων του επόμενου ζτουσ 

από τον Ρρωκυπουργό και  

γ) ειςθγθκεί ο υπουργόσ Οικονομικϊν επί του ςχεδίου του Μεςοπρόκεςμου 

(τριετοφσ) Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ του τρζχοντοσ ζτουσ.  

Τον Σεπτζμβριο κάκε ζτουσ ςυνεδριάηει το «Υπουργικό Συμβοφλιο 

Ρρογραμματιςμοφ και Αξιολόγθςθσ του Κυβερνθτικοφ ζργου», και εξετάηει μεταξφ 

άλλων: 

α) τθν αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ του τρζχοντοσ 

ζτουσ από όλα τα μζλθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου, ϊςτε να αποφαςιςτοφν 

οι αναγκαίεσ διορκωτικζσ παρεμβάςεισ για το υπόλοιπο του ζτουσ,  

β) τθ ςυηιτθςθ και ζγκριςθ του Ενοποιθμζνου Ρροςχεδίου Δράςθσ τθσ 

Κυβζρνθςθσ και των Ρροςχεδίων Δράςθσ των Υπουργείων του άρκρου 49 του 

νόμου. 

γ) τθ ςυηιτθςθ και ζγκριςθ του νομοκετικοφ και κανονιςτικοφ 

προγραμματιςμοφ τθσ Κυβζρνθςθσ για το επόμενο ζτοσ και  

δ) τθν παρουςίαςθ του προςχεδίου Ρροχπολογιςμοφ κακϊσ και του 

Ρροςχεδίου Ρρογραμματιςμοφ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ τθσ Γενικισ 

Κυβζρνθςθσ (άρκρο 3 του ν.4622/2019).  

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ του κυβερνθτικοφ ζργου, θ οποία ςυνίςταται ςτθν 

τακτικι αξιολόγθςθ τθσ υλοποίθςθσ του Ενοποιθμζνο Σχεδίου τθσ Κυβερνθτικισ 
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Ρολιτικισ ςχετικά με τθν επίτευξθ των τικζμενων ςτόχων, πραγματοποιείται ςε 

πολιτικό επίπεδο, εκτόσ από το Υπουργικό Συμβοφλιο, από τθν Πολιτικι Επιτροπι 

Παρακολοφκθςθσ Δθμοςίων Πολιτικϊν, ςτθν οποία ςυμμετζχουν οι αρμόδιοι 

Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείσ των Υπουργείων (άρκρα 53 και 55 του ν.4622/2019).  

Ρζραν των ανωτζρω, ζργο τθσ Ρολιτικισ Επιτροπισ ςυνιςτά επίςθσ θ άρςθ 

ενδεχόμενων διυπουργικϊν διαφορϊν που προκφπτουν κατά τον ςχεδιαςμό και τθν 

υλοποίθςθ των κυβερνθτικϊν δράςεων. Ο ρόλοσ του οργάνου αυτοφ ςτθ ςυηιτθςθ 

και επίλυςθ ενδεχόμενων διυπουργικϊν διαφωνιϊν ςε ηθτιματα ςυναρμοδιότθτασ 

είναι κρίςιμοσ. Αν όμωσ κρικεί ότι θ διαφωνία είναι εξαιρετικά ςοβαρι και δεν είναι 

δυνατι θ επίλυςι ςτο πλαίςιο τθσ Ρολιτικισ Επιτροπισ, τότε ειςάγεται από τον 

Γραμματζα του Υπουργικοφ Συμβουλίου, με ςχετικι ειςιγθςθ του προεδρεφοντοσ 

ςτελζχουσ ςτο Υπουργικό Συμβοφλιο προσ οριςτικι επίλυςθ. 

Σε διοικθτικό επίπεδο τα προαναφερόμενα αρμόδια όργανα για τθν υλοποίθςθ των 

ανωτζρω, επικουροφνται ςτο ζργο τουσ από Διυπουργικζσ Ομάδεσ Εργαςίασ που 

ςυγκροτεί θ Ρροεδρία τθσ Κυβζρνθςθσ και ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν υπθρεςιακά 

ςτελζχθ των Υπουργείων και ςτελζχθ τθσ Ρροεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ.  

Θ διοικθτικι και τεχνικι προετοιμαςία και επεξεργαςία των ςχετικϊν δεδομζνων και 

πλθροφοριϊν ςχετικά με όλεσ τισ κατά τα ανωτζρω λειτουργίεσ προγραμματιςμοφ, 

ςυντονιςμοφ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του κυβερνθτικοφ ζργου 

διενεργείται από τισ υπθρεςίεσ τθσ Ρροεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ και ειδικότερα από τθ 

Γενικι Γραμματεία υντονιςμοφ και τθ Γενικισ Γραμματείασ Νομικϊν και 

Κοινοβουλευτικϊν Θεμάτων, ςε ςυνεργαςία με τα Υπουργεία.  

Σθμαντικό μζροσ τθσ τεχνοκρατικισ υποςτιριξθσ του Ρρωκυπουργοφ ςτο 

ςυντονιςμό του Κυβερνθτικοφ ζργου ζχει θ Γενικι Γραμματεία υντονιςμοφ, δομι 

που ανικει ςτθν Ρροεδρία τθσ Κυβζρνθςθσ (άρκρο 26, ν.4622/2019). Θ Γενικι 

Γραμματεία Συντονιςμοφ ςε ςυνεργαςία με τισ Υπθρεςίεσ Συντονιςμοφ των 

Υπουργείων προγραμματίηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ, παρακολουκεί, ςυντονίηει και 

αξιολογεί τθν εφαρμογι τουσ, επιλφει τυχόν διαφωνίεσ μεταξφ των υπθρεςιϊν 

ςυναρμοδίων Υπουργείων και ελζγχει τθ ςυμβατότθτα των προτεινομζνων 

νομοκετικϊν ρυκμίςεων με τθν κυβερνθτικι πολιτικι. 
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Κρίςιμο ρόλο ςτθν παροχι επιςτθμονικισ ςυνδρομισ προσ τον Ρρωκυπουργό 

κατζχει επίςθσ θ Γενικι Γραμματεία Νομικϊν και Κοινοβουλευτικϊν Θεμάτων τθσ 

Ρροεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ (πρϊθν Γενικι Γραμματεία τθσ Κυβζρνθςθσ), θ οποία, 

μεταξφ άλλων, ςυντονίηει τθν νομοπαραςκευαςτικι διαδικαςία ςτο πλαίςιο τθσ 

εφαρμογισ των αρχϊν και κανόνων τθσ Καλισ Νομοκζτθςθσ (άρκρο 25, 

Ν.4622/2019). Επίςθσ, υποςτθρίηει το Υπουργικό Συμβοφλιο και τα ςυλλογικά 

κυβερνθτικά όργανα, ςυντονίηει τισ δράςεισ κωδικοποίθςθσ και αναμόρφωςθσ 

δικαίου και παρζχει νομικι υποςτιριξθ ςτον Ρρωκυπουργό. Τζλοσ, ςυνεργάηεται με 

τισ υπθρεςίεσ τθσ Βουλισ για κζματα που αφοροφν ςτισ ςχζςεισ Κυβζρνθςθσ-Βουλισ 

και διενεργεί όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν εφαρμογι των διατάξεων περί 

δεοντολογίασ και αποφυγισ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων για τα κυβερνθτικά ςτελζχθ. 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΑ  

Με εξαίρεςθ τθν Ρροεδρία τθσ Δθμοκρατίασ, τα Υπουργεία ςτα οποία υπάγονται οι 

Ζνοπλεσ Δυνάμεισ, τα ςϊματα αςφαλείασ και ο διπλωματικόσ κλάδοσ θ οργάνωςθ 

και λειτουργία των φορζων τθσ Κεντρικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, κακϊσ και των 

εποπτευόμενων από αυτοφσ νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου ρυκμίηεται με 

προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταςθ του κακ` φλθν αρμόδιου 

Υπουργοφ ι του Ρρωκυπουργοφ, κατά περίπτωςθ, και των αρμόδιων Υπουργϊν για 

τον προχπολογιςμό και για κζματα οργάνωςθσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ (άρκρο 20, 

Ν.4622/2019). 

Οι οργανιςμοί όμωσ των Ανεξάρτθτων αρχϊν δεν υπάγονται ςε αυτόν τον κανόνα, 

δεδομζνου ότι αυτοί καταρτίηονται και τροποποιοφνται από τα όργανα διοίκθςθσ 

των ίδιων των Ανεξάρτθτων αρχϊν. 

Στα υπουργεία διορίηονται με απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ και του κατά περίπτωςθ 

Υπουργοφ Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείσ, εφόςον υπάρχουν ζχουν ςυςτακεί Ειδικζσ 

Γραμματείεσ (άρκρα 41 και 42, Ν.4622/2019). Οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείσ 

αξιολογοφνται ςε ετιςια βάςθ για τισ επιδόςεισ τουσ, βάςει ςτοχοκεςίασ θ οποία 

κακορίηεται ςε Συμβόλαιο Απόδοςθσ που ςυνυπογράφουν με τον οικείο Υπουργό 

(άρκρο 43, ν.4622/2019). 
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Σε ό,τι αφορά ςτθν οργάνωςθ των Υπουργείων με τον κατά τα ανωτζρω νόμο του 

«Επιτελικοφ Κράτουσ» κακιερϊκθκε ο νζοσ κεςμόσ του Τπθρεςιακοφ Γραμματζα για 

κάκε Υπουργείο.  

Οι Υπθρεςιακοί Γραμματείσ των Υπουργείων υπάγονται ςτον Υπουργό, επιλζγονται 

για τριετι κθτεία, από ανεξάρτθτθ πενταμελι Επιτροπι Στελεχϊν του Δθμοςίου και 

είναι μόνιμοι υπάλλθλοι με αυξθμζνα προςόντα και εμπειρία αφοφ προζρχονται από 

τθ διοικθτικι ιεραρχία. Οι Υπθρεςιακοί Γραμματείσ προΐςτανται των υπθρεςιϊν που 

αςκοφν τθ διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθν οργανωτικι και τθν 

οικονομικι διαχείριςθ των Υπουργείων τουσ, κακϊσ και των Υπθρεςιϊν Συντονιςμοφ 

των Υπουργείων.  

ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΣΟΠΙΚΘ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΘΘ (Ο.Σ.Α.) 

ΜΕΡΙΚΑ ΙΣΟΡΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

Θ αποκζντρωςθ και αυτοδιοίκθςθ ςτθν Ελλάδα ζχει μια ιδιαίτερθ ιςτορικι πορεία 

από τθ ςφςταςθ του Ελλθνικοφ κράτουσ το 1830 ζωσ ςιμερα, που ςε ςυνδυαςμό με 

άλλουσ παράγοντεσ – ιςτορικοφσ, πολιτιςμικοφσ, κοινωνικοφσ, γεωγραφικοφσ κ.λπ. - 

επθρζαςε ςε μεγάλο βακμό, όχι μόνο το διοικθτικό ςφςτθμα αλλά γενικότερα τθ 

ςθμερινι ταυτότθτα τθσ Χϊρασ. Μια ςειρά δυςκολιϊν, προβλθμάτων και 

δυςλειτουργιϊν αφοροφςαν κυρίωσ το καίριο ηιτθμα τθσ αλλθλεξάρτθςθσ και 

ςυνεργαςίασ μεταξφ κράτουσ και αυτοδιοίκθςθσ και ταυτόχρονα τθν ανάγκθ 

διατιρθςθσ τθσ διακριτισ ταυτότθτασ και του ρόλου που αυτοί κατζχουν ωσ 

κεςμικοί πυλϊνεσ μιασ δθμοκρατικισ χϊρασ.  

Το ςυγκεντρωτικό κράτοσ που ιδρφκθκε το 1830 διατιρθςε τθν κοινότθτα ωσ 

ουςιαςτικό υπόβακρο τθσ αυτοδιοίκθςθσ ανεξάρτθτα από τισ κατά καιροφσ 

διαφορζσ ςτθ δομι του κεντρικοφ κράτουσ. Με νόμο του 1912 «Ρερί Διμων και 

Κοινοτιτων» ορίςτθκαν ωσ Διμοι οι πρωτεφουςεσ των Νομϊν και οι πόλεισ με 

πλθκυςμό άνω των 10.000 κατοίκων. Αντίςτοιχα κοινότθτεσ ορίςτθκαν όλοι οι 

ςυνοικιςμοί με πλθκυςμό πάνω από «300 κατοίκουσ και ςχολείο ςτοιχειϊδουσ 

εκπαιδεφςεωσ», ενϊ ακόμθ και ςυνοικιςμοί με λιγότερουσ από 300 κατοίκουσ με 

ςχολείο ςτοιχειϊδουσ εκπαίδευςθσ μποροφςαν να γίνουν κοινότθτεσ. 
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Το 1912 υπιρχαν περίπου 6.000 κοινότθτεσ. Ρενιντα χρόνια μετά υπιρχαν 5.756 

κοινότθτεσ, το 95% περίπου των οποίων αντιπροςϊπευε το 78,4% του πλθκυςμοφ, 

ενϊ είχαν λιγότερουσ από 2.000 κατοίκουσ. Το 1971 υπιρχαν 5.783 κοινότθτεσ το 

95% των οποίων είχαν λιγότερουσ από 2.000 κατοίκουσ και το ζνα τρίτο αυτϊν είχαν 

πλθκυςμό από 200 ζωσ 500 κατοίκουσ. Οι δαπάνεσ για επενδφςεισ και για τθ 

λειτουργία των κοινοτιτων ιταν κατά το ιμιςυ κατϊτερεσ από εκείνεσ των διμων με 

περιςςότερουσ από 30.000 κατοίκουσ (μελζτθ Ρ. Ραπαγαρυφάλλου, «Θ ςυγχϊνευςθ 

των κοινοτιτων ςτθν Ελλάδα ςε «Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ», Μάιοσ-Λοφνιοσ 1979). 

Οι χιλιάδεσ κοινότθτεσ που δθμιουργικθκαν, ιδιαίτερα μετά το 1912 δεν μποροφςαν 

να υλοποιιςουν οφτε τα ςτοιχειωδζςτερα ζργα. Θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ ςταδιακά 

ζχαςε πολλζσ αρμοδιότθτεσ και λειτουργίεσ, με παράλλθλθ μείωςθ πόρων, κάτι που 

ςυνεχίςκθκε και το 1954, με αποτζλεςμα τθν αδυναμία τθσ να εκπλθρϊςει τουσ 

ςκοποφσ τθσ. Ραράλλθλα ο κυβερνθτικόσ και διοικθτικόσ ςυγκεντρωτιςμόσ 

ενιςχφονταν. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί θ διπλι ιδιότθτα του δθμάρχου, ωσ 

τοπικοφ άρχοντα και ωσ εκπροςϊπου τθσ κεντρικισ εξουςίασ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ 

και θ εποπτεία του νομάρχθ ςτισ ενζργειεσ των δθμοτικϊν και κοινοτικϊν αρχϊν, 

που αποδυνάμωςαν τθν αναβίωςθ των κοινοτιτων, παρά τθν επανειλθμμζνθ 

ςυνταγματικι κατοχφρωςθ του κεςμοφ (Μπεςίλα-Βικα, 2019, ς. 4) 

Με τον Ν.2218/1994 ιδρφκθκε θ Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ και κακιερϊκθκε θ 

εκλογι αιρετϊν Νομαρχϊν, ωσ αυτοδιοικθτικι δομι βϋ βακμοφ.  

Το 1997 με τον Ν. 2539/1997 (Ρρόγραμμα «Καποδίςτριασ») πραγματοποιικθκε 

δραςτικι ςυνζνωςθ υφιςτάμενων Διμων και Κοινοτιτων, οι οποίεσ και 

καταργικθκαν.  

Οι 457 διμοι και οι 5.318 κοινότθτεσ που υπιρχαν ζωσ τότε μετατράπθκαν ςε 

ςυνολικά 910 Διμουσ και 124 Κοινότθτεσ, ενϊ λειτουργοφςαν οι 50 Νομαρχιακζσ 

Αυτοδιοικιςεισ, (περιλαμβανομζνων τριϊν υπερνομαρχιϊν, Ακθνϊν-Ρειραιϊσ, 

Καβάλασ-Ξάνκθσ-Δράμασ και οδόπθσ-Ζβρου), κακϊσ και 19 Επαρχεία, ενϊ 

λειτουργοφςαν ςε επίπεδο αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ 13 Ρεριφζρειεσ. 

(Ακριβοποφλου & Ανκόπουλοσ, 2015, ς. 44). Τόςο ςτισ 50 νομαρχιακζσ 

αυτοδιοικιςεισ ωσ δευτεροβάκμιοι Ο.Τ.Α., όςο και ςτισ δεκατρείσ (13) Ρεριφζρειεσ, 

οι οποίεσ διοικοφνταν με διοριςμζνουσ από τθν Κυβζρνθςθ Γενικοφσ Γραμματείσ 
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Ρεριφερειϊν θ μεταρρφκμιςθ του «Καποδίςτρια» δεν επζφερε μεταβολζσ, οφτε 

ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν οργάνωςθ και λειτουργία τουσ.  

Θ επόμενθ μεταρρυκμιςτικι τομι ςτο διοικθτικό ςφςτθμα τθσ Χϊρασ ςυντελζςτθκε 

με το Ρρόγραμμα «ΚΑΛΛΛΚΑΤΘΣ» που τζκθκε ςε εφαρμογι εν μζςω οικονομικισ 

κρίςθσ το 2011 θ εφαρμογι τθσ οποίασ αποτυπϊνει κατά μείηονα λόγο τθ ςθμερινι 

διοικθτικι οργάνωςθ τθσ Χϊρασ. 

Θ ΣΟΠΙΚΘ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΘΘ ΣΟ ΙΧΤΟΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΤΣΘΜΑ  

 Ππωσ προαναφζρκθκε ςτθν ενότθτα ςχετικά με το ελλθνικό διοικθτικό ςφςτθμα, θ 

Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ, μετά τον Ν.3852/2010, αναφζρεται ςε δφο βακμοφσ οργάνων 

ςτουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) α’ βακμοφ, (Διμοι) και ςτουσ 

Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ β’ βακμοφ (Ρεριφζρειεσ). Σθμειωτζων, ότι οι 

Ρεριφζρειεσ ζχουν αμιγϊσ αυτοδιοικθτικά χαρακτθριςτικά και εντάςςονται ςτο ίδιο 

ςυνταγματικό πλαίςιο με τουσ διμουσ, χωρίσ το Σφνταγμα να προβλζπει για αυτζσ 

ξεχωριςτζσ διατάξεισ (Μπεςίλα-Βικα, 2019, ς. 248). 

Οι Ο.Τ.Α., που ςφμφωνα με το Σφνταγμα ζχουν τθ διοίκθςθ των τοπικϊν υποκζςεων 

(άρκρο 102, παρ. 1 Σ., «τεκμιριο αρμοδιότθτασ»), δεν υπάγονται ιεραρχικά ςτθν 

κεντρικι διοίκθςθ, όπωσ οι Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ αλλά μόνο ςτθ διοικθτικι 

τθσ εποπτεία. Ρεραιτζρω, τθ διοίκθςθ των τοπικϊν υποκζςεων αναλαμβάνουν 

αιρετά, τοπικά όργανα, θ δράςθ των οποίων δεν ελζγχεται από τθν κεντρικι 

διοίκθςθ από άποψθ ςκοπιμότθτασ αλλά μόνο από άποψθ νομιμότθτασ(ζννοια τθσ 

διοικθτικισ εποπτείασ). 

Οι Ο.Τ.Α. πζραν τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ επί των τοπικϊν υποκζςεων μποροφν να 

ζχουν και δοτζσ αρμοδιότθτεσ, που μπορεί να τισ εκχωρεί ςε αυτοφσ το Κράτοσ.  

Ράντωσ οι αρμοδιότθτεσ των Ο.Τ.Α. πρζπει να αςκοφνται με βάςθ τθν τιρθςθ τθσ 

αρχισ τθσ επικουρικότθτασ και ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ νομιμότθτασ. Οι Αρχζσ των 

Ο.Τ.Α. επίςθσ οφείλουν να λαμβάνουν υπόψθ τισ ςχετικζσ εκνικζσ, περιφερειακζσ και 

ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ, κακϊσ και τθν αναγκαιότθτα φπαρξθσ ςυνεργαςίασ και 

ςυντονιςμοφ με άλλεσ τοπικζσ ι δθμόςιεσ αρχζσ (Μακρισ, 2015, ς. 116). 
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Από άποψθ νομικισ προςωπικότθτασ οι ΟΤΑ είναι Νομικά πρόςωπα Δθμοςίου 

Δικαίου τα οποία ζχουν διοικθτικι και οικονομικι αυτοτζλεια και το Κράτοσ δεν 

επιτρζπεται να εμποδίηει τθν πρωτοβουλία και τθν ελεφκερθ δράςθ τουσ (άρκρο 

102, παρ. 4 και 5 Σ.). Αντικζτωσ οφείλει να αναλαμβάνει όλα τα αναγκαία μζτρα για 

τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τουσ, ιδίωσ ωσ προσ τθ μεταφορά των πόρων για τθν 

άςκθςθ των μεταβιβαηόμενων ςε αυτοφσ αρμοδιοτιτων.  

Μια μεγάλθ δομικι αλλαγι για τθν αναςυγκρότθςθ του αϋ και βϋ βακμοφ 

Αυτοδιοίκθςθσ επιλκε με τον προαναφερόμενο Ν.3852/2010, «Νζα αρχιτεκτονικι 

τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», 

με τον οποίο μειϊκθκε δραςτικά ο αρικμόσ των διμων από 1.034 ςε 325, που 

υπάρχουν ςιμερα, με παράλλθλθ κατάργθςθ των Κοινοτιτων. Επίςθσ ςυςτάκθκαν οι 

13 αιρετζσ Ρεριφζρειεσ, ωσ βϋ βακμόσ Αυτοδιοίκθςθσ και επιλκε ευρεία 

ανακατανομι αρμοδιοτιτων μεταξφ των επιπζδων διοίκθςθσ (δθλαδι μεταξφ 

αποκεντρωμζνων διοικιςεων, Ρεριφερειϊν και Διμων)με ζμφαςθ ςτθ μεταφορά 

μεγάλου αρικμοφ αρμοδιοτιτων ςτο τοπικό επίπεδο. 

Γενικότερα επιδιϊχκθκε θ δθμιουργία : 

 Μικρότερου αρικμοφ διμων με μεγαλφτερθ γεωγραφικι ζκταςθ αλλά και 

αποτελεςματικότθτα ςτθ διαχείριςθ των τοπικϊν υποκζςεων,  

 Δεφτερου βακμοφ αυτοδιοίκθςθσ ςε υψθλότερο επίπεδο με περιςςότερεσ 

δυνατότθτεσ ςυμμετοχισ ςτθν αναπτυξιακι διαδικαςία και ςτθν 

εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν και 

 Θ ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ, τθσ εκπροςϊπθςθσ και τθσ δθμοκρατικισ 

ςυμμετοχισ των πολιτϊν 

Μεταβιβάςκθκε μεγάλοσ αρικμόσ αρμοδιοτιτων που μποροφςαν να αςκθκοφν 

καλφτερα ςτο τοπικό επίπεδο από τθν κρατικι διοίκθςθ ςτθν αυτοδιοίκθςθ και 

παράλλθλα αυξικθκαν ςθμαντικά οι ανκρϊπινοι και οικονομικοί πόροι ςφμφωνα με 

τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Συντάγματοσ αλλά και του Ευρωπαϊκοφ Χάρτθ Τοπικισ 

Αυτονομίασ. Με τον τρόπο αυτό, το ελλθνικό διοικθτικό ςφςτθμα προςαρμόηεται 

καλφτερα ςτισ ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ μιασ ςφγχρονθσ πολυεπίπεδθσ 
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διακυβζρνθςθσ, όπωσ αναφζρεται χαρακτθριςτικά ςτθν αιτιολογικι ζκκεςθ του 

νόμου31. 

ΟΙ ΔΘΜΟΙ (ΑϋΒΑΘΜΟ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΘΘ) 

Ππωσ προαναφζρκθκε θ μεγαλφτερθ ςυνζνωςθ διμων ζγινε με τθν εφαρμογι του 

προγράμματοσ «Καλλικράτθσ». Οι 325 διμοι τθσ Χϊρασ διαιροφνται ςε δθμοτικζσ 

ενότθτεσ και ςε δθμοτικζσ κοινότθτεσ, με ςτόχο τθν καλφτερθ λειτουργία τουσ ςτα 

νζα διευρυμζνα εδαφικά όριά τουσ. 

«Οι δθμοτικζσ και οι Κοινοτικζσ αρχζσ διευκφνουν και ρυκμίηουν όλεσ τισ τοπικζσ 

υποκζςεισ, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ επικουρικότθτασ και τθσ εγγφτθτασ, με ςτόχο 

τθν προςταςία, τθν ανάπτυξθ και τθ ςυνεχι βελτίωςθ των ςυμφερόντων και τθσ 

ποιότθτασ ηωισ τθσ τοπικισ κοινωνίασ» (άρκρο 75 του Ν.3463/2006: Κϊδικασ Διμων 

και Κοινοτιτων, όπωσ ιςχφει), ςφμφωνα και με τον Ευρωπαϊκό Χάρτθ Τοπικισ 

Αυτονομίασ, τον οποίο θ Χϊρα μασ κφρωςε με τον Ν.1850/1989.  

Οι αρμοδιότθτεσ των διμων, οι οποίεσ αςκοφνται μόνο εντόσ τθσ εδαφικισ τουσ 

περιφζρειασ (κατά τόπον αρμοδιότθτα), περιλαμβανομζνων και των πρόςκετων που 

τουσ μεταβιβάςκθκαν το 2010 με το νόμο Ν.3852/2010, (Ρρόγραμμα «Καλλικράτθσ», 

άρκρο 94) αναφζρονται ςτουσ παρακάτω τομείσ πολιτικισ : 

Ανάπτυξθσ, Ρεριβάλλοντοσ, Ροιότθτασ Ηωισ και Εφρυκμθσ Λειτουργίασ των Ρόλεων 

και των Οικιςμϊν, Απαςχόλθςθσ, Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ, 

Ραιδείασ, πολιτιςμοφ και ακλθτιςμοφ, Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, «Αγροτικι Ανάπτυξθ - 

Κτθνοτροφία - Αλιεία».  

Επιπροςκζτωσ αςκοφν, ςε τοπικό επίπεδο, κρατικοφ χαρακτιρα αρμοδιότθτεσ, οι 

οποίεσ τουσ ζχουν ανατεκεί για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν. 

Οι Διμοι διακζτουν ωσ μονομελι όργανα τον Διμαρχο και τουσ Αντιδθμάρχουσ, οι 

οποίοι επικουροφν τον Διμαρχο. Ο Διμαρχοσ προαςπίηει τα τοπικά ςυμφζροντα, 

κατευκφνει τισ δράςεισ του διμου για τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου ανάπτυξθσ, 

                                                      
31

Αιτιολογικι ζκκεςθ του ςχεδίου νόμου «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», Απρίλιοσ 2010. 
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διαςφαλίηει τθν ενότθτα τθσ τοπικισ κοινωνίασ και αςκεί τα κακικοντα του με 

γνϊμονα τισ αρχζσ τθσ διαφάνειασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ (άρκρο 58, 

Ν.3852/2010). Οι διμοι διοικοφνται από το δθμοτικό ςυμβοφλιο, τθν Οικονομικι 

Επιτροπι, τθν Επιτροπι Ροιότθτασ ηωισ, τθν Εκτελεςτικι επιτροπι και τον Διμαρχο 

(Ν.3852/2010, άρκρο 7).  

Επίςθσ, ςτουσ διμουσ άνω των είκοςι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, κακϊσ και ςτουσ 

νθςιωτικοφσ διμουσ, υπάρχει ο κεςμόσ του Συμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ 

Επιχείρθςθσ. Σε κάκε διμο λειτουργοφν ωσ ςυμβουλευτικά όργανα θ Δθμοτικι 

Επιτροπι Λςότθτασ και το Συμβοφλιο Ζνταξθσ Μεταναςτϊν. Τζλοσ ζχει κεςμοκετθκεί 

και θ Δθμοτικι Επιτροπι Διαβοφλευςθσ θ οποία αποτελείται από εκπροςϊπουσ των 

φορζων τθσ τοπικισ κοινωνίασ, με ςυμβουλευτικζσ αρμοδιότθτεσ. 

Οι διμοι, εκτόσ από τισ δομζσ που διοικοφν για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςτουσ πολίτεσ 

ζχουν τθ δυνατότθτα να ιδρφουν επιχειριςεισ, ςτο πλαίςιο του περιοριςμοφ που 

τίκεται από το νόμο (Ν.3852/2010, άρκρο 107). Ειδικότερα μποροφν να ζχουν μόνο 

μία κοινωφελι επιχείρθςθ, μία δθμοτικι επιχείρθςθ φδρευςθσ αποχζτευςθσ 

(Δ.Ε.Υ.Α.), μία επιχείρθςθ με ειδικό ςκοπό τθ λειτουργία ραδιοφωνικοφ ι 

τθλεοπτικοφ ςτακμοφ, εφόςον λειτουργοφςαν αντίςτοιχεσ ςτουσ ςυνενουμζνουσ 

διμουσ και μια δθμοτικι ανϊνυμθ εταιρεία για τθν αξιοποίθςθ τθσ δθμοτικισ ι 

κοινοτικισ ακίνθτθσ περιουςίασ ι για τθν εκμετάλλευςθ κοινόχρθςτων χϊρων. 

Για τθν υποςτιριξθ, εκπροςϊπθςθ και ανάπτυξθ του κεςμοφ τθσ πρωτοβάκμιασ 

αυτοδιοίκθςθσ αλλά και για τθ ςυνεργαςία μεταξφ των διμων λειτουργοφν θ 

Κεντρικι Ζνωςθ Διμων Ελλάδοσ (Κ.Ε.Δ.Ε) και οι Ρεριφερειακζσ Ενϊςεισ Διμων. (ΡΔ 

75/2011). Για τθν εκτζλεςθ τθσ αποςτολισ τουσ ςυνεργάηονται με φορείσ του 

δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα κακϊσ και με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και άλλουσ 

διεκνείσ οργανιςμοφσ και χϊρεσ. Θ Κ.Ε.Δ.Ε. ωσ κεςμικόσ μζτοχοσ ςτο πεδίο τθσ 

Αυτοδιοίκθςθσ διατυπϊνει τισ απόψεισ τθσ ςτα ςχζδια νόμων που αφοροφν τουσ 

διμουσ και εκφράηει τθ γνϊμθ τθσ προσ το Υπουργείο Εςωτερικϊν για τθ λιψθ 

αποφάςεων ςε ςχετικά κζματα. 

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ (Βϋ  ΒΑΘΜΟ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΘΘ) 
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Ππωσ ζχει ςθμειωκεί ανωτζρω, αν και το Σφνταγμα (άρκρο 102) δεν αναφζρεται ςε 

δεφτερο βακμό αυτοδιοίκθςθσ και κατά ςυνζπεια αυτό αφινεται ςτον κοινό 

νομοκζτθ, οι Ρεριφζρειεσ κατζχουν από κεςμικι άποψθ όλεσ τισ εγγυιςεισ του 

ανωτζρω άρκρου του Συντάγματοσ ςχετικά με τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ. Δθλαδι, 

ιςχφουν και γιϋ αυτζσ θ εκλογι των οργάνων τουσ από το λαό, θ διοικθτικι και 

οικονομικι τουσ αυτοτζλεια, θ εποπτεία του Κράτουσ και θ διαχείριςθ των τοπικϊν 

υποκζςεων. 

Θ ςφςταςθ των δεκατριϊν (13) Ρεριφερειϊν πραγματοποιικθκε με τον νόμο του 

«Καλλικράτθ» το 2010. Ο δεφτεροσ βακμόσ αυτοδιοίκθςθσ ανζλαβε: τισ υπθρεςίεσ 

και αρμοδιότθτεσ των νομαρχιακϊν αυτοδιοικιςεων – κρατικζσ αποκεντρωμζνεσ 

υπθρεςίεσ - οι οποίεσ καταργικθκαν, πλθν αυτϊν που μεταφζρκθκαν ςτουσ διμουσ. 

Ωςτόςο, ςθμαντικζσ αρμοδιότθτεσ που αςκοφνταν από τισ κρατικζσ περιφζρειεσ δεν 

πζραςαν ςτο νζο αυτοδιοικθτικό επίπεδο αλλά παρζμειναν ςτα αποκεντρωμζνα 

όργανα του κράτουσ, δθλαδι ςτισ επτά (7) αποκεντρωμζνεσ διοικιςεισ. 

Ρροβλζπεται θ περαιτζρω μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτισ αιρετζσ περιφζρειεσ 

κυρίωσ για αναπτυξιακοφ χαρακτιρα και λειτουργικοφ φφςεωσ περιφερειακζσ 

ανάγκεσ, αποκλειομζνων των αρμοδιοτιτων που αφοροφν ςε ηθτιματα κρατικισ 

πολιτικισ που αφοροφν το ςφνολο τθσ επικράτειασ (Μπεςίλα-Βικα, 2019, ς. 409).  

Οι αρμοδιότθτεσ αυτζσ ανικουν ςτουσ παρακάτω τομείσ πολιτικισ : 

 Ρρογραμματιςμοφ - Ανάπτυξθσ 

 Γεωργίασ - Κτθνοτροφίασ - Αλιείασ 

 Φυςικϊν Ρόρων - Ενζργειασ - Βιομθχανίασ, 

 Απαςχόλθςθσ - Εμπορίου - Τουριςμοφ,  

 Μεταφορϊν-Επικοινωνιϊν- 

 Ζργων - Χωροταξίασ - Ρεριβάλλοντοσ,  

 Υγείασ 

 Ραιδείασ - Ρολιτιςμοφ - Ακλθτιςμοφ, 

 Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και Διοικθτικισ Μζριμνασ.  

Τισ Ρεριφερειακζσ Αρχζσ ςυγκροτοφν ο Ρεριφερειάρχθσ, οι Αντιπεριφερειάρχεσ, το 

Ρεριφερειακό ςυμβοφλιο, θ Οικονομικι Επιτροπι και θ Εκτελεςτικι επιτροπι. Οι 

αρμοδιότθτεσ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου (άρκρο 163, Ν.3852/20210) είναι 
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αποφαςιςτικζσ για όλα τα ςθμαντικά κζματα, όπωσ θ εκτζλεςθ του επιχειρθςιακοφ 

προγράμματοσ τθσ περιφζρειασ, θ ζγκριςθ αναπτυξιακϊν προγραμμάτων αλλά και 

του προχπολογιςμοφ και απολογιςμοφ τθσ περιφζρειασ. Επίςθσ, το περιφερειακό 

ςυμβοφλιο, φςτερα από πρόταςθ του προζδρου του, μπορεί να ςυγκροτεί 

γνωμοδοτικζσ επιτροπζσ, για τθν επεξεργαςία και ειςιγθςθ ςτο περιφερειακό 

ςυμβοφλιο κεμάτων τθσ αρμοδιότθτασ τθσ περιφζρειασ. Με ςυμβουλευτικό επίςθσ 

ρόλο λειτουργεί θ Ρεριφερειακι Επιτροπι Διαβοφλευςθσ θ οποία αποτελείται από 

εκπροςϊπουσ των, ςε περιφερειακό επίπεδο, φορζων τθσ τοπικισ κοινωνίασ, κακϊσ 

επίςθσ και Ρεριφερειακόσ Συμπαραςτάτθσ του Ρολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ. 

Οι περιφζρειεσ μποροφν να ςυνιςτοφν μία επιχείρθςθ, θ οποία ζχει τθ μορφι τθσ 

αναπτυξιακισ ανϊνυμθσ εταιρίασ, εφόςον δεν ςυμμετζχουν ςε άλλθ αναπτυξιακι 

ανϊνυμθ εταιρεία ςτθν οποία κατζχουν τθν πλειοψθφία του μετοχικοφ κεφαλαίο. Εν 

τοφτοισ ο περιοριςμόσ αυτόσ αφορά και ςτο αντικείμενο τθσ επιχείρθςθσ το οποίο 

αποκλειςτικά κα πρζπει να είναι (άρκρο 194, Ν.3852/2010) : 

 Θ επιςτθμονικι και τεχνικι υποςτιριξθ των περιφερειϊν, τθσ Ζνωςθσ 

Ρεριφερειϊν και των φορζων του δθμόςιου τομζα, ςυνεταιριςμϊν και 

ενϊςεων αυτϊν, επιςτθμονικϊν φορζων, επιμελθτθρίων κλπ. 

 Θ προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικισ, οικονομικισ και γενικότερα 

βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ τθσ περιφζρειασ, κακϊσ και θ ανάπτυξθ 

δραςτθριοτιτων προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

 Θ ςυμμετοχι τουσ ςε αντίςτοιχα προγράμματα ι θ εφαρμογι 

ςχετικϊν πολιτικϊν ςε διαπεριφερειακό ι ςε ευρφτερο γεωγραφικό 

χϊρο. 

 Το αντίςτοιχο κατά τα ανωτζρω όργανο τθσ Κ.Ε.Δ.Ε. για τισ Ρεριφζρειεσ είναι θ 

Ζνωςθ Ρεριφερειϊν Ελλάδοσ (ΕΝ.ΡΕ.)( Ρ.Δ. 74/2011).  

ΧΕΕΙ  ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΔΘΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

Είναι εφλογο αλλά ορίηεται και από το νόμο (άρκρο 4, Ν.3852/2010) ότι μεταξφ των 

δφο βακμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ δεν υφίςτανται ςχζςεισ ελζγχου και ιεραρχίασ, 

αλλά ςυνεργαςίασ και ςυναλλθλίασ, οι οποίεσ αναπτφςςονται βάςει του νόμου, 

κοινϊν ςυμφωνιϊν, κακϊσ και με το ςυντονιςμό κοινϊν δράςεων.  



      

 

 

61 

Ζχει αναγνωριςκεί ωσ ςθμαντικόσ παράγοντασ θ ανάπτυξθ διαδθμοτικϊν και 

διαβακμικϊν ςυνεργαςιϊν για τθν καλφτερθ αποτελεςματικότθτα των διμων, τθν 

αντιμετϊπιςθ ςφγχρονων προκλιςεων και τθν παροχι υπθρεςιϊν ςτουσ πολίτεσ, 

επιτυγχάνοντασ καλφτερθ ποιότθτα και εξοικονόμθςθ πόρων. 

Στο πλαίςιο αυτό από τθ νομοκεςία παρζχεται αυτι θ δυνατότθτα ςυνεργαςίασ 

μεταξφ των διμων και περιφερειϊν για τθν άςκθςθ αρμοδιότθτασ ι τθν εφαρμογι 

πολιτικϊν και προγραμμάτων. Επίςθσ οι περιφζρειεσ μποροφν να ςυνιςτοφν ι να 

ςυμμετζχουν ςε προγραμματικζσ ςυμβάςεισ με τισ κεντρικζσ Ενϊςεισ διμων και 

περιφερειϊν για τουσ ίδιουσ λόγουσ. Τζλοσ προβλζπονται και τα δίκτυα διμων με τθ 

ςυμμετοχι και των περιφερειϊν ςτθν εκτζλεςθ αναπτυξιακϊν προγραμμάτων αλλά 

και διεκνϊν ςυνεργαςιϊν.  

Ο ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΣΟΤ Ο.Σ.Α. 

Για τον ζλεγχο νομιμότθτασ των πράξεων των Ο.Τ.Α. και τον πεικαρχικό ζλεγχο των 

αιρετϊν ζχουν ςυςτακεί (άρκρο 215, Ν.3852/2010) ςτθν ζδρα κάκε Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ επτά (7) Αυτοτελείσ Υπθρεςίεσ Εποπτείασ ΟΤΑ, που αποτελοφν 

αποκεντρωμζνεσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν για τθν εποπτεία των Ο.Τ.Α. 

Θ ίδρυςθ των υπθρεςιϊν αυτϊν αποτελεί μια προςπάκεια να μεταφερκεί ο ζλεγχοσ 

νομιμότθτασ τθσ Αυτοδιοίκθςθσ από πολιτικά διοριηόμενα πρόςωπα, όπωσ ιταν ο 

Γενικόσ Γραμματζασ τθσ κρατικισ περιφζρειασ ςε δθμόςια δομι με προϊςτάμενο 

ανϊτατο δθμόςιο υπάλλθλο, επιλεγόμενο με αντικειμενικό και διαφανι τρόπο, 

δθλαδι τον επικεφαλισ τθσ ωσ άνω υπθρεςίασ Ελεγκτι Νομιμότθτασ32. 

Ππωσ αναφζρεται ςτθν αιτιολογικι ζκκεςθ θ πρόςκετθ, πζραν του ελζγχου, 

δυνατότθτα που δόκθκε ςε αυτζσ τισ υπθρεςίεσ να γνωμοδοτοφν και να εκδίδουν 

ςχετικζσ οδθγίεσ προσ τουσ Ο.Τ.Α., κεωρείται ότι «δεν δεςμεφουν μεν τουσ 

οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, ενόψει τθσ ςυνταγματικά κατοχυρωμζνθσ 

αυτοτζλειάσ τουσ, αλλά, ςτο μζτρο που υιοκετοφνται από τισ αρχζσ των διμων και 

                                                      
32

 Βλ. τθ με αρικμό 31 υποςθμείωςθ. 
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των περιφερειϊν, μπορεί να ςυμβάλλουν ςτθν καλφτερθ λειτουργία τουσ με τθν 

ζκδοςθ πράξεων, οι οποίεσ διακζτουν πρόςκετεσ εγγυιςεισ νομιμότθτασ»33. 

 

 

  

                                                      
33

 Βλ. τθ με αρικμό 31 υποςθμείωςθ. 
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ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΕ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΕ ΑΡΧΕ 

Τζλθ τθσ δεκαετίασ του ‘70 ιδρφεται ςτθν Ελλάδα θ πρϊτθ ανεξάρτθτθ διοικθτικι 

αρχι. Ρρόκειται για τθν Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ, θ οποία ςυςτικθκε με το άρκρο 8 

του νόμου 703 το 1977, όπωσ μεταςχθματίςτθκε μία δεκαετία ςχεδόν αργότερα, με 

το άρκρο 4 του νόμου 1934/199134 για να πάρει τθ μορφι ανεξάρτθτθσ αρχισ με το 

νόμο 2296 του 1994 (άρκρο 8).  

Ζκτοτε ο κεςμόσ των ανεξάρτθτων αρχϊν κακιερϊκθκε ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ, 

ζχοντασ διαγράψει μια πορεία 40 και πλζον ετϊν, αναπτφςςοντασ πολλά και 

ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά.  

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΕ ΑΡΧΕ  

Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ είναι διοικθτικζσ αρχζσ, που εντάςςονται ςτο νομικό πρόςωπο 

του κράτουσ (Δθμόςιο)35, διακζτουν ευρείεσ αποφαςιςτικζσ αρμοδιότθτεσ, είναι 

όμωσ ανεξάρτθτεσ απζναντι ςτθν εκτελεςτικι λειτουργία και ειδικότερα ςτθν 

Κυβζρνθςθ36.  

Οι Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ ζχουν τα εξισ βαςικά χαρακτθριςτικά:  

Λειτουργικι Ανεξαρτθςία:  

Θ λειτουργικι ανεξαρτθςία διαςφαλίηεται ςτο ότι αν και κρατικά όργανα, δεν ζχουν 

ιεραρχικι ςχζςθ με άλλα. Δεν υπόκεινται με λίγα λόγια ςε κανζνα διοικθτικό 

ζλεγχο, δθλαδι ιεραρχικό ζλεγχο ι ςε ζλεγχο εποπτείασ37.  

                                                      
34

 Βλ. Κουτςουμπίνασ, Σ. Λ., Κουςοφλθσ, Σ. Ν., Ραντελισ, Α. Μ., & Μάνεςθσ, Α. (1994). ΕΚΚΕΣΘ ΕΡΛ ΤΟΥ ΣΧΕΔΛΟΥ 
ΝΟΜΟΥ "Για τθν προςταςία τθσ ελευκερίασ τθσ ανταπόκριςθσ και επικοινωνίασ". Ακινα: Βουλι των Ελλιλων. 
Διεφκυνςθ Επιςτθμονικϊν Μελετϊν. Τμιμα Νομοτεχνικισ Επεξεργαςίασ Σχεδίων και Ρροτάςεων Νόμων. 
35

 Υπάρχουν ωςτόςο και αρκετζσ Αρχζσ με διακριτι νομικι προςωπικότθτα. Ππωσ για παράδειγμα θ ΕΛ.ΣΤΑΤ., θ 
ΑΕ, θ Ε.Ε.Ε.Ρ. κ.α.  
36

 Βλ. Μπζςιλα-Μακρίδθ, Ε. (2010). Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΘΣ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ. ΤΟ ΔΛΚΑΛΩΜΑ ΤΘΣ ΑΝΑΦΟΑΣ ΣΤΛΣ ΑΧΕΣ. ΟΛ 
ΑΝΕΞΑΤΘΤΕΣ ΑΧΕΣ (Ν.3051/2002) & Ο ΣΥΝΘΓΟΟΣ ΤΟΥ ΡΟΛΛΤΘ. (Βϋ εκδ., Τόμ. Λ). ΑΚΘΝΑ-ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘ: 
ΣΑΚΚΟΥΛΑ. 
37

 Βλ. Ακριβοποφλου, Χ. Μ., & Ανκόπουλοσ, Χ. (2015). Ειςαγωγι ςτο Διοικθτικό Δίκαιο. (Ε. Μπάλτα , & Α. Κ. 
Κοκολάκθσ, Επιμ.) Ανάκτθςθ 2022, από τοποκεςία web των Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Θλεκτρονικϊν 
Συγγραμμάτων και Βοθκθμάτων. www.kallipos.gr Ωςτόςο από το γενικό αυτό κανόνα υπάρχουν εξαιρζςεισ. Για 
περιςςότερα βλ. και τθ με αρικμό 50 υποςθμείωςθ. 

http://www.kallipos.gr/
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Προςωπικι ανεξαρτθςία 

Τα μζλθ των ανεξάρτθτων αρχϊν απολαφουν προςωπικισ ανεξαρτθςίασ 38 . Θ 

ανεξαρτθςία αυτι διαςφαλίηεται με τον τρόπο διοριςμοφ τουσ και τθν πρόβλεψθ 

οριςμζνθσ κθτείασ39.  

Ζλεγχοσ 

Ωσ κρατικά διοικθτικά όργανα και με ανάλογθ νομικι κζςθ με αυτιν τθσ 

Κυβζρνθςθσ, οι Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ υπόκεινται ςτον ακυρωτικό ζλεγχο του 

Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ κακϊσ και ςτον κοινοβουλευτικό ζλεγχο40.  

 

ΛΟΓΟΙ ΙΔΡΤΘ 

Οι επικρατζςτεροι λόγοι ίδρυςθσ των ιδιαίτερων αυτϊν αρχϊν, ςχετίηονται 

πρωτίςτωσ με μια κρίςθ αξιοπιςτίασ του πολιτικοφ ςυςτιματοσ, θ οποία 

μετουςιϊκθκε ςε αδυναμία του να δράςει με τρόπο αμερόλθπτο και αντικειμενικό 

ςε κρίςιμουσ τομείσ41. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αυτισ τθσ αδυναμίασ ιταν θ 

περίπτωςθ ρφκμιςθσ τθσ αγοράσ των μζςων μαηικισ επικοινωνίασ και ενθμζρωςθσ 

όπου το κράτοσ ωσ κάτοχοσ αυτϊν ιταν δφςκολο να διατθριςει τθν 

αντικειμενικότθτά του και να ανταποκρικεί με επιτυχία ςτο ρόλο του ελεγκτι και 

ελεγχόμενου ταυτόχρονα42. Ραρόμοια αδυναμία διαφαίνεται και ςτθν περίπτωςθ 

αξιοκρατικϊν προςλιψεων ςτελεχιακοφ δυναμικοφ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ. Θ ανάγκθ 

επομζνωσ μιασ πολιτικά ουδζτερθσ δθμόςιασ δράςθσ ςε ςθμαντικοφσ τομείσ που κα 

                                                      
38

 Βλ. Ακριβοποφλου, Χ. Μ., & Ανκόπουλοσ, Χ. (2015). Ειςαγωγι ςτο Διοικθτικό Δίκαιο. (Ε. Μπάλτα , & Α. Κ. 
Κοκολάκθσ, Επιμ.) Ανάκτθςθ 2022, από τοποκεςία web των Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Θλεκτρονικϊν 
Συγγραμμάτων και Βοθκθμάτων. www.kallipos.gr  
39

 Βλ. Ρρεβεδοφρου, Ε. (2015). Τι είναι οι Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ και ςε τι χρθςιμεφουν;. Ανάκτθςθ από Το Σyntagma 
Watch  
40

 Βλ. τθ με αρικμό 36 υποςθμείωςθ. 
41

 Βλ. Βενιηζλοσ, Ε. (2007). Οι ανεξάρτθτεσ αρχζσ μεταξφ κεςμικϊν εγγυιςεων και πολιτικϊν προκλιςεων. 
Ανάκτθςθ από τοποκεςία web του Ευάγγελου Βενιηζλου: https://www.evenizelos.gr/127-programm-
proposals/state/transparency/1115-2009-05-01-11-03-44.html  
42

 Βλ. τθ με αρικμό 36 υποςθμείωςθ. 

http://www.kallipos.gr/
https://www.evenizelos.gr/127-programm-proposals/state/transparency/1115-2009-05-01-11-03-44.html
https://www.evenizelos.gr/127-programm-proposals/state/transparency/1115-2009-05-01-11-03-44.html
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μποροφςε να λειτουργεί αντικειμενικά και αμερόλθπτα, οδιγθςε ςτθν υιοκζτθςθ 

του κεςμοφ των ανεξάρτθτων αρχϊν.  

Θ ανάγκθ αυτι ζγινε ακόμθ επιτακτικότερθ όταν θ δθμόςια διοίκθςθ εμφανίςτθκε 

ανεπαρκισ και αναχρονιςτικι ςτθ διαχείριςθ καινοφανϊν ηθτθμάτων, όπωσ οι νζεσ 

τεχνολογίεσ τθλεπικοινωνιϊν και πλθροφόρθςθσ, ι θ ανάδυςθ νζων δυνατοτιτων 

επεξεργαςίασ και διαχείριςθσ προςωπικϊν δεδομζνων. Ωσ εκ τοφτου οι νζεσ 

προκλιςεισ απαιτοφςαν και καινοτόμεσ λφςεισ43.  

Στουσ λόγουσ αυτοφσ, πρζπει να αναφερκεί και θ νομικι υποχρζωςθ τθσ χϊρασ μασ 

να ςυμμορφωκεί ςε απαιτιςεισ του ενωςιακοφ και διεκνοφσ δικαίου για τθ 

δθμιουργία τουσ. Θ Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, ι θ 

φπαρξθ του Εκνικοφ Συμβουλίου αδιοτθλεόραςθσ, αποτελοφν τζτοιεσ 

περιπτϊςεισ44.  

ΣΤΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΩΝ ΑΡΧΩΝ  

Λόγω του ετερογενοφσ κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τισ Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ αλλά 

και του πλικουσ τουσ, είναι χριςιμθ θ ταξινόμθςι τουσ ςε διάφορεσ κατθγορίεσ, με 

τθν εφαρμογι ανάλογων κριτθρίων. 

Μια διαδεδομζνθ τυπολογία προζρχεται από τθν εφαρμογι του κριτθρίου που 

αφορά το είδοσ των αρμοδιοτιτων και του ρόλου που τουσ ζχει ανατεκεί45. Στο 

πλαίςιο αυτισ τθσ ταξινόμθςθσ υφίςτανται τζςςερισ (4) κατθγορίεσ.  

Στθν πρϊτθ κατθγορία εντάςςονται οι αρχζσ που λειτουργοφν ωσ ο κεςμικόσ 

εγγυθτισ προςταςίασ ατομικϊν δικαιωμάτων, ιδίωσ δε των λεγόμενων νζου τφπου 

δικαιωμάτων, όπωσ είναι θ Αρχι Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων ι θ Αρχι 

Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Επικοινωνιϊν.  

Θ δεφτερθ κατθγορία περιλαμβάνει αρχζσ με εποπτικό κυρίωσ ρόλο και βαςικι 

αποςτολι τθν προάςπιςθ τθσ αξιοκρατίασ, αξιοπιςτίασ και τθσ διαφάνειασ. Το 

                                                      
43

 Βλ. τθ με αρικμό 36 υποςθμείωςθ  
44

 Βλ. τθ με αρικμό 41 υποςθμείωςθ 
45

 Βλ. τθ με αρικμό 41 υποςθμείωςθ 
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Ανϊτατο Συμβοφλιο Επιλογισ Ρροςωπικοφ (Α.Σ.Ε.Ρ.) και θ προςφάτωσ 

νεοςυςτακείςα Εκνικι Αρχι Διαφάνειασ εντάςςονται ςε αυτιν τθν κατθγορία.  

Θ τρίτθ κατθγορία, είναι οι λεγόμενεσ ρυκμιςτικζσ αρχζσ με πεδίο δράςθσ τθ 

διαφφλαξθ του ανταγωνιςμοφ και τθ ρφκμιςθ ευαίςκθτων και ιδιαίτερων τομζων τθσ 

οικονομίασ όπωσ είναι θ αγορά ενζργειασ, θ αγορά τυχερϊν παιγνίων κοκ46. Αυτι θ 

κατθγορία Ανεξάρτθτων Αρχϊν λόγω του ευμετάβλθτου περιβάλλοντοσ που πρζπει 

να δρουν, «αποκλείςτθκε» κατ’ αρχιν από ςυνταγματικι αναγνϊριςθ προκειμζνου 

να μθν δθμιουργθκοφν κεςμικζσ αγκυλϊςεισ ςτθ λειτουργία τουσ47.  

Θ τζταρτθ και τελευταία κατθγορία εμπεριζχει τισ Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ που είναι 

εξοπλιςμζνεσ με μία ι περιςςότερεσ από τισ προαναφερκείςεσ λειτουργίεσ. 

Αντιπροςωπευτικι αρχι που εντάςςεται ςε αυτιν τθν κατθγορία είναι το Εκνικό 

Συμβοφλιο αδιοτθλεόραςθσ (ΕΣ).  

Το 2001, με τθν ειςαγωγι νζου γενικοφ άρκρου 101Α με τίτλο «Ανεξάρτθτεσ αρχζσ» 

ςτο Σφνταγμα και τθν πρόβλεψθ για δθμιουργία ι αναγνϊριςθ ιδθ υφιςτάμενων 

αρχϊν με αναφορζσ ςε διάφορα άρκρα του 48 , δθμιουργικθκε μια νζα 

κατθγοριοποίθςθ, αυτι των ςυνταγματικϊσ κατοχυρωμζνων ι νομοκετικϊσ 

προβλεπόμενων Ανεξάρτθτων Αρχϊν.  

Οι ανεξάρτθτεσ αρχζσ που ανικουν ςτθν πρϊτθ κατθγορία απολαφουν μια ςειράσ 

επιπρόςκετων εγγυιςεων και προνομίων όπωσ αυτά ορίηονται ςτο Σφνταγμα αλλά 

και ςτον εκτελεςτικό του νόμο 3051 του 2002 (Α22) με τίτλο «Συνταγματικά 

κατοχυρωμζνεσ ανεξάρτθτεσ αρχζσ, τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ του ςυςτιματοσ 

προςλιψεων ςτο δθμόςιο τομζα και ςυναφείσ ρυκμίςεισ».  

Συγκεκριμζνα:  

 Σφμφωνα με το άρκρο 101Α παράγραφοσ 2 του Συντάγματοσ τα μζλθ των 

ανεξάρτθτων αρχϊν που προβλζπονται ςε αυτό επιλζγονται με απόφαςθ τθσ 

Διάςκεψθσ των Ρροζδρων τθσ Βουλισ για οριςμζνθ κθτεία. Θ απόφαςθ 

λαμβάνεται με πλειοψθφία των τριϊν πζμπτων των μελϊν τθσ. Στθν περίπτωςθ 

                                                      
46

 Βλ. τθ με αρικμό 36 υποςθμείωςθ 
47

 Βλ. τθ με αρικμό 41 υποςθμείωςθ 
48

 Βλ. άρκρα 9
Α
, 15 παρ.2, 19 παρ. 2, 103 παρ. 7 και 103 παρ.9 του Συντάγματοσ.  
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των νομοκετικϊσ προβλεπόμενων αρχϊν θ διαδικαςία διοριςμοφ των μελϊν 

τουσ μπορεί να διαφζρει.49 

 Οι ανεξάρτθτεσ αρχζσ του Συντάγματοσ απολαφουν λειτουργικισ ανεξαρτθςίασ 

και δεν υπόκεινται ςε εποπτεία και ζλεγχο από κυβερνθτικά όργανα ι άλλεσ 

διοικθτικζσ αρχζσ. Υπόκεινται όμωσ ςε κοινοβουλευτικό ζλεγχο ςφμφωνα με τον 

Κανονιςμό τθσ Βουλισ και ςε ζλεγχο νομιμότθτασ των πράξεϊν τουσ από τα 

δικαςτιρια. Το ίδιο δεν ιςχφει για όλεσ τισ νομοκετικά κατοχυρωμζνεσ αρχζσ, 

αφοφ για οριςμζνεσ από αυτζσ υφίςταται δυνατότθτα διοικθτικισ εποπτείασ από 

τον αρμόδιο Υπουργό50.  

 Θ πιο ουςιαςτικι διαφορά τουσ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι οι πρϊτεσ 

απολαμβάνουν αυξθμζνθ κεςμικι αςφάλεια, μιασ και θ κατάργθςθ ι θ 

τροποποίθςι τουσ απαιτεί ςυνταγματικι ανακεϊρθςθ ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ 

Αρχζσ για τισ οποίεσ αρκεί μόνο μια νομοκετικι ρφκμιςθ51. Εντοφτοισ, θ μθ 

ζνταξθ, από τθν άλλθ πλευρά, των υπολοίπων Αρχϊν ςτο Σφνταγμα δεν ςθμαίνει 

και αυτόματα ότι δθμιουργοφνται και απεριόριςτοι βακμοί ελευκερίασ 

                                                      
49

 Για παράδειγμα τα μζλθ τθσ .Α.Ε. ςφμφωνα με το άρκρο 4 παράγραφοσ 4 «επιλζγονται φςτερα από 
προκιρυξθ που δθμοςιεφεται ςε τζςςερισ, τουλάχιςτον, θμεριςιεσ εφθμερίδεσ πανελλινιασ κυκλοφορίασ. 
Υςτερα από πρόταςθ του Τπουργοφ Ανάπτυξθσ και γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Θεςμϊν και Διαφάνειασ τθσ Βουλισ, τρία 
(3) από τα ανωτζρω μζλθ τθσ Ρ.Α.Ε. επιλζγονται από το Τπουργικό υμβοφλιο και διορίηονται με πράξθ του ςτισ 
κζςεισ του Προζδρου και των Α` και Β` Αντιπροζδρων τθσ Αρχισ αυτισ. Σα λοιπά μζλθ τθσ Ρ.Α.Ε. διορίηονται με 
απόφαςθ του Τπουργοφ Ανάπτυξθσ»". Αντίκετα, τα μζλθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
ςφμφωνα με το άρκρο 3 παράγραφοσ 1 του ν. 4013/2011 (Α 204) «επιλζγονται από τθ Βουλι κατ` ανάλογθ 
εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 101Α παρ. 2 του υντάγματοσ, διορίηονται δε με απόφαςθ του Τπουργοφ 
Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ φςτερα από γνϊμθ τθσ επιτροπισ κεςμϊν και διαφάνειασ τθσ 
Βουλισ. Μζχρι να επζλκει θ αναγκαία τροποποίθςθ του Κανονιςμοφ τθσ Βουλισ τα μζλθ τθσ Αρχισ επιλζγονται με 
απόφαςθ του Τπουργικοφ υμβουλίου, φςτερα από γνϊμθ τθσ επιτροπισ κεςμϊν και διαφάνειασ τθσ Βουλισ.»  
50

 Για παράδειγμα ςτο άρκρο 4 παράγραφοσ 2 του ν.2773/1999 (Α 286) αναφζρεται ότι θ «Θ Ρ.Α.Ε. ζχει διοικθτικι 
και οικονομικι αυτοτζλεια και εποπτεφεται από τον Υπουργό Ανάπτυξησ ωσ προσ τον ζλεγχο νομιμότητασ των 
πράξεων τησ και τθν κίνθςθ πεικαρχικοφ ελζγχου κατά των μελϊν τθσ». Ομοίωσ ιςχφει και για τθν Εκνικι Αρχι 
Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ (ΕΚΑΑΕ), όπου ςτο άρκρο 1 παράγραφο 1 του ν. 4653/2020 (Α 12) 1 «Θ ανεξάρτθτθ αρχι 
με τθν επωνυμία «Αρχι Διαςφάλιςθσ τθσ Ροιότθτασ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ» (Α.ΔΛ.Ρ.), *….+. εδρεφει ςτθν 
Ακινα, ζχει διοικθτικι αυτοτζλεια και εποπτεφεται από τον Υπουργό Παιδείασ και Θρηςκευμάτων, ο οποίοσ 
αςκεί ζλεγχο νομιμότητασ. Επίςθσ, για τον Εκνικό Οργανιςμό Εξετάςεων ςτισ διατάξεισ του άρκρου 16 του ν. 
4186/2013 όπωσ είχε τροποποιθκεί με τθ παρ.1 άρκρου 44 ν.4264/2014 (Α 118) και αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με 
το άρκρο 42 του ν.4351/2015 (Α 164) ορίηεται «υνιςτάται ανεξάρτθτθ διοικθτικι αρχι με τθν επωνυμία «Εκνικόσ 
Οργανιςμόσ Εξετάςεων» (Ε.Ο.Ε.) και διεκνι ονομαςία «National Exams Organization». Ο Ε.Ο.Ε. εδρεφει ςτθν 
Ακινα, ζχει διοικθτικι αυτοτζλεια και εποπτεφεται από τον Υπουργό Παιδείασ, Έρευνασ και Θρηςκευμάτων για 
τον ζλεγχο νομιμότητασ των πράξεών του. Αποτελεί επιτελικό επιςτθμονικό φορζα αρμόδιο για ηθτιματα που 
αφοροφν τισ εξετάςεισ ειςαγωγισ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ.» 
51

 Θ Εκνικι Αρχι Λατρικϊσ Υποβοθκοφμενθσ Αναπαραγωγισ ςυςτικθκε αρχικά ωσ Ανεξάρτθτθ Αρχι (άρκρο 19 
του ν. 3305/2005) και το 2018 μετατράπθκε ςε αυτοτελι διοικθτικι υπθρεςία υπαγόμενθ απ’ ευκείασ ςτον 
Υπουργό Υγείασ (άρκρο 4 του ν. 4558/2018).  
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κατάργθςθσ για τον κοινό νομοκζτθ, ιδίωσ δε για τισ ρυκμιςτικζσ αρχζσ, 

δεδομζνου ότι για αρκετζσ από αυτζσ υφίςταται νομικι υποχρζωςθ τθσ χϊρασ 

μασ για τθ ςφςταςι τουσ, ςτο πλαίςιο του ενωςιακοφ και διεκνοφσ δικαίου. (π.χ. 

υκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ)52.  

ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΕ ΑΡΧΕ ΣΟΤ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ  

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται αναλυτικότερα με βάςθ το ζτοσ ιδρφςεϊσ τουσ (από 

τθν παλαιότερθ ςτθν πιο πρόςφατθ), οι πζντε (5) Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ που διζπονται 

από τισ ρυκμίςεισ του Συντάγματοσ και τον ςχετικό εκτελεςτικό του νόμο 3051 του 

2002 (Α 22) και ςε ξεχωριςτι ενότθτα επιχειρείται μια απογραφικι παρουςίαςθ των 

υπολοίπων αρχϊν. 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΡΑΔΙΟΣΘΛΕΟΡΑΘ 

Το Εκνικό Συμβοφλιο αδιοτθλεόραςθσ ιδρφκθκε το 1989 με το 

ν. 1866/1989 (Α 222) ςτο πλαίςιο τθσ απελευκζρωςθσ τθσ 

ςχετικισ αγοράσ, προκειμζνου να αδειοδοτιςει και να 

εποπτεφςει τθ λειτουργία των ιδιωτικϊν ραδιοτθλεοπτικϊν 

ςτακμϊν κακϊσ και τθσ δθμόςιασ ραδιοτθλεόραςθσ53.  

Το νομικό πλαίςιο λειτουργίασ του Ε.Σ.. ςιμερα ορίηεται από άρκρο 15 

παράγραφοσ 2 του Συντάγματοσ, από το ν. 3051/2002 για τισ ςυνταγματικά 

κατοχυρωμζνεσ ανεξάρτθτεσ αρχζσ, από το ν. 2863/2000 κακϊσ και ςτουσ ςχετικοφσ 

νόμουσ που διζπουν τθ λειτουργία τθσ ιδιωτικισ ραδιοφωνίασ και τθλεόραςθσ 

(2328/1995, 3592/2007, 4339/2015).54 

Το Ε.Σ.. ςυγκεντρϊνει ςφνκετα χαρακτθριςτικά ωσ προσ τθν αποςτολι του. Από τθ 

μια πλευρά λειτουργεί «ωσ εγγυθτισ ατομικϊν δικαιωμάτων και ιδίωσ του 

                                                      
52

 Βλ. Ρρεβεδοφρου, Ε. (2019, Λοφνιοσ). Ροιεσ είναι οι κεμελιϊδεισ διάφορεσ μεταξφ κατοχυρωμζνων και μθ 
κατοχυρωμζνων Ανεξάρτθτων Διοικθτικϊν Αρχϊν;. Ανάκτθςθ από Syntagma Watch: 
https://www.syntagmawatch.gr/ask-a-question/poies-oi-themeliodeis-diafores-mtaxi-katochiromenon-kai-mi-
katochiromenon-anexartiton-dioikitikon-arxon/  
53

 Βλ. Λςτοςελίδα του Εκνικοφ Συμβουλίου αδιοτθλεόραςθσ (ΕΣ), Νομικό πλαίςιο – Αρμοδιότθτεσ – Ολομζλεια 
2022  
54

 Βλ. τθ με αρικμό 53 υποςθμείωςθ 

https://www.syntagmawatch.gr/ask-a-question/poies-oi-themeliodeis-diafores-mtaxi-katochiromenon-kai-mi-katochiromenon-anexartiton-dioikitikon-arxon/
https://www.syntagmawatch.gr/ask-a-question/poies-oi-themeliodeis-diafores-mtaxi-katochiromenon-kai-mi-katochiromenon-anexartiton-dioikitikon-arxon/
https://www.esr.gr/%cf%84%ce%bf-%ce%b5%cf%83%cf%81/%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%af%cf%83%ce%b9%ce%bf-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%bc/
https://www.esr.gr/%cf%84%ce%bf-%ce%b5%cf%83%cf%81/%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%af%cf%83%ce%b9%ce%bf-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%bc/


      

 

 

69 

δικαιϊματοσ ςτθ ελεφκερθ ζκφραςθ (υπό αυτονόθτουσ περιοριςμοφσ) και του 

δικαιϊματοσ ςε ποιοτικι ψυχαγωγία και πολυφωνικι ενθμζρωςθ, *από τθν άλλθ 

λειτουργεί ταυτόχρονα και] ωσ εποπτικόσ φορζασ μιασ ςθμαντικισ, ςε μζγεκοσ και ςε 

κοινωνικι ςθμαςία, οικονομικισ δραςτθριότθτασ» (Εκνικό Συμβοφλιο 

αδιοτθλεόραςθσ, 2020, ς. 14)55.  

Στο πλαίςιο αυτό το Ε.Σ.. διακζτει κυρίωσ αδειοδοτικζσ, ελεγκτικζσ, κυρωτικζσ, και 

γνωμοδοτικζσ αρμοδιότθτεσ που αςκοφνται με εκτελεςτζσ ατομικζσ διοικθτικζσ 

πράξεισ56.  

Ειδικότερα, το Ε.Σ.. ζχει τθν ευκφνθ για57:  

 Τθ χοριγθςθ, ανανζωςθ και ανάκλθςθ αδειϊν α) λειτουργίασ ραδιοφωνικϊν 

ι τθλεοπτικϊν ςτακμϊν, και β) παροχισ ςυνδρομθτικϊν ραδιοφωνικϊν ι 

τθλεοπτικϊν υπθρεςιϊν. 

 Τθν χοριγθςθ αδειϊν ςε παρόχουσ δορυφορικϊν ςυνδρομθτικϊν 

υπθρεςιϊν58.  

 Τθν ζγκριςθ, κατόπιν αξιολόγθςθσ ςχετικϊν αιτθμάτων ζγκριςθσ 

περιεχομζνου για «ευρυηωνικι μετάδοςθ», κατά το άρκρο 15 του Ν. 

3295/2007. 

 Τθ χοριγθςθ αδειϊν δικτυϊςεων59.  

 Τθ χοριγθςθ βεβαιϊςεων λειτουργίασ ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν60.  

                                                      
55

 Βλ. Εκνικό Συμβοφλιο αδιοτθλεόραςθσ. (2020, Μάρτιοσ). Ζκκεςθ Ρεπραγμζνων για το ζτοσ 2020. Ανάκτθςθ 
από Λςτοςελίδα του ΕΣ Εκκζςεισ Ρεπραγμζνων. 
56

 Βλ. άρκρο 4 παράγραφοσ 1 και άρκρο 5 παράγραφοσ 8 του ν.2863/2000 (Α 262).  
57

 Βλ. τθ με αρικμό 55 υποςθμείωςθ.  
58

 Ρρόκειται κατ’ ουςίαν για αδειοδότθςθ φορζων μετάδοςθσ περιςςότερων τθλεοπτικϊν καναλιϊν, θ οποία 
παρζχει υπθρεςίεσ δικτφου για τθν μετάδοςθ περιεχομζνου μζςω δορυφόρου και ζναντι αμοιβισ (άρκρο 6 του 
Ν. 2644/1998). (Εκνικό Συμβοφλιο αδιοτθλεόραςθσ, 2020, ς. 15) 
59

 Το Συμβοφλιο εξετάηει και κρίνει επί αιτιςεων για τθν ταυτόχρονθ αναμετάδοςθ από ζνα ςτακμό μζρουσ του 
προγράμματοσ άλλου ςτακμοφ, υπό τισ προχποκζςεισ που κζτει ο νόμοσ (άρκρο 14 παρ. 6 Ν. 4339/2015 για τθν 
τθλεόραςθ και άρκρα 6 παρ.15 του Ν. 2328/1995 και 13 παρ. 11 περ. β’ του Ν. 3592/2007 για τθν αναλογικι 
ραδιοφωνία). Αποφαςίςτθκε να εξετάηονται οι ςχετικζσ αιτιςεισ από τθν Ολομζλεια του Συμβουλίου ϊςτε να 
δθμοςιεφονται οι επ’ αυτϊν αποφάςεισ και να ενθμερϊνονται ευχερϊσ οι χριςτεσ τόςο για τθν φπαρξθ άδειασ 
δικτφωςθσ, όςο και για τον ςυγκεκριμζνο χρόνο τθσ (επιτρεπόμενθσ) δικτφωςθσ. Κατά το ζτοσ 2020 εξετάςκθκαν 
αιτιματα για χοριγθςθ άδειασ δικτφωςθσ και για διακοπι υφιςτάμενθσ δικτφωςθσ και εκδόκθκαν ςχετικϊσ 28 
αποφάςεισ. 
60

 Κατ’ εφαρμογι του άρκρου 53 του Ν. 2778/1999 και του άρκρου 12 παρ. 29 του Ν. 3310/2005, το Ε.Σ.. 
επιλαμβάνεται ςχετικϊν αιτθμάτων και εξετάηει ακόμθ και ςιμερα, εάν ςυγκεκριμζνοσ ραδιοφωνικόσ ςτακμόσ 
λειτουργοφςε τθν 01.11.1999 εκτόσ Αττικισ και τθν 31.12.2004 ςτθν Αττικι.  



      

 

 

70 

Επίςθσ, για τθν εκπλιρωςθ των απαιτιςεων του άρκρου 14 παράγραφοσ 9 του 

Συντάγματοσ που αφορά ςτο ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ των ιδιωτικϊν μζςων, το Ε.Σ.. 

ελζγχει αν ικανοποιοφνται οι τικζμενοι περιοριςμοί και αςυμβίβαςτα και μεριμνά 

ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ του ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ για τθ 

δθμοςίευςθ των ςχετικϊν ςτοιχείων61.  

Επιπλζον, ςτο πλαίςιο των ελεγκτικϊν του αρμοδιοτιτων το Ε.Σ.. ζχει τθ 

δυνατότθτα αξιολόγθςθσ του περιεχομζνου των ραδιοφωνικϊν και τθλεοπτικϊν 

εκπομπϊν. Αυτι ςυνίςταται ςε ζλεγχο ςυμμόρφωςθσ με τουσ κϊδικεσ δεοντολογίασ 

και πλθρότθτασ του προγράμματοσ, ςε διαφφλαξθ τθσ πολυφωνίασ τθσ ενθμζρωςθσ 

κακϊσ και τθσ προςταςίασ των ανθλίκων και ςεβαςμοφ τθσ αξίασ του ανκρϊπου62. 

Ζναυςμα για τον ζλεγχο αυτό μπορεί να αποτελζςει είτε μια καταγγελία ι αναφορά 

ι και να επζμβει αυτεπαγγζλτωσ το Ε.Σ..63 

Ρεραιτζρω, το Ε.Σ.. δφναται να επιβάλλει διοικθτικζσ κυρϊςεισ (ατομικζσ 

διοικθτικζσ πράξεισ) όταν προκφψουν κζματα ςοβαρϊν διοικθτικϊν παραβάςεων 

από τουσ παρόχουσ περιεχομζνου64.  

Ραρζχει ςφμφωνθ γνϊμθ προσ τουσ Υπουργοφσ, που είναι αρμόδιοι για τον οριςμό 

του αρικμοφ των προκθρυςςόμενων εκάςτοτε αδειϊν και τθσ τιμισ πρϊτθσ 

προςφοράσ (ςτισ δθμοπραςίεσ) ςτο πλαίςιο προκιρυξθσ για τθ χοριγθςθ αδειϊν ςε 

ιδιωτικοφσ φορείσ ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν και επίγειων τθλεοπτικϊν παρόχων 

περιεχομζνου.  

Ακόμθ το Ε.Σ.. ςτο πλαίςιο τθσ εκλογικισ νομοκεςίασ, γνωμοδοτεί για το χρόνο 

προβολισ πολιτικϊν μθνυμάτων κατά τθν προεκλογικι περίοδο για τθν ανάδειξθ 

Βουλευτϊν και Ευρωβουλευτϊν από τα ραδιοτθλεοπτικά μζςα65.  

Το Ε.Σ.. είναι ςυλλογικό όργανο66 και αποτελείται από εννιά (9) μζλθ, εκ των οποίων 

ζνασ ορίηεται ωσ Ρρόεδροσ και ζνασ ωσ Αντιπρόεδροσ67. Θ δε επιλογι τουσ γίνεται 

                                                      
61

 Βλ. τθ με αρικμό 53 υποςθμείωςθ. 
62

 Βλ. τθ με αρικμό 55 υποςθμείωςθ. 
63

 Βλ. τθ με αρικμό 55 υποςθμείωςθ. 
64

 Βλ. τθ με αρικμό 55 υποςθμείωςθ 
65

 Βλ. άρκρο 45 παράγραφο 1α του Ρ.Δ. 96/2007 και άρκρο 10 παράγραφο 1α του Ν. 3023/2002 
66

 Βλ. άρκρο 5 παράγραφο 1 του ν.2863/2000 (Α 262). 
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ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 101Α του Συντάγματοσ, κατόπιν 

απόφαςθσ τθσ Διάςκεψθσ των Ρροζδρων τθσ Βουλισ που λαμβάνεται με 

πλειοψθφία των τριϊν πζμπτων των μελϊν τθσ. 

Τα μζλθ του Ε.Σ.. ζχουν 4ετι κθτεία, με δυνατότθτα ανανζωςθσ για μια ακόμθ 

φορά (διαδοχικά ι μθ)68, απολαφουν προςωπικισ και λειτουργικισ ανεξαρτθςίασ και 

κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ δεν υπόκεινται ςε διοικθτικό ζλεγχο69.  

Το Ε.Σ.. ωσ ανεξάρτθτθ αρχι ζχει δικό τθσ προχπολογιςμό, κατά τθν εκτζλεςθ του 

οποίου διακζτει πλιρθ αυτοτζλεια. Ωςτόςο, υπόκειται ςτο δθμοςιονομικό ζλεγχο 

του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου70.  

Κατά των εκτελεςτϊν αποφάςεων του Συμβουλίου μπορεί να αςκθκεί αίτθςθ 

ακυρϊςεωσ ενϊπιον του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ, κακϊσ και οι προβλεπόμενεσ 

από το Σφνταγμα και τθ νομοκεςία, διοικθτικζσ προςφυγζσ, ενϊ ζνδικα βοθκιματα 

κατά των αποφάςεων μπορεί να αςκεί και ο αρμόδιοσ Υπουργόσ71. 

ΑΝΩΣΑΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Το Ανϊτατο Συμβοφλιο Επιλογισ Ρροςωπικοφ 

(ΑΣΕΡ) ιδρφκθκε το 1994 με το νόμο 2190 

(γνωςτόσ ωσ νόμοσ Ρεπονι), αναλαμβάνοντασ 

το ρόλο του κεςμικοφ εγγυθτι του 

δικαιϊματοσ ςτθν «εργαςία ςτον δθμόςιο τομζα με ςυνκικεσ απόλυτθσ διαφάνειασ, 

δθμοςιότθτασ, αντικειμενικότθτασ και αξιοκρατίασ72».  

Το 2001 το ΑΣΕΡ κατοχυρϊκθκε και ςυνταγματικά με το άρκρο 103, παράγραφο 773 

ςφμφωνα με το οποίο θ πρόςλθψθ υπαλλιλων ςτο Δθμόςιο και ςτον ευρφτερο 

δθμόςιο τομζα, υπάγεται ςτον ζλεγχο ανεξάρτθτθσ αρχισ.  

                                                                                                                                                          
67

 Βλ. άρκρο 2 παράγραφοσ 1 του ν.2863/2000 (Α 262) όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο δεφτερο του 
ν.4357/2016 (Α 3).  
68

 Βλ. άρκρο 2 παράγραφοσ 4 του ν.2863/2000 (Α 262). 
69

 Βλ. άρκρο 1 παράγραφοσ 1 του ν.2863/2000 (Α 262). 
70

 Βλ. άρκρο 1 παράγραφοσ 2 του ν.2863/2000 (Α 262). 
71

 Βλ. άρκρο 5 παράγραφο 8 του ν.2863/2000 (Α 262). 
72

 Βλ. Λςτοςελίδα ΑΣΕΡ, ΑΣΕΡ- Κεςμόσ, 2022 

https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/asep/thesmos?_adf.ctrl-state=8engdlokg_38&_=&_afrLoop=106927668431686589#!
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Ρρόςφατα, ςτο πλαίςιο αναμόρφωςθσ του ςυςτιματοσ προςλιψεων ςτον δθμόςιο 

τομζα ψθφίςτθκε ο Ν.4765/2021 ο οποίοσ αντικατζςτθςε τον ιδρυτικό νόμο του 

ΑΣΕΡ, ορίηοντασ ςτο άρκρο 3 παράγραφο 1 ωσ αποςτολι του τθν «εφαρμογι του 

κεςμικοφ πλαιςίου για διαδικαςίεσ που αφοροφν ςτο ανκρϊπινο δυναμικό των 

υπθρεςιϊν του Δθμοςίου με όρουσ διαφάνειασ, αντικειμενικότθτασ και αξιοκρατίασ, 

και ιδίωσ […τθν+ ςτελζχωςθ των υπθρεςιϊν αυτϊν με διαδικαςίεσ προςλιψεων για 

τθν επιλογι των πλζον κατάλλθλων για κάκε κζςθ υποψθφίων».  

Μια από τισ ςθμαντικζσ καινοτομίεσ που υιοκετεί το νζο κεςμικό πλαίςιο είναι θ 

ειςαγωγι μιασ κεντρικισ διαδικαςίασ προςλιψεων, μζςω πανελλινιου γραπτοφ 

διαγωνιςμοφ. Στόχοσ είναι να περιοριςτεί ο κατακερματιςμόσ των διαδικαςιϊν 

επιλογισ αφενόσ, αφετζρου να ενιςχυκεί ο ενιαίοσ προγραμματιςμόσ προςλιψεων 

και επιλογισ ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτο δθμόςιο τομζα74.  

Στο πλαίςιο αυτό, το ΑΣΕΡ είναι επιφορτιςμζνο με τθν ευκφνθ για75:  

 Τθν προκιρυξθ για τθν πλιρωςθ κζςεων ι τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ 

τακτικοφ και εποχικοφ προςωπικοφ που προβλζπονται ςτον ετιςιο 

προγραμματιςμό ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, τθ 

ςυγκρότθςθ των απαιτοφμενων επιτροπϊν, τθ διενζργεια των διαγωνιςτικϊν 

διαδικαςιϊν και τον κακοριςμό των διοριςτζων/προςλθπτζων.  

 Τθ διεξαγωγι των διαδικαςιϊν επιλογισ ςε κζςεισ ευκφνθσ προςωπικοφ του 

δθμόςιου τομζα ι τθ ςυμμετοχι ςε αυτζσ, όπωσ ειδικότεροι νόμοι ορίηουν.  

Στο πεδίο ευκφνθσ του ΑΣΕΡ υπάγεται και ο ζλεγχοσ των διαδικαςιϊν και των όρων 

πρόςλθψθσ προςωπικοφ από φορείσ του δθμοςίου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα 

που προςλαμβάνεται για αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν ι εποχικϊν ι πρόςκαιρων 

                                                                                                                                                          
73

 Αναλυτικά το άρκρο 103 παράγραφοσ 7 του Συντάγματοσ ορίηει: Θ πρόςλθψθ υπαλλιλων ςτο Δθμόςιο και ςτον 
ευρφτερο δθμόςιο τομζα, όπωσ αυτόσ κακορίηεται κάκε φορά, πλθν των περιπτϊςεων τθσ παραγράφου 5 γίνεται 
είτε με διαγωνιςμό είτε με επιλογι ςφμφωνα με προκακοριςμζνα και αντικειμενικά κριτιρια και υπάγεται ςτον 
ζλεγχο ανεξάρτθτθσ αρχισ, όπωσ νόμοσ ορίηει. Νόμοσ μπορεί να προβλζπει ειδικζσ διαδικαςίεσ επιλογισ που 
περιβάλλονται με αυξθμζνεσ εγγυιςεισ διαφάνειασ και αξιοκρατίασ ι ειδικζσ διαδικαςίεσ επιλογισ προςωπικοφ 
για κζςεισ το αντικείμενο των οποίων περιβάλλεται από ειδικζσ ςυνταγματικζσ εγγυιςεισ ι προςιδιάηει ςε ςχζςθ 
εντολισ. 
74

 Βλ. Αιτιολογικι Ζκκεςθ του ν. 4765/2021 (Α 61). Θ ταυτότθτα τθσ αξιολογοφμενθσ ρφκμιςθσ. 2020 
75

 Βλ. το άρκρο 4 του νόμου 4765/2021 (Α 6).  
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αναγκϊν 76 . Επίςθσ το Α.Σ.Ε.Ρ. αςκεί ζλεγχο ςυνδρομισ των προχποκζςεων 

πρόςλθψθσ προςωπικοφ για απρόβλεπτεσ και επείγουςεσ ανάγκεσ κατά το άρκρο 

103 παράγραφοσ 2 του Συντάγματοσ77.  

Επιπρόςκετα, ςτο πλαίςιο τθσ αποςτολισ του, το Α.Σ.Ε.Ρ. μπορεί να υλοποιεί 

ζρευνεσ, δράςεισ και ζργα που ςχετίηονται με τον ςκοπό του και τουσ ςτρατθγικοφσ 

του ςτόχουσ και να ςυμμετζχει ςε προγράμματα θ χρθματοδότθςθ των οποίων 

προζρχεται από εκνικοφσ και διεκνείσ πόρουσ κακϊσ και πόρουσ τθσ ΕΕ78.  

Από τισ διαδικαςίεσ πρόςλθψθσ μζςω Α.Σ.Ε.Ρ. 79  δεν εντάςςονται μια ςειρά 

επαγγελματιϊν και δθμοςίων λειτουργϊν όπωσ: οι δικαςτικοί λειτουργοί, οι 

κρθςκευτικοί λειτουργοί, ιατροδικαςτζσ, το ιατρικό προςωπικό των φορζων που 

απαρτίηουν το Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ, τα μζλθ του Διδακτικοφ Ερευνθτικοφ 

Ρροςωπικοφ (Δ.Ε.Ρ.), το κφριο προςωπικό του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ, 

λογοτζχνεσ, καλλιτζχνεσ και δθμοςιογράφοι για απαςχολιςεισ που προςιδιάηουν 

ςτθν ιδιότθτά τουσ, δικθγόροι με ζμμιςκθ εντολι, τεχνίτεσ υψθλισ εξειδίκευςθσ για 

ζργα ζρευνασ, αναςτιλωςθσ, αποκατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ και διαμόρφωςθσ 

μνθμείων και ζργων τζχνθσ. κ.λπ.80 

Το Α.Σ.Ε.Ρ. ςυγκροτείται από τριάντα πζντε (35) μζλθ, εκ των οποίων ζνασ (1) 

Ρρόεδροσ, τζςςερισ (4) Αντιπρόεδροι και τριάντα (30) Σφμβουλοι. Τα μζλθ του ΑΣΕΡ 

ωσ μζλθ ανεξάρτθτθσ αρχισ απολαφουν προςωπικισ και λειτουργικισ 

ανεξαρτθςίασ81. Θ δε επιλογι τουσ γίνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του 

άρκρου 101Α του Συντάγματοσ και θ οριηόμενθ κθτεία των μελϊν του Α.Σ.Ε.Ρ. 

ανζρχεται ςτα ζξι (6) ζτθ χωρίσ δυνατότθτα ανανζωςθσ82 83.  

                                                      
76

 Βλ. άρκρο 2 παράγραφοσ 2 εδάφιο ιε) του ν. 4765/2021 (Α 6)  
77

 Βλ. άρκρο 36 παράγραφοσ 4 του ν. 4765/2021 (Α 6) 
78

 Βλ. τθ με αρικμό 75 υποςθμείωςθ 
79

 Σφμφωνα με το άρκρο 2 παράγραφοσ 2 του ν. 4765/2021 (Α 6) 
80

 Ωςτόςο, ςφμφωνα με το άρκρο 2 παράγραφοσ 4 του ν.4765/2021 (Α6) ορίηεται «Φορείσ του δθμόςιου τομζα 
που εξαιροφνται από το ςφςτθμα προςλιψεων του παρόντοσ δφνανται να ηθτοφν από το Α..Ε.Π., να διενεργιςει 
αυτό τισ διαδικαςίεσ πλιρωςθσ κζςεϊν τουσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ, αναλαμβάνοντασ τθν 
απόδοςθ των ςχετικϊν δαπανϊν. Επί του αιτιματοσ αποφαςίηει το Α..Ε.Π.».  
81

 Βλ. άρκρο 3 του ν.4765/2021 (Α 6).  
82

 Βλ. άρκρο 44 του ν.4765/2021 (Α 6). 
83

 Σφμφωνα με το άρκρο 44 παράγραφοσ 2 είναι δυνατόν κατ` εξαίρεςθ και προκειμζνου να διαςφαλιςκεί θ 
ςυνζχεια ςτθ λειτουργία του Α.Σ.Ε.Ρ., να παρατακεί θ κθτεία με απόφαςθ τθσ διάςκεψθσ των Ρροζδρων τθσ 
Βουλισ μζχρι τρία (3) ζτθ από τθ ςυμπλιρωςι τθσ και για μία φορά. 
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Το ΑΣΕΡ δεν υπόκειται ςε εποπτεία και οποιονδιποτε ζλεγχο νομιμότθτασ ι 

ςκοπιμότθτασ από κυβερνθτικά όργανα ι άλλεσ διοικθτικζσ αρχζσ. Μπορεί να 

παρίςταται αυτοτελϊσ ςε κάκε είδουσ δίκεσ που ζχουν ωσ αντικείμενο πράξεισ ι 

παραλείψεισ του84.  

Το ΑΣΕΡ δφναται να λειτουργεί ωσ ςυλλογικό όργανο (ολομζλεια, ελάςςων 

ολομζλεια, τμιματα) και ωσ μονομελζσ (Ρρόεδροσ, Αντιπρόεδροι, Σφμβουλοι). 

ΑΡΧΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

ΧΑΡΑΚΣΘΡΑ  

Θ Αρχι Ρροςταςίασ των Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα 

ιδρφκθκε αρχικά το 1997 με το νόμο 2472 (Α 50), ςτο πλαίςιο 

ςυμμόρφωςθσ τθσ χϊρασ μασ ςτισ επιταγζσ του δικαίου τθσ Ε.Ε. 

για ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι ζννομθ τάξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ 95/46/ΕΚ για τθν 

προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν85.  

Σκοπόσ τθσ νζασ αυτισ Αρχισ ορίςτθκε θ προςταςία των δικαιωμάτων και των 

κεμελιωδϊν ελευκεριϊν των φυςικϊν προςϊπων και ιδίωσ τθσ ιδιωτικισ τουσ ηωισ, 

από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα.  

Το 2001, αναγνωρίηεται και κατοχυρϊνεται και ςυνταγματικά με το νζο άρκρο 9Α θ 

ανάγκθ προςταςίασ του ατόμου από τθ ςυλλογι, επεξεργαςία και χριςθ, ιδίωσ με 

θλεκτρονικά μζςα, των προςωπικϊν του δεδομζνων. Θ δε προςταςία του 

δικαιϊματοσ αυτοφ ανατίκεται ςε ανεξάρτθτθ αρχι, ρόλο που αναλαμβάνει θ Αρχι 

Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα.  

Το 2019 ο ιδρυτικόσ νόμοσ τθσ Αρχισ καταργείται86 και αντικακίςταται με το νόμο 

4624/2019 (Α 137), χωρίσ βζβαια να αλλάηει ο χαρακτιρασ τθσ. Θ αποςτολι τθσ 

                                                      
84

 Βλ. τθ με αρικμό 81 υποςθμείωςθ.  
85

 Βλ. άρκρο 1 του ν. 2472/1997 (Α 50), και ο οποίοσ ενςωμάτωνε ςτο ελλθνικό δίκαιο τθν ευρωπαϊκι Οδθγία 
95/46/ΕΚ για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν. Ωςτόςο τόςο ο νόμοσ, εκτόσ των διατάξεων 
που αναφζρονται ρθτά ςτο άρκρο 84 του νόμου 4624/2019 (Α 137), όςο και θ εν λόγω οδθγία ζχουν καταργθκεί.  
86

 Βλ. τθ με αρικμό 85 ςθμείωςθ 
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πλζον, εμπλουτίηεται με τθν εποπτεία εφαρμογισ του Γενικοφ Κανονιςμοφ87 για τθν 

Ρροςταςία Δεδομζνων 88  (ΓΚΡΔ) τθσ Ε.Ε., του νόμου 4624/2019, του νόμου 

3471/2006 κακϊσ και με άλλεσ ρυκμίςεισ που αφοροφν τθν προςταςία του ατόμου 

από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα.  

Απόρροια των ανωτζρω είναι θ εκχϊρθςθ ςτθν Αρχι ςθμαντικϊν ελεγκτικϊν, 

κανονιςτικϊν, κυρωτικϊν, γνωμοδοτικϊν, και άλλων αρμοδιοτιτων. Ειδικότερα, θ 

Αρχι είναι επιφορτιςμζνθ, μεταξφ άλλων, να89:  

 Ραρακολουκεί και επιβάλλει τθν εφαρμογι του ΓΚΡΔ, του ν. 4624/2019 και 

άλλων ρυκμίςεων που αφοροφν τθν προςταςία του ατόμου ζναντι τθσ 

προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. 

 Ρροωκεί τθν ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ ςτα ηθτιματα προςταςίασ 

προςωπικϊν δεδομζνων και των υπευκφνων και εκτελοφντων επεξεργαςία 

ςχετικά με τισ υποχρεϊςεισ τουσ. Ειδικι προςοχι αποδίδεται ςε 

δραςτθριότθτεσ που απευκφνονται ειδικά ςε παιδιά. 

 Ραρζχει γνϊμθ για κάκε ρφκμιςθ που πρόκειται να περιλθφκεί ςε νόμο ι ςε 

κανονιςτικι πράξθ, θ οποία αφορά επεξεργαςία δεδομζνων. 

 Εκδίδει οδθγίεσ και απευκφνει ςυςτάςεισ για κάκε κζμα που αφορά τθν 

επεξεργαςία δεδομζνων, με τθν επιφφλαξθ των κακθκόντων του Ευρωπαϊκοφ 

Συμβουλίου Ρροςταςίασ Δεδομζνων (ΕΣΡΔ). 

 Ραρζχει κατόπιν αιτιματοσ πλθροφορίεσ ςτα υποκείμενα των δεδομζνων 

ςχετικά με τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων τουσ. 

 Χειρίηεται τισ υποβλθκείςεσ για παράβαςθ διατάξεων του ΓΚΡΔ καταγγελίεσ. 

 Διενεργεί ζρευνεσ ι ελζγχουσ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ περί 

προςταςίασ προςωπικϊν δεομζνων. 

                                                      
87

 Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν 
προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν 
ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για 
τθν Ρροςταςία Δεδομζνων).  
88

 Γνωςτόσ και ωσ Κανονιςμόσ GDPR από το αγγλικό ακρωνφμιο για το «General Data Protection Regulation». 
89

 Βλ. άρκρο 57 ΓΚΡΔ, άρκρο 13 του ν. 4624/2019 και ιςτοςελίδα τθσ 
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 Καταρτίηει και διατθρεί κατάλογο ςε ςχζςθ με τθν απαίτθςθ για διενζργεια 

εκτίμθςθσ αντικτφπου (άρκρο 35 παρ. 4 του ΓΚΡΔ) και παρζχει ςυμβουλζσ 

ςχετικά με τισ πράξεισ επεξεργαςίασ του άρκρου 36 παρ. 2 του ΓΚΡΔ. 

 Ενκαρρφνει τθν κατάρτιςθ κωδίκων δεοντολογίασ και εγκρίνει κϊδικεσ 

δεοντολογίασ που παρζχουν επαρκείσ εγγυιςεισ.  

 Ενκαρρφνει τθν κζςπιςθ μθχανιςμϊν πιςτοποίθςθσ προςταςίασ δεδομζνων 

και ςφραγίδων και ςθμάτων προςταςίασ των δεδομζνων και εγκρίνει τα 

κριτιρια πιςτοποίθςθσ. 

 Σχεδιάηει και δθμοςιεφει απαιτιςεισ διαπίςτευςθσ φορζα για τθν 

παρακολοφκθςθ κωδίκων δεοντολογίασ και φορζα πιςτοποίθςθσ. 

 Συνεργάηεται με άλλεσ εποπτικζσ αρχζσ μζςω ανταλλαγισ πλθροφοριϊν και 

να παρζχει αμοιβαία ςυνδρομι ςε αυτζσ με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ 

ςυνεκτικότερθσ εφαρμογισ του ΓΚΡΔ. 

 Συμβάλλει ςτισ δραςτθριότθτεσ του ΕΣΡΔ. 

Επιπρόςκετα, θ Αρχι διακζτει εξουςίεσ ελζγχου, κακϊσ και διορκωτικζσ, 

ςυμβουλευτικζσ και αδειοδοτικζσ εξουςίεσ, όπωσ αυτζσ εξειδικεφονται και 

αναλφονται ςτο άρκρο 58 του ΓΚΡΔ και ςτο άρκρο 15 του ν. 4624/201990. 

Θ Αρχι λειτουργεί επίςθσ ωσ Επικεφαλισ Εποπτικι Αρχι (ΕΕΑ) για τθν εποπτεία των 

δραςτθριοτιτων διαςυνοριακισ επεξεργαςίασ που διεξάγεται από υπεφκυνο 

επεξεργαςίασ ι εκτελοφντα τθν επεξεργαςία, ο οποίοσ ζχει τθν κφρια ι τθ μόνθ 

εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα91. 

Επιςθμαίνεται ότι θ Αρχι δεν είναι αρμόδια να ελζγχει πράξεισ επεξεργαςίασ 

δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα που διενεργοφνται από τισ δικαςτικζσ και 

ειςαγγελικζσ αρχζσ ςτο πλαίςιο τθσ δικαςτικισ λειτουργίασ και των δικαςτικϊν τουσ 

κακθκόντων, κακϊσ και πράξεισ επεξεργαςίασ διαβακμιςμζνων δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα που διενεργοφνται για τισ δραςτθριότθτεσ που αφοροφν τθν 

εκνικι αςφάλεια92. 

                                                      
90

 Βλ. Λςτοςελίδα τθσ Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, 2022 
91

 Σφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο άρκρο 60 του ΓΚΡΔ (άρκρο 56 παρ. 1, αιτ. ςκ. 124 του ΓΚΡΔ). 
92

 Βλ. άρκρο 10 του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α’ 137). 

https://www.dpa.gr/el/arxi/armodiotites
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Θ Αρχι λειτουργεί ωσ ςυλλογικό όργανο, το οποίο ςυγκροτείται από τον Ρρόεδρο, 

τον Αναπλθρωτι Ρρόεδρο και ζξι (6) μζλθ, τα οποία ορίηονται με αντίςτοιχουσ 

αναπλθρωτζσ 93 . Μπορεί όμωσ να λειτουργιςει και ωσ μονοπρόςωπο όργανο 

(Ρρόεδροσ) ι και να ςυνεδριάηει ςε τμιματα, ςυντικζμενα από τρία (3) τουλάχιςτον 

τακτικά ι αναπλθρωματικά μζλθ και προεδρευόμενα από τον Ρρόεδρο τθσ Αρχισ ι 

τον αναπλθρωτι του94.  

Ωσ μζλθ, επιλζγονται πρόςωπα εγνωςμζνου κφρουσ, τα οποία διακρίνονται για τθν 

επιςτθμονικι τουσ κατάρτιςθ και τθν επαγγελματικι τουσ εμπειρία. Απολαφουν 

προςωπικισ και λειτουργικισ ανεξαρτθςίασ και δεν υπόκεινται ςε ιεραρχικό ζλεγχο ι 

διοικθτικό ζλεγχο. Θ κθτεία τουσ είναι εξαετισ και δεν μπορεί να ανανεωκεί95. 

Θ επιλογι και ο διοριςμόσ του Ρροζδρου, των μελϊν τθσ Αρχισ και των 

αναπλθρωτϊν τουσ ενεργείται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 101Α του Συντάγματοσ, 

ιτοι με απόφαςθ τθσ Διάςκεψθσ των Ρροζδρων τθσ Βουλισ. Θ δε απόφαςθ 

λαμβάνεται με πλειοψθφία των τριϊν πζμπτων των μελϊν τθσ.  

ΤΝΘΓΟΡΟ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΘ  

Ο Συνιγοροσ του Ρολίτθ (ΣτΡ) ςυςτικθκε το 1997, με το νόμο 

2477 (Α 59) ωσ μονοπρόςωπθ ανεξάρτθτθ διοικθτικι αρχι μθ 

υποκείμενθ ςε ζλεγχο από κυβερνθτικό όργανο ι διοικθτικι 

αρχι96, αςκϊντασ κακικοντα «διαμεςολαβθτι» ανάμεςα ςτον 

πολίτθ και τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ97 με ςκοπό τθν προςταςία των δικαιωμάτων του 

πολίτθ, τθν καταπολζμθςθ τθσ κακοδιοίκθςθσ και τθν τιρθςθ τθσ νομιμότθτασ.  

Ρρόκειται για μια Αρχι που δεν διακζτει οφτε κανονιςτικζσ αλλά οφτε εκτελεςτικζσ 

αρμοδιότθτεσ. Ο ρόλοσ τθσ είναι κακαρά διαμεςολαβθτικόσ, με τθν ζννοια ότι 
                                                      
93

 Βλ. άρκρο 11 του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α’ 137). 
94

 Βλ. άρκρο 17, παράγραφοσ 1 του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α’ 137). 
95

 Βλ. τθ με αρικμό 93 υποςθμείωςθ.  
96

 Βλ. άρκρο 1 παρ. 1 και 2 του Ν. 2477/1977 (Α 59).  
97

 Ωσ «δθμόςιεσ υπθρεςίεσ» ςφμφωνα με το άρκρο 3 παράγραφοσ 1 του νόμου 3094/2003, με τίτλο «Συνιγοροσ 
του Ρολίτθ/Επιχοριγθςθ Λνςτιτοφτου/απόςπαςθ υπαλλιλων κ.λπ.», κακορίηονται οι υπθρεςίεσ α) του Δθμοςίου, 
β) των οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ α’ και β’ βακμοφ, γ) των λοιπϊν νομικϊν προςϊπων δθμοςίου 
δικαίου, δ) των κρατικϊν νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου, των δθμόςιων επιχειριςεων, των επιχειριςεων 
των οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και των επιχειριςεων των οποίων τθ διοίκθςθ ορίηει άμεςα ι ζμμεςα το 
Δθμόςιο με διοικθτικι πράξθ ι ωσ μζτοχοσ. Εξαιροφνται οι Τράπεηεσ και το Χρθματιςτιριο Αξιϊν Ακθνϊν. 
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παρεμβαίνει, διαβουλεφεται, μεςολαβεί, χωρίσ ωςτόςο να εκδίδει διοικθτικζσ 

πράξεισ οι οποίεσ να υπόκεινται ςε ζλεγχο98.  

Θ διαμεςολάβθςθ λαμβάνει χϊρα κάκε φορά που ο πολίτθσ, παρόλο που ζχει ζρκει 

ςε επαφι με τθ δθμόςια υπθρεςία θ οποία χειρίηεται το κζμα του, δεν κατορκϊνει 

να επιλφςει το ηιτθμά του99. Θ άκαρπθ αυτι προςπάκεια δίνει το δικαίωμα ςτον 

πολίτθ να κατακζςει ζγγραφθ αναφορά ςτο Συνιγορο, και με γνϊμονα τθ ανάδειξθ 

λφςεων από τισ οποίεσ βγαίνουν κερδιςμζνοι τόςο οι πολίτεσ όςο και θ διοίκθςθ 

(λογικι κετικοφ ακροίςματοσ) ο ΣτΡ αςκεί το λειτοφργθμά του100.  

Το 2001 ο ΣτΡ αποτζλεςε μία από τισ 5 Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ που κατοχυρϊκθκαν 

ςυνταγματικά, με το άρκρο 103 παράγραφοσ 9 του Συντάγματοσ. 

Ζκτοτε θ αποςτολι του ζχει εμπλουτιςτεί και το πεδίο δράςθσ του περιλαμβάνει, 

πζρα από τθ διαμεςολάβθςθ και άλλεσ αρμοδιότθτεσ, όπωσ:  

 Τθν παρακολοφκθςθ και προϊκθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ αρχισ των ίςων 

ευκαιριϊν και τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ ανδρϊν και γυναικϊν101. 

 Τθν παρακολοφκθςθ και προϊκθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ αρχισ τθσ ίςθσ 

μεταχείριςθσ ανεξαρτιτωσ φυλισ, χρϊματοσ, εκνικισ ι εκνοτικισ καταγωγισ, 

γενεαλογικϊν καταβολϊν, κρθςκευτικϊν ι άλλων πεποικιςεων, αναπθρίασ ι 

χρόνιασ πάκθςθσ, θλικίασ, οικογενειακισ ι κοινωνικισ κατάςταςθσ, ςεξουαλικοφ 

προςανατολιςμοφ, ταυτότθτασ ι χαρακτθριςτικϊν φφλου102. 

 Τθν προάςπιςθ και προαγωγι των ςυμφερόντων του παιδιοφ.  

Επίςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ αποςτολισ του ζχει οριςτεί ωσ Φορζασ:  

 Για τθν παρακολοφκθςθ και προϊκθςθ τθσ εφαρμογισ, ςτον ιδιωτικό και 

δθμόςιο τομζα, τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ όλων των προςϊπων 

ανεξαρτιτωσ φυλισ, χρϊματοσ, εκνικισ ι εκνοτικισ καταγωγισ, γενεαλογικϊν 

καταβολϊν, κρθςκευτικϊν ι άλλων πεποικιςεων, αναπθρίασ ι χρόνιασ 

                                                      
98

 Βλ. τθ με αρικμό 41 υποςθμείωςθ.  
99

 Βλ. Λςτοςελίδα του Συνθγόρου του Ρολίτθ, 2022 
100

 Βλ. Συνιγοροσ του Ρολίτθ. Ανεξάρτθτθ Αρχι, 2022 
101

 Βάςει τθσ Οδθγίασ 2006/54/ΕΚ, όπωσ ενςωματϊκθκε ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ και για 
102

 Βάςει των Οδθγιϊν 2000/43/ΕΚ, 2000/78/ΕΚ και 2014/54/ΕΕ, όπωσ ενςωματϊκθκαν ςτθν ελλθνικι ζννομθ 
τάξθ. 

https://www.synigoros.gr/?i=stp.el.submissionrequirements
https://www.synigoros.gr/?i=stp.el
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πάκθςθσ, θλικίασ, οικογενειακισ ι κοινωνικισ κατάςταςθσ, ςεξουαλικοφ 

προςανατολιςμοφ, ταυτότθτασ ι χαρακτθριςτικϊν φφλου103. 

 Ραρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ, ςτον ιδιωτικό και δθμόςιο τομζα, τθσ αρχισ 

τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ ανδρϊν και γυναικϊν όςον αφορά ςτθν πρόςβαςθ ςτθν 

απαςχόλθςθ, ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και ανζλιξθ και ςτισ ςυνκικεσ 

εργαςίασ104. 

 Ραρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και τον ευρφτερο 

δθμόςιο τομζα105 τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ ανδρϊν και γυναικϊν ςτθν 

πρόςβαςθ ςε αγακά και υπθρεςίεσ και τθν παροχι αυτϊν106. 

 Για τθν παρακολοφκθςθ και προϊκθςθ τθσ εφαρμογισ, ςτον ιδιωτικό και 

δθμόςιο τομζα, τθσ αρχισ των ίςων ευκαιριϊν και τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ ανδρϊν 

και γυναικϊν όςον αφορά107:  

α) τθν πρόςβαςθ ςτθν απαςχόλθςθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

επαγγελματικισ εξζλιξθσ και ςτθν επαγγελματικι κατάρτιςθ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εκπαίδευςθσ με ςκοπό τθν απαςχόλθςθ 

β) τισ ςυνκικεσ και τουσ όρουσ εργαςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

αμοιβισ και  

γ) τα επαγγελματικά ςυςτιματα κοινωνικισ αςφάλιςθσ,  

Ο Συνιγοροσ του Ρολίτθ ζχει επίςθσ οριςτεί ωσ ο: 

 Εκνικόσ Μθχανιςμόσ Ρρόλθψθσ των βαςανιςτθρίων και άλλων μορφϊν 

ςκλθρισ, απάνκρωπθσ ι ταπεινωτικισ μεταχείριςθσ ι τιμωρίασ.108  

 Εκνικόσ Μθχανιςμόσ Διερεφνθςθσ Ρεριςτατικϊν Αυκαιρεςίασ ςτα ςϊματα 

αςφαλείασ και τουσ υπαλλιλουσ των καταςτθμάτων κράτθςθσ109.  

                                                      
103

 Κατ’ εφαρμογι του άρκρου 13 τθσ Οδθγίασ 2000/43/ΕΚ, του άρκρου 13 τθσ Οδθγίασ 2000/78/ΕΚ και του 
άρκρου 4 τθσ Οδθγίασ 2014/54/ΕΕ. 
104

 Κατ’ εφαρμογι του άρκρου 1 παράγραφοσ 7 τθσ Οδθγίασ 2002/73/ΕΚ και του νζου άρκρου 8α τθσ Οδθγίασ 
76/207/ΕΟΚ. 
105

 Βλζπε τθ με αρικμό 97 υποςθμείωςθ.  
106

 Κατ’ εφαρμογι του άρκρου 12 τθσ Οδθγίασ 2004/113/ΕΚ. 
107

 Κατ’ εφαρμογι του άρκρου 20 τθσ Οδθγίασ 2006/54/ΕΚ. 
108

 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 3 και 17 του Ρροαιρετικοφ Ρρωτοκόλλου, ςτθ ςφμβαςθ κατά των 
βαςανιςτθρίων και άλλων μορφϊν ςκλθρισ, απάνκρωπθσ ι ταπεινωτικισ μεταχείριςθσ ι τιμωρίασ τθσ Γενικισ 
Συνζλευςθσ των Θνωμζνων Εκνϊν, που υιοκετικθκε ςτισ 18 Δεκεμβρίου 2002. 
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Στο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του που αςκοφνται με μθ εκτελεςτζσ πράξεισ110, ο 

Συνιγοροσ του Ρολίτθ ερευνά ατομικζσ διοικθτικζσ πράξεισ ι παραλείψεισ ι υλικζσ 

ενζργειεσ οργάνων των δθμοςίων υπθρεςιϊν που παραβιάηουν δικαιϊματα ι 

προςβάλλουν νόμιμα ςυμφζροντα φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων.  

Λδίωσ ερευνά τισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ όργανο δθμόςιασ υπθρεςίασ ατομικό ι 

ςυλλογικό: 

 Ρροςβάλλει, με πράξθ ι παράλειψθ, δικαίωμα ι ςυμφζρον προςτατευόμενο 

από το Σφνταγμα και το νόμο,  

 αρνείται να εκπλθρϊςει ςυγκεκριμζνθ υποχρζωςθ που επιβάλλεται από 

τελεςίδικθ ι προςωρινά εκτελεςτι δικαςτικι απόφαςθ,  

 αρνείται να εκπλθρϊςει ςυγκεκριμζνθ υποχρζωςθ που επιβάλλεται από 

διάταξθ νόμου ι από ατομικι διοικθτικι πράξθ, 

 ενεργεί ι παραλείπει νόμιμθ οφειλόμενθ ενζργεια, κατά παράβαςθ των 

αρχϊν τθσ χρθςτισ διοίκθςθσ και τθσ διαφάνειασ ι κατά κατάχρθςθ εξουςίασ. 

Για το ζργο του επικουρείται από ζξι Βοθκοφσ Συνθγόρουσ, οι οποίοι διορίηονται με 

απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν, μετά από πρόταςθ του Συνθγόρου111. Σε 

αυτοφσ ζχει κατανεμθκεί το ζργο τθσ Αρχισ ςε τομείσ, ωσ εξισ:  

Σομζασ Δικαιωμάτων του ανκρϊπου. Αφορά υποκζςεισ προςβολισ ατομικϊν και 

πολιτικϊν δικαιωμάτων 112 , που κατοχυρϊνονται ςτο Σφνταγμα ι ςε διεκνείσ 

ςυμβάςεισ που ζχουν ενςωματωκεί ςτο εκνικό μασ δίκαιο.  

Σομζασ Κοινωνικισ Προςταςίασ: Στον τομζα αυτό εντάςςονται υποκζςεισ 

προςταςίασ των κοινωνικϊν δικαιωμάτων των πολιτϊν, και αφοροφν κυρίωσ 

                                                                                                                                                          
109

 Σφμφωνα με το άρκρο 1 παρ. 1 του Ν. 3094/2003, όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 18 του Ν. 
4443/2016.  
110

 Βλ. (Ρρεβεδοφρου Ε. , Τι είναι οι Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ και ςε τι χρθςιμεφουν;, 2015).  
111

 Βλ. άρκρο 2 παρ. 1 του Ν. 3094/2003 
112

 Τα ηθτιματα αυτά αφοροφν κυρίωσ τθ κρθςκευτικι ι τθν προςωπικι ελευκερία, τθν αςτικι και δθμοτικι 
κατάςταςθ, τθ ςτράτευςθ, διακρίςεισ με βάςθ τθν ικαγζνεια ι τθν εκνικι καταγωγι, τθν ζννομθ προςταςία, τθν 
κατοχφρωςθ επαγγελματικϊν δικαιωμάτων, τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ, τθν ακαδθμαϊκι αναγνϊριςθ αλλοδαπϊν 
τίτλων ςπουδϊν και τθν προςταςία του δικαιϊματοσ ςτθν εργαςία και τθν οικονομικι ελευκερία. Εδϊ εμπίπτουν 
επίςθσ κζματα πολιτικοφ αςφλου, ειςόδου και παραμονισ αλλοδαπϊν, κακϊσ και ο ςυντονιςμόσ των ειδικϊν 
αρμοδιοτιτων του Συνθγόρου για τθν καταπολζμθςθ των διακρίςεων, τθν πρόλθψθ βαςανιςτθρίων και άλλων 
μορφϊν ςκλθρισ, απάνκρωπθσ ι ταπεινωτικισ μεταχείριςθσ ι τιμωρίασ (OPCAT) και τον εξωτερικό ζλεγχο τθσ 
επιςτροφισ αλλοδαπϊν (Βλ. Λςτοςελίδα του Συνθγόρου του Ρολίτθ, 2022) 

https://www.synigoros.gr/?i=human-rights.el
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ηθτιματα κοινωνικισ πολιτικισ, υγείασ, κοινωνικισ αςφάλιςθσ και πρόνοιασ, κακϊσ 

και προςταςίασ ευάλωτων ομάδων όπωσ οι θλικιωμζνοι και τα άτομα με αναπθρία. 

Εδϊ εντάςςεται και ο Συνιγοροσ τθσ Υγείασ και τθσ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ που 

κεςπίςτθκε με το Νόμο 3293/2004113. 

Σομζασ Ποιότθτασ Ηωισ: Ρεριλαμβάνονται ηθτιματα παραβίαςθσ τθσ 

περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ, υποβάκμιςθσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, αυκαίρετεσ 

παρεμβάςεισ ςτο οικιςτικό και πολιτιςτικό περιβάλλον και γενικότερθσ υποβάκμιςθσ 

τθσ ποιότθτασ ηωισ114.  

Σομζασ χζςεων Κράτουσ-Πολίτθ: Αφορά υποκζςεισ που ςχετίηονται με τθν 

ποιότθτα, τθν οργάνωςθ, και τισ διαδικαςίεσ των υπθρεςιϊν με τισ οποίεσ οι πολίτεσ 

ζρχονται ςε επαφι, κακϊσ και ηθτιματα επικοινωνίασ και πλθροφόρθςθσ115.  

Σομζασ Δικαιωμάτων του Παιδιοφ: Ο τομζασ αυτόσ ενεργοποιικθκε το 2003, 

δυνάμει του νόμου 3094/2003, όπου ςφμφωνα με το άρκρο 1 «Ο Συνιγοροσ του 

Ρολίτθ ζχει επίςθσ, ωσ αποςτολι του τθν προάςπιςθ και προαγωγι των 

ςυμφερόντων του παιδιοφ…».  

Σομζασ Κςθσ Μεταχείριςθσ: Στον τομζα αυτό υπάγονται υποκζςεισ ςχετικά με 

διακρίςεισ:  

 Στθν εργαςία και επαγγελματικι εκπαίδευςθ 

 Στα ςυμμετοχικά δικαιϊματα των εργαηομζνων  

 Στθν απαςχόλθςθ εν γζνει, τόςο ςτον ιδιωτικό όςο και ςτο δθμόςιο φορζα. 

Οι εν λόγω διακρίςεισ οφείλονται κυρίωσ λόγω φφλου, φυλισ, χρϊματοσ, εκνικισ ι 

εκνοτικισ καταγωγισ, γενεαλογικϊν καταβολϊν, κρθςκευτικϊν ι άλλων 

                                                      
113

 Βλ. Λςτοςελίδα του Συνθγόρου του Ρολίτθ, 2022 
114

Εδϊ εμπίπτουν περιπτϊςεισ παραβιάςεων ςε ηϊνεσ περιβαλλοντικισ προςταςίασ, περιβαλλοντικισ 
αδειοδότθςθσ ζργων και επιχειριςεων, χαρακτθριςμοφ δαςικϊν εκτάςεων, διαχείριςθσ τθσ παράκτιασ ηϊνθσ, 
ολοκλιρωςθσ ζργων υποδομισ, ελζγχου τθσ αυκαίρετθσ δόμθςθσ, εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτακμϊν 
βάςθσ κινθτισ τθλεφωνίασ, λειτουργίασ καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, δεςμεφςεων ιδιοκτθςίασ, 
προςταςίασ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, πρόςβαςθσ των πολιτϊν ςε περιβαλλοντικζσ πλθροφορίεσ. Βλ. 
Λςτοςελίδα του Συνθγόρου του Ρολίτθ, 2022) 
115

 Ρρόκειται κυρίωσ για κζματα τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, επιχειριςεων κοινισ ωφζλειασ, μεταφορϊν και 
επικοινωνιϊν, γεωργίασ, εργαςίασ και απαςχόλθςθσ, εμπορίου, βιομθχανίασ, ενζργειασ, φορολογίασ και 
τελωνείων, κρατικϊν προμθκειϊν και δθμοςίων ςυμβάςεων, προςλιψεων (εκτόσ διαδικαςίασ ΑΣΕΡ) ςτο 
δθμόςιο και ςτθν εκπαίδευςθ. Βλ. Λςτοςελίδα του Συνθγόρου του Ρολίτθ, 2022.  

https://www.synigoros.gr/?i=health-and-social-welfare.el
https://www.synigoros.gr/?i=quality-of-life.el
https://www.synigoros.gr/?i=state-citizen-relations.el
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πεποικιςεων, αναπθρίασ ι χρόνιασ πάκθςθσ, θλικίασ, οικογενειακισ ι κοινωνικισ 

κατάςταςθσ, ςεξουαλικοφ προςανατολιςμοφ, ταυτότθτασ ι χαρακτθριςτικϊν φφλου. 

Ειδικά ςτθν περίπτωςθ φυλισ, χρϊματοσ, εκνικισ ι εκνοτικισ καταγωγισ, 

γενεαλογικϊν καταβολϊν φυλισ, θ προςταςία επεκτείνεται και ςτθν κοινωνικι 

προςταςία, ςτισ κοινωνικζσ παροχζσ, ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθν πρόςβαςθ ςε αγακά 

και υπθρεςίεσ . 

Ο Συνιγοροσ του Ρολίτθ δεν επιλαμβάνεται υποκζςεων που εκκρεμοφν ενϊπιον 

δικαςτθρίου ι άλλθσ δικαςτικισ αρχισ116.  

Επίςθσ, ςτθν αρμοδιότθτά του δεν υπάγονται μια ςειρά φορζων και οργάνων τθσ 

διοίκθςθσ όπωσ οι Υπουργοί και Υφυπουργοί ωσ προσ τισ πράξεισ που ανάγονται ςτθ 

διαχείριςθ τθσ πολιτικισ λειτουργίασ, οι άλλεσ Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ ωσ προσ τθν κφρια 

λειτουργία τουσ, το Νομικό Συμβοφλιο του Κράτουσ κ.α.117 

Θ επιλογι του Συνθγόρου γίνεται με απόφαςθ τθσ Διάςκεψθσ των Ρροζδρων τθσ 

Βουλισ για 6ετι κθτεία. Θ δε απόφαςθ λαμβάνεται με πλειοψθφία των τριϊν 

πζμπτων των μελϊν τθσ, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο Σφνταγμα 

κατά το άρκρο 101Α παράγραφοσ 2. 

                                                      
116

 Ωςτόςο, αν ενεργεί:  
• Ωσ φορζασ για τθν παρακολοφκθςθ και προϊκθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ, 
επιλαμβάνεται υποκζςεων που εκκρεμοφν ενϊπιον δικαςτθρίων, δικαςτικϊν ι ειςαγγελικϊν αρχϊν, ζωσ τθ 
διεξαγωγι τθσ πρϊτθσ ςυηιτθςθσ ςτο ακροατιριο ι τθν άςκθςθ ποινικισ δίωξθσ ι ζωσ ότου το αρμόδιο 
δικαςτιριο ι θ αρμόδια δικαςτικι αρχι αποφανκεί επί αιτιςεωσ παροχισ προςωρινισ δικαςτικισ προςταςίασ. 
• Στο πλαίςιο του αρμοδιότθτάσ του ωσ ο Εκνικόσ Μθχανιςμόσ Διερεφνθςθσ Ρεριςτατικϊν Αυκαιρεςίασ, θ ζρευνά 
του είναι ανεξάρτθτθ από τυχόν παράλλθλθ εξζλιξθ ποινικισ δίκθσ ι διαδικαςίασ.  
117

 Σφμφωνα με τθν άρκρο 3 παράγραφο 2, του νόμου Ν. 3094/2003, ςτθν αρμοδιότθτα του ΣτΡ δεν υπάγονται οι 
Υπουργοί και Υφυπουργοί ωσ προσ τισ πράξεισ που ανάγονται ςτθ διαχείριςθ τθσ πολιτικισ λειτουργίασ, τα 
κρθςκευτικά νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, οι δικαςτικζσ αρχζσ, οι ςτρατιωτικζσ υπθρεςίεσ ωσ προσ τα 
κζματα, που αφοροφν τθν εκνικι άμυνα και αςφάλεια, θ Εκνικι Υπθρεςία Ρλθροφοριϊν, οι υπθρεςίεσ του 
Υπουργείου Εξωτερικϊν για δραςτθριότθτεσ που ανάγονται ςτθν εξωτερικι πολιτικι ι ςτισ διεκνείσ ςχζςεισ τθσ 
Χϊρασ, το Νομικό Συμβοφλιο του Κράτουσ και οι ανεξάρτθτεσ αρχζσ ωσ προσ τθν κφρια λειτουργία τουσ. Ο 
Συνιγοροσ του Ρολίτθ δεν επιλαμβάνεται υποκζςεων που αφοροφν τθν κρατικι αςφάλεια. Δεν υπάγονται 
επίςθσ ςτθν αρμοδιότθτά του κζματα που αφοροφν τθν υπθρεςιακι κατάςταςθ του προςωπικοφ των δθμοςίων 
υπθρεςιϊν, με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ όπου ο Συνιγοροσ του Ρολίτθ ενεργεί ωσ φορζασ προϊκθςθσ τθσ αρχισ 
τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ ανεξαρτιτωσ φυλισ, χρϊματοσ, εκνικισ ι εκνοτικισ καταγωγισ, γενεαλογικϊν καταβολϊν 
κρθςκευτικϊν ι άλλων πεποικιςεων, αναπθρίασ ι χρόνιασ πάκθςθσ, θλικίασ, οικογενειακισ ι κοινωνικισ 
κατάςταςθσ, ςεξουαλικοφ προςανατολιςμοφ, ταυτότθτασ ι χαρακτθριςτικϊν φφλου βάςει των Οδθγιϊν 
2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ, κακϊσ και 2014/54/ΕΕ, όπωσ ενςωματϊκθκαν ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ, κακϊσ 
και τισ περιπτϊςεισ όπου ενεργεί ωσ φορζασ για τθν παρακολοφκθςθ και προϊκθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ αρχισ 
των ίςων ευκαιριϊν και τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ ανδρϊν και γυναικϊν, βάςει του N. 3896/2010 που μετζφερε τθν 
Οδθγία 2006/54/ΕΚ). 
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ΑΡΧΘ ΔΙΑΦΑΛΙΘ ΣΟΤ  ΑΠΟΡΡΘΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Θ αναγνϊριςθ, κατοχφρωςθ και προςταςία του αγακοφ τθσ 

επικοινωνίασ αποτελεί βαςικι υποχρζωςθ κάκε δθμοκρατικά 

οργανωμζνθσ πολιτείασ και αυτό διότι «ζνασ πολίτθσ που 

φοβάται ότι παρακολουκοφνται οι επικοινωνίεσ του και 

αυτολογοκρίνεται δεν μπορεί να είναι ελεφκεροσ άνκρωποσ και 

δεν κα γίνει ποτζ άφοβοσ και ϊριμοσ δθμοκρατικόσ πολίτθσ. Μακαίνει να μθν λζει τθ 

γνϊμθ του. τερείται τθ χαρά και τθν πλθροφόρθςθ που του δίνει θ επικοινωνία» 

(Από τθν Ιςτοςελίδα τθσ ΑΔΑΕ) 

Θ πρόβλεψθ επομζνωσ το 2001 τθσ δθμιουργίασ τθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ του 

Απορριτου των Επικοινωνιϊν (Α.Δ.Α.Ε.), ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 19 του 

ανακεωρθμζνου Συντάγματοσ, πραγματοποιικθκε για τθν προςταςία του εν λόγω 

αγακοφ. Επιςθμαίνεται ότι είναι και θ μόνθ Αρχι που δεν προχπιρχε τθσ 

ςυνταγματικισ ανακεϊρθςθσ.  

Στθ ςυνζχεια, το 2003 ςε εφαρμογι τθσ ςυνταγματικισ επιταγισ και δυνάμει των 

διατάξεων του άρκρου 1 του νόμου 3115/2003 (Α 47) θ Αρχι ξεκίνθςε τθ δράςθ 

ζχοντασ ωσ κεντρικι αποςτολι «τθν προςταςία του απορριτου των επιςτολϊν, τθσ 

ελεφκερθσ ανταπόκριςθσ ι επικοινωνίασ με οποιονδιποτε άλλο τρόπο»118. 

Στο πλαίςιο αυτό, κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο μπορεί να καταγγείλει ςτθν Αρχι, 

παραβίαςθ του δικαιϊματόσ του ςε ελεφκερθ επικοινωνία. Συγκεκριμζνα, οι 

ςυνδρομθτζσ και χριςτεσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και οι χριςτεσ ταχυδρομικϊν 

υπθρεςιϊν μποροφν να υποβάλλουν καταγγελίεσ ςτθν Αρχι, όταν αντιλθφκοφν ότι 

υπάρχει παραβίαςθ του απορριτου των επικοινωνιϊν τουσ119. 

                                                      
118

 Στθν ζννοια τθσ προςταςίασ του απορριτου των επικοινωνιϊν περιλαμβάνεται και ο ζλεγχοσ τθσ τιρθςθσ των 
όρων και τθσ διαδικαςίασ άρςθσ του απορριτου, που προβλζπονται από τον νόμο. Βλ. άρκρο 1 του νόμου 
3115/2003 (Α 47).  
119

 Βλ. Λςτοςελίδα τθσ ΑΔΑΕ, 2022 

http://www.adae.gr/i-adae/orama-tis-adae/
http://www.adae.gr/ilektronikes-ypiresies/ypiresies-pros-polites/sychnes-erotiseis-apo-polites-faqs/
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Θ Α.Δ.Α.Ε. για τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τθσ ζχει εφοδιαςτεί με πλικοσ 

αρμοδιοτιτων, κυρίωσ ελεγκτικοφ, κυρωτικοφ, γνωμοδοτικοφ και κανονιςτικοφ 

χαρακτιρα. Ειδικότερα120: 

 Διενεργεί, αυτεπαγγζλτωσ ι κατόπιν καταγγελίασ, τακτικοφσ και ζκτακτουσ 

ελζγχουσ, ςε εγκαταςτάςεισ, τεχνικό εξοπλιςμό, αρχεία, τράπεηεσ δεδομζνων 

και ζγγραφο τθσ Εκνικισ Υπθρεςίασ Ρλθροφοριϊν (Ε.Y.Ρ.), άλλων δθμοςίων 

υπθρεςιϊν, οργανιςμϊν, επιχειριςεων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, 

κακϊσ και ιδιωτικϊν επιχειριςεων που αςχολοφνται με ταχυδρομικζσ, 

τθλεπικοινωνιακζσ ι άλλεσ υπθρεςίεσ ςχετικζσ με τθν ανταπόκριςθ και τθν 

επικοινωνία121.  

 Λαμβάνει πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθν αποςτολι τθσ, από τισ 

προαναφερκείςεσ υπθρεςίεσ, οργανιςμοφσ και επιχειριςεισ, κακϊσ και από 

τουσ εποπτεφοντεσ Υπουργοφσ. 

 Καλεί ςε ακρόαςθ, από τισ υπθρεςίεσ, οργανιςμοφσ, νομικά πρόςωπα και 

επιχειριςεισ 122 , τισ διοικιςεισ, τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ, τουσ 

υπαλλιλουσ και κάκε άλλο πρόςωπο, το οποίο κρίνει ότι μπορεί να 

ςυμβάλλει ςτθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τθσ.  

 Εξετάηει καταγγελίεσ ςχετικά με τθν προςταςία των δικαιωμάτων των 

αιτοφντων, όταν κίγονται από τον τρόπο και τθ διαδικαςία άρςθσ του 

απορριτου.  

                                                      
120

 Βλ. άρκρο 6 του ν. 3115/2003 (Α 47).  
121

 Τον ζλεγχο διενεργεί μζλοσ ι μζλθ τθσ Α.Δ.Α.Ε., ςυμμετζχει δε και υπάλλθλόσ τθσ, ειδικά προσ τοφτο 
εντεταλμζνοσ από τον Ρρόεδρό τθσ για γραμματειακι υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ του ελζγχου. Κατά τον ζλεγχο 
αρχείων που τθροφνται για λόγουσ εκνικισ αςφάλειασ παρίςταται αυτοπροςϊπωσ ο Ρρόεδροσ τθσ Α.Δ.Α.Ε. Βλ. 
άρκρο 6 παράγραφοσ 1, εδάφιο αϋ του ν. 3115/2003 (Α 47).  
122

 Ππωσ αναφζρονται ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ των αρμοδιοτιτων  

 Ρροβαίνει ςτθν κατάςχεςθ μζςων παραβίαςθσ του απορριτου, που 

υποπίπτουν ςτθν αντίλθψι τθσ κατά τθν ενάςκθςθ του ζργου τθσ και ορίηεται 

μεςεγγυοφχοσ αυτϊν μζχρι να αποφανκοφν τα αρμόδια δικαςτιρια. 

Ρροβαίνει ςτθν καταςτροφι πλθροφοριϊν ι ςτοιχείων ι δεδομζνων, τα 

οποία αποκτικθκαν με παράνομθ παραβίαςθ του απορριτου των 

επικοινωνιϊν. 
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 Στισ περιπτϊςεισ των άρκρων 3, 4 και 5 του Ν. 2225/1994, θ Α.Δ.Α.Ε. 

υπειςζρχεται μόνο ςτον ζλεγχο τθσ τιρθςθσ των όρων και τθσ διαδικαςίασ 

άρςθσ του απορριτου, χωρίσ να εξετάηει τθν κρίςθ των αρμόδιων δικαςτικϊν 

αρχϊν.  

 Τθρεί αρχείο απόρρθτθσ αλλθλογραφίασ, ςφμφωνα με το ςτοιχείο τθσ παρ. 2 

του άρκρου 12 του ν.3115/2003 (Α 47).  

 Συνεργάηεται με άλλεσ αρχζσ τθσ χϊρασ, με αντίςτοιχεσ αρχζσ άλλων κρατϊν, 

με ευρωπαϊκοφσ και διεκνείσ οργανιςμοφσ, για κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ τθσ.  

 Συντάςςει κάκε χρόνο τθν προβλεπόμενθ ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 1 

του του ν.3115/2003 (Α 47) ζκκεςθ πεπραγμζνων, ςτθν οποία περιγράφει το 

ζργο τθσ, διατυπϊνει παρατθριςεισ, επιςθμαίνει παραλείψεισ και προτείνει 

τυχόν ενδεικνυόμενεσ νομοκετικζσ μεταβολζσ ςτον τομζα διαςφάλιςθσ του 

απορριτου των επικοινωνιϊν. 

 Γνωμοδοτεί και απευκφνει ςυςτάςεισ και υποδείξεισ για τθ λιψθ μζτρων 

διαςφάλιςθσ του απορριτου των επικοινωνιϊν, κακϊσ και για τθ διαδικαςία 

άρςθσ αυτοφ.  

 Εκδίδει κανονιςτικζσ πράξεισ, δθμοςιευόμενεσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ, δια των οποίων ρυκμίηεται κάκε διαδικαςία και λεπτομζρεια 

ςε ςχζςθ με τισ ανωτζρω αρμοδιότθτζσ τθσ, κακϊσ και με τθν εν γζνει 

διαςφάλιςθ του απορριτου των επικοινωνιϊν.  

Θ ΑΔΑΕ ωσ Ανεξάρτθτθ Αρχι διακζτει διοικθτικι αυτοτζλεια123 κακϊσ και ικανότθτα 

αυτοτελοφσ παράςταςθσ ςε κάκε είδουσ δίκεσ που ζχουν ωσ αντικείμενο πράξεισ ι 

παραλείψεισ τθσ124.  

Συγκροτείται από τον Ρρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και άλλα πζντε (5) μζλθ, κακϊσ και 

από αντίςτοιχουσ αναπλθρωτζσ. Κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ τα μζλθ τθσ 

απολαφουν πλιρουσ προςωπικισ και λειτουργικισ ανεξαρτθςίασ. Θ κθτεία τουσ 

                                                      
123

 Βλ. άρκρο 1 παράγραφοσ 2 του ν. 3115/2003 (Α 47) όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 38 του ν.4786/2021 (Α 
43).  
124

 Βλ. άρκρο 6 παράγραφοσ 5 του ν. 3115/2003 (Α 47) 
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ορίηεται ςτα τζςςερα (4) ζτθ και επιλζγονται από τθ Βουλι των Ελλινων ςφμφωνα 

με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 101Α του Συντάγματοσ125.  

Κατά των εκτελεςτϊν αποφάςεων τθσ Α.Δ.Α.Ε. μπορεί να αςκθκεί αίτθςθ 

ακυρϊςεωσ ενϊπιον του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ, κακϊσ και οι προβλεπόμενεσ 

από το Σφνταγμα και τθ νομοκεςία, διοικθτικζσ προςφυγζσ, ενϊ ζνδικα βοθκιματα 

κατά των αποφάςεων μπορεί να αςκεί και ο Υπουργόσ Δικαιοςφνθσ126.  

ΟΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΩ ΙΔΡΤΘΕΙΕ ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΕ ΑΡΧΕ  

Εκτόσ από τισ προαναφερκείςεσ Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ υφίςτανται και πολλζσ άλλεσ που 

ναι μεν δεν ζχουν ςυνταγματικι κατοχφρωςθ αςκοφν όμωσ πολφ ςθμαντικζσ 

αρμοδιότθτεσ. Χωρίσ αξιϊςεισ πλιρουσ απογραφισ παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια οι 

υφιςτάμενεσ Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ (με βάςθ τθν πιο πρόςφατθ θμερομθνία δθμιουργία 

τουσ):  

Ενιαία Αρχι Δθμόςιων υμβάςεων (ΕΑΔΘΤ): Συςτικθκε με το ν. 4912/2022 (Α 59) 

αλλά ςτθν πράξθ πρόκειται για τθ ςυγχϊνευςθ δφο υφιςτάμενων αρχϊν, τθσ Ενιαίασ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΑΑΔΘΣΥ) και τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 

Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), με ςκοπό τθ δθμιουργία μιασ ενιαίασ 

ανεξάρτθτθσ αρχισ για το ςφνολο των δθμοςίων ςυμβάςεων, αξιοποιϊντασ το 

δυναμικό, τθν εμπειρία και τθν τεχνογνωςία των δφο προθγοφμενων αρχϊν.  

Επικεϊρθςθ Εργαςίασ: Με τισ διατάξεισ του νόμου 4808 του 2021 (Α 101) το Σϊμα 

Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΡ.Ε.) καταργείται και ιδρφεται Ανεξάρτθτθ Διοικθτικι 

αρχι με τθν επωνυμία Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, χωρίσ νομικι προςωπικότθτα με 

ςκοπό τον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ.  

Εκνικι Αρχι Διαφάνειασ (ΕΑΔ). Λδρφκθκε το 2019 δυνάμει του νόμου 4622 (Α 133) 

με βαςικι αποςτολι τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ, τθσ ακεραιότθτασ και τθσ 

λογοδοςίασ ςτθ δράςθ των κυβερνθτικϊν οργάνων, διοικθτικϊν αρχϊν, κρατικϊν 

φορζων, και δθμόςιων οργανιςμϊν και β) τθν πρόλθψθ, αποτροπι, εντοπιςμό και 

αντιμετϊπιςθ των φαινομζνων και των πράξεων απάτθσ και διαφκοράσ ςτθ δράςθ 

                                                      
125

 Βλ. άρκρο 2 του ν. 3115/2003 (Α 47).  
126

 Βλ. άρκρο 6 παράγραφοσ 4 του ν. 3115/2003 (Α 47) 
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των δθμόςιων και ιδιωτικϊν φορζων και οργανιςμϊν. Με τθ ςφςταςι τθσ 

καταργικθκαν πζντε ελεγκτικοί φορείσ κακϊσ και θ Γενικι Γραμματεία 

Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ127.  

Αρχι Πολιτικισ Αεροπορίασ (Α.Π.Α.): Συςτικθκε αρχικά με το νόμο 4427/2016 (Α 

184) και ςυςτικθκε εκ νζου με το νόμο 4757 το 2020 (Α 240). Θ Α.Ρ.Α. ζχει δικι τθσ 

νομικι προςωπικότθτα και είναι θ αρμόδια ρυκμιςτικι αρχι για τθν οικονομικι 

δραςτθριότθτα ςτο χϊρο των αερομεταφορϊν, τθσ αεροναυτιλίασ και των 

αεροδρομίων128.  

Αρχι Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (Α.Ε.Π.Π.): Είχε ωσ ζργο τθν επίλυςθ 

των διαφορϊν που ανακφπτουν κατά το ςτάδιο που προθγείται τθσ ςφναψθσ των 

ςυμβάςεων δθμοςίων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, φςτερα από τθν άςκθςθ 

προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με τον ιδρυτικό τθσ νόμο 4412/2016 (Α 147). Θ 

αρχι αυτι ςυγχωνεφτθκε προςφάτωσ με τθν Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων 

Συμβάςεων (Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ.) ςτο πλαίςιο του ν. 4912/2022 (Α 59).  

Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ): Λδρφκθκε με το νόμο 4389 του 2016 (Α 

94) με ςκοπό τον προςδιοριςμό, τθ βεβαίωςθ και τθν είςπραξθ των φορολογικϊν, 

τελωνειακϊν και λοιπϊν δθμοςίων εςόδων, που άπτονται του πεδίου των 

αρμοδιοτιτων τθσ129.  

Ελλθνικό Δθμοςιονομικό υμβοφλιο: Λδρφκθκε το 2014 δυνάμει των διατάξεων του 

άρκρου 2 του ν.4270/2014 (Α 143) με βαςικι αρμοδιότθτα τισ μακροοικονομικζσ 

προβλζψεισ πάνω ςτισ οποίεσ βαςίηονται το Μεςοπρόκεςμο Ρλαίςιο 

Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ (ΜΡΔΣ) και το προςχζδιο και το ςχζδιο για τον ετιςιο 

Κρατικό Ρροχπολογιςμό.  

                                                      
127

 Βλ. άρκρο 91 παράγραφο 6 του ν.4622/2019 (Α 133). Συγκεκριμζνα, πρόκειται για το:  
 Γενικό Επικεωρθτισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (Γ.Ε.Δ.Δ.),  
 Σϊμα Επικεωρθτϊν - Ελεγκτϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.),  
 Σϊμα Επικεωρθτϊν Υπθρεςιϊν Υγείασ & Ρρόνοιασ (Σ.Ε.Υ.Υ.Ρ.),  
 Σϊμα Επικεωρθτϊν - Ελεγκτϊν Μεταφορϊν (Σ.Ε.Ε.ΜΕ.) και 
 Σϊμα Επικεωρθτϊν Δθμοςίων Ζργων (Σ.Ε.Δ.Ε.) 

128
 Βλ. Λςτοςελίδα τθσ Αρχισ Ρολιτικισ Αεροπορίασ, Αρχικι, 2022.  

129
 Βλ. άρκρο 1 παράγραφοσ 1 του ν. 4389/2016 (Α 94) 

https://apa.org.gr/
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Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων (Ρ.Α.Λ.): Συςτικθκε αρχικά το Μάιο 2014 με τουσ ν. 

4150/2013, 4254/2014 και 4258/2014 ωσ Αυτοτελισ Δθμόςια Υπθρεςία ςτο 

Υπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου, με διοικθτικι και οικονομικι αυτοτζλεια. Δυνάμει 

των διατάξεων του άρκρου 108 του ν. 4389/2016 μετατράπθκε ςε Ανεξάρτθτθ Αρχι. 

Αποςτολι τθσ είναι θ εποπτεία και θ διαςφάλιςθ τθσ νομιμότθτασ των ςχζςεων 

μεταξφ δθμόςιων και ιδιωτικϊν φορζων του εκνικοφ λιμενικοφ ςυςτιματοσ, με 

ζμφαςθ ςτθν τιρθςθ τθσ ςυμβατικισ τάξθσ και τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ περί 

ελεφκερου ανταγωνιςμοφ130. 

Επιτροπι Διερεφνθςθσ ιδθροδρομικϊν Ατυχθμάτων και υμβάντων: Λδρφκθκε το 

2014 με το νόμο 4313 (Α 261) με βαςικι αρμοδιότθτα τθ διερεφνθςθ 

ςιδθροδρομικϊν ατυχθμάτων και ςυμβάντων.  

Ρυκμιςτικι Αρχι Επιβατικϊν Μεταφορϊν (Ρ.Α.Ε.Μ.): Συςτικθκε ςτο πλαίςιο του 

νόμου 4199/2013 (Α 216) με κανονιςτικζσ και ρυκμιςτικζσ αρμοδιότθτεσ για κζματα 

που αφοροφν τισ οδικζσ υπεραςτικζσ μεταφορζσ επιβατϊν.  

Αρχι Διαςφάλιςθσ τθσ Ποιότθτασ ςτθν Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια 

Εκπαίδευςθ (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.): Λδρφκθκε το 2013 δυνάμει των διατάξεων του ν.4142 

του 2013 (Α 83) με αποςτολι τθσ τθ διαςφάλιςθ υψθλισ ποιότθτασ ςτθν 

πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. 

Εκνικόσ Οργανιςμόσ Εξετάςεων (Ε.Ο.Ε.): Λδρφκθκε το 2013 ςτο πλαίςιο του 

ν.4186/2013 (Α 186) με αποςτολι τθν υποςτιριξθ του αρμόδιου Υπουργείου για τθ 

διαςφάλιςθ τθσ υψθλισ ποιότθτασ των εξετάςεων ειςαγωγισ ςτθν τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ.  

Επιτροπι Εποπτείασ και Ελζγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.): Συςτακείςα αρχικά με το ν. 

3229/2004 (Α 38) για να μετατραπεί ςτθ ςυνζχεια με το άρκρο 7 παράγραφοσ 10 του 

ν.4038/2012 (Α 14) ςε ανεξάρτθτθ Αρχι. Αποςτολι τθσ Ε.Ε.Ε.Ρ. είναι θ ρφκμιςθ, θ 

εποπτεία και ο ζλεγχοσ τθσ παροχισ (κυρίωσ τυχερϊν) παιγνίων, ϊςτε να 

διαςφαλίηονται θ νόμιμθ και αδιάβλθτθ διεξαγωγι τουσ, θ προςταςία των παικτϊν, 

                                                      
130

 Βλ. Λςτοςελίδα τθσ υκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (.Α.Λ.), 2022. 

http://www.raports.gr/
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των ανθλίκων και του κοινωνικοφ ςυνόλου κακϊσ και τα προβλεπόμενα δθμόςια 

ζςοδα131. 

Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Α.Α.ΔΘ.Τ.): Θ Αρχι ςυςτικθκε 

με το ν.4013/2011 (Α 204) και ςφμφωνα με το άρκρο 1 ζχει ςκοπό τθν ανάπτυξθ και 

προαγωγι τθσ εκνικισ ςτρατθγικισ, πολιτικισ και δράςθσ ςτον τομζα των δθμοςίων 

ςυμβάςεων, τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ, αποτελεςματικότθτασ, ςυνοχισ και 

εναρμόνιςθσ των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ των δθμοςίων ςυμβάςεων 

προσ το εκνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, τθ διαρκι βελτίωςθ του νομικοφ πλαιςίου των 

δθμοςίων ςυμβάςεων, κακϊσ και τον ζλεγχο τθσ τιρθςισ του από τα δθμόςια 

όργανα και τισ ανακζτουςεσ αρχζσ. Θ αρχι αυτι προςφάτωσ ςυγχωνεφτθκε με τθν 

Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.) ςτο πλαίςιο του ν. 4912/2022 

(Α 59) 

ϊμα Φορολογικϊν Διαιτθτϊν: Με το άρκρο 31 παράγραφοι 1 και 2 του ν. 

3943/2011 (Α 66), όπωσ ιςχφει, ιδρφκθκε το ειδικό Σϊμα Φορολογικϊν Διαιτθτϊν 

(Σ.Φ.Δ.) ωσ ανεξάρτθτθ αρχι και αποςτολι τθν εποπτεία των φορολογικϊν 

διαιτθτϊν, οι οποίοι ζχουν ωσ ζργο τθ διαιτθτικι επίλυςθ των διαφορϊν που 

αναφφονται α) κατά τον καταλογιςμό των φόρων, δαςμϊν, τελϊν και ςυναφϊν 

δικαιωμάτων του Δθμοςίου, κακϊσ και των προςτίμων και λοιπϊν χρθματικϊν 

κυρϊςεων και β) κατά τθν επιβολι, με διοικθτικζσ πράξεισ, κάκε είδουσ κυρϊςεων 

για παράβαςθ των διατάξεων τθσ φορολογικισ και τελωνειακισ γενικά νομοκεςίασ, 

ακόμθ και αν οι κυρϊςεισ αυτζσ επιβάλλονται αυτοτελϊσ ι άςχετα με υποχρζωςθ 

καταβολισ φόρου, δαςμοφ, τζλουσ ι άλλου δικαιϊματοσ του Δθμοςίου, εφόςον το 

αντικείμενο τουσ υπερβαίνει το ποςό των εκατό πενιντα χιλιάδων (150.000) ευρϊ. 

Ρυκμιςτικι Αρχι ιδθροδρόμων (Ρ.Α..): Συςτικθκε με το νόμο 3891/2010 (Α 188) 

και είναι ο αρμόδιοσ ρυκμιςτικόσ φορζασ για τισ ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ ςτθν 

Ελλάδα.  

Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛ.ΣΑΣ): Με το νόμο 3832/2010 (Α 38) θ Γενικι 

Γραμματεία Εκνικισ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ τθσ Ελλάδοσ (Γ.Γ. ΕΣΥΕ), υπαγόμενθ ςτο 

Υπουργείο Εκνικισ Οικονομίασ καταργείται και ςυςτινεται ςτθ κζςθ τθσ διοικθτικι 

                                                      
131

 Βλ. Λςτοςελίδα τθσ Επιτροπισ Εποπτείασ και Ελζγχου Ραιγνίων (Ε.Ε.Ε.Ρ), 2022. 

https://www.gamingcommission.gov.gr/index.php/eeep/apostoli-kai-orama
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Αρχι με τθν επωνυμία "Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι" (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), με δικι τθσ νομικι 

προςωπικότθτα και ςκοπό τθ ςυςτθματικι παραγωγι επίςθμων ςτατιςτικϊν, κακϊσ 

και τθ διενζργεια επιςτθμονικϊν ερευνϊν και τθν κατάρτιςθ μελετϊν.  

Εκνικι Αρχι Καταπολζμθςθσ τθσ Νομιμοποίθςθσ Εςόδων από Εγκλθματικζσ 

Δραςτθριότθτεσ: Συςτικθκε με το ν. 3424/2005 (Α 305) με κφρια αρμοδιότθτα τθ 

ςυγκζντρωςθ, διερεφνθςθ και αξιολόγθςθ των πλθροφοριϊν που διαβιβάηονται ςε 

αυτι και ςχετίηονται με φποπτεσ ςυναλλαγζσ νομιμοποιιςεωσ εςόδων από 

εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ.  

υνιγοροσ του Καταναλωτι: Με τισ διατάξεισ του ν.3297/2004 (Α 259) ορίηονται οι 

ςφςταςθ και λειτουργία του Συνθγόρου του Καταναλωτι ωσ εξωδικαςτικό όργανο 

ςυναινετικισ επίλυςθσ των καταναλωτικϊν διαφορϊν. 

Ρυκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ (Ρ.Α.Ε.): Είναι μια Αρχι με ίδια νομικι προςωπικότθτα. 

Λδρφκθκε το 1999 με το νόμο 2773 (Α 286) ςτο πλαίςιο εναρμόνιςθσ με τισ Οδθγίεσ 

2003/54/ΕΚ και 2003/55/ΕΚ, με ςκοπό τθν παρακολοφκθςθ και εποπτεία τθσ 

λειτουργίασ τθσ αγοράσ ενζργειασ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ132.  

Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ: Συςτικθκε αρχικά ωσ Επιτροπι ςτο πλαίςιο λειτουργίασ 

του Υπουργείου Εμπορίου και με το άρκρο 8 του νόμου 2296 του 1994 μετατράπθκε 

ςε Ανεξάρτθτθ Αρχι, με ςτόχο τθ διατιρθςθ τθσ υγιοφσ ανταγωνιςτικισ δομισ τθσ 

αγοράσ, τθν προςταςία των ςυμφερόντων του καταναλωτι και τθν οικονομικι 

ανάπτυξθ133.  

Εκνικι Επιτροπι Σθλεπικοινωνιϊν και Σαχυδρομείων (EETT): Συςτικθκε το 1992 με 

το ν. 2075 (Α 129) Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν (ΕΕΤ). Με το ν. 2867/2000 (Α 

273) μετατράπθκε ςε Ανεξάρτθτθ Διοικθτικι Αρχι Εκνικι, με τθν επωνυμία Επιτροπι 

Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). Διακζτει ρυκμιςτικζσ, εποπτικζσ και 

ελεγκτικζσ αρμοδιότθτεσ επί τθσ αγοράσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, ςτθν οποία 

δραςτθριοποιοφνται οι εταιρίεσ ςτακερισ και κινθτισ τθλεφωνίασ, αςφρματων 

επικοινωνιϊν και διαδικτφου και επί τθσ ταχυδρομικισ αγοράσ, ςτθν οποία 

                                                      
132

 Οι τομείσ αυτοί αφοροφν ςτθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από ςυμβατικά καφςιμα, από ανανεϊςιμεσ 
πθγζσ ενζργειασ και φυςικό αζριο. Ρεραιτζρω, θ .Α.Ε. ανζλαβε ςυγκεκριμζνεσ αρμοδιότθτεσ ςε ςχζςθ με τθν 
αγορά των πετρελαιοειδϊν. Για περ. βλ. Λςτοςελίδα τθσ υκμιςτικισ Αρχισ Ενζργειασ, Σχετικά με τθ ΑΕ.  
133

 Βλ. Λςτοςελίδα τθσ Επιτροπισ Ανταγωνιςμοφ, 2022 

https://www.rae.gr/sxetika-me-ti-rae/
https://www.epant.gr/ea/apostoli.html
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δραςτθριοποιοφνται οι εταιρίεσ παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν και υπθρεςιϊν 

ταχυμεταφοράσ.
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Κράτοσ  

(εκνικό επίπεδο) 

Κεντρικι Δθμόςια 
Διοίκθςθ 

Ρροεδρία τθσ 
Δθμοκρατίασ 

Ρροεδρία τθσ 
Κυβζρνθςθσ 

Υπουργεία 

Αποκεντρωμζνεσ 
Ρεριφερειακζσ 

υπθρεςίεσ 

Ν.Ρ.Δ.Δ. 

Ν.Ρ.Λ.Δ. 

Δθμόςιεσ 
επιχειριςεισ και 

οργανιςμοί 

Αποκεντρωμζνεσ 
Διοικιςεισ 

Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ  

Ο.Τ.Α. αϋβακμοφ Ο.Τ.Α. βϋβακμοφ 

Υπουργικό 
Συμβοφλιο 

χιμα 2: χθματικό διάγραμμα διοίκθςθσ 
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ΩΜΑΣΑ ΣΘ ΔΙΟΙΚΘΘ 

Εντόσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ λειτουργοφν με γνωμοδοτικζσ ι ςυμβουλευτικζσ 

αρμοδιότθτεσ ςυλλογικά όργανα που ονομάηονται ςυνικωσ ωσ μεγάλα ςϊματα τθσ 

διοίκθςθσ και πρόκειται για το:  

 Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ 

 Ελεγκτικό Συνζδριο  

 Νομικό Συμβοφλιο του Κράτουσ.  

Τα δφο πρϊτα ζχουν διφυι χαρακτιρα: Συμβουλευτικό όργανα, ςτα οποία ζχουν 

κατϋεξαίρεςθ ανατεκεί ςυμβουλευτικζσ και διοικθτικζσ αρμοδότθτεσ και Ανϊτατα 

δικαςτιρια με κατά κανόνα δικαιοδοτικζσ αρμοδιότθτεσ.  

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΘ ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ  

Το Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ πζρα από Ανϊτατο Διοικθτικό Δικαςτιριο 134 

λειτουργεί και ωσ ςφμβουλοσ τθσ διοίκθςθσ με γνωμοδοτικζσ κυρίωσ αρμοδιότθτεσ 

οι οποίεσ αφοροφν τθν επεξεργαςία όλων των διαταγμάτων που ζχουν κανονιςτικό 

χαρακτιρα135. 

Ειδικότερα, όλα τα κανονιςτικά διατάγματα136 αποςτζλλονται ςτο Συμβοφλιο από τθ 

Γραμματεία του Υπουργικοφ Συμβουλίου, ςε ςχζδιο για να γίνει θ κατά το Σφνταγμα 

επεξεργαςία τουσ137.  

Θ επεξεργαςία αυτι, ςυνιςτά ζλεγχο νομιμότθτασ και ςυνταγματικότθτασ χωρίσ 

όμωσ να δεςμεφει τθν διοίκθςθ ςε ςυμμόρφωςι τθσ μιασ και θ γνϊμθ του 

                                                      
134

 Για τθ λειτουργία του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ ωσ Δικαςτιριο (ςυγκρότθςθ, αρμοδιότθτεσ, κ.λπ.) βλ. και τθ 
ςχετικι ενότθτα Διοικθτικά Δικαςτιρια, Το Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ, ς. 49.  
135

 Βλ. άρκρο 95 παράγραφοσ 1 περίπτωςθ δ) του Συντάγματοσ.  
136

 Εκτόσ από εκείνα που ορίηουν απλϊσ το χρόνο ζναρξθσ τθσ ιςχφοσ του νόμου.  
137

 Βλ. άρκρο 15 παράγραφο 1 του ΡΔ 18/1989 (Α 8). 
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Συμβουλίου ζχει χαρακτιρα ςυμβουλευτικό138. Θ παράλειψθ ωςτόςο αποςτολισ του 

διατάγματοσ ι θ ζκδοςι του χωρίσ επεξεργαςία αποτελεί λόγο ακφρωςθσ139.  

Το αρμόδιο Τμιμα για τθν επεξεργαςία των διαταγμάτων είναι το Ε’, το οποίο 

λειτουργεί με ςφνκεςθ είτε τριμελι140, είτε πενταμελι141. Αν το τμιμα κρίνει ότι 

λόγω τθσ ςπουδαιότθτασ των νομικϊν ηθτθμάτων που εγείρονται, θ επεξεργαςία του 

ςχεδίου διατάγματοσ πρζπει να παραπεμφκεί ςε ευρφτερο ςχθματιςμό, εκφράηει τθ 

γνϊμθ του και παραπζμπει τα πιο πάνω ηθτιματα ςε ςχθματιςμό τθσ ολομζλειασ142. 

Πταν θ ολομζλεια ςυνζρχεται εν ςυμβουλίω ςυντίκεται από όλα τα μζλθ τθσ εκτόσ 

από εκείνα που κωλφονται. Ρρζπει, πάντωσ, να παρίςτανται οι μιςοί ςυν ζνασ από το 

ςυνολικό αρικμό τουσ, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ να διατθρείται περιττόσ. Ανάλογα με 

τισ περιςτάςεισ, που εκτιμϊνται από τον Ρρόεδρο, μπορεί να κλθκοφν να μετάςχουν 

ςτθ ςυνεδρίαςθ και Ράρεδροι με γνϊμθ ςυμβουλευτικι, κακϊσ και ο Γραμματζασ143.  

ΕΛΕΓΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ  

Το Ελεγκτικό Συνζδριο ςφμφωνα με το Σφνταγμα (άρκρο 98) και τθ νομοκεςία 

(ν.4820/2021 Οργανικόσ Νόμοσ του ΕΣ, Α 130) αςκεί δικαιοδοτικζσ144, ελεγκτικζσ145 

και γνωμοδοτικζσ αρμοδιότθτεσ. 

Ειδικότερα, το ΕΣ ωσ ςφμβουλοσ τθσ διοίκθςθσ γνωμοδοτεί146:  

 Για τα νομοςχζδια που αφοροφν ςυντάξεισ ι αναγνϊριςθ υπθρεςίασ για τθν 

παροχι δικαιϊματοσ ςφνταξθσ147.  

                                                      
138

 Βλ. άρκρο 15 παράγραφο 3 του ΡΔ 18/1989 (Α 8).  
139

 Βλ. Σπθλιωτόπουλοσ, Ε. (2017). Εγχειρίδιο Διοικθτικοφ Δικαίου. (15θ εκδ., Τόμ. Λ). Νομικι Βιβλιοκικθ ΑΕΒΕ. 
140

 Στθν τριμελι ςφνκεςθ ςυμμετζχει ο Ρρόεδροσ του Τμιματοσ ι ο αναπλθρωτισ του, ζνασ Σφμβουλοσ ζνασ 
Ράρεδροσ και ο γραμματζασ.  
141

 Στθν πενταμελι ςφνκεςθ ςυμμετζχει ο Ρρόεδροσ του Τμιματοσ ι ο Αναπλθρωτισ του, τρεισ Σφμβουλοι, ζνασ 
Ράρεδροσ και ζνασ γραμματζασ.  
142

 Βλ. άρκρο 15 παράγραφο 4 του ΡΔ 18/1989 (Α 8). 
143

 Βλ. άρκρο 8 παράγραφο 2 του Ρ.Δ. 18/1989 (Α 8). 
144

 Για τθ λειτουργία του ΕΣ ωσ δικαςτθρίου βλ. ςχετικι ενότθτα Συνταγματικά Ρροβλεπόμενα Δικαςτιρια: 
Ελεγκτικό Συνζδριο, ς. 56.  
145

 Για τθ λειτουργία του ΕΣ ωσ ελεγκτικοφ μθχανιςμοφ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ βλ. ςχετικι ενότθτα Ο ζλεγχοσ 
από φορείσ με Ελεγκτικζσ Αρμοδιότθτεσ: Ελεγκτικό Συνζδριο, ς. 37  
146

 Βλ. άρκρο 10 του ν.4820/2021 (Α 130). 
147

 Σφμφωνα με το άρκρο 73 παράγραφο 2 ν.4820/2021 (Α 130) και τθν περ. δ’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 98 του 
Συντάγματοσ, 
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 Σε νομοςχζδια που ρυκμίηουν μείηονοσ ςπουδαιότθτασ κζματα 

δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, τα οποία 

υποβάλλονται ενϊπιόν του από τον Υπουργό Οικονομικϊν.  

 Σε νομοςχζδια που ρυκμίηουν ηθτιματα δθμόςιων ςυμβάςεων ι άπτονται εν 

γζνει των αρμοδιοτιτων του, τα οποία υποβάλλονται ενϊπιόν του από τον 

αρμόδιο Υπουργό.  

 Σε δθμοςιονομικισ φφςθσ ερωτιματα που τίκενται από τουσ υπουργοφσ, 

εφόςον θ γνϊμθ δεν προκαταλαμβάνει τθν επίλυςθ διαφοράσ που εκκρεμεί 

ιδθ ςε δικαιοδοτικό του ςχθματιςμό. 

 Σε ςχζδια αποφάςεων του Υπουργοφ Οικονομικϊν περί ςυμψθφιςμοφ 

δαπανϊν και εςόδων του κρατικοφ προχπολογιςμοφ148. 

 Σε ςχζδια αποφάςεων του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Εςόδων και του Υπουργοφ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, περί 

μεταβολισ των κριτθρίων και των προχποκζςεων καταχϊριςθσ ςτα βιβλία 

ανεπίδεκτων είςπραξθσ των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν προσ το Δθμόςιο και 

τουσ φορείσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, αντίςτοιχα, και ςτα βιβλία διαγραφϊν, 

κακϊσ και του επαναχαρακτθριςμοφ τουσ ωσ ειςπράξιμων και περί 

ρυκμίςεωσ κάκε κζματοσ ςχετικοφ με τισ ςυνζπειεσ και τα χρονικά όρια 

ιςχφοσ των ςυνεπειϊν τθσ καταχϊριςθσ149.  

Τα κζματα γνωμοδοτικοφ χαρακτιρα αςκοφνται από το Τμιμα Μελετϊν και 

Γνωμοδοτιςεων150. 

ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ  

Το Νομικό Συμβοφλιο του Κράτουσ αποτελεί ζναν από τουσ παλαιότερουσ κεςμοφσ 

τθσ χϊρασ που χρονολογείται από το 1882. Ζκτοτε, ζχει διανφςει διάφορα ςτάδια για 

να φτάςει ςτθν παροφςα του μορφι. Σιμερα, το ΝΣΚ αποτελεί ενιαία, ανϊτατθ Αρχι 

                                                      
148

 Άρκρο 51, παράγραφοσ 1 περίπτωςθ βϋ του ν. 4270/2014, (Α 143). 
149

 Βλ. παρ. 5 του άρκρου 82 και παρ. 5 του άρκρου 82Α του ν.δ. 356/1974, Α’ 90, περ. β’ τθσ παρ. 5 του άρκρου 
108 και παρ. 5 του άρκρου 109 του ν. 4387/2016, (Α 85). 
150

 Βλ. άρκρο 27 του ν.4820/2021 (Α 130).  
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του Κράτουσ θ οποία υπάγεται απευκείασ ςτον Υπουργό Οικονομικϊν 151 , 

προβλζπεται ςτο άρκρο 100Α του Συντάγματοσ, και τα κζματα οργάνωςθσ και 

λειτουργίασ του ορίηονται κυρίωσ ςτο νόμο 4831/2021 (Α 170)152.  

Σκοπόσ του ΝΣΚ είναι θ παροχι υψθλοφ επιπζδου, εξειδικευμζνων νομικϊν 

υπθρεςιϊν ςτο Δθμόςιο και ςτουσ λοιποφσ φορείσ που εκπροςωπεί153. Στο πλαίςιο 

αυτό, θ βαςικι αποςτολι του είναι ιδίωσ, θ δικαςτικι υποςτιριξθ και εκπροςϊπθςθ 

του Δθμοςίου, θ αναγνϊριςθ απαιτιςεων κατά του Δθμοςίου ι ο ςυμβιβαςμόσ ςε 

διαφορζσ με αυτό154.  

Ειδικότερα, όςον αφορά τθ νομικι υποςτιριξθ του Κράτουσ, το ΝΣΚ ζχει τθν ευκφνθ 

για155:  

 Τθ δικαςτικι υποςτιριξθ και εκπροςϊπθςθ ενϊπιον των εκνικϊν, ενωςιακϊν 

και διεκνϊν δικαιοδοτικϊν οργάνων, κακϊσ και ενϊπιον των εκνικϊν και 

διεκνϊν διαιτθτικϊν δικαςτθρίων, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, 

 Τθν ζκδοςθ γνωμοδοτιςεων ςε ερωτιματα τθσ Διοίκθςθσ, 

 Τθν αναγνϊριςθ απαιτιςεων κατά του Δθμοςίου. 

 Τον δικαςτικό και εξϊδικο ςυμβιβαςμόσ του Δθμοςίου.  

 Τθν γνωμοδότθςθ για τθν υπαγωγι διαφορϊν του Δθμοςίου ςε διαιτθςία, 

όταν αυτό δεν προβλζπεται από ειδικζσ διατάξεισ, θ επεξεργαςία τθσ ριτρασ 

διαιτθςίασ ςε ςυμβάςεισ του Δθμοςίου και ο οριςμόσ των διαιτθτϊν του,  

 Τθ νομικι ςυνδρομι τθσ Διοίκθςθσ κατά τθν κατάρτιςθ ςυμβάςεων. 

 Τθ νομοτεχνικι υποςτιριξθ τθσ Διοίκθςθσ κατά τθν κατάρτιςθ ςχεδίων νόμων 

ι κανονιςτικϊν πράξεων.  

 Τθν ειςιγθςθ προσ τουσ αρμόδιουσ υπουργοφσ τθσ κζςπιςθσ διατάξεων 

αναγκαίων για τθν προάςπιςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ.  

 Τθ νομικι υποςτιριξθ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ ςτθν Επιτροπι Υπουργϊν 

του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ και ςε κάκε άλλο ενωςιακό ι διεκνζσ όργανο ι 

                                                      
151

 Βλ. άρκρο 3 του ν. 4831/2021 (Α 170).  
152

 Βλ. Ρετροπουλάκοσ, Σ. (2015, Λοφλιοσ). Το Νομικό Συμβοφλιο του Κράτουσ και θ ιςτορία του. Ανάκτθςθ 
Μάρτιοσ 2022, από Λςτοςελίδα του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ.  
153

 Βλ. άρκρο 1 του ν. 4831/2021 (Α 170).  
154

 Βλ. τθ με αρικμό 151 υποςθμείωςθ 
155

 Βλ. άρκρο 4 του ν. 4831/2021 (Α 170).  

http://www.nsk.gr/documents/15678/26607/History_head.pdf/bb855049-b1df-4694-b8c3-80f9902f8352
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οργανιςμό, πλζον αυτϊν τθσ περ. α’, εκτόσ αν προβλζπεται διαφορετικά από 

ειδικι διάταξθ.  

 Τθ νομικι υποςτιριξθ τθσ Διυπουργικισ Επιτροπισ Αναδιαρκρϊςεων και 

Αποκρατικοποιιςεων, ιδίωσ ςε κζματα που αφοροφν ςτθ διαδικαςία και τουσ 

όρουσ διενζργειασ των αποκρατικοποιιςεων. 

Επίςθσ, ςτθν αρμοδιότθτα του ΝΣΚ θ ανικει και θ νομικι υποςτιριξθ των 

Ανεξάρτθτων Αρχϊν και των Ν.Ρ.Δ.Δ156.  

Ακόμθ, το ΝΣΚ, εφόςον πλθρείται μια ςειρά προχποκζςεων 157  δφναται να 

αναλαμβάνει τθν υπεράςπιςθ των υπαλλιλων του Δθμοςίου, των Ανεξάρτθτων 

Αρχϊν και των Ν.Ρ.Δ.Δ, ενϊπιον των ποινικϊν δικαςτθρίων, μετά από ζγκριςθ 

ςχετικοφ αιτιματοσ του υπαλλιλου από τον αρμόδιο Υπουργό, ι από το κατά 

περίπτωςθ αρμόδιο όργανο διοίκθςθσ των Ανεξάρτθτων Αρχϊν ι Ν.Ρ.Δ.Δ  

Τζλοσ, Ο Ρρόεδροσ του ΝΣΚ είναι Αντιπρόςωποσ (Αgent) τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ 

ςτο Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου (Ε.Δ.Δ.Α.) με ςυγκεκριμζνα 

κακικοντα όπωσ αυτά ορίηονται ςτο άρκρο 12 του ν.4831/2021 (Α170).  

υγκρότθςθ  

Το Νομικό Συμβοφλιο του Κράτουσ, ωσ ςυλλογικό όργανο, λειτουργεί ςε Ολομζλεια 

(Ρλιρθ, Τακτικι Α’ και Β’ και Διακοπϊν), Τμιματα και Τριμελείσ Επιτροπζσ158. Τα δε 

μζλθ του ΝΣΚ που ανικουν ςτο κφριο προςωπικό απολαμβάνουν οριςμζνα από τα 

προνόμια των δικαςτικϊν λειτουργϊν ζχοντασ για αυτοφσ ανάλογθ εφαρμογι οι 

                                                      
156

 Ππωσ προβλζπεται ςε ειδικζσ διατάξεισ. Για περ. βλ. άρκρο 4 του ν.4831/2021 (Α 170) 
157

 Βλ. άρκρο 4 παράγραφο 4 του 4831/2021 (Α 170): Θ δυνατότθτα αυτι υφίςταται μόνο εφόςον ςυντρζχουν 
ςωρευτικά οι παρακάτω προχποκζςεισ:  

α) ζχει αςκθκεί ποινικι δίωξθ για αδικιματα που τουσ αποδίδονται κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων 
τουσ,  

β) ζχει διενεργθκεί ζνορκθ διοικθτικι εξζταςθ (ΕΔΕ) ι ζχει εκδοκεί πόριςμα εςωτερικοφ ελζγχου, όπου 
δεν διαπιςτϊνεται θ διάπραξθ πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ ςχετικοφ με τθν πράξθ για τθν οποία 
διϊκονται,  

γ) δεν εκπροςωποφνται από δικθγόρο κατά τθν ενϊπιον του παραπάνω δικαςτθρίου διαδικαςία, και  
δ) θ άςκθςθ τθσ ποινικισ δίωξθσ δεν ζγινε κατόπιν καταγγελίασ ι ενζργειασ τθσ υπθρεςίασ τουσ ι άλλθσ 

διοικθτικισ αρχισ.  
Αντί τθσ εκπροςϊπθςθσ από λειτουργό του ΝΣΚ, ο αρμόδιοσ Υπουργόσ ι το κατά περίπτωςθ αρμόδιο όργανο, 
μπορεί να εγκρίνει τθν υπεράςπιςθ του υπαλλιλου από δικθγόρο τθσ επιλογισ του, θ αμοιβι του οποίου 
καταβάλλεται από το Δθμόςιο, τθν Ανεξάρτθτθ Αρχι ι το Ν.Ρ.Δ.Δ., ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 29 του 
ν.4831/2021 (Α 133).  
158

 Βλ. άρκρο 5 παράγραφο 1 του ν.4831/2021 (Α 170).  
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διατάξεισ των άρκρων 88 παράγραφοι 2 και 5 και 90 παράγραφοσ 5 του 

Συντάγματοσ159.  

Ολομζλεια 

Θ Ρλιρθσ Ολομζλεια αποτελείται από τον Ρρόεδρο, τουσ Αντιπροζδρουσ του ΝΣΚ και 

τουσ Νομικοφσ Συμβοφλουσ του Κράτουσ και ςυνεδριάηει νόμιμα όταν παρίςτανται 

περιςςότερα από τα μιςά μζλθ τθσ160.  

Θ Τακτικι Ολομζλεια αποτελείται από τον Ρρόεδρο, τουσ Αντιπροζδρουσ του ΝΣΚ και 

τουσ Νομικοφσ Συμβοφλουσ του Κράτουσ και λειτουργεί ςε δυο ςυνκζςεισ, τθν Α’ και 

τθ Β’. Θ Τακτικι Ολομζλεια ςυνεδριάηει νόμιμα, όταν παρίςτανται τουλάχιςτον τα 

τρία πζμπτα (3/5) των μελϊν τθσ161. 

Στθν Ολομζλεια, Ρλιρθ, Τακτικι ι Διακοπϊν, προεδρεφει ο Ρρόεδροσ του ΝΣΚ και αν 

δεν υπάρχει, είναι απϊν ι κωλφεται, ο αρχαιότεροσ από τουσ λειτουργοφσ του ΝΣΚ 

που παρίςταται. Ειςθγθτισ ορίηεται μζλοσ τθσ Ολομζλειασ ι Ράρεδροσ του ΝΣΚ162. 

Σμιματα 

Τα Τμιματα αποτελοφνται από Αντιπροζδρουσ του ΝΣΚ και Νομικοφσ Συμβοφλουσ 

του Κράτουσ. Ο αρικμόσ και θ ςυγκρότθςθ των Τμθμάτων ορίηονται πριν από τθν 

ζναρξθ κάκε δικαςτικοφ ζτουσ, με απόφαςθ του Ρροζδρου. Τα Τμιματα 

ςυνεδριάηουν νόμιμα όταν παρίςτανται περιςςότερα από τα μιςά μζλθ που 

ςυμμετζχουν ςε αυτά. Στα Τμιματα προεδρεφει Αντιπρόεδροσ του ΝΣΚ και αν δεν 

υπάρχει, απουςιάηει ι κωλφεται, ο αρχαιότεροσ από τουσ λειτουργοφσ του ΝΣΚ που 

παρίςτανται. Ο Ρρόεδροσ του ΝΣΚ μπορεί να προεδρεφει ςε οποιοδιποτε Τμιμα163.  

Το ΝΣΚ, πζρα από τθν με τθν Ολομζλεια και τα Τμιματα, αςκεί τισ αρμοδιότθτζσ του 

και από τουσ Σχθματιςμοφσ, τα Γραφεία Νομικοφ Συμβουλίου, τα Ειδικά Γραφεία, τα 

Δικαςτικά Γραφεία, τουσ δικθγόρουσ του Δθμοςίου, τισ δικθγορικζσ εταιρείεσ και 

τουσ δικθγόρουσ τθσ αλλοδαπισ.  

                                                      
159

 Βλ. άρκρο 100
Α
 τελευταίο εδάφιο του Συντάγματοσ.  

160
 Βλ. άρκρο 5 παράγραφο 2 του ν. 4831/2021 (Α 170). 

161
 Βλ. άρκρο 5 παράγραφο 3 του ν. 4831/2021 (Α 170). 

162
 Βλ. άρκρο 5 παράγραφο 4 του ν. 4831/2021 (Α 170). 

163
 Βλ. άρκρο 5 παράγραφο 5 του ν. 4831/2021 (Α 170). 
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Με απόφαςθ του Ρροζδρου του ΝΣΚ, θ οποία δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του ΝΣΚ, μποροφν να ςυγκροτοφνται 

κεματικοί Σχθματιςμοί, με αντικείμενο τον ενιαίο και ςυνολικό χειριςμό ομάδων 

δικαςτικϊν ι εξϊδικων υποκζςεων όπωσ φορολογικζσ-τελωνειακζσ υποκζςεισ, 

ποινικζσ υποκζςεισ, υποκζςεισ ςυμβάςεων μεγάλων προμθκειϊν κ.α.164.  

Τα Γραφεία Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ 165  και τα Ειδικά Γραφεία 166 

λειτουργοφν ςε διάφορουσ φορείσ του δθμοςίου, με κφρια κακικοντα μεταξφ 

άλλων, τθν παροχι γνωμοδοτιςεων, τθ νομοτεχνικι υποςτιριξθ κατά τθν κατάρτιςθ 

ςχεδίων νόμων και κανονιςτικϊν πράξεων, κακϊσ και τθν ενϊπιον όλων των 

Δικαςτθρίων και Αρχϊν παράςταςθ και υπεράςπιςθ.  

Τα Δικαςτικά γραφεία λειτουργοφν ςε διάφορεσ πόλεισ τθσ χϊρασ167 με κφρια 

ευκφνθ τθν ενϊπιον όλων των δικαςτθρίων και αρχϊν τθσ κακ’ φλθ ι κατά τόπο 

αρμοδιότθτάσ του παράςταςθ και υπεράςπιςθ του Δθμοςίου και των φορζων του 

για τουσ οποίουσ προβλζπεται θ εκπροςϊπθςθ ςτθν Ρεριφζρεια από το ΝΣΚ168.  

Σε περίπτωςθ που δεν υφίςτανται Δικαςτικά Γραφεία ςε διάφορεσ περιοχζσ ι αν 

υφίςτανται, αλλά θ πρόςβαςθ ςε κάποιεσ ζδρεσ ιδίωσ ειρθνοδικείων είναι δυςχερισ 

                                                      
164

 Βλ. άρκρο 16 του ν. 4831/2021 (Α 170).  
165

 Γραφεία Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ λειτουργοφν ςτθ Βουλι των Ελλινων, ςτθν Ρροεδρία τθσ 
Κυβζρνθςθσ, ςε κάκε Υπουργείο, ςτο Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, ςτο Εκνικό Μετςόβιο 
Ρολυτεχνείο, ςτο Γεωπονικό Ρανεπιςτιμιο, ςτθν Ανϊτατθ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν, ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων (ΤΡΔ), ςτον Θλεκτρονικό Εκνικό Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (e-ΕΦΚΑ) ςτθν Ακινα, ςτθν Εκνικι Αρχι 
Διαφάνειασ (ΕΑΔ), ςτον Οργανιςμό Ρρονοιακϊν Επιδομάτων και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΟΡΕΚΑ), ςτον Εκνικό 
Οργανιςμό Ραροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ (ΕΟΡΥΥ) ςτθν Ακινα, ςτθν Ακαδθμία Ακθνϊν, ςτθν Αρχι Ρολιτικισ 
Αεροπορίασ (ΑΡΑ), ςτθν Υπθρεςία Ρολιτικισ Αεροπορίασ (ΥΡΑ), ςτθν Επιτροπι Λογιςτικισ Τυποποίθςθσ και 
Ελζγχων (ΕΛΤΕ), ςτον Οργανιςμό Διαχείριςθσ Δθμοςίου Χρζουσ (ΟΔΔΘΧ) και ςτον Ρειραιά. Βλ. και άρκρο 20 του 
ν. 4831/2021 (Α 170). 
166

Στθν Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ) και ςτο Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων 
λειτουργοφν, ωσ υπθρεςιακζσ μονάδεσ του ΝΣΚ, Ειδικό Νομικό Γραφείο Δθμοςίων Εςόδων και Ειδικό Γραφείο 
Ενωςιακοφ (πρϊθν Κοινοτικοφ) Δικαίου, αντίςτοιχα. Για περ. βλ. άρκρο 20 παράγραφο 3 του ν.4831/2021 (Α 
170).  
167

 Βλ. Δικαςτικά Γραφεία του ΝΣΚ λειτουργοφν ςτισ πόλεισ: Αγρίνιο, Αλεξανδροφπολθ, Βζροια, Βόλο, Θράκλειο, 
Λωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κατερίνθ, Κζρκυρα, Κοηάνθ, Κομοτθνι, Κόρινκο, Λαμία, Λάριςα, Λιβαδειά, 
Μεςολόγγι, Ναφπλιο, Ράτρα, Ρολφγυρο, Ρφργο, όδο, Σζρρεσ, Σπάρτθ, Σφρο, Τρίκαλα, Τρίπολθ, Χαλκίδα και 
Χανιά. Δικαςτικά Γραφεία λειτουργοφν επίςθσ ςτο Ράντειο Ρανεπιςτιμιο Κοινωνικϊν και Ρολιτικϊν Επιςτθμϊν, 
ςτο Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Αττικισ, ςτο Ρανεπιςτιμιο Μακεδονίασ, ςτο Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου, ςτο 
Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ, ςτο Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ, ςτον Οργανιςμό Διαχείριςθσ και Ανάπτυξθσ 
Ρολιτιςτικϊν Ρόρων (Ο.Δ.Α.Ρ.), κακϊσ και ςε Ανεξάρτθτεσ Διοικθτικζσ Αρχζσ, δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ι Ν.Ρ.Δ.Δ., 
εφόςον προβλζπεται από ειδικζσ οργανικζσ διατάξεισ. 
168

 Βλ. άρκρο 21 του ν. 4831/2021 (Α 170).  
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ι οι υπθρετοφντεσ ςτα Δικαςτικά Γραφεία αδυνατοφν να ανταπεξζλκουν λόγω 

αυξθμζνου φόρτου, τότε δφναται να ανατίκενται ςε δικθγόρουσ του Δθμοςίου θ 

δικαςτικι εκπροςϊπθςθ και θ υπεράςπιςθ των υποκζςεων του Δθμοςίου ενϊπιον 

των Δικαςτθρίων169.  

Τζλοσ, υπάρχει θ δυνατότθτα να ορίηονται δικθγορικζσ εταιρείεσ ι δικθγόροι ςτθν 

αλλοδαπι, είτε για τθν παροχι νομικϊν υπθρεςιϊν, είτε ειδικότερα για τθ δικαςτικι 

εκπροςϊπθςθ του Κράτουσ ι των λοιπϊν φορζων ενϊπιον δικαςτθρίων ι αρχϊν 

ςτθν αλλοδαπι170.   

                                                      
169

 Βλ. άρκρο 30 του ν.4831/2021 (Α 170).  
170

 Βλ. άρκρο 31 του ν. 4831/2021 (Α 170).  
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Ο ΕΛΕΓΧΟ ΣΘ ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ  

Κεμελιϊδθσ υποχρζωςθ κάκε δθμοκρατικά οργανωμζνθσ πολιτείασ ςτθν οποία 

ζχουν εφαρμογι οι αρχζσ του κράτουσ δικαίου, είναι μεταξφ άλλων, και θ προςταςία 

του διοικοφμενου από τθ δράςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ.  

Στο πλαίςιο αυτό ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ προβλζπονται οι εξισ τρόποι ελζγχου:  

Ο ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ  

Θ Κυβζρνθςθ υπόκειται ςτον ζλεγχο τθσ Βουλισ, όπωσ προβλζπεται ςτο Σφνταγμα 

και τον Κανονιςμό τθσ Βουλισ.  

Αςκείται από τθ Βουλι ςε ολομζλεια, δφο τουλάχιςτον φορζσ τθ βδομάδα, με τθν 

ζναρξθ και λιξθ τθσ εβδομάδασ, δθλαδι, κάκε Δευτζρα και Ραραςκευι171.  

Τα κυριότερα μζςα άςκθςθσ του κοινοβουλευτικοφ ελζγχου είναι οι α) οι αναφορζσ 

β) οι ερωτιςεισ γ) οι επίκαιρεσ ερωτιςεισ δ) οι αιτιςεισ κατάκεςθσ εγγράφων ε) οι 

επερωτιςεισ, ςτ) οι επίκαιρεσ επερωτιςεισ και η) θ ςφςταςθ εξεταςτικϊν 

επιτροπϊν172. 

Επίςθσ, ςτο πλαίςιο του κοινοβουλευτικοφ ελζγχου εντάςςονται θ πρόταςθ 

εμπιςτοςφνθσ ι δυςπιςτίασ προσ τθν Κυβζρνθςθ.  

ΑΝΑΦΟΡΕ 

Στο άρκρο 69 του Συντάγματοσ, προβλζπεται θ δυνατότθτα υποβολισ αναφορϊν των 

πολιτϊν ςτθ Βουλι, θ δε διαδικαςία κακορίηεται με περιςςότερθ λεπτομζρεια ςτο 

άρκρο 125 του Κανονιςμοφ τθσ Βουλισ (ΚτΒ).  

Θ αναφορά δίνει ςτον πολίτθ(ι ςε ομάδα πολιτϊν) τθ δυνατότθτα να απευκφνει ςτθ 

Βουλι των Ελλινων, κάποιο αίτθμα ι παράπονό του. Θ αναφορά πρζπει να είναι 

ζγγραφθ και επϊνυμθ διαφορετικά, αρχειοκετείται.  

                                                      
171

 Βλ. άρκρα 53 παράγραφοσ 1 και 128 παράγραφοσ 1 του ΚτΒ.  
172

 Βλ. άρκρο 124 παράγραφοσ 4 του ΚτΒ 
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Θ αναφορά υποβάλλεται ςτθ Βουλι είτε απευκείασ από τον πολίτθ με παράδοςι τθσ 

ςτον Ρρόεδρο τθσ Βουλισ είτε μζςω ενόσ Βουλευτι. Επίςθσ, υφίςταται δυνατότθτα 

ςτουσ Βουλευτζσ που επικυμοφν να υιοκετιςουν μια αναφορά να τθν 

προςυπογράψουν κατά τθν κατάκεςι τθσ ι κατά τθν ανακοίνωςι τθσ ςτθ Βουλι.  

Στθ ςυνζχεια, διαβιβάηεται ςτον αρμόδιο Υπουργό, ο οποίοσ οφείλει εντόσ είκοςι 

πζντε (25) θμερϊν να απαντιςει ςτθ Βουλι με ταυτόχρονθ κοινοποίθςθ ςτουσ 

Βουλευτζσ που τθν ζχουν υιοκετιςει κακϊσ και ςε αυτόν που τθν υπζβαλλε.  

Σε περίπτωςθ που ο Υπουργόσ δεν απαντιςει ι απαντιςει εκπρόκεςμα τότε 

ενεργοποιείται θ διαδικαςία των επίκαιρων ερωτιςεων.  

ΕΡΩΣΘΕΙ  

Οι ερωτιςεισ173 υποβάλλονται από τουσ Βουλευτζσ προσ τουσ αρμόδιουσ Υπουργοφσ 

όταν επικυμοφν να ενθμερωκοφν για το αν κάποιο περιςτατικό αλθκεφει ι για το 

ποια μζτρα προτίκεται να λάβει θ Κυβζρνθςθ για τθν αντιμετϊπιςθ ςυγκεκριμζνου 

κζματοσ γενικοφ ι τοπικοφ ενδιαφζροντοσ.  

Ππωσ και οι αναφορζσ, οι ερωτιςεισ πρζπει να είναι γραπτζσ και να διατυπϊνουν με 

ςυντομία και ςαφινεια το υπό εξζταςθ κζμα. Στθ ςυνζχεια, οι υποβλθκείςεσ 

ερωτιςεισ διαβιβάηονται από τισ υπθρεςίεσ τθσ Βουλισ ςτον Υπουργό, ο οποίοσ 

οφείλει να απαντιςει επίςθσ γραπτϊσ μζςα ςε είκοςι πζντε (25) θμζρεσ από τθν 

κατάκεςι τουσ διαφορετικά, οι απαντιςεισ κεωροφνται εκπρόκεςμεσ.  

Οι απαντιςεισ των Υπουργϊν ςτισ ερωτιςεισ των Βουλευτϊν καταχωρίηονται ςτα 

Ρρακτικά τθσ Boυλισ. 

ΕΠΙΚΑΙΡΕ ΕΡΩΣΘΕΙ  

Οι επίκαιρεσ ερωτιςεισ174 υποβάλλονται ομοίωσ από τουσ Βουλευτζσ, για κζματα 

άμεςθσ επικαιρότθτασ, οι οποίεσ απευκφνονται ςτον Ρρωκυπουργό ι τουσ 

αρμόδιουσ Υπουργοφσ και απαντοφν προφορικά ςτθ Βουλι οι ίδιοι. 

                                                      
173

 Βλ. άρκρο 126 του ΚτΒ 
174

 Βλ. άρκρα 129-132
Α
 του ΚτΒ 
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Υποβάλλονται γραπτϊσ, και με ςφντομο και περιεκτικό τρόπο κα πρζπει να 

αποτυπϊνονται τα ςτοιχεία που είναι απαραίτθτα για τον προςδιοριςμό του 

κζματοσ, κακϊσ και των αντιςτοίχων, δφο το πολφ, ςυγκεκριμζνων ερωτθμάτων, που 

πρζπει να απαντθκοφν.  

 Ο Ρρωκυπουργόσ απαντά ο ίδιοσ ςε δφο τουλάχιςτον επίκαιρεσ ερωτιςεισ που 

επιλζγει ο ίδιοσ μια φορά τουλάχιςτον τθν εβδομάδα, εκτόσ αν το κζμα τθσ 

ερϊτθςθσ είναι τθσ αποκλειςτικισ αρμοδιότθτασ Υπουργοφ, οπότε απαντά εκείνοσ.  

ΑΙΣΘΕΙ ΚΑΣΑΘΕΘ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Οι Βουλευτζσ μποροφν να ηθτοφν, κατόπιν γραπτοφ αιτιματοσ, τθν κατάκεςθ 

εγγράφων175 που ςχετίηονται γενικά με μια δθμόςια υπόκεςθ από τουσ αρμόδιουσ 

Υπουργοφσ.  

Οι Υπουργοί οφείλουν μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ είτε να αποςτείλουν τα ςχετικά 

ζγγραφα είτε να ενθμερϊςουν για τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν είναι δυνατι θ 

κατάκεςι μερικϊν ι όλων.  

Επιςθμαίνεται, ότι δεν μποροφν να κατατεκοφν ζγγραφα που αφοροφν διπλωματικό 

ι ςτρατιωτικό ι ςχετικό με τθν αςφάλεια του Κράτουσ μυςτικό.  

ΕΠΕΡΩΣΘΕΙ  

Οι επερωτιςεισ176 ςτοχεφουν ςτον ζλεγχο τθσ Κυβζρνθςθσ και ζχουν αντικείμενο 

πράξεισ ι παραλείψεισ.  

Επίςθσ, ο Βουλευτισ που είχε υποβάλλει ερϊτθςθ αλλά κρίνει ότι θ απάντθςθ του 

Υπουργοφ δεν είναι επαρκισ ι δεν του παραδόκθκαν εμπροκζςμωσ τα ζγγραφα που 

ηιτθςε ι οριςμζνα από αυτά, μπορεί να κατακζςει επερϊτθςθ.  

Οι επερωτιςεισ ςυηθτοφνται ςτθν Ολομζλεια τθσ Βουλισ των Ελλινων. Θ Βουλι 

μπορεί να αποφαςίςει τθν ταυτόχρονθ ςυηιτθςι τουσ αν υπάρχουν περιςςότερεσ 

επερωτιςεισ για το ίδιο κζμα ι ακόμθ και τθ γενίκευςθ τθσ ςυηιτθςθσ.  

                                                      
175

 Βλ. άρκρο 133 του ΚτΒ 
176 Βλ. άρκρα 134-137 του ΚτΒ 
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ΕΠΙΚΑΙΡΕ ΕΠΕΡΩΣΘΕΙ 

Οι επίκαιρεσ επερωτιςεισ 177  αφοροφν κζματα άμεςθσ επικαιρότθτασ και 

ςυηθτοφνται κατά τθ ςυνεδρίαςθ του κοινοβουλευτικοφ ελζγχου κάκε Δευτζρα ςτθν 

Ολομζλεια αλλά και ςε οριςμζνεσ ςυνεδριάςεισ του Τμιματοσ διακοπισ των 

εργαςιϊν.  

Το κείμενο τθσ επερϊτθςθσ πρζπει να ζχει επίκαιρο περιεχόμενο, να φζρει τθν 

ζνδειξθ ςτθν επικεφαλίδα «επίκαιρθ επερϊτθςθ» και να υπογράφεται από το 

Βουλευτι ι τουσ Βουλευτζσ που τθν υποβάλλουν.  

Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικαςίεσ που προβλζπει ο Κανονιςμόσ τθσ Βουλισ για τισ 

επερωτιςεισ εφαρμόηονται και ςτισ επίκαιρεσ επερωτιςεισ. 

ΕΞΕΣΑΣΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ 

Θ Ολομζλεια τθσ Βουλισ για τθν εξζταςθ ειδικϊν ηθτθμάτων δθμοςίου 

ενδιαφζροντοσ μπορεί να ςυνιςτά εξεταςτικζσ επιτροπζσ178 από μζλθ τθσ.  

Θ πρόταςθ για ςφςταςθ εξεταςτικι επιτροπισ πρζπει να υπογράφεται από το ζνα 

πζμπτο (1/5) του όλου αρικμοφ των Βουλευτϊν ι αν το υπό εξζταςθ ηιτθμα αφορά 

ςε κζματα εξωτερικισ πολιτικισ και εκνικισ άμυνασ πρζπει να υπογράφεται από τθν 

απόλυτθ πλειοψθφία του όλου αρικμοφ των Βουλευτϊν. 

Για τθν εκπλιρωςθ του ζργου τουσ οι εξεταςτικζσ επιτροπζσ ζχουν όλεσ τισ 

αρμοδιότθτεσ των ανακριτικϊν αρχϊν κακϊσ και του ειςαγγελζα πλθμμελειοδικϊν 

και ενεργοφν κάκε αναγκαία, κατά τθν κρίςθ τουσ, ζρευνα για τθν επίτευξθ του 

ςκοποφ για τον οποίο ςυςτάκθκαν. Ειδικότερα, μποροφν να ςυλλζγουν πλθροφορίεσ 

και ζγγραφα από δθμόςιεσ αρχζσ και πολίτεσ, να εξετάηουν μάρτυρεσ, να ενεργοφν 

αυτοψίεσ ι να διατάςςουν πραγματογνωμοςφνθ179. 

Πταν θ επιτροπι ολοκλθρϊςει τισ εργαςίεσ τθσ, ςυντάςςει αιτιολογθμζνο πόριςμα 

και μαηί με τισ αποδείξεισ υποβάλλεται ςτθν Ολομζλεια τθσ Βουλισ, ανακοινϊνεται 

                                                      
177

 Βλ. άρκρο 138 του ΚτΒ 
178

 Βλ. άρκρα 68 παρ. 2,3 του Σ και 144-149 του ΚτΒ 
179

 Με τουσ με τουσ όρουσ και τισ διατυπϊςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του Κϊδικα Ροινικισ 
Δικονομίασ.  
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και καταχωρίηεται ςτα Ρρακτικά. Εάν, ςυμφωνεί τουλάχιςτον το ζνα πζμπτο (1/5) 

των Βουλευτϊν, το πόριςμα εγγράφεται και ςτθν θμεριςια διάταξθ για ςυηιτθςθ.  

ΠΡΟΣΑΘ ΕΜΠΙΣΟΤΝΘ  

Εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν ορκωμοςία του Ρρωκυπουργοφ, θ Κυβζρνθςθ 

οφείλει να ηθτιςει ψιφο εμπιςτοςφνθσ180 από τθ Βουλι. Θ Κυβζρνθςθ μπορεί και 

οποτεδιποτε άλλοτε να ηθτιςει ψιφο εμπιςτοςφνθσ τθσ Βουλισ με γραπτι ι 

προφορικι διλωςθ του Ρρωκυπουργοφ ςτθ Βουλι. 

Θ Κυβζρνθςθ απολαφει τθσ εμπιςτοςφνθσ τθσ Βουλισ αν θ πρόταςθ εμπιςτοςφνθσ 

εγκρικεί από τθν απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων Βουλευτϊν, θ οποία όμωσ δεν 

επιτρζπεται να είναι μικρότερθ από τα δφο πζμπτα (2/5) του όλου αρικμοφ των 

Βουλευτϊν. 

Θ ψθφοφορία για τισ προτάςεισ εμπιςτοςφνθσ είναι πάντοτε ονομαςτικι. 

ΠΡΟΣΑΘ ΔΤΠΙΣΙΑ  

Θ Βουλι μπορεί με απόφαςι τθσ, εφόςον εγκρικεί από τθν απόλυτθ πλειοψθφία του 

όλου αρικμοφ των Βουλευτϊν, να αποςφρει τθν εμπιςτοςφνθ τθσ από τθν 

Κυβζρνθςθ ι από μζλοσ τθσ φςτερα από πρόταςθ δυςπιςτίασ181.  

H πρόταςθ δυςπιςτίασ πρζπει να υπογράφεται από το o ζνα ζκτο (1/6) τουλάχιςτον 

των Βουλευτϊν και να περιλαμβάνει ςαφϊσ τα κζματα για τα οποία κα διεξαχκεί θ 

ςυηιτθςθ. H πρόταςθ δυςπιςτίασ υποβάλλεται ςτον Ρρόεδρο ςε δθμόςια 

ςυνεδρίαςθ τθσ Βουλισ. 

ΆΛΛΑ ΜΕΑ ΑΚΘΘ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ 

Ωσ μζςα άςκθςθσ ελζγχου τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ μπορεί να λειτουργιςουν 

ακόμθ182 θ ψιφιςθ του Ρροχπολογιςμοφ κακϊσ και θ κφρωςθ του Απολογιςμοφ και 

                                                      
180

 Βλ. άρκρα 84 του Συντάγματοσ και 141 του ΚτΒ 
181

 Βλ. άρκρα 84 του Συντάγματοσ και 142 του ΚτΒ 
182

 Βλ. παράγραφο 389 ςτο Σπθλιωτόπουλοσ, Ε. (2015). Εγχειρίδιο Διοικθτικοφ Δικαίου. Τόμοσ 2. 15θ Ζκδοςθ, 
Νομικι Βιβλιοκικθ ΑΕΒΕ. 
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του γενικοφ Λςολογιςμοφ του Κράτουσ, λαμβανομζνου υπόψθ ότι ςτο πλαίςιο των 

ςχετικϊν ςυηθτιςεων αξιολογείται το ζργο και οι επιλογζσ τθσ Κυβζρνθςθσ.  

Θ Βουλι ζχει ακόμθ τθ δυνατότθτα άςκθςθσ ελζγχου και κατά τθ ςυηιτθςθ των 

νομοςχεδίων που ειςάγει θ Κυβζρνθςθ.  

Στισ ειδικζσ διαδικαςίεσ του κοινοβουλευτικοφ ελζγχου εντάςςεται και θ ςυηιτθςθ 

προ θμερθςίασ διατάξεωσ183 κατά τθν οποία ο Ρρωκυπουργόσ ενθμερϊνει τθ Βουλι 

για εκνικά κζματα ι κζματα γενικότερου ενδιαφζροντοσ και αμζςωσ επακολουκεί 

ςυηιτθςθ (ςυηιτθςθ προ θμερθςίασ διατάξεωσ).  

Στο πλαίςιο άςκθςθσ του ελζγχου τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ από τθ Βουλι εντάςςεται 

και θ διαδικαςία ελζγχου των Ανεξάρτθτων Αρχϊν, οι οποίεσ είναι υποχρεωμζνεσ να 

υποβάλλουν ςτον Ρρόεδρο τθσ Βουλισ, εντόσ του πρϊτου τριμινου κάκε ζτουσ, 

Ζκκεςθ Ρεπραγμζνων184 για το ζργο που επιτζλεςαν κατά το περαςμζνο ζτοσ. Θ 

ζκκεςθ διαβιβάηεται ςτθ μόνιμθ επιτροπι κεςμϊν και διαφάνειασ ι ςτθν αρμόδια 

διαρκι επιτροπι ι και ςε επιτροπι ςυνιςτϊμενθ, κατά περίπτωςθ, από τθ Διάςκεψθ 

των Ρροζδρων. Στθ ςυνζχεια θ μόνιμθ επιτροπι κεςμϊν και διαφάνειασ, θ αρμόδια 

διαρκισ επιτροπι και θ τυχόν ςυνιςτϊμενθ επιτροπι υποβάλλουν ςτον Ρρόεδρο τθσ 

Βουλισ τα πορίςματα των ςυηθτιςεϊν τουσ για το ζργο κάκε ανεξάρτθτθσ αρχισ, ο 

οποίοσ τα αποςτζλλει ςτον αρμόδιο Υπουργό και τθν ελεγχόμενθ αρχι.  

Ο ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

Ο διοικθτικόσ ζλεγχοσ τθσ δράςθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (αυτοζλεγχοσ) αςκείται 

από όργανα του Κράτουσ ι άλλων Δθμοςίων Νομικϊν Ρροςϊπων.  

Λαμβάνει διάφορεσ μορφζσ όπωσ ο ιεραρχικόσ ζλεγχοσ, ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ, θ 

διοικθτικι εποπτεία, ο ζλεγχοσ από ελεγκτικοφσ φορείσ ι φορείσ με ελεγκτικζσ 

αρμοδιότθτεσ.  

 

 

                                                      
183

 Βλ. άρκρο 143 του ΚτΒ 
184

 Βλ. άρκρα 101Α του Συντάγματοσ και 138Α του ΚτΒ. 
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ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ  

Στο πλαίςιο οργάνωςθσ και λειτουργίασ των δθμοςίων νομικϊν προςϊπων, τα 

διοικθτικά όργανα που προβλζπονται από τουσ κανόνεσ δικαίου, δφναται να 

εντάςςονται ςε περιςςότερεσ οργανωτικζσ ενότθτεσ που περιλαμβάνουν 

περιςςότερεσ μονάδεσ όπωσ π.χ. ςε Υπουργεία, Διευκφνςεισ, Τμιματα, 

αποκεντρωμζνεσ διοικιςεισ κ.α. Τα όργανα που είναι ενταγμζνα ςτθν ίδια 

οργανωτικι ενότθτα ζχουν μεταξφ τουσ ιεραρχικι ςχζςθ185.  

Στο πλαίςιο αυτισ τθσ ςχζςθσ υφίςταται θ δυνατότθτα του ιεραρχικά ανϊτερου 

οργάνου να αςκεί αφενόσ ζλεγχο νομιμότθτασ με ςκοπό τθν ορκι ερμθνεία και 

εφαρμογι του κανόνα δικαίου, αφετζρου ζλεγχο ςκοπιμότθτασ ι ουςιαςτικό ζλεγχο 

με τον οποίο εξετάηεται το ςκόπιμο ι μθ τθσ ρφκμιςθσ που κεςπίηεται με τισ πράξεισ 

του οργάνου186.  

Ο ιεραρχικόσ ζλεγχοσ διεξάγεται προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ ενότθτα τθσ 

δράςθσ οργάνων του δθμοςίου νομικοφ προςϊπου. Ωςτόςο, για τθ διαςφάλιςθ από 

τθν άλλθ πλευρά τθσ αρχισ τθσ αμερολθψίασ, ιεραρχικι ςχζςθ δεν υφίςταται 

ανάμεςα ςτα ζμμεςα ςυλλογικά όργανα (αποφαςιςτικισ ι γνωμοδοτικισ 

αρμοδιότθτασ) με τα άμεςα όργανα του Κράτουσ ι δθμοςίου νομικοφ προςϊπου187.  

Ο ιεραρχικόσ ζλεγχοσ αςκείται χωρίσ να υφίςταται ανάγκθ ρθτισ πρόβλεψθσ ςε νόμο 

αφοφ ςφμφωνα με τθν νομολογία του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ (ΣτΕ) τεκμαίρεται 

από τθν ίδια τθν ιεραρχικι οργάνωςθ (ΣτΕ 1678/1955). 

Καταρχιν, όλεσ οι πράξεισ των υφιςτάμενων οργάνων αν δεν ορίηεται διαφορετικά 

υπόκεινται ςε ζλεγχο νομιμότθτασ, και εφόςον προβλζπεται ειδικά και ςε ζλεγχο 

ςκοπιμότθτασ188.  

Με κριτιριο τθ χρονικι ςτιγμι ζκδοςθσ τθσ πράξθσ, ο ζλεγχοσ διακρίνεται ςε 

προλθπτικό, όταν λαμβάνει χϊρα πριν τθν ζκδοςι τθσ, και ζχει τθ μορφι οδθγιϊν 

και υποδείξεων και ςε καταςταλτικό, όταν αςκείται μετά τθν ζκδοςθ τθσ πράξθσ.  

                                                      
185

 Σπθλιωτόπουλοσ, Ε. (2017). Εγχειρίδιο Διοικθτικοφ Δικαίου. Τόμοσ 1. 15θ Ζκδοςθ, Νομικι Βιβλιοκικθ ΑΕΒΕ. 
186

 Βλ. τθ με αρικμό 5 υποςθμείωςθ 
187

 Βλ. τθ με αρικμό 185 υποςθμείωςθ 
188

 Βλ. τθ με αρικμό 38 υποςθμείωςθ 
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Ο ιεραρχικόσ ζλεγχοσ δφναται να διενεργείται και κατόπιν άςκθςθσ διοικθτικισ 

προςφυγισ189 εκ μζρουσ του διοικοφμενου με ςκοπό τθν ανάκλθςθ, τροποποίθςθ ι 

ακφρωςθ τθσ πράξθσ.  

ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΖΛΕΓΧΟ  

Στο πλαίςιο ενίςχυςθσ των μθχανιςμϊν λογοδοςίασ ειςιχκθ προςφάτωσ 190  ο 

εςωτερικόσ ζλεγχοσ ωσ μια νζα μορφι ελζγχου τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ.  

Ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ ορίηεται ωσ μια ανεξάρτθτθ, αντικειμενικι, διαβεβαιωτικι και 

ςυμβουλευτικι δραςτθριότθτα, ςχεδιαςμζνθ να προςδίδει αξία και να βελτιϊνει τισ 

λειτουργίεσ του φορζα191. Υιοκετϊντασ μια ςυςτθματικι, επαγγελματικι προςζγγιςθ 

ςτθν αξιολόγθςθ και βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των διαδικαςιϊν 

διαχείριςθσ κινδφνων, του Συςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου και των διαδικαςιϊν 

διακυβζρνθςθσ, ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ βοθκάει τον φορζα να επιτφχει τουσ 

αντικειμενικοφσ του ςτόχουσ.  

Θ νζα αυτι λειτουργία, αςκείται από τουσ εςωτερικοφσ ελεγκτζσ οι οποίοι 

ςτελεχϊνουν τισ Μονάδεσ Εςωτερικοφ Ελζγχου και οι οποίοι δφναται να παρζχουν: 

 Υπθρεςίεσ διαβεβαίωςθσ (ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ) και οι οποίεσ παρζχονται με 

αντικειμενικι εξζταςθ αποδεικτικϊν ςτοιχείων, με ςκοπό τθν ανεξάρτθτθ και 

τεκμθριωμζνθ αξιολόγθςθ των ςυςτθμάτων και των διαδικαςιϊν 

διακυβζρνθςθσ, διαχείριςθσ κινδφνων και των δικλίδων ελζγχου του 

φορζα192.  

Στισ υπθρεςίεσ αυτζσ εντάςςονται, μεταξφ άλλων, ζλεγχοι ςυμμόρφωςθσ του 

φορζα προσ τθν ιςχφουςα νομοκεςία, τουσ κανονιςμοφσ και τισ πολιτικζσ που 

διζπουν τθ λειτουργία του, ζλεγχοι επί των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ωσ 

προσ τθν αποτελεςματικότθτά τουσ για τθν επίτευξθ των ςτόχων του φορζα, 

                                                      
189

 Βλ. τα άρκρα 24 ωσ 27 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (2690/1999 Α 45). 
190

 Ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ είχε αρχικά κεςμοκετθκεί με το ν.3492/2006 (Α 210). Αρχικά όμωσ προςανατολιςμόσ 
των ρυκμίςεων του εςωτερικοφ ελζγχου αφοροφςε μόνο ςτθ δθμοςιονομικι και χρθματοοικονομικι διαχείριςθ, 
περιορίηοντασ τθν αξία του ωσ κρίςιμου εργαλείου τθσ διακυβζρνθςθσ των φορζων (βλ. Αιτιολογικι Ζκκεςθ του 
νόμου 4795/2021). 
191

 Βλ. άρκρο 3 του ν.4795/2021 (Α 62).  
192

 Βλ. τθ με αρικμό 191 υποςθμείωςθ 
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ζλεγχοι των διαδικαςιϊν κατάρτιςθσ των οικονομικϊν και μθ αναφορϊν του 

φορζα, ζλεγχοι επί των διαδικαςιϊν ςχεδιαςμοφ και εκτζλεςθσ των λειτουργιϊν 

και των προγραμμάτων του φορζα, κ.ο.κ.193. 

 Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ, οι οποίεσ ςτοχεφουν ςτθ βελτίωςθ των 

ςυςτθμάτων και διαδικαςιϊν διακυβζρνθςθσ, διαχείριςθσ κινδφνων και των 

δικλίδων ελζγχου ενόσ φορζα, προςκζτοντασ αξία ςε αυτόν, χωρίσ να 

εμπλζκονται ςτθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων των οργάνων ι των μονάδων 

προσ τισ οποίεσ παρζχονται οι υπθρεςίεσ αυτζσ. 

Για τθν υλοποίθςθ του ζργου τουσ οι εςωτερικοί ελεγκτζσ δεν εμπλζκονται κακ’ 

οιονδιποτε τρόπο ςτθ διοίκθςθ του φορζα οφτε αναλαμβάνουν επιχειρθςιακά 

κακικοντα που ςχετίηονται με αυτι, θ δε οργανικι μονάδα που υπάγονται απολαφει 

λειτουργικισ ανεξαρτθςίασ θ οποία διαςφαλίηεται με τθν υπαγωγι τθσ απευκείασ 

ςτον επικεφαλισ του φορζα κακϊσ και με τθ ςφςταςθ και λειτουργίασ τθσ Επιτροπισ 

Ελζγχου194.  

Θ Επιτροπι Ελζγχου ςυςτινεται με ςκοπό τθν εγγφθςθ τθσ ανεξαρτθςίασ τθσ 

Μονάδασ Εςωτερικοφ Ελζγχου, παρακολουκεί τισ εργαςίεσ τθσ, διαςφαλίηει τθν 

ποιότθτα του ζργου τθσ κακϊσ και ότι οι ςυςτάςεισ τθσ λαμβάνονται δεόντωσ υπόψθ 

από τον επικεφαλισ του φορζα. Θ Επιτροπι Ελζγχου, ωσ ανεξάρτθτο ςϊμα, δεν ζχει 

αρμοδιότθτεσ διαχείριςθσ και διοίκθςθσ του φορζα195. 

ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΠΟΠΣΕΙΑ  

Θ διοικθτικι εποπτεία πθγάηει από τθν ανάγκθ ενότθτασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ θ 

οποία απειλείται από τθν φπαρξθ μεγάλου πλικουσ δθμοςίων νομικϊν προςϊπων 

και ςυνίςταται με τθν παροχι αρμοδιοτιτων ςτα όργανα του Κράτουσ ι άλλων 

δθμοςίων νομικϊν προςϊπων να επεμβαίνουν ςτθν λειτουργία τουσ196. Αςκείται 

δθλαδι εκτόσ διοικθτικισ ιεραρχίασ, από ζνα νομικό πρόςωπο (εποπτεφων φορζασ) 

ςε ζνα άλλο (εποπτευόμενοσ φορζασ).  

                                                      
193

 Βλ. άρκρα 3 και 10 του ν. 4795/2021 (Α 62). 
194

 Βλ. άρκρο 7 του ν.4795/2021 (Α 62).  
195

 Βλ. άρκρο 8 του ν.4795/2021 (Α 62).  
196

 Βλ. τθ με αρικμό 185 υποςθμείωςθ.  
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Σε αντίκεςθ με τον ιεραρχικό ζλεγχο θ διοικθτικι εποπτεία δεν τεκμαίρεται αλλά 

πρζπει να προβλζπεται ςε κανόνα δικαίου, κακϊσ και να οριοκετείται ωσ προσ τα 

μζςα άςκθςι τθσ και τθν ζκταςι τθσ197.  

Θ διοικθτικι εποπτεία αςκείται μζςω διοικθτικϊν πράξεων του εποπτεφοντοσ είτε 

επί των οργάνων είτε επί των πράξεων των οργάνων του εποπτευόμενου φορζα. 

Συγκεκριμζνα:  

 Πςον αφορά τθν εποπτεία των οργάνων αυτι δφναται να αφορά είτε τον 

διοριςμό τουσ, είτε τθν απομάκρυνςι τουσ, είτε τθν επιβολι προβλεπόμενων 

κυρϊςεων ςε περίπτωςθ μθ ορκισ άςκθςθσ των κακθκόντων τουσ198.  

 Θ εποπτεία επί των πράξεων δφναται να περιλαμβάνει τθν ζγκριςθ ι τθ 

δυνατότθτα ακφρωςθσ ι τθ δυνατότθτα υποκατάςταςθσ (ο εποπτευόμενοσ 

φορζασ να διενεργιςει τθν πράξθ ςε περίπτωςθ που ο εποπτευόμενοσ 

αρνείται ςτθν ζκδοςθ αυτισ)199. 

Χαρακτθριςτικό παράδειγμα διοικθτικισ εποπτείασ200 προβλζπεται ςτο άρκρο 102 

παράγραφοσ 4 του Συντάγματοσ ςφμφωνα με το οποίο «το Κράτοσ αςκεί ςτουσ 

οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ εποπτεία που ςυνίςταται αποκλειςτικά ςε 

ζλεγχο νομιμότθτασ και δεν επιτρζπεται να εμποδίηει τθν πρωτοβουλία και τθν 

ελεφκερθ δράςθ τουσ. O ζλεγχοσ νομιμότθτασ αςκείται, όπωσ νόμοσ ορίηει. 

Πεικαρχικζσ ποινζσ ςτα αιρετά όργανα τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, εκτόσ από τισ 

περιπτϊςεισ που ςυνεπάγονται αυτοδικαίωσ ζκπτωςθ ι αργία, επιβάλλονται μόνο 

φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ ςυμβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψθφία από 

τακτικοφσ δικαςτζσ, όπωσ νόμοσ ορίηει». 

 

                                                      
197

 Βλ. τθ με αρικμό 38 υποςθμείωςθ.  
198

 Βλ. τθ με αρικμό 185 υποςθμείωςθ. 
199

 Βλ. τθ με αρικμό 185 υποςθμείωςθ.  
200

 Ζνα ακόμθ παράδειγμα ςυναντάμε και ςτθν περίπτωςθ του άρκρου 16 παράγραφοσ 5 του Συντάγματοσ, 
ςφμφωνα με οποίο: «H ανϊτατθ εκπαίδευςθ παρζχεται αποκλειςτικά από ιδρφματα που αποτελοφν νομικά 
πρόςωπα δθμοςίου δικαίου με πλιρθ αυτοδιοίκθςθ. Σα ιδρφματα αυτά τελοφν υπό τθν εποπτεία του Κράτουσ, 
ζχουν δικαίωμα να ενιςχφονται οικονομικά από αυτό και λειτουργοφν ςφμφωνα με τουσ νόμουσ που αφοροφν 
τουσ οργανιςμοφσ τουσ. υγχϊνευςθ ι κατάτμθςθ ανϊτατων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων μπορεί να γίνει και κατά 
παρζκκλιςθ από κάκε αντίκετθ διάταξθ, όπωσ νόμοσ ορίηει. Ειδικόσ νόμοσ ορίηει όςα αφοροφν τουσ φοιτθτικοφσ 
ςυλλόγουσ και τθ ςυμμετοχι των ςπουδαςτϊν ς' αυτοφσ». 
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Ο ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙ  ΜΕ ΕΛΕΓΚΣΙΚΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΕ 

Ελεγκτικό υνζδριο  

Το Ελεγκτικό Συνζδριο ςυςτάκθκε κατά το πρότυπο τθσ γαλλικισ 

Cour des Comptes το 1833 και αποτελεί το ανϊτατο δθμοςιονομικό 

Δικαςτιριο και ςυγχρόνωσ ο ανϊτατοσ κεςμόσ δθμοςιονομικοφ 

ελζγχου ςτθ Χϊρα201.  

Ζχοντασ αποςτολι του τθν τιρθςθ τθσ νομιμότθτασ, τθσ κανονικότθτασ και των 

αρχϊν τθσ καλισ διακυβζρνθςθσ ςτο ςφνολο των δθμόςιων φορζων202, αςκεί 

ςφμφωνα με το Σφνταγμα (άρκρο 98) και τθ νομοκεςία δικαιοδοτικζσ203, ελεγκτικζσ 

και γνωμοδοτικζσ204 αρμοδιότθτεσ.  

Ειδικότερα, ςτισ ελεγκτικζσ αρμοδιότθτεσ του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου εντάςςονται:  

 Ο ζλεγχοσ των δαπανϊν του Κράτουσ, κακϊσ και των οργανιςμϊν τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ ι άλλων νομικϊν προςϊπων, που υπάγονται με ειδικι 

διάταξθ νόμου ςτο κακεςτϊσ αυτό205. 

 O ζλεγχοσ ςυμβάςεων μεγάλθσ οικονομικισ αξίασ ςτισ οποίεσ 

αντιςυμβαλλόμενοσ είναι το Δθμόςιο ι άλλο νομικό πρόςωπο που 

εξομοιϊνεται με το Δθμόςιο από τθν άποψθ αυτι206. 

 Ο ζλεγχοσ των λογαριαςμϊν των δθμόςιων υπολόγων και των οργανιςμϊν 

τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ ι άλλων νομικϊν προςϊπων που υπάγονται ςτον 

ζλεγχό του207.  

Επιπρόςκετα, διενεργεί επίςθσ κάκε ζλεγχο που απαιτείται για τθ ςφνταξθ και 

υποβολι ςτθ Βουλι ζκκεςθσ για τον απολογιςμό και τον ιςολογιςμό του Κράτουσ.  

                                                      
201

 Βλ. άρκρο 1 του ν.4820/2021 (Α 130). 
202

 Βλ. άρκρο 2 του ν.4820/2021 (Α 130).  
203

 Βλ. επικεφαλίδα Συνταγματικά Ρροβλεπόμενα Δικαςτιρια, ενότθτα: Ελεγκτικό Συνζδριο ς. 51 για τθ 
λειτουργία του ΕΣ ωσ Δικαςτθρίου.  
204

 Για τθ λειτουργία του ΕΣ ωσ οργάνου με γνωμοδοτικζσ αρμοδιότθτεσ βλ. τθν ενότθτα: Σϊματα τθσ Διοίκθςθσ: 
ΕΛΕΓΚΤΛΚΟ ΣΥΝΕΔΛΟ, ς. 6.  
205

 Βλ. άρκρο 98 παράγραφοσ 1 περίπτωςθ α’ του Συντάγματοσ.  
206

 Βλ. άρκρο 98 παράγραφοσ 1 περίπτωςθ βϋ του Συντάγματοσ 
207

 Βλ. άρκρο 98 παράγραφοσ 1 περίπτωςθ γ’ του Συντάγματοσ 
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Στισ ελεγκτικζσ αρμοδιότθτεσ του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου υπόκεινται ακόμθ μεταξφ 

άλλων208: 

 Ο διαρκισ ζλεγχοσ τθσ αποτελεςματικότθτασ των ςυςτθμάτων εςωτερικοφ 

ελζγχου των φορζων, που υπάγονται ςτθν ελεγκτικι του δικαιοδοςία ωσ προσ 

τθν ικανότθτά τουσ να αποτρζπουν τουσ δθμοςιονομικοφσ κινδφνουσ. 

 Ο προλθπτικόσ ζλεγχοσ νομιμότθτασ και κανονικότθτασ οριςμζνθσ κατθγορίασ 

δαπανϊν ςτισ εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ που κρίνει, φςτερα από εκτίμθςθ των 

ςυςτθμάτων εςωτερικοφ ελζγχου του ελεγχόμενου φορζα, ότι μόνον ζτςι 

διαςφαλίηεται θ νόμιμθ και κανονικι διάκεςθ του δθμοςίου χριματοσ. 

 Θ διενζργεια κεματικϊν ελζγχων ςυμμόρφωςθσ ι επιδόςεων ςε τομείσ 

υψθλοφ ελεγκτικοφ ενδιαφζροντοσ, ςφμφωνα με το Ετιςιο Ρρόγραμμα 

Ελζγχων του. 

 Θ διενζργεια καταςταλτικοφ ελζγχου ςτουσ λογαριαςμοφσ των δθμοςίων 

υπολόγων, ςτουσ απολογιςμοφσ των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και 

ςτον Ειδικό Λογαριαςμό Εγγυιςεων των Γεωργικϊν Ρροϊόντων (παρ. 1 του 

άρκρου 26 του ν. 992/1979, Α’ 280), κακϊσ και ελζγχου νομιμότθτασ και 

κανονικότθτασ των υποκείμενων ςτουσ ωσ άνω λογαριαςμοφσ ςυναλλαγϊν. 

 Ο ζλεγχοσ τθσ τιρθςθσ των απαγορεφςεων για τθν κατοχι περιςςοτζρων 
κζςεων ι τθσ επιβολισ ανϊτατου ορίου απολαβϊν ςτον δθμόςιο τομζα209.  

 
Επιπρόςκετα, το Ελεγκτικό Συνζδριο γνωμοδοτεί 210:  

Εκνικι Αρχι Διαφάνειασ  

Θ Εκνικι Αρχι Διαφάνειασ ξεκίνθςε τθ λειτουργία τθσ 

δυνάμει των διατάξεων του νόμου 4622 του 2019 (Α 133) 

ζχοντασ ωσ βαςικι αποςτολι: 

                                                      
208

 Βλ. άρκρο 9 του ν.4820/2021 (Α 130).  
209

 Βλ. άρκρα 1, 3 και 6 του ν. 1256/1982, (Α 65). 
210

 Βλ. άρκρο 10 του Οργανικοφ Νόμου του ΕΣ (ν.4820/2020 Α 130)  
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α) τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ, τθσ ακεραιότθτασ και τθσ 

λογοδοςίασ ςτθ δράςθ των κυβερνθτικϊν οργάνων, διοικθτικϊν 

αρχϊν, κρατικϊν φορζων, και δθμόςιων οργανιςμϊν και 

β) τθν πρόλθψθ, αποτροπι, εντοπιςμό και αντιμετϊπιςθ των 

φαινομζνων και των πράξεων απάτθσ και διαφκοράσ ςτθ δράςθ 

των δθμόςιων και ιδιωτικϊν φορζων και οργανιςμϊν211. 

Ωσ Ανεξάρτθτθ Αρχι χωρίσ διακριτι νομικι προςωπικότθτα εντάςςεται ςτο νομικό 

πρόςωπο του κράτουσ (Δθμόςιο). Απολαφει λειτουργικισ ανεξαρτθςίασ, διοικθτικισ 

και οικονομικισ αυτοτζλειασ και δεν υπόκειται ςε ζλεγχο ι εποπτεία από 

κυβερνθτικά όργανα, κρατικοφσ φορείσ ι άλλεσ Διοικθτικζσ Αρχζσ212.  

Με τθν κατάργθςθ:  

 Τθσ Γενικισ Γραμματείασ για τθν Καταπολζμθςθ τθσ Διαφκοράσ (ΓΕ.Γ.ΚΑΔ.) 

του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ  

 Του Σϊματοσ Ελεγκτϊν - Επικεωρθτϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), που 

υπαγόταν ςτθ Γενικι Γραμματεία για τθν Καταπολζμθςθ τθσ Διαφκοράσ του 

Υπουργείου Δικαιοςφνθσ  

 Του Γραφείου του Γενικοφ Επικεωρθτι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (Γ.Ε.Δ.Δ.)  

 Του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν Υπθρεςιϊν Υγείασ και Ρρόνοιασ (Σ.Ε.Υ.Υ.Ρ.), που 

υπαγόταν ςτο Υπουργείο Υγείασ,  

 Του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν Δθμοςίων Ζργων (Σ.Ε.Δ.Ε.) που υπαγόταν ςτθ 

Γενικι Γραμματεία για τθν Καταπολζμθςθ τθσ Διαφκοράσ του Υπουργείου 

Δικαιοςφνθσ  

 Του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν-Ελεγκτϊν Μεταφορϊν (Σ.Ε.Ε.ΜΕ.), που υπαγόταν 

ςτο Υπουργείο Υποδομϊν και Μεταφορϊν,  

θ Εκνικι Αρχι Διαφάνειασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 82 παράγραφοσ 4 

του παραπάνω νόμου αναλαμβάνει το ςφνολο των αρμοδιοτιτων, δικαιωμάτων και 

υποχρεϊςεϊν τουσ, και κακίςταται κακολικόσ τουσ διάδοχοσ, προάγοντασ τθν Αρχι 

                                                      
211 Βλ. άρκρο 82 παράγραφοσ 1 του ν.4622/2019 (Α 133).  
212 Βλ. άρκρο 82 παράγραφοσ 2 του ν. 4622/2019 (Α 133). 
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ωσ το μεγαλφτερο Ελεγκτικό Φορζα τθσ ελλθνικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ με πλικοσ 

ελεγκτικϊν αρμοδιοτιτων όπωσ213: 

 Τθ διενζργεια ελζγχων, επανελζγχων, επικεωριςεων και ερευνϊν ςτουσ 

φορείσ που εμπίπτουν ςτο πεδίο δράςθσ τθσ. 

 Τθν παραγγελία, αυτεπαγγζλτωσ, τθσ διενζργειασ επικεωριςεων, ελζγχων και 

ερευνϊν από τα ιδιαίτερα αρμόδια Σϊματα, υπθρεςίεσ και μονάδεσ ελζγχων 

και ερευνϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο δράςθσ τθσ 

 Τθ διενζργεια προκαταρκτικϊν εξετάςεων και προανακρίςεων, κατόπιν 

ςχετικισ ειςαγγελικισ παραγγελίασ και τθν παροχι επιςτθμονικισ 

υποςτιριξθσ και ειδικϊν τεχνικϊν ςυμβουλϊν ςε άλλεσ Δθμόςιεσ Αρχζσ. 

 Τθν υποδοχι, επεξεργαςία, αξιολόγθςθ και τθν κατά περίπτωςθ διερεφνθςθ 

ι αρχειοκζτθςθ καταγγελιϊν ι αναφορϊν, που ςχετίηονται με τισ 

αρμοδιότθτεσ τθσ Αρχισ και αναφζρονται ειδικότερα ςε παράλειψθ 

οφειλόμενων ενεργειϊν ι ςε μθ νόμιμεσ ενζργειεσ τθσ Διοίκθςθσ, κακϊσ και 

επί υποκζςεων απάτθσ και διαφκοράσ ςτο δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα όπωσ, 

επίςθσ αντίςτοιχων καταγγελιϊν ι αναφορϊν που αφοροφν ςε 

ςυγχρθματοδοτοφμενα, διακρατικά και λοιπά ζργα και προγράμματα. 

 Τθν παρακολοφκθςθ των πεικαρχικϊν διαδικαςιϊν ςτουσ φορείσ που 

εμπίπτουν ςτο πεδίο δράςθσ τθσ, με εξαίρεςθ το ςτρατιωτικό προςωπικό των 

Ενόπλων Δυνάμεων. Για τον ςκοπό αυτόν κάκε πράξθ με τθν οποία αςκείται 

πεικαρχικι δίωξθ και κάκε πεικαρχικι απόφαςθ κοινοποιοφνται 

υποχρεωτικά ςτθν Αρχι. 

 Τθν άςκθςθ προςφυγϊν και ενςτάςεων υπζρ τθσ διοίκθςθσ ι του υπαλλιλου, 

εναντίον όλων των πεικαρχικϊν αποφάςεων μονομελϊν και ςυλλογικϊν 

πεικαρχικϊν οργάνων των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο δράςθσ, 

εξαιρουμζνων των αποφάςεων μελϊν τθσ Κυβζρνθςθσ και των Υφυπουργϊν 

για οποιαδιποτε πεικαρχικι ποινι. 

 Τον ζλεγχο των δθλϊςεων περιουςιακισ κατάςταςθσ (πόκεν ζςχεσ) όπωσ 

ορίηεται ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ214.  

                                                      
213

 Βλ. άρκρο 83 παράγραφο 2 του ν.4622/2019 (133). 
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 Τον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ τθσ εκνικισ και ενωςιακισ νομοκεςίασ ςε κζματα 

δθμόςιασ υγείασ και ψυχικισ υγείασ, κακϊσ επίςθσ και τθν εξζταςθ 

καταγγελιϊν για τθν προςταςία από τον καπνό και το αλκοόλ, ςε ςυνεργαςία 

με τισ ςυναρμόδιεσ αρχζσ. 

Στο πλαίςιο αυτό, ωσ πεδίο δράςθσ215 τθσ ορίηεται το ςφνολο των φορζων και 

υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, περιλαμβανομζνων των Ν.Ρ.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. 

πρϊτου και δεφτερου βακμοφ, των επιχειριςεϊν τουσ και των εποπτευόμενων από 

αυτοφσ Ν.Ρ.Δ.Δ. και Ν.Ρ.Λ.Δ., των κρατικϊν νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου και 

των δθμόςιων επιχειριςεων ι επιχειριςεων, τθ διοίκθςθ των οποίων ορίηει άμεςα ι 

ζμμεςα το Δθμόςιο με διοικθτικι πράξθ ι ωσ μζτοχοσ, ακόμα και ςτθν περίπτωςθ 

που οι επιχειριςεισ αυτζσ εξαιροφνται ρθτά από τουσ κανόνεσ περί δθμοςίου τομζα, 

ςφμφωνα με τουσ ιδρυτικοφσ τουσ νόμουσ.  

Επιπρόςκετα θ αρμοδιότθτα τθσ Αρχισ επεκτείνεται ςτουσ ιδιωτικοφσ φορείσ: 

 που ςυνάπτουν οιουδιποτε είδουσ ςφμβαςθ με φορείσ του δθμόςιου 

τομζα216.  

 οι οποίοι ςυναλλάςςονται με φορείσ του δθμοςίου τομζα217 κακ` οιονδιποτε 

τρόπο ακόμα και εξωςυμβατικά, ι χρθματοδοτοφνται από δθμόςιουσ πόρουσ 

κακ` οιοδιποτε ποςοςτό.  

 οι οποίοι αςκοφν οποιαδιποτε οικονομικι δραςτθριότθτα που ρυκμίηεται με 

οποιοδιποτε τρόπο από το κράτοσ και αφορά ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ι 

αγακϊν προσ τουσ πολίτεσ ι τισ επιχειριςεισ, ι δραςτθριοποιοφνται ςε 

τομείσ που αφοροφν ςτο δθμόςιο ςυμφζρον.  

Θ κατά τόπον αρμοδιότθτα τθσ Ε.Α.Δ. εκτείνεται ςε όλθ τθν ελλθνικι Επικράτεια.  

Θ ΕΑΔ δεν εξετάηει καταγγελίεσ ι αναφορζσ που αφοροφν ςε218: 

                                                                                                                                                          
214

 Συγκεκριμζνα ςτο άρκρο 83 παράγραφοσ 2 περίπτωςθ κα) ορίηεται ότι ο ζλεγχοσ αυτόσ αφορά τον ζλεγχο: των 
α) των δθλϊςεων περιουςιακισ κατάςταςθσ (πόκεν ζςχεσ) των υπόχρεων προσ τοφτο κατθγοριϊν προςϊπων που 
περιλαμβάνονται ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Αρχισ, όπωσ οι κατθγορίεσ αυτζσ προςδιορίηονται κάκε φορά από τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, β) τθσ περιουςιακισ κατάςταςθσ (πόκεν ζςχεσ) υπαλλιλων, λειτουργϊν και οργάνων των 
φορζων τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ άρκρου, οι οποίοι είναι υπόχρεοι προσ υποβολι ςε άλλον φορζα ι δεν 
είναι υπόχρεοι προσ υποβολι ςε οιονδιποτε φορζα, ςφμφωνα με τθν κείμενεσ διατάξεισ, 
215

 Βλ. άρκρο 83 παράγραφοσ 1 του ν. 4622/2019 (Α 133). 
216

 Ππωσ ο δθμόςιοσ τομζασ οριοκετείται ςτο άρκρο 51 του ν. 1892/1990 (Α 101), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 
217

 Βλ. τθ με αρικμό 216 υποςθμείωςθ.  
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 Κζματα υπθρεςιακισ κατάςταςθσ των υπαλλιλων των φορζων που 

εμπίπτουν ςτο πεδίο δράςθσ τθσ,  

 Ρράξεισ και αποφάςεισ των δικαςτικϊν αρχϊν και του Νομικοφ Συμβουλίου 

του Κράτουσ,  

 Κζματα των ανεξάρτθτων αρχϊν και των κρθςκευτικϊν νομικϊν προςϊπων 

δθμοςίου δικαίου. 

Σφμφωνα με το άρκρο 87 του ν.4622/2019 τα όργανα Διοίκθςθσ τθσ Ανεξάρτθτθσ 

Αρχισ είναι το Συμβοφλιο Διοίκθςθσ και ο Διοικθτισ. 

Λοιποί φορείσ με ελεγκτικζσ αρμοδιότθτεσ   

Θ δράςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ελζγχεται ακόμθ από:  

 Τον Συνιγορο του Ρολίτθ, ο οποίοσ με το διαμεςολαβθτικό του ρόλο, ερευνά 

ατομικζσ διοικθτικζσ πράξεισ ι παραλείψεισ ι υλικζσ ενζργειεσ οργάνων των 

δθμοςίων υπθρεςιϊν που παραβιάηουν δικαιϊματα ι προςβάλλουν νόμιμα 

ςυμφζροντα φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων219. 

 Τισ ανεξάρτθτεσ Αρχζσ, ανάλογα με το πεδίο ευκφνθσ τουσ 

 Τα διάφορα ελεγκτικά ςϊματα τθσ Διοίκθςθσ  

 Τισ ειδικζσ υπθρεςίεσ εντόσ των Υπουργείων (όπωσ π.χ. οι Υπθρεςίεσ 

Εςωτερικϊν Υποκζςεων) 

  

                                                                                                                                                          
218

 Βλ. άρκρο 83 παράγραφοσ 3 του ν. 4622/2019 (Α 133). 
219

 Βλ. ςχετικι ενότθτα: Συνιγοροσ του Ρολίτθ 
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Ο ΔΙΚΑΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ  

Ο δικαςτικόσ ζλεγχοσ κεωρείται και ωσ θ πιο αποτελεςματικι μορφι προςταςίασ του 

διοικοφμενου ζναντι τθσ δράςθσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, και αυτό γιατί ο 

κοινοβουλευτικόσ είναι περιςςότερο γενικόσ, ενϊ ο διοικθτικόσ ζλεγχοσ πολλζσ 

φορζσ αντιμετωπίηει προβλιματα αξιοπιςτίασ και αμερολθψίασ εξ αιτίασ των 

ςχζςεων εξάρτθςθσ μεταξφ ελεγχόμενου και ελεγκτι.  

Ο ζλεγχοσ των πράξεων και παραλείψεων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ με ςκοπό τθν 

προςταςία του διοικοφμενου, ςτο πλαίςιο των αρχϊν του κράτουσ δικαίου και τθσ 

αςφάλειασ δικαίου διενεργείται ςτο πλαίςιο τθσ διοικθτικισ δικαιοςφνθσ. Με τον 

όρο «διοικθτικι δικαιοςφνθ» νοείται ςφμφωνα με τον Σπθλιωτόπουλο (2015) το 

ςφνολο των διοικθτικϊν δικαςτθρίων που προβλζπονται από τθν ζννομθ τάξθ και 

των κανόνων που ρυκμίηουν τθν οργάνωςθ, δικαιοδοςία, αρμοδιότθτα και 

λειτουργίασ τουσ.  

Ο ζλεγχοσ αυτόσ ςυνίςταται ςε ζλεγχο υποκζςεων που αφοροφν διοικθτικζσ 

διαφορζσ (ςε αντίκεςθ με τισ ιδιωτικζσ διαφορζσ) και οι οποίεσ προκφπτουν από τθ 

διατάραξθ μιασ ζννομθσ ςχζςθσ διεπόμενθ από τουσ κανόνεσ του διοικθτικοφ 

δικαίου και θ οποία οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ αυτισ, από διοικθτικό όργανο 

ι δθμόςιο νομικό πρόςωπο220.  

Οι διοικθτικζσ διαφορζσ διακρίνονται ςε ακυρωτικζσ διαφορζσ  και διαφορζσ 

ουςίασ.   

Πταν θ διαφορά είναι ακυρωτικι τότε221: 

 Εκδικάηεται από το Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ222 το οποίο ζχει και τθ γενικι 

ακυρωτικι αρμοδιότθτα.  

 Ωσ ζνδικο βοικθμα χρθςιμοποιείται θ αίτθςθ ακφρωςθσ  

                                                      
220

 Βλ. τθ με αρικμό 38 υποςθμείωςθ.  
221

 Βλ. τθ με αρικμό 38 υποςθμείωςθ 
222

 Σφμφωνα με το άρκρο 95 παράγραφοσ 3 του Συντάγματοσ προβλζπεται θ δυνατότθτα κατθγοριϊν υποκζςεων 
τθσ ακυρωτικισ αρμοδιότθτασ του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ να υπάγονται με νόμο, ανάλογα με τθ φφςθ ι τθ 
ςπουδαιότθτά τουσ, ςτα τακτικά διοικθτικά δικαςτιρια, όπωσ ιςχφει ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ ακυρωτικοφ 
χαρακτιρα που υπάγονται ςτο Τριμελζσ Διοικθτικό Εφετείο. 
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 Για τθ κεμελίωςι του προβάλλονται λόγοι αναφερόμενοι ςτθν νομιμότθτα 

τθσ πράξθσ.  

  Θ ζκταςθ του ελζγχου αφορά τθ νομιμότθτα τθσ πράξθσ (φπαρξθ νομικισ 

βάςθσ) κακϊσ και ςτθ διαπίςτωςθ παράβαςθσ των κανόνων που διζπουν τθν 

ζκδοςθ ι τθ παράλειψθ ζκδοςθσ μιασ πράξθσ (ορκι εφαρμογι του νόμου).  

 Ωσ ςυνζπεια του ελζγχου είναι ι θ απόρριψθ του βοθκιματοσ ι θ ακφρωςθ 

τθσ πράξθσ ι τθσ παράλειψι τθσ. 

Διαφορζσ ουςίασ είναι εκείνεσ τισ οποίεσ ρθτά ι κακ’ ερμθνεία, ο νομοκζτθσ ζχει 

χαρακτθρίςει ωσ τζτοιεσ, τισ ζχει υπαγάγει καταρχιν ςτα Διοικθτικά Δικαςτιρια με 

ζνδικα βοθκιματα ουςίασ, και για τισ οποίεσ δφναται να εξεταςτεί εκτόσ από τθ 

νομιμότθτα τθσ πράξθσ ι τθσ παράλειψθσ και θ ουςία τθσ υπόκεςθσ.  

Πταν θ διαφορά είναι ουςίασ, τότε:  

 Εκδικάηεται από τα Τακτικά Διοικθτικά Δικαςτιρια223  

 Ωσ ζνδικο βοικθμα χρθςιμοποιείται θ προςφυγι.  

 Ωσ αίτθμα τθσ προςφυγισ είναι θ ακφρωςθ ι τροποποίθςθ τθσ πράξθσ, θ 

ακφρωςθ τθσ παράλειψθσ, ι θ καταδίκθ του δθμόςιου νομικοφ προςϊπου 

ςτθν καταβολι οριςμζνου χρθματικοφ ποςοφ ι άλλθσ παροχισ224. 

 Για τθ κεμελίωςι του προβάλλονται λόγοι αναφερόμενοι ςτθν αντίκεςθ τθσ 

πράξθσ ι τθσ παράλειψι τθσ προσ τθ νομιμότθτα, ςτθν φπαρξθ και εκτίμθςθ 

των πραγματικϊν περιςτατικϊν, των ςχετικϊν με τθ νομικι κατάςταςθ που 

ζχει προςβλθκεί ι εκείνων που προκάλεςαν τθ βλάβθ ι τθν ζκταςθ τθσ 

ηθμιάσ225.  

 Ωσ ςυνζπεια του ελζγχου είναι ι θ απόρριψθ του βοθκιματοσ ι θ ακφρωςθ 

τθσ πράξθσ ι τθσ παράλειψι ι θ τροποποίθςι τθσ. 

                                                      
223

 Επιπρόςκετα, είναι δυνατόν να ανατίκενται διαφορζσ ουςίασ και ςτο Συμβοφλιο Επικρατείασ. Επίςθσ, με βάςθ 
το άρκρο 103 παράγραφοσ 4 του Συντάγματοσ το ΣτΕ είναι το αρμόδιο δικαςτιριο να εξετάηει τισ υπαλλθλικζσ 
προςφυγζσ (διαφορζσ ουςίασ) οι οποίεσ ανακφπτουν από παφςθ, απόλυςθ και υποβιβαςμό δθμοςίου 
υπαλλιλου και ειςάγονται με το βοικθμα τθσ υπαλλθλικισ προςφυγισ.  
224

 Σπθλιωτόπουλοσ, Ε. (2015). Εγχειρίδιο Διοικθτικοφ Δικαίου. (15θ εκδ., Τόμ. ΛΛ). Νομικι Βιβλιοκικθ. 
225

 Βλ. τθ με αρικμό 224 υποςθμείωςθ. 
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Ακυρωτικζσ 
Διαφορζσ  Αρμόδιο δικαςτιριο ΣτΕ 

Ζνδικο Βοικθμα Αίτθςθ ακφρωςθσ 

Ζκταςθ Ελζγχου  Ζλεγχοσ νομιμότθτασ 

Συνζπειεσ ελζγχου 

Απόρριψθ βοθκιματοσ 

Ακφρωςθ τθσ πράξθσ ι τθσ 
παράλειψθσ 

Διαφορζσ 
ουςίασ  Αρμόδιο δικαςτιριο Διοικθτικά Δικαςτιρια 

Ζνδικο Βοικθμα Ρροςφυγι 

Ζκταςθ Ελζγχου  

Ζλεγχοσ νομιμότθτασ 

'Ελεγχοσ ουςίασ 

Συνζπειεσ ελζγχου 

Απόρριψθ βοθκιματοσ 

Ακφρωςθ πράξθσ ι παράλειψθσ 

Τροποποίθςθ πράξθσ 

Διάγραμμα 1: υνοπτικι παρουςίαςθ των διοικθτικϊν διαφορϊν  
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Θ ΔΙΚΑΣΙΚΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Θ δικαςτικι λειτουργία προβλζπεται ςτο άρκρο 26 του Συντάγματοσ, και διακρίνεται 

από τθ νομοκετικι και εκτελεςτικι, ςφμφωνα με τθ κεμελιϊδθ και 

μθ ανακεωρθτζα αρχι τθσ διάκριςθσ των εξουςιϊν του ελλθνικοφ 

πολιτεφματοσ.  

Βαςικι αποςτολι τθσ δικαςτικισ λειτουργίασ είναι θ ερμθνεία και 

θ εφαρμογι των κανόνων δικαίου που νομοκετοφνται από τθ νομοκετικι λειτουργία 

και αςκοφνται από τθν εκτελεςτικι λειτουργία.  

Θ δικαςτικι λειτουργία αςκείται από τα δικαςτιρια, τα οποία ςυγκροτοφνται από 

τακτικοφσ δικαςτζσ και οι δικαςτικζσ αποφάςεισ εκτελοφνται ςτο όνομα του 

Ελλθνικοφ Λαοφ.  

ΣΑΚΣΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΕ  

Οι τακτικοί δικαςτζσ είναι οι κατά το άρκρο 8 του Συντάγματοσ νόμιμοι δικαςτζσ και 

απολαμβάνουν μια ςειρά προνομίων αλλά και ειδικϊν υποχρεϊςεων. Ειδικότερα:  

 Απολαμβάνουν προςωπικι και λειτουργικι ανεξαρτθςία226, που ςθμαίνει ότι 

κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ υπόκεινται μόνο ςτο Σφνταγμα και 

ςτουσ νόμουσ και ςε καμία περίπτωςθ δεν υποχρεοφνται να 

ςυμμορφϊνονται με διατάξεισ που ζχουν τεκεί κατά κατάλυςθ του 

Συντάγματοσ227. 

 Διορίηονται με προεδρικό διάταγμα, ςφμφωνα με νόμο που ορίηει τα 

προςόντα και τθ διαδικαςία τθσ επιλογισ τουσ, και είναι ιςόβιοι228. 

                                                      
226

 Βλ. άρκρο 87 παράγραφοσ 1 του Συντάγματοσ 
227

 Βλ. άρκρο 87 παράγραφοσ 2 του Συντάγματοσ  
228

 Θ ιςοβιότθτα των δικαςτικϊν λειτουργϊν διακρίνεται από το κεςμό τθσ μονιμότθτασ των δθμοςίων 
υπαλλιλων. Θ ιςοβιότθτα των δικαςτϊν ςθμαίνει ότι διατθροφν τθν δικαςτικι τουσ ιδιότθτα ακόμθ και αν 
υπάρξει νομοκετικι κατάργθςθ τθσ κζςθσ του δικαςτι, ςε αντίκεςθ με τθ μονιμότθτα του δθμοςίου υπαλλιλου 
θ οποία εξαρτάται από τθν φπαρξθ οργανικισ κζςθσ. Θ ιςοβιότθτα διαρκεί μζχρι τθν οριςτικι αποχϊρθςθ του 
δικαςτι από τθν υπθρεςία. Βλ. και για περιςςότερα Ακριβοποφλου, Χ. Μ., & Ανκόπουλοσ, Χ. (2015). Ειςαγωγι 
ςτο Διοικθτικό Δίκαιο. (Ε. Μπάλτα , & Α. Κ. Κοκολάκθσ, Επιμ.) Ανάκτθςθ 2022, από τοποκεςία web των Ελλθνικϊν 
Ακαδθμαϊκϊν Θλεκτρονικϊν Συγγραμμάτων και Βοθκθμάτων. www.kallipos.gr  

http://www.kallipos.gr/
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 Οι αποδοχζσ των δικαςτικϊν λειτουργϊν είναι ανάλογεσ με το λειτοφργθμά 

τουσ229.  

 Οι υπθρεςιακζσ μεταβολζσ των δικαςτικϊν λειτουργϊν, όπωσ οι 

προαγωγζσ230, μετακζςεισ, μετατάξεισ, και οι αποςπάςεισ τουσ διενεργοφνται 

με προεδρικά διατάγματα τα οποία προχποκζτουν τθ ςφμφωνθ γνϊμθ 

Ανϊτατου Δικαςτικοφ Συμβουλίου231.  

 Θ ιδιότθτα του δικαςτικοφ λειτουργοφ παφει είτε με τθν αποχϊρθςι του από 

τθν υπθρεςία εφόςον ςυμπλθρϊςει το 65ο ι 67ο ζτοσ τθσ θλικίασ του232 είτε 

κατόπιν δικαςτικισ απόφαςθσ, λόγω ποινικισ καταδίκθσ ι για βαρφ 

πεικαρχικό παράπτωμα ι αςκζνεια ι αναπθρία ι υπθρεςιακι ανεπάρκεια233.  

Από τθν άλλθ πλευρά, απαγορεφεται ςτουσ δικαςτζσ: 

 Θ παροχι κάκε άλλθσ μιςκωτισ υπθρεςίασ κακϊσ και θ άςκθςθ οποιοδιποτε 

επαγγζλματοσ234. 

 Θ ςυμμετοχι τουσ ςτθν Κυβζρνθςθ235.  

 Θ ανάκεςθ ςε αυτοφσ διοικθτικά κακικοντα.  

                                                      
229

 Βλ. άρκρο 88 παράγραφοσ 2 του Συντάγματοσ 
230

 Μετά τθν ανακεϊρθςθ του 2001 ςτο άρκρο 90 παράγραφοσ 5 προβλζπεται ότι οι προαγωγζσ ςτισ κζςεισ του 
προζδρου και του αντιπροζδρου του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ, του Αρείου Ράγου και του Ελεγκτικοφ 
Συνεδρίου ενεργοφνται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται φςτερα από πρόταςθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου, 
με επιλογι μεταξφ των μελϊν του αντίςτοιχου ανϊτατου δικαςτθρίου, όπωσ νόμοσ ορίηει. 
231

 Βλ. άρκρο 90 παράγραφοσ 1 του Συντάγματοσ 
232

 Οι δικαςτικοί λειτουργοί, ζωσ και το βακμό του εφζτθ ι του αντειςαγγελζα εφετϊν και τουσ αντίςτοιχουσ με 
αυτοφσ βακμοφσ, αποχωροφν υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία μόλισ ςυμπλθρϊςουν το εξθκοςτό πζμπτο ζτοσ τθσ 
θλικίασ τουσ και όλοι όςοι ζχουν βακμοφσ ανϊτερουσ από αυτοφσ ι τουσ αντίςτοιχουσ με αυτοφσ αποχωροφν 
υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία μόλισ ςυμπλθρϊςουν το εξθκοςτό ζβδομο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 88 παράγραφο 5 του Συντάγματοσ.  
233

 Οι περιπτϊςεισ αυτζσ όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 88 του Συντάγματοσ βεβαιϊνονται όπωσ νόμοσ ορίηει και 
αφοφ τθρθκοφν οι διατάξεισ των παραγράφων 2 και 3 του άρκρου 93 του Συντάγματοσ περί δθμοςιότθτασ των 
ςυνεδριάςεων και ειδικισ και εμπεριςτατωμζνθσ αιτιολόγθςθσ τθσ απόφαςθσ.  
234

 Βλ. άρκρο 89 παράγραφοσ 1 του Συντάγματοσ. Ωςτόςο ςφμφωνα με το ίδιο άρκρο παράγραφο 2 κατϋ 
εξαίρεςθ επιτρζπεται ςτουσ δικαςτικοφσ λειτουργοφσ να εκλζγονται μζλθ τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν ι του 
διδακτικοφ προςωπικοφ ανϊτατων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων, κακϊσ και να μετζχουν ςε ςυμβοφλια ι επιτροπζσ 
που αςκοφν αρμοδιότθτεσ πεικαρχικοφ, ελεγκτικοφ ι δικαιοδοτικοφ χαρακτιρα και ςε νομοπαραςκευαςτικζσ 
επιτροπζσ, εφόςον θ ςυμμετοχι τουσ αυτι προβλζπεται ειδικά από το νόμο. Νόμοσ προβλζπει τθν 
αντικατάςταςθ δικαςτικϊν λειτουργϊν από άλλα πρόςωπα ςε ςυμβοφλια ι επιτροπζσ που ςυγκροτοφνται ι ςε 
ζργα που ανατίκενται με διλωςθ βοφλθςθσ ιδιϊτθ, εν ηωι ι αιτία κανάτου, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ του 
προθγοφμενου εδαφίου. 
235

 Εκτόσ τθσ περίπτωςθσ του άρκρου 37 παράγραφο 3 του Συντάγματοσ, θ οποία επιτρζπει ςτουσ ανϊτατουσ 
δικαςτικοφσ λειτουργοφσ (Ρρόεδρο ΕΣ, ι ΣτΕ ι Αρείου Ράγου) να διατελζςουν Ρρωκυπουργοί για το ςχθματιςμό 
Κυβζρνθςθσ, με ςκοπό τθ διάλυςθ τθσ Βουλισ και τθ διενζργεια εκλογϊν.  
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 Θ απεργία με οποιαδιποτε μορφι236 

 Οι οποιαςδιποτε μορφισ εκδθλϊςεισ υπζρ ι κατά πολιτικοφ κόμματοσ237  

ΔΙΚΑΣΘΡΙΑ 

H δικαιοςφνθ απονζμεται από Δικαςτιρια, τα οποία ςυνιςτοφν άμεςα όργανα του 

Κράτουσ, διότι τα κζματα λειτουργίασ, οργάνωςθσ και δικαιοδοςίασ τουσ 

ρυκμίηονται απευκείασ από το Σφνταγμα. 

Τα δικαςτιρια διακρίνονται ςε238: 

 Τακτικά, τα οποία ςυγκροτοφνται από τακτικοφσ δικαςτζσ που 

απολαμβάνουν λειτουργικι και προςωπικι ανεξαρτθςία και ζχουν τθ νομικι 

κατάςταςθ του δικαςτικοφ λειτουργοφ (άρκρα 88-91 του Σ). 

  Ειδικά, τα οποία ςυγκροτοφνται εν μζρει ι μόνον από δικαςτζσ που δεν 

ζχουν τθν ιδιότθτα του δικαςτικοφ λειτουργοφ (π.χ. δικαςτιριο λειϊν) 

 Μικτά ,  τα οποία ςυγκροτοφνται από δικαςτικοφσ λειτουργοφσ και ενόρκουσ, 

δθλαδι απλοφσ πολίτεσ.  

 Εξαιρετικά, τα οποία ςυνιςτϊνται ςε περίπτωςθ που τεκεί ςε εφαρμογι ο 

νόμοσ για τθν κατάςταςθ πολιορκίασ.  

 Ζκτακτα, τα οποία απαγορεφονται ρθτά από το Σφνταγμα239  

Επίςθσ, με βάςθ τθ δικαιοδοςία τουσ, τα δικαςτιρια κατά το άρκρο 93 του 

Συντάγματοσ διακρίνονται ςε διοικθτικά, πολιτικά και ποινικά και οργανϊνονται με 

ειδικοφσ νόμουσ.  

ΠΟΛΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΘΡΙΑ 

Στα πολιτικά δικαςτιρια υπάγονται οι ιδιωτικζσ διαφορζσ, κακϊσ και υποκζςεισ 

εκοφςιασ δικαιοδοςίασ κατά το άρκρο 94 παράγραφοσ 2 του Συντάγματοσ. Οι 

                                                      
236

 Βλ. άρκρο 23 παράγραφοσ 2 του Συντάγματοσ.  
237

 Βλ. άρκρο 29 παράγραφοσ 3 του Συντάγματοσ 
238

 Βλ. τθ με αρικμό 224 υποςθμείωςθ.  
239

 Σφμφωνα με το άρκρο 8 εδάφιο β’ του Σ ορίηεται ότι: Δικαςτικζσ επιτροπζσ και ζκτακτα δικαςτιρια, με 
οποιοδιποτε όνομα, δεν επιτρζπεται να ςυςτακοφν.  
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υποκζςεισ αυτζσ αφοροφν κυρίωσ διαφορζσ μεταξφ ιδιωτϊν (όπωσ π.χ. 

αγοροπωλθςίεσ, διαηφγια, κλθρονομικά, αδικοπραξίεσ, ςυμβάςεισ, κ.α.).  

Τα τακτικά πολιτικά δικαςτιρια ςφμφωνα με τον Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ 

(ΚΡολΔ ΡΔ 503/1985 Α 182) απαρτίηονται από:  

 Ειρθνοδικεία 

 Ρρωτοδικεία (Μονομελι και Ρολυμελι) 

 Εφετεία 

Άρειοσ Πάγοσ: Ανϊτατο δικαςτιριο, ςτθν Αρμοδιότθτα του οποίου υπάγονται οι 

αναιρζςεισ κατά αποφάςεων οποιουδιποτε πολιτικοφ δικαςτθρίου240.  

Θ ποινικι δικαιοςφνθ απονζμεται από τα τακτικά ποινικά δικαςτιρια, ςφμφωνα με 

το άρκρο 96 παράγραφοσ 1 του Συντάγματοσ. Στα δικαςτιρια αυτά εκδικάηονται 

αξιόποινεσ πράξεισ όπωσ ορίηονται ςτον Ροινικό Κϊδικα και ςε ειδικοφσ ποινικοφσ 

νόμουσ (εγκλιματα κατά τθσ ηωισ, τθσ προςωπικισ ελευκερίασ, τθσ ιδιοκτθςίασ, 

πολιτειακϊν και πολιτικϊν οργάνων, κοκ).  

Σφμφωνα με το άρκρο 1 του Κϊδικα Ροινικισ Δικονομίασ (ΚΡΔ ν.4620/2019 Α 96), 

ποινικι δικαιοδοςία αςκοφν τα εξισ δικαςτιρια:  

 Ρλθμμελειοδικεία,  

 Δικαςτιρια των ανθλίκων,  

 Μικτά ορκωτά δικαςτιρια241  

 Εφετεία  

Άρειοσ Πάγοσ: Ανϊτατο δικαςτιριο, το οποίο εκδικάηει ωσ ακυρωτικό δικαςτιριο τισ 

αιτιςεισ αναίρεςθσ κατά των αποφάςεων και βουλευμάτων242.  

 

 

                                                      
240

 Βλ. άρκρο 20 του  
241

 Σφμφωνα με το άρκρο 97 παράγραφοσ 1 του Συντάγματοσ τα κακουργιματα και τα πολιτικά εγκλιματα 
δικάηονται από μικτά ορκωτά δικαςτιρια που ςυγκροτοφνται από τακτικοφσ δικαςτζσ και ενόρκουσ, δθλαδι 
απλοφσ πολίτεσ.  
242

 Βλ. άρκρο 10 του ΚΡΔ ν.4620/2019 (Α 96).  
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ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΑ ΔΙΚΑΣΘΡΙΑ  

Σφμφωνα με το άρκρο 94 του Συντάγματοσ, οι διοικθτικζσ διαφορζσ υπάγονται ςτθν 

ενιαία δικαιοδοςία του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ και των Τακτικϊν Διοικθτικϊν 

Δικαςτθρίων, ενϊ θ, μεταξφ αυτϊν, κατανομι αρμοδιοτιτων επί των εν λόγω 

διαφορϊν, ζχει ανατεκεί ςτον κοινό νομοκζτθ, με τθν επιφφλαξθ των αρμοδιοτιτων 

του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου. 

Σο υμβοφλιο τθσ Επικρατείασ  

Το Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ (ΣτΕ) ιδρφκθκε για πρϊτθ φορά το 1835 κατά το 

πρότυπο του γαλλικοφ Conseil d'État, με γνωμοδοτικζσ αρμοδιότθτεσ αλλά 

διακζτοντασ και δικαςτικι δικαιοδοςία, δικάηοντασ αμετάκλθτα διοικθτικζσ 

διαφορζσ243.  

Στθ ςυνζχεια, αφοφ καταργικθκε δφο φορζσ, προβλζφκθκε για τρίτθ φορά θ 

ςφςταςι του ςτο Σφνταγμα του 1911, με ςκοπό να αποτελζςει βαςικό παράγοντα 

κατοχυρϊςεωσ του Κράτουσ Δικαίου.  

Δικαςτικζσ αρμοδιότθτεσ του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ  

Οι δικαςτικζσ αρμοδιότθτεσ του Συμβουλίου Επικρατείασ ορίηονται καταρχιν ςτο 

Σφνταγμα. Συγκεκριμζνα, ςτισ παραγράφουσ α και β του άρκρου 95 ορίηονται ότι 

ςτθν δικαιοδοςία του ΣτΕ ανικουν ιδίωσ, θ μετά από αίτθςθ:  

 Ακφρωςθ των εκτελεςτϊν πράξεων των διοικθτικϊν αρχϊν για υπζρβαςθ 

εξουςίασ ι για παράβαςθ νόμου. 

 Αναίρεςθ τελεςίδικων αποφάςεων των τακτικϊν διοικθτικϊν δικαςτθρίων 

Στο ΣτΕ δφναται επίςθσ να υπάγονται και υποκζςεισ που αφοροφν διοικθτικζσ 

διαφορζσ ουςίασ244 όταν αυτζσ προβλζπονται είτε απευκείασ από το Σφνταγμα, είτε 

από νόμο (πχ. προςφυγζσ δθμοςιϊν υπαλλιλων κατά αποφάςεων υποβιβαςμοφ ι 

παφςθσ των υπθρεςιακϊν ςυμβουλίων ςφμφωνα με το άρκρο 103 §4 Σ).  

                                                      
243

 Βλ. τθ με αρικμό 224 υποςθμείωςθ.  
244

 Βλ. άρκρο 95 παράγραφοσ γ’ του Συντάγματοσ. 
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Ζνδικα βοθκιματα και μζςα  

Για τθν εκδίκαςθ των ανωτζρων υποκζςεων δφναται να αςκοφνται ενϊπιον του ΣτΕ: 

 Ζνδικα βοθκιματα (αϋ βακμόσ δικαιοδοςίασ) τα οποία είναι θ αίτθςθ 

ακφρωςθσ, θ υπαλλθλικι προςφυγι, θ παρζμβαςθ245 και θ τριτανακοπι246.  

 Ζνδικα μζςα (β’ βακμόσ δικαιοδοςίασ) τα οποία ςτρζφονται κατά δικαςτικϊν 

αποφάςεων, είναι θ αίτθςθ αναιρζςεωσ και θ ζφεςθ247. 

Οργάνωςθ δικαςτθρίου 

Οι αρμοδιότθτεσ του Συμβουλίου αςκοφνται από τθν Ολομζλεια και τα ζξι (6) Αϋ, Βϋ, 

Γϋ, Δ, Εϋ και ΣΤ Τμιματα248 (δικαςτικοί ςχθματιςμοί).  

Θ Ολομζλεια του ΣτΕ δφναται να λειτουργεί και ωσ δικαςτιριο και ωσ Συμβοφλιο.  

Ολομζλεια 

Με τθ δικαςτικι αρμοδιότθτα. θ Ολομζλεια του ΣτΕ εκδικάηει υποκζςεισ249:  

 Γενικότερθσ ςθμαςίασ, οι οποίεσ λόγω τθσ μεγάλθσ ςπουδαιότθτάσ τουσ, 

ειςάγονται ςε αυτι με πράξθ του Ρροζδρου.  

                                                      
245

 Σφμφωνα με το άρκρο 49 του ΡΔ 18/1989 (Α 8) «Οποιοςδιποτε ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να παρζμβει 
ςτθ δίκθ επί αιτιςεωσ ακυρϊςεωσ, μόνο για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ». Ρρόκειται 
για τθ δυνατότθτα που παρζχεται ςε τρίτα πρόςωπα (πλθν των αρχικϊν διαδίκων) να ςυμμετζχουν ςτθν 
ακυρωτικι δίκθ ωσ νζοι διάδικοι. Βλ. και Ρρεβεδοφρου, Ε. (2020, Νοζμβριοσ) Διοικθτικό Δικονομικό Δίκαιο – 
υμμετοχι τρίτων ςτθν ακυρωτικι δίκθ (Παρζμβαςθ, τριτανακοπι). Ανάκτθςθ Μάρτιοσ 2022, από τον ιςτότοπο 
τθσ Κακθγιτριασ Δθμοςίου Δικαίου Ευγενία Ρρεβεδοφρου. 
246

 Σφμφωνα με το άρκρο 51 του ΡΔ 18/1989 (Α 8) «Τρίτοσ, που βλάπτεται από τθν ακυρωτικι απόφαςθ, 
δικαιοφται να τθν ανακόψει μζςα ςε προκεςμία εξιντα θμερϊν, θ οποία αρχίηει από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
απόφαςθσ προσ αυτόν, ι αφότου ζλαβε γνϊςθ τθσ απόφαςθσ με οποιοδιποτε άλλο τρόπο». Θ τριτανακοπι 
κεωρείται ωσ θ φςτατθ ευκαιρία δικαςτικισ προςταςίασ για όςουσ βλάπτονται από τθν ακυρωτικι απόφαςθ 
αλλά δεν μετείχαν ςτθν ακυρωτικι διαφορά. Για το λόγο αυτό, παρόλο που μοιάηει με ζνδικο μζςο επειδι τυπικά 
αςκείται κατά δικαςτικισ απόφαςθσ, κεωρείται ωσ ζνδικο βοικθμα. Βλ και Ακριβοποφλου, Χ. Μ., & Ανκόπουλοσ, 
Χ. (2015). Ειςαγωγι ςτο Διοικθτικό Δίκαιο. (Ε. Μπάλτα , & Α. Κ. Κοκολάκθσ, Επιμ.) Ανάκτθςθ 2022, από τοποκεςία 
web των Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Θλεκτρονικϊν Συγγραμμάτων και Βοθκθμάτων. www.kallipos.gr.  
247

 Θ αναίρεςθ αςκείται από τον διάδικο που ζχει ςυμμετάςχει ςε δίκθ, ενϊπιον των διοικθτικϊν δικαςτθρίων 
ουςίασ, και ζχει θττθκεί εν όλων ι εν μζρει και γι’ αυτό διακζτει ζννομο ςυμφζρον για τθν άςκθςθ τθσ. Θ ζφεςθ 
αποτελεί ζνδικο μζςο αςκοφμενο ενϊπιον του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ κατά των αποφάςεων που εκδίδονται 
επί των αιτιςεων ακυρϊςεωσ που ανικουν ςτθν αρμοδιότθτά του Τριμελοφσ Διοικθτικοφ Εφετείου. Βλ και και 
Ακριβοποφλου, Χ. Μ., & Ανκόπουλοσ, Χ. (2015). Ειςαγωγι ςτο Διοικθτικό Δίκαιο. (Ε. Μπάλτα , & Α. Κ. Κοκολάκθσ, 
Επιμ.) Ανάκτθςθ 2022, από τοποκεςία web των Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Θλεκτρονικϊν Συγγραμμάτων και 
Βοθκθμάτων. www.kallipos.gr.  
248

 Βλ. άρκρα 7 του ΡΔ 18/1989 (Α 8) και 12 παρ. 1 του Ν. 2145/1993 ( Α 88) 
249

 Βλ. άρκρο 14 του ΡΔ 18/1989 (Α 8) και Γιαννακοφ, Φ. (χ.χ.). Οργάνωςθ και τρόποσ λειτουργίασ. Δικαςτικοί 
ςχθματιςμοί. Ανάκτθςθ Μάρτιοσ 2022, από Λςτοςελίδα του Συμβουλίου Επικρατείασ.  

https://www.prevedourou.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84/
https://www.prevedourou.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84/
http://www.kallipos.gr/
http://www.kallipos.gr/
http://www.adjustice.gr/webcenter/portal/ste/pageste/organosi/sygkrotisi?_afrLoop=26505233430281483#!%40%40%3F_afrLoop%3D26505233430281483%26centerWidth%3D65%2525%26leftWidth%3D0%2525%26rigthWidth%3D35%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dtrue%26_adf.ctrl-state%3D1bdmcsyuyi_62
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 Οι οποίεσ παραπζμπεται ενϊπιόν τθσ με απόφαςθ Τμιματοσ,  

 Σχετικζσ με τθν επίλυςθ ηθτιματοσ αναρμοδιότθτασ των Τμθμάτων.  

Επίςθσ, όταν ζνα Τμιμα κρίνει διάταξθ τυπικοφ νόμου αντιςυνταγματικι 

παραπζμπει υποχρεωτικά το ηιτθμα ςτθν ολομζλεια, εκτόσ αν αυτό ζχει κρικεί με 

προθγοφμενθ απόφαςθ τθσ ολομζλειασ ι του Ανϊτατου Ειδικοφ Δικαςτθρίου250.  

Θ ολομζλεια του Συμβουλίου όταν ςυνεδριάηει δθμόςια, ωσ δικαςτιριο, ςυντίκεται 

από τον Ρρόεδρο, τουσ αντιπροζδρουσ, τουσ ςυμβοφλουσ, δφο παρζδρουσ και το 

γραμματζα. Για τθν φπαρξθ απαρτίασ απαιτείται πάντωσ να παρίςτανται δζκα επτά 

(17) μζλθ με αποφαςιςτικι ψιφο». Ο αρικμόσ των μελϊν πρζπει πάντοτε να 

διατθρείται περιττόσ. Αν τα προςερχόμενα ςτθ ςυνεδρίαςθ μζλθ ςχθματίηουν άρτιο 

αρικμό, αποχωρεί ο νεότεροσ ςφμβουλοσ και αν αυτόσ είναι ειςθγθτισ ςτθ 

δικαηόμενθ υπόκεςθ, ο αμζςωσ αρχαιότερόσ του, για να διατθρθκεί ο αρικμόσ 

περιττόσ251. 

Σμιματα252 

Σμιμα Αϋ: Εκδικάηει διαφορζσ οι οποίεσ προκφπτουν από τθν εφαρμογι τθσ 

νομοκεςίασ για τθν κοινωνικι προςταςία.  

Σμιμα Βϋ: Υπάγονται τα ζνδικα βοθκιματα και μζςα που αφοροφν διαφορζσ οι 

οποίεσ προκφπτουν από τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ για οικονομικοφ-λογιςτικοφ 

χαρακτιρα κζματα όπωσ φόροι, δαςμοί, ειςφορζσ κοκ.  

Σμιμα Γϋ: Ζχει τθν ευκφνθ εκδίκαςθσ υποκζςεων που ςχετίηονται με τθν οργάνωςθ 

και λειτουργία τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ κακϊσ και με τθν υπθρεςιακι κατάςταςθ των 

υπαλλιλων του δθμοςίου (ανεξάρτθτα από τθ φφςθ τθσ υπαλλθλικισ ςχζςθσ). Στο Γ’ 

Τμιμα υπάγονται επίςθσ οι κατά το Σφνταγμα και το νόμο προςφυγζσ υπαλλιλων 

κακϊσ επίςθσ και οι αιτιςεισ αναιρζςεωσ που αφοροφν τον ζλεγχο του κφρουσ των 

νομαρχιακϊν, δθμοτικϊν και κοινοτικϊν εκλογϊν. 

 Σμιμα Δϋ: Εκδικάηει υποκζςεισ που αφοροφν διαφορζσ οι οποίεσ δεν ανικουν ςτθν 

αρμοδιότθτα των άλλων Τμθμάτων (γενικι αρμοδιότθτα), όπωσ είναι ιδίωσ οι 

                                                      
250

 Βλ. άρκρο 100 παράγραφοσ 5 του Συντάγματοσ.  
251

 Βλ. άρκρο 8 του ΡΔ 18/1989 (Α 8) 
252

 Βλ. ΡΔ 361/2001 (Α 224).  
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ςχετικζσ με τθν άςκθςθ κάκε είδουσ επαγγζλματοσ ι επιχείρθςθσ, τισ επιδοτιςεισ, 

επενδφςεισ και κάκε είδουσ ενιςχφςεισ για αναπτυξιακοφσ ςκοποφσ, τθν ικαγζνεια 

κ.α. Στο Τμιμα αυτό υπάγονται και οι αιτιςεισ ακυρϊςεωσ κατά πράξεων τθσ 

διαδικαςίασ που προθγείται τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ του Δθμοςίου, οργανιςμϊν 

τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και των λοιπϊν νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου, με τθν 

επιφφλαξθ ςχετικϊν διατάξεων για τθ ςφναψθ ςυμβάςεων προμικειασ αγακϊν. 

Σμιμα Εϋ: υπάγονται τα ζνδικα βοθκιματα και μζςα που αφοροφν διαφορζσ οι 

οποίεσ προκφπτουν από τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ για τθν προςταςία του 

φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ, τθ δόμθςθ γενικά, μεταλλεία, λατομεία, 

εγκατάςταςθ κεραιϊν μζςων επικοινωνίασ, αιγιαλό και παραλία κοκ. Επίςθσ ςτο Ε’ 

Τμιμα υπάγονται και θ επεξεργαςία των κανονιςτικϊν διαταγμάτων, και θ ζγκριςθ 

κάκε διαχειριςτικισ δαπάνθσ. 

Σμιμα Σϋ: εκδικάηει υποκζςεισ οι οποίεσ προκφπτουν από τθν εφαρμογι τθσ 

νομοκεςίασ για τισ διοικθτικζσ ςυμβάςεισ, (με τθν επιφφλαξθ ειδικότερων 

διατάξεων), αναγκαςτικζσ απαλλοτριϊςεισ και επιτάξεισ, ςτρατολογία, τισ κάκε 

είδουσ αποδοχζσ και χρθματικζσ αξιϊςεισ που ςυνδζονται με τθν πρόςλθψθ, 

υπθρεςιακι κατάςταςθ και λφςθ τθσ ςχζςθσ του προςωπικοφ γενικά του Δθμοςίου, 

κακϊσ και τθ διοικθτικι εκτζλεςθ γενικά, ανεξάρτθτα από τθ νομοκεςία που διζπει 

το ςχετικό τίτλο.  

υγκρότθςθ  

Το Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ ζχει ζναν (1) Ρρόεδρο, δζκα Αντιπρόεδρουσ και 

πενιντα (50) Συμβοφλουσ253.  

Στο δικαςτικό προςωπικό του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ ανικουν και οι πενιντα 

πζντε (55) Ράρεδροι και οι ςαράντα δφο (42) Ειςθγθτζσ.  

Ο Ρρόεδροσ ζχει τθ γενικι διεφκυνςθ των εργαςιϊν του Συμβουλίου και το 

εκπροςωπεί ςτισ ςχζςεισ του με τισ δθμόςιεσ αρχζσ. Επίςθσ, προΐςταται τθσ 

                                                      
253

 Γιαννακοφ, Φ. (χ.χ.). Οργάνωςθ και τρόποσ λειτουργίασ. Δικαςτικοί ςχθματιςμοί. Ανάκτθςθ Μάρτιοσ 2022, από 
Λςτοςελίδα του Συμβουλίου Επικρατείασ.  

http://www.adjustice.gr/webcenter/portal/ste/pageste/organosi/sygkrotisi?_afrLoop=26505233430281483#!%40%40%3F_afrLoop%3D26505233430281483%26centerWidth%3D65%2525%26leftWidth%3D0%2525%26rigthWidth%3D35%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dtrue%26_adf.ctrl-state%3D1bdmcsyuyi_62
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Ολομζλειασ, ενϊ μπορεί να προΐςταται και ςε οποιοδιποτε Τμιμα, κάτι το οποίο 

όμωσ δεν ςυμβαίνει ςτθν πράξθ 254. 

Κάκε Αντιπρόεδροσ προΐςταται ενόσ από τα Τμιματα του Συμβουλίου και δφναται να 

αναπλθρϊνει κατά ςειρά αρχαιότθτασ τον Ρρόεδρο όταν ελλείπει, απουςιάηει ι 

κωλφεται.  

Ο Ρρόεδροσ και οι Σφμβουλοι ζχουν αποφαςιςτικι ψιφο. Οι πάρεδροι αςκοφν ιδίωσ 

ζργα ειςιγθςθσ και μετζχουν ςτισ ςυνεδριάςεισ του Δικαςτθρίου με ψιφο 

ςυμβουλευτικι. Οι ειςθγθτζσ βοθκοφν τουσ Συμβοφλουσ και τουσ Ραρζδρουσ ςτθν 

προπαραςκευι και διάγνωςθ των υποκζςεων255.  

Γενικι Επιτροπεία των Σακτικϊν Διοικθτικϊν Δικαςτθρίων  

Σφμφωνα με το άρκρο 90 του Συντάγματοσ προβλζπεται θ παρακολοφκθςθ και ο 

ζλεγχοσ τθσ λειτουργίασ των τακτικϊν διοικθτικϊν δικαςτθρίων κακϊσ και θ 

υποβοικθςθ του ζργου τουσ, οι οποίεσ αςκοφνται μζςω τθσ Γενικισ Επιτροπεία τθσ 

Επικρατείασ των Τακτικϊν Διοικθτικϊν Δικαςτθρίων, από ιδιαίτερο Κλάδο ανϊτατων 

δικαςτικϊν λειτουργϊν256.  

Συγκεκριμζνα, ςτον κλάδο αυτό ανικουν257:  

 Μία (1) κζςθ Γενικοφ Επιτρόπου, ο οποίοσ εξομοιϊνεται βακμολογικά, με τον 

Ρρόεδρο του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ, τον Ρρόεδρο και τον Ειςαγγελζα 

του Αρείου Ράγου και τον Ρρόεδρο και τον Γενικό Επίτροπο τθσ Επικρατείασ 

του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου. 

 Μία (1) κζςθ Επιτρόπου, ο οποίοσ εξομοιϊνεται βακμολογικά, με τουσ 

Αντιπροζδρουσ του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ, του Αρείου Ράγου και του 

Ελεγκτικοφ Συνεδρίου και 

                                                      
254

 Βλ. άρκρο 2 του ΡΔ 18/1989 (Α 8) και Γιαννακοφ, Φ. (χ.χ.). Οργάνωςθ και τρόποσ λειτουργίασ. Δικαςτικοί 
ςχθματιςμοί. Ανάκτθςθ Μάρτιοσ 2022, από Λςτοςελίδα του Συμβουλίου Επικρατείασ.  
255

 Βλ. άρκρο 3 του ΡΔ 18/1989 (Α 8) και Γιαννακοφ, Φ. (χ.χ.). Οργάνωςθ και τρόποσ λειτουργίασ. Δικαςτικοί 
ςχθματιςμοί. Ανάκτθςθ Μάρτιοσ 2022, από Λςτοςελίδα του Συμβουλίου Επικρατείασ.  
256

 Φουντουλάκθ, Ε. (χ.χ.). Γενικι Επιτροπεία τθσ Επικρατείασ των Τ.Δ.Δ. Ανάκτθςθ Μάρτιοσ 2022, από Λςτοςελίδα 
του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ.  
257

 Βλ. τθ με αρικμό 256 υποςθμείωςθ 

http://www.adjustice.gr/webcenter/portal/ste/pageste/organosi/sygkrotisi?_afrLoop=26505233430281483#!%40%40%3F_afrLoop%3D26505233430281483%26centerWidth%3D65%2525%26leftWidth%3D0%2525%26rigthWidth%3D35%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dtrue%26_adf.ctrl-state%3D1bdmcsyuyi_62
http://www.adjustice.gr/webcenter/portal/ste/pageste/organosi/sygkrotisi?_afrLoop=26505233430281483#!%40%40%3F_afrLoop%3D26505233430281483%26centerWidth%3D65%2525%26leftWidth%3D0%2525%26rigthWidth%3D35%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dtrue%26_adf.ctrl-state%3D1bdmcsyuyi_62
http://www.adjustice.gr/webcenter/portal/epitropeia/generaldd/generaltdd?_adf.ctrl-state=4l6ks5isd_951&_afrLoop=26590100700236243#!
http://www.adjustice.gr/webcenter/portal/epitropeia/generaldd/generaltdd?_adf.ctrl-state=4l6ks5isd_951&_afrLoop=26590100700236243#!


      

 

 

12

9 

 Δφο (2) κζςεισ Αντεπιτρόπων, οι οποίοι εξομοιϊνονται βακμολογικά, με τουσ 

Συμβοφλουσ τθσ Επικρατείασ, τουσ Αρεοπαγίτεσ, τουσ Αντειςαγγελείσ του 

Αρείου Ράγου και τουσ Συμβοφλουσ και Αντεπιτρόπουσ του Ελεγκτικοφ 

Συνεδρίου.  

Ο Γενικόσ Επίτροποσ τθσ Επικρατείασ των Τακτικϊν Διοικθτικϊν Δικαςτθρίων, 

επικουροφμενοσ από τον Επίτροπο και τουσ δφο Αντεπιτρόπουσ, αςκεί κυρίωσ 

διοικθτικζσ αρμοδιότθτεσ, χωρίσ ανάμειξθ ςτο δικαιοδοτικό ζργο, ενϊ λειτουργεί και 

ωσ ο ςυνδετικόσ κρίκοσ μεταξφ των ΔΔ και του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ258.  

Διοικθτικά Δικαςτιρια 

Θ οργάνωςθ και λειτουργία των διοικθτικϊν δικαςτθρίων (ΔΔ) προβλζπεται ςτον 

Κϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ (ΚΔΔ, ν.2717/1999, Α 97). Σφμφωνα να το άρκρο 2 

του Κϊδικα θ εκδίκαςθ των διοικθτικϊν διαφορϊν ουςίασ ανικει ςτα τακτικά 

διοικθτικά δικαςτιρια, εκτόσ εκείνων που θ εκδίκαςι τουσ ζχει ανατεκεί, με ειδικι 

διάταξθ νόμου, ςε άλλα διοικθτικά δικαςτιρια.  

Επίςθσ τα ΔΔ δφναται να εκδικάηουν και ακυρωτικζσ διαφορζσ θ εκδίκαςθ των 

οποίων διζπεται από τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 18/1989 (Αϋ 8), και ζχουν μεταφερκεί ςτα 

δικαςτιρια αυτά, από το Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ, με νόμο.  

Θ δικαςτιρια ςυγκροτοφνται από τακτικοφσ διοικθτικοφσ δικαςτζσ που διακζτουν 

προςωπικι και λειτουργικι ανεξαρτθςία. Διακρίνονται ςε: 

 Διοικθτικά Ρρωτοδικεία (Μονομελι και Τριμελι)  

 Διοικθτικό Εφετεία (Μονομελι και Τριμελι) 

Οι βακμοί των δικαςτϊν είναι: Ρρόεδροσ Εφετϊν, Εφζτθσ, Ρρόεδροσ Ρρωτοδικϊν, 

Ρρωτοδίκθσ και Ράρεδροσ παρά Ρρωτοδίκεσ259. 

Αρμοδιότθτεσ  

Κακϋ φλθν260:  

                                                      
258

 Βλ. τθ με αρικμό 256 υποςθμείωςθ.  
259

 Βλ. τθ με αρικμό 38 υποςθμείωςθ.  
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Μονομελζσ Πρωτοδικείο  

Εκδίκαςθ ςε πρϊτο βακμό:  

 Φορολογικζσ και τελωνειακζσ εν γζνει διαφορζσ, των οποίων το αντικείμενο 

δεν υπερβαίνει τισ εξιντα χιλιάδεσ (60.000) ευρϊ.  

 Χρθματικζσ διαφορζσ, των οποίων το αντικείμενο δεν υπερβαίνει το ποςό 

των εξιντα χιλιάδων (60.000) ευρϊ. 

Ανζκκλθτεσ261 αποφάςεισ Προζδρου Πρωτοδίκθ262 

 Διαφορζσ ουςίασ που προκφπτουν από άρνθςθ χοριγθςθσ βεβαιϊςεων 

(φορολογικϊν ι αςφαλιςτικϊν), προςωρινι παφςθ λειτουργίασ 

καταςτθμάτων, άρνθςθ κεϊρθςθσ φορολογικϊν βιβλίων κ.α. 

 Διαφορζσ που προκφπτουν από αναςτολι λειτουργίασ επαγγελματικϊν 

εγκαταςτάςεων επιτθδευματιϊν, αφαίρεςθ πινακίδων και αδειϊν 

κυκλοφορίασ μεταφορικϊν μζςων, μζτρων που εφαρμόηει θ Διοίκθςθ για 

διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Δθμοςίου ςε περιπτϊςεισ φοροδιαφυγισ, 

κ.α.  

Σριμελζσ Πρωτοδικείο:  

Εκδίκαςθ ςε πρϊτο βακμό: 

 Διοικθτικζσ Διαφορζσ ουςίασ (γενικι αρμοδιότθτα) 

 Φορολογικζσ και τελωνειακζσ εν γζνει διαφορζσ, των οποίων το αντικείμενο 

υπερβαίνει το ποςό των εξιντα χιλιάδων (60.000) ευρϊ και μζχρι του ποςοφ 

των εκατόν πενιντα χιλιάδων (150.000) ευρϊ.  

Μονομελζσ Διοικθτικό Εφετείο  

Εκδίκαςθ ςε δεφτερο βακμό:  

 Ρρωτόδικεσ αποφάςεισ που ζχουν εκδοκεί από το Μονομελζσ Ρρωτοδικείο  

                                                                                                                                                          
260

 Βλ. άρκρο 6 του Κ.Δ.Δ. (2717/1999, Α 97). 
261

 Δεν υπόκεινται ςε ζφεςθ. Βλ. άρκρο 92 του Κ.Δ.Δ.  
262

 Βλ. για περιςςότερα άρκρο 6 παράγραφο 2 περίπτωςθ δ του Κ.Δ.Δ. (2717/1999, Α 97).  
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Σριμελζσ  Διοικθτικό Εφετείο  

Εκδίκαςθ ςε πρϊτο και δεφτερο βακμό: 

 Διαφορζσ από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

 Φορολογικζσ και τελωνειακζσ εν γζνει διαφορζσ, των οποίων το αντικείμενο 

το ποςό των εκατόν πενιντα χιλιάδων (150.000).  

Εκδίκαςθ ςε δεφτερο βακμό:  

 Διοικθτικζσ διαφορζσ ουςίασ (τριμελζσ) 

Κατά τόπο263  

Ο γενικόσ κανόνασ ορίηει αρμόδιο ςτον πρϊτο, ι πρϊτο και τελευταίο, βακμό να 

είναι το δικαςτιριο ςτθν περιφζρεια του οποίου εδρεφει θ αρχι από πράξθ, 

παράλειψθ ι υλικι ενζργεια οργάνου τθσ οποίασ δθμιουργικθκε θ διαφορά.  

Ζνδικα βοθκιματα και μζςα  

Για τθν εκδίκαςθ των ανωτζρων υποκζςεων δφναται να αςκοφνται ενϊπιον των ΔΔ: 

 Ζνδικα βοθκιματα (α’ βακμόσ δικαιοδοςίασ) θ προςφυγι264, θ αγωγι265 , θ 

ανακοπι εκτζλεςθσ του ΚΔΔ.  

 Ζνδικα μζςα (β’ βακμόσ δικαιοδοςίασ) τα οποία ςτρζφονται κατά δικαςτικϊν 

αποφάςεων είναι θ ζφεςθ, θ ανακοπι ερθμοδικίασ, θ αίτθςθ ανακεϊρθςθσ, 

θ τριτανακοπι και θ αίτθςθ διόρκωςθσ ι ερμθνείασ266. Το ζνδικο μζςο τθσ 

ζφεςθσ εκδικάηεται από το αρμόδιο δευτεροβάκμιο δικαςτιριο. Τα ζνδικα 

μζςα τθσ ανακοπισ ερθμοδικίασ, τθσ αίτθςθσ ανακεϊρθςθσ, τθσ 

                                                      
263

 Βλ. άρκρο 7 του Κ.Δ.Δ. (2717/1999, Α 97). 
264

 Βλ. άρκρο 63 του Κ.Δ.Δ. ςφμφωνα με το οποίο οι εκτελεςτζσ ατομικζσ διοικθτικζσ πράξεισ ι παραλείψεισ, από 
τισ οποίεσ δθμιουργοφνται κατά νόμο διοικθτικζσ διαφορζσ ουςίασ, υπόκεινται ςε προςφυγι.  
265

 Αγωγι είναι το ζνδικο βοικθμα που αςκείται ενϊπιον των ΤΔΔ, με το οποίο ζνασ ιδιϊτθσ ηθτεί από το 
δικαςτιριο να του αναγνωριςτεί χρθματικι αξίωςθ ι να του καταβλθκεί χρθματικό ποςό που του οφείλει το 
Δθμόςιο ι ΝΡΔΔ από οποιαδιποτε ζννομθ ςχζςθ δθμοςίου δικαίου. Με τθν αίτθςθ ακφρωςθσ, τθν προςφυγι 
και τθν ανακοπι ακυρϊνονται πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ Διοίκθςθσ, ενϊ με τθν αγωγι ηθτοφνται χριματα *Σ. 
Μθτςιοποφλου, Θ αγωγι ςτθ διοικθτικι δίκθ. Δικονομικά και ουςιαςτικά ηθτιματα, Νομικι Βιβλιοκικθ, 2019+ 
Στο Ρρεβεδοφρου, Ε. (2020, Νοζμβριοσ). Διοικθτικό Δικονομικό Δίκαιο. Τα ζνδικα βοθκιματα ςτθ διοικθτικι 
δικονομία. Ανάκτθςθ Μάρτιοσ 2022, από Λςτότοπο τθσ Κακθγιτριασ Δθμοςίου Δικαίου Ευγενία Ρρεβεδοφρου.  
266

 Βλ. άρκρο 81 του Κ.Δ.Δ. (2717/1999, Α 97). 

https://www.prevedourou.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9/
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τριτανακοπισ, και τθσ αίτθςθσ διόρκωςθσ ι ερμθνείασ εκδικάηονται από το 

δικαςτιριο που εξζδωςε τθν προςβαλλόμενθ απόφαςθ267. 

 

ΤΝΣΑΓΜΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΘΡΙΑ   

Από το Σφνταγμα προβλζπεται θ οργάνωςθ και θ λειτουργία των εξισ δικαςτθρίων:  

 Αγωγϊν Κακοδικίασ (άρκρο 99 §1 Σ),  

 Ανϊτατο Ειδικό Δικαςτιριο (άρκρο 100 Σ),  

 Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ, (άρκρο 95 Σ), και 

 Ελεγκτικό Συνζδριο (άρκρο 98 Σ). 

Ελεγκτικό υνζδριο  

Το Ελεγκτικό ζχει διττό χαρακτιρα. Σφμφωνα με το άρκρο 98 του Συντάγματοσ από 

τθ μια πλευρά είναι επιφορτιςμζνο με γνωμοδοτικζσ και ελεγκτικζσ αρμοδιότθτεσ 

που αφοροφν κυρίωσ ςτον δθμοςιονομικό ζλεγχο των δαπανϊν του Κράτουσ, 

λειτουργϊντασ ωσ διοικθτικό όργανο 268  και από τθν άλλθ πλευρά ςυνιςτά το 

ανϊτατο Δθμοςιονομικό Δικαςτιριο μιασ και αποτελεί πλιρθ και αυτοτελι 

δικαιοδοτικό κλάδο269. Συνζπεια αυτοφ, είναι ότι οι δικαςτικοί ςχθματιςμοί του 

Ελεγκτικοφ Συνεδρίου βρίςκονται εκτόσ τθσ οργάνωςθσ των τακτικϊν διοικθτικϊν 

δικαςτθρίων, ανϊτατο δικαςτιριο των οποίων αποτελεί το Συμβοφλιο τθσ 

Επικρατείασ. 

Δικαςτικζσ αρμοδιότθτεσ του Ε  

Το ΕΣ ωσ δικαςτιριο εκδικάηει270:  

                                                      
267

 Βλ. άρκρο 82 του Κ.Δ.Δ. (2717/1999 Α 97) 
268

 Για τισ ελεγκτικζσ και γνωμοδοτικζσ αρμοδιότθτεσ του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου βλ. τθν ενότθτα Ελεγκτικό 
Συνζδριο ς. 34.  
269

 Βλ. άρκρο 1 του Οργανικοφ Νόμου του ΕΣ (ν.4820/2020 Α 130) 
270

 Βλ. άρκρο 98, παράγραφοι η και ςτϋ του Συντάγματοσ.  
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 Διαφορζσ ςχετικά με τθν απονομι ςυντάξεων, κακϊσ και με τον ζλεγχο των 

λογαριαςμϊν των δθμόςιων υπολόγων και των οργανιςμϊν τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ ι άλλων νομικϊν προςϊπων. 

 Υποκζςεισ που αναφζρονται ςτθν ευκφνθ των πολιτικϊν ι ςτρατιωτικϊν 

δθμόςιων υπαλλιλων, κακϊσ και των υπαλλιλων των οργανιςμϊν τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ και των άλλων νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου για κάκε 

ηθμία που από δόλο ι αμζλεια προκλικθκε ςτο Κράτοσ, τουσ οργανιςμοφσ 

τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ ι ςε άλλα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου. 

Θ δικαιοδοςία του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου αςκείται από τθν Ολομζλεια και τα 

Τμιματά του. Το Ελεγκτικό Συνζδριο, όταν δικάηει ςε Ολομζλεια, ζχει χαρακτιρα 

ανϊτατου διοικθτικοφ δικαςτθρίου, διότι οι αποφάςεισ του είναι ανζκκλθτεσ, δεν 

υπόκεινται δθλαδι ςε κανζνα ζνδικο μζςο εκτόσ από τθν αίτθςθ για επανάλθψθ τθσ 

διαδικαςίασ (Ακριβοποφλου & Ανκόπουλοσ, 2015). Ωσ εκ τοφτου, ςτθν Ολομζλεια 

υπάγεται θ εκδίκαςθ των αιτιςεων αναίρεςθσ που αςκοφνται κατά των οριςτικϊν 

αποφάςεων των Τμθμάτων, κακϊσ και των προδικαςτικϊν παραπομπϊν για επίλυςθ 

γενικότερθσ ςθμαςίασ ηθτθμάτων. Τα Τμιματα ζχουν το τεκμιριο τθσ αρμοδιότθτασ 

για τθν εκδίκαςθ κάκε αίτθςθσ δικαςτικισ προςταςίασ που ειςάγεται ςτο Ελεγκτικό 

Συνζδριο271. 

υγκρότθςθ 

Το Ελεγκτικό Συνζδριο αποτελείται από: 

Ζνα (1) Ρρόεδρο, δζκα (10) Αντιπροζδρουσ, ςαράντα (40) Συμβοφλουσ, πενιντα (50) 

Ραρζδρουσ και πενιντα (50) Ειςθγθτζσ ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνονται και οι 

δόκιμοι Ειςθγθτζσ272.  

Οργάνωςθ Δικαςτθρίου  

Το ΕΣ λειτουργεί ςε Ολομζλεια και Τμιματα.  

                                                      
271

 Βλ. άρκρο 3 του ν. 4700/2020 Α 127 
272

 Βλ. άρκρο 13 του Οργανικοφ Νόμου του ΕΣ (ν.4820/2020 Α 130) 
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Θ πλιρθσ Ολομζλεια αποτελείται από τον Ρρόεδρο, τουσ Αντιπροζδρουσ και τουσ 

Συμβοφλουσ. Θ Ολομζλεια λειτουργεί ςε μείηονα και ςε τρεισ (3) ελάςςονεσ 

ςχθματιςμοφσ273. 

Ο Ρρόεδροσ του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου μπορεί να ειςάγει υποκζςεισ απευκείασ ςτθ 

μείηονα Ολομζλεια, λόγω μείηονοσ ςπουδαιότθτασ.  

Στο Ελεγκτικό Συνζδριο λειτουργοφν επίςθσ δζκα (10) Τμιματα. Από αυτά, τα επτά 

(7) αςκοφν δικαιοδοτικζσ αρμοδιότθτεσ, ενϊ δφο ζχουν ελεγκτικζσ αρμοδιότθτεσ και 

ζνα γνωμοδοτικζσ274.  

Κάκε Τμιμα αποτελείται από ζναν (1) Αντιπρόεδρο ι τον νόμιμο αναπλθρωτι του, 

ωσ Ρρόεδρο, δφο (2) Συμβοφλουσ και δφο (2) Ραρζδρουσ. Ο Ρρόεδροσ του 

Ελεγκτικοφ Συνεδρίου μπορεί να προεδρεφει και ςε οποιοδιποτε Τμιμα. Οι 

Ράρεδροι μετζχουν ςτα Τμιματα με γνϊμθ ςυμβουλευτικι. Πταν το Τμιμα 

λειτουργεί με επταμελι ςφνκεςθ, προςτίκενται ςτθ ςφνκεςι του δφο (2) 

Σφμβουλοι275. 

Θ κατανομι των υποκζςεων δικαιοδοτικοφ χαρακτιρα ςτα εφτά Τμιμα του ΕΣ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 24 του Οργανικοφ Νόμου του ΕΣ (4820/2021 Α 130) ζχει ωσ 

εξισ:  

Πρϊτο Σμιμα: Οι καταλογιςτικζσ διαφορζσ Δθμοςίου και νομικϊν προςϊπων 

ιδιωτικοφ δικαίου που ανικουν ςτο Δθμόςιο, κακϊσ και οι διαφορζσ από 

επιχορθγιςεισ και κάκε είδουσ χρθματοδοτιςεισ του Δθμοςίου προσ νομικά 

πρόςωπα ι ιδιϊτεσ. 

Δεφτερο Σμιμα: Οι καταλογιςτικζσ διαφορζσ οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, 

άλλων νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου, νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου 

που ανικουν ςε αυτά, κακϊσ και οι διαφορζσ από επιχορθγιςεισ και κάκε είδουσ 

χρθματοδοτιςεισ των ανωτζρω προσ νομικά πρόςωπα ι ιδιϊτεσ. 

Σρίτο Σμιμα: Εφζςεισ και εφζςεισ αγωγζσ ςε ςυνταξιοδοτικζσ υποκζςεισ πολιτικϊν 

ςυνταξιοφχων. 

                                                      
273

 Βλ. άρκρο 18 του Οργανικοφ Νόμου του ΕΣ (ν.4820/2020 Α 130) 
274

 Βλ. άρκρο 22 του Οργανικοφ Νόμου του ΕΣ (ν.4820/2020 Α 130) 
275

 Βλ. άρκρο 23 του Οργανικοφ Νόμου του ΕΣ (ν.4820/2020 Α 130) 
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Σζταρτο Σμιμα: Αγωγζσ ςε ςυνταξιοδοτικζσ υποκζςεισ πολιτικϊν ςυνταξιοφχων. 

Πζμπτο Σμιμα: Εφζςεισ και εφζςεισ αγωγζσ ςε ςυνταξιοδοτικζσ υποκζςεισ 

ςτρατιωτικϊν ςυνταξιοφχων. 

Ζκτο Σμιμα: Αγωγζσ ςε ςυνταξιοδοτικζσ υποκζςεισ ςτρατιωτικϊν ςυνταξιοφχων. 

Ζβδομο Σμιμα: Οι διαφορζσ από τθν άςκθςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου και οι 

καταλογιςτικζσ διαφορζσ από δθμοςιονομικζσ διορκϊςεισ και ανακτιςεισ ςε βάροσ 

υπόχρεων δθμόςιασ λογοδοςίασ.  

Ζνδικα βοθκιματα και μζςα  

Τα ειςαγωγικά βοθκιματα για τθν εκδίκαςθ των υποκζςεων ενϊπιον του Ελεγκτικοφ 

Συνεδρίου είναι θ ζφεςθ, θ οποία αφορά ζλεγχο τόςο νομιμότθτασ όςο και ουςίασ.  

Οι αποφάςεισ που εκδίδονται επί ανακοπισ εκτζλεςθσ υπόκεινται ςτα ζνδικα μζςα 

τθσ αίτθςθσ αναίρεςθσ, τθσ αίτθςθσ ανακεϊρθςθσ, τθσ αίτθςθσ διόρκωςθσ ι 

ερμθνείασ, τθσ ανακοπισ ερθμοδικίασ και τθσ τριτανακοπισ276.  

Γενικι Επιτροπεία τθσ Επικρατείασ του Ελεγκτικοφ υνεδρίου  

Θ Γενικι Επιτροπεία του ΕΣ, λειτουργεί ωσ ειςαγγελικι αρχι θ οποία δρα ενιαία και 

αδιαίρετα υπζρ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ.  

Σφμφωνα με το άρκρο 7 του Οργανικοφ Νόμου του ΕΣ (4820/2021) θ Γενικι 

Επιτροπεία ςυμμετζχει ςτθν άςκθςθ τθσ δικαιοδοτικισ και γνωμοδοτικισ 

λειτουργίασ του Δικαςτθρίου, ςυμβάλλοντασ ςτθν τιρθςθ των αρχϊν τθσ δίκαιθσ 

δίκθσ, κακϊσ και ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ενότθτασ τθσ νομολογίασ του και ςτον ςεβαςμό 

του εφρουσ τθσ δικαιοδοςίασ του. Μεριμνά ιδίωσ, για τθ δίκαιθ απόδοςθ ευκυνϊν 

ςτισ περιπτϊςεισ που κινεί τθ δικαςτικι διαδικαςία καταλογιςμοφ. 

Το ζργο τθσ αςκείται από τον Γενικό Επίτροπο τθσ Επικρατείασ, τον Επίτροπο 

Επικρατείασ, πζντε (5) Αντεπιτρόπουσ Επικρατείασ, τζςςερισ (4) Ραρζδρουσ τθσ 

Γενικισ Επικρατείασ και οκτϊ (8) Ειςθγθτζσ τθσ Γενικισ Επικρατείασ277. 

                                                      
276

 Βλ. άρκρο 152 του ν. 4270/2000 
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Δικαςτιριο Αγωγϊν Κακοδικίασ  

Σφμφωνα με το άρκρο 99 του Συντάγματοσ προβλζπεται θ λειτουργία ειδικοφ 

δικαςτθρίου για τθν εκδίκαςθ αγωγϊν κακοδικίασ κατά δικαςτικϊν λειτουργϊν, 

«όπωσ νόμοσ ορίηει». Ο νόμοσ αυτόσ είναι ο 693/1977 (Α 262) «Ρερί εκδικάςεωσ 

αγωγϊν κακοδικίασ». 

Με βάςθ το παραπάνω νομικό πλαίςιο το δικαςτιριο αυτό ςυγκροτείται από:  

 τον (1) Ρρόεδρο του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ, ωσ Ρρόεδρό του,  

 και από (1) ζνα ςφμβουλο τθσ Επικρατείασ, (1) ζναν αρεοπαγίτθ, ζνα (1) 

ςφμβουλο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου,  

 (2) δφο τακτικοφσ κακθγθτζσ νομικϊν μακθμάτων των νομικϊν ςχολϊν των 

πανεπιςτθμίων τθσ Χϊρασ και  

 (2) δφο δικθγόρουσ, μζλθ του Ανϊτατου Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου των 

δικθγόρων, ωσ μζλθ, που ορίηονται με κλιρωςθ278. 

Επιςθμαίνεται, ότι αν και ο ανωτζρω δικαςτικόσ ςχθματιςμόσ αποτελείται από άρτιο 

αρικμό μελϊν, οκτϊ (8) για τθν ακρίβεια, οι ςυμπλθρωματικζσ διατάξεισ του ίδιου 

άρκρου (99 παρ. 2 Σ), εξαιροφν το μζλοσ που ανικει ςτο ςϊμα ι τον κλάδο τθσ 

δικαιοςφνθσ που για ενζργεια ι παράλειψθ λειτουργϊν του καλείται να αποφανκεί 

το δικαςτιριο, με αποτζλεςμα να πρόκειται εν τζλει για ζνα δικαςτιριο με (7) 

επταμελι ςφνκεςθ279.  

Με το ίδιο ςκεπτικό, αυτό τθσ διαφφλαξθ τθσ αντικειμενικότθτασ και τθσ 

αμερολθψίασ, προβλζπεται ακόμθ, ότι εφόςον πρόκειται για αγωγι κακοδικίασ κατά 

μζλουσ του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ ι λειτουργϊν των τακτικϊν διοικθτικϊν 

δικαςτθρίων, ςτο ειδικό αυτό δικαςτιριο προεδρεφει ο Ρρόεδροσ του Αρείου 

Ράγου280.  

Αγωγζσ κακοδικίασ ζχουμε όταν οι δικαςτικοί λειτουργοί κατά τθν άςκθςθ των 

κακθκόντων τουσ, λειτουργοφν με δόλο ι επιδεικνφουν βαρεία αμζλεια ι αρνοφνται 

                                                                                                                                                          
277

 Βλ. άρκρο 14 του του Οργανικοφ Νόμου του ΕΣ (ν.4820/2020 Α 130).  
278

 Βλ. άρκρο 99 παράγραφοσ 1 του Συντάγματοσ 
279

 Βλ. και άρκρο 3 του ν. 693/1977 (Α 262) 
280

 Βλ. άρκρο 99 παράγραφο 2 του Συντάγματοσ. 
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αδικαιολογιτωσ να αποφανκοφν επί νομίμωσ υποβαλλομζνων αιτιςεων των 

διαδίκων ι παρελκφουν αδικαιολογιτωσ τθν ζκδοςθ αποφάςεων ενϊ υφίςταται θ 

απαιτοφμενθ δικονομικι ωριμότθτα, επικαλοφμενοι οποιαδιποτε πρόφαςθ ι 

αςάφεια του νόμου, με αποτζλεςμα να προκφπτει ηθμιά για τον ενάγοντα281.  

Σε αγωγζσ κακοδικίασ δεν υποβάλλονται282:  

 Τα μζλθ του Ανϊτατου Ειδικοφ Δικαςτθρίου (άρκρο 100 Συντάγματοσ). 

 Τα μζλθ των δικαςτθρίων που κρίνουν περί του κφρουσ των δθμοτικϊν και 

κοινοτικϊν εκλογϊν, 

 Οι δικαςτικοί λειτουργοί, οι μετζχοντεσ ςυμβουλίων, οι αποφαινόμενοι επί 

κεμάτων υπθρεςιακισ εν γζνει καταςτάςεωσ δικαςτικϊν λειτουργϊν και 

δικαςτικϊν υπαλλιλων, 

 Τα μζλθ του Δικαςτθρίου Αγωγϊν Κακοδικίασ για αποφάςεισ που εκδίδει επί 

κακοδικίασ.  

Ανϊτατο Ειδικό Δικαςτιριο 

Το Ανϊτατο Ειδικό Δικαςτιριο (ΑΕΔ) προβλζπεται ςτο άρκρο 100 του Συντάγματοσ. 

Δεν ανικει ςε ζναν από τουσ κλάδουσ τθσ δικαιοςφνθσ αλλά ζχει ειδικι δικαιοδοςία. 

Το ΑΕΔ δεν κεωρείται ανϊτερο από τα αντίςτοιχα ανϊτατα δικαςτιρια κάκε κλάδου 

(ΣτΕ, ΑΡ και ΕΣ), και θ ςχζςθ του με τα άλλα δικαςτιρια αναφφεται από τισ 

ειδικότερεσ αρμοδιότθτεσ που του ζχει ανακζςει ο ςυνταγματικόσ νομοκζτθσ283. Οι 

δε αποφάςεισ του είναι αμετάκλθτεσ284, δεν υπόκειται δθλαδι ςε κανζνα ζνδικο 

μζςο και από τθ δθμοςίευςι τουσ ιςχφουν για όλουσ285 286.  

Αρμοδιότθτεσ 

                                                      
281

 Βλ. άρκρο 6 του ν. 693/1977 (Α 262).  
282

 Βλ. άρκρο 7 του ν. 693/1977 (Α 262). 
283

 Βλ. τθ με αρικμό 224 υποςθμείωςθ.  
284

 Βλ. άρκρο 100 παράγραφοσ 4 του Συντάγματοσ. 
285

 Βλ. τθ με αρικμό 224 υποςθμείωςθ  
286

 Κατϋ εξαίρεςθ οι απορριπτικζσ αποφάςεισ του δικαςτθρίου οι οποίεσ εκδίδονται επί ενςτάςεων κατά του 
κφρουσ των βουλευτικϊν εκλογϊν ιςχφουν μόνο μεταξφ των διαδίκων. Βλ. και Σπθλιωτόπουλοσ, Ε. (2017). 
Εγχειρίδιο Διοικθτικοφ Δικαίου. (15θ εκδ., Τόμ. Λ). Νομικι Βιβλιοκικθ ΑΕΒΕ. 
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Στο ΑΕΔ ζχουν ανατεκεί οι εξισ υποκζςεισ287:  

α) Ο ζλεγχοσ και θ εκδίκαςθ των βουλευτικϊν εκλογϊν, κατά του κφρουσ των 

οποίων αςκοφνται ενςτάςεισ που αναφζρονται είτε ςε εκλογικζσ παραβάςεισ 

ςχετικζσ με τθν ενζργεια των εκλογϊν είτε ςε ζλλειψθ των νόμιμων 

προςόντων.  

β) O ζλεγχοσ του κφρουσ και των αποτελεςμάτων δθμοψθφίςματοσ288. 

γ) H κρίςθ για τα αςυμβίβαςτα ι τθν ζκπτωςθ βουλευτι289. 

δ) H άρςθ των ςυγκροφςεων μεταξφ των δικαςτθρίων και των διοικθτικϊν 

αρχϊν ι μεταξφ του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ και των τακτικϊν 

διοικθτικϊν δικαςτθρίων αφενόσ και των αςτικϊν και ποινικϊν δικαςτθρίων 

αφετζρου ι, τζλοσ, μεταξφ του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου και των λοιπϊν 

δικαςτθρίων. 

ε) H άρςθ τθσ αμφιςβιτθςθσ για τθν ουςιαςτικι αντιςυνταγματικότθτα ι τθν 

ζννοια διατάξεων τυπικοφ νόμου, αν εκδόκθκαν γι' αυτζσ αντίκετεσ 

αποφάςεισ του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ, του Αρείου Ράγου ι του 

Ελεγκτικοφ Συνεδρίου. 

ςτ) H άρςθ τθσ αμφιςβιτθςθσ για το χαρακτθριςμό κανόνων του διεκνοφσ 

δικαίου ωσ γενικά παραδεδεγμζνων290.  

υγκρότθςθ  

Το δικαςτιριο ςυγκροτείται από ζντεκα (11) μζλθ, τουσ Ρροζδρουσ του Συμβουλίου 

τθσ Επικρατείασ, του Αρείου Ράγου και του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου, από τζςςερισ 

ςυμβοφλουσ τθσ Επικρατείασ και από τζςςερισ αρεοπαγίτεσ, που ορίηονται ωσ μζλθ 

με κλιρωςθ κάκε δφο χρόνια. Στο δικαςτιριο αυτό προεδρεφει ο αρχαιότεροσ από 

τουσ Ρροζδρουσ του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ ι του Αρείου Ράγου291. 

                                                      
287

 Βλ. άρκρο 100 παράγραφοσ 1 του Συντάγματοσ.  
288

 Ρου ενεργείται κατά το άρκρο 44 παράγραφοσ 2 του Συντάγματοσ 
289

 Κατά τα άρκρα 55 παράγραφοσ 2 και 57 του Συντάγματοσ 
290

 Στθν περίπτωςθ που ο κανόνασ χαρακτθριςτεί ωσ κανόνασ διεκνοφσ δικαίου τότε αποτελεί αναπόςπαςτο 
μζροσ του εςωτερικοφ ελλθνικοφ δικαίου και υπεριςχφει από κάκε άλλθ αντίκετθ διάταξθ νόμου, ςφμφωνα με το 
άρκρο 28 παράγραφο 1 του Συντάγματοσ.  
291

 Βλ. άρκρο 100 παράγραφοσ 2 του Συντάγματοσ 
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Αν το δικαςτιριο εξετάηει κζματα άρςθσ ςφγκρουςθσ κακθκόντων (περίπτωςθ δ’) ι 

τθσ άρςθσ αμφιςβιτθςθσ για τθν ουςιαςτικι αντιςυνταγματικότθτα ι τθν ζννοια 

διατάξεων τυπικοφ νόμου (περίπτωςθ εϋ), μετζχουν ςτθ ςφνκεςθ του δικαςτθρίου 

και δφο τακτικοί κακθγθτζσ νομικϊν μακθμάτων των νομικϊν ςχολϊν των 

πανεπιςτθμίων τθσ Χϊρασ, οι οποίοι ορίηονται με κλιρωςθ292. 

Ζνδικα βοθκιματα 

Για τθν εκδίκαςθ των υποκζςεων που επιλαμβάνεται το ΑΕΔ αςκείται το ζνδικο 

βοικθμα τθσ αίτθςθσ ι ζνςταςθσ είτε από φυςικό πρόςωπο είτε από το νομικό 

(διοικθτικό όργανο) είτε κατόπιν παραπεμπτικισ απόφαςθσ άλλου δικαςτθρίου293. 

                                                      
292

 Βλ. τθ με αρικμό 291 υποςθμείωςθ.  
293

 Βλ. άρκρο 7 του ν.345/1976 (Α 141).  
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