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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ζ νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ελφο νξγαληζκνχ, σο φξνο πνπ πεξηθιείεη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο πιεξφηεηαο, κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή σο ην κέζν γηα ηελ 

επίηεπμε ελφο ζθνπνχ, ν νπνίνο ζε πεξίπησζε έιιεηςεο ηεο θαζίζηαηαη «γξάκκα θελφ 

πεξηερνκέλνπ». Καηά ηελ αλαιπηηθή πξνζέγγηζε κηαο κεκνλσκέλεο θξαηηθήο 

δηνηθεηηθήο νληφηεηαο ε νηθνλνκηθή απηνηέιεηα απνηειεί ζπληζηψζα ηεο δηνηθεηηθήο 

απηνηέιεηαο κε ηελ έλλνηα φηη ε νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ρσξίο ηε δηνηθεηηθή ζηεξείηαη 

ηνπ ζθνπνχ ηεο αιιά θαη αληίζεηα ε απνπζία ηεο νηθνλνκηθήο δηάζηαζεο εθκεδελίδεη 

ηηο δπλαηφηεηεο πνιηηηθήο ζηνρνζεζίαο. Ζ πην πεξίπινθε πεξίπησζε, απηή ηεο κειέηεο, 

ζηελ ηζηνξηθή ηεο δηάζηαζε, ηεο νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο κηαο αλεμάξηεηεο νληφηεηαο 

ζηε ζρέζε ηεο κε ηε ζπλνιηθή δεκνζηνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνζίνπ κπνξεί λα 

παξαιιειηζηεί κε ηε δηακεηαθφκηζε ελφο νγθψδνπο αληηθεηκέλνπ απφ έλα κεηαθνξηθφ 

κέζν. Αλ ην αληηθείκελν δελ έρεη νξηνζεηεζεί θαηάιιεια ψζηε λα αθνινπζεί κε 

ζπλέπεηα ηηο θηλήζεηο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί «κεηαηφπηζε 

βάξνπο» πνπ ελδέρεηαη λα νδεγήζεη αθφκα θαη ζε απψιεηα ηζνξξνπίαο κε απξφβιεπηεο 

ζπλέπεηεο. Σν παξαπάλσ παξάδεηγκα θαίλεηαη λα απνηειεί θαιή πξνζέγγηζε ηεο 

ζρέζεο ησλ Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθψλ Αξρψλ (ΑΓΑ), αιιά κάιινλ θαη ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ (ΝΠ) ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (ΓΚ), κε ηε 

δεκνζηνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ Κξάηνπο θαηά ηα ρξφληα πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ 

Πξνγξακκάησλ Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο (ΠΟΠ). ε κηα αθεξεκέλε αλαδηαηχπσζε, 

ε παξνχζα εξγαζία, κε ηε αμηνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο, ηελ αλάιπζε 

λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ηε ρξήζε πξσηνγελψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη 

ζπγθξίζεσλ, κειεηά ζηε κνξθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο ηνπο ηξφπνπο 

δηαρείξηζεο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ απφ ηε λνκνζεηηθή εμνπζία ηεο ρψξαο καο, 

ζπλεηζθέξνληαο ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνζδηφξηζαλ 

ηε κνξθή, ρσξίο λα ππνζηεξίδεηαη θαη’ αλάγθε φηη απνηεινχλ θαη αηηία, ηεο θξίζεο. 

Πξνθχπηεη φηη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ηνπ «θξαηηθνχ θνξβαλά» ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ζπλδέεηαη ηζρπξά κε ηηο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

ειιεηκκάησλ πνπ είρε ν λνκνζέηεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Απνδεηθλχεηαη φηη ηελ πεξίνδν απφ ηελ ίδξπζε ησλ ΑΓΑ κέρξη ην πξψην ΠΟΠ ε ηζρχο 

ηεο νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο ησλ θνξέσλ δελ θξηλφηαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο δηφηη δελ ππήξρε νπζηαζηηθά δεκνζηνλνκηθφο θαλφλαο λα 

ηελ πξνζδηνξίδεη νξηνζεηψληαο ηελ. Σα ρξφληα κεηά ηελ επέιεπζε ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ε εηθφλα αιιάδεη άξδελ θαη ε ζρέζε ηεο νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο ησλ ΑΓΑ κε 
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ην γεληθφ δεκνζηνλνκηθφ θαλφλα πεξλάεη απφ δηάθνξα ζηάδηα, φπνπ ζε θάζε 

πεξίπησζε ε αλάγθε δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο «επηθαζνξίδεη» ην ξφιν ηεο 

απηνηέιεηαο ρσξίο φκσο λα ηνλ θαζηζηά αλίζρπξν. Σα πεξηζψξηα απηνηέιεηαο ησλ ΑΓΑ 

ζήκεξα εμνξζνινγίδνληαη, αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηνπο κέζα απφ ηε 

ζπκκεηνρή θαη ηε δηαβνχιεπζε ηνπ θεληξηθνχ Κξάηνπο καδί ηνπο ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ψζηε λα ππεξεηνχλ, ζηε βάζε ησλ αξρψλ ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ηεο αηηηνιφγεζεο, ην ζθνπφ χπαξμεο ηνπ θνξέα, σο αλεμάξηεηεο αιιά 

φρη αλεμέιεγθηεο νληφηεηεο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Οηθνλνκηθή απηνηέιεηα, Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο, 

Γεκνζηνλνκηθή ιεηηνπξγία 

ABSTRACT 

The financial autonomy of an organization, which as a term entails the features of 

independence and completeness, can be seen as a means to an end but in turn becomes 

dead letter in the absence of such features. When an individual separate single state 

administrative entity is approached in a detailed analytical way, its financial autonomy 

is perceived to be a component of its administrative autonomy, in the sense that 

financial without administrative autonomy is devoid of its purpose and vice versa, and 

the lack of this financial dimension nullifies the policy objective potential. The most 

complex case is that of studying, from a historical perspective, the financial autonomy 

of an independent authority in relation to the overall public finance. A parallel can be 

made here with the hauling of a bulky, heavy product. If the bulky object is not properly 

secured, so that it moves in sync with the transporting vehicle, the weight could shift 

resulting in loss of balance with unforeseen consequences. This example seems to be a 

good indicator of the relation between public finance function and the Independent 

Administrative Authorities (IAAs) and probably the great majority of legal persons of 

the General Government before the implementation of the Economic Adjustment 

Programmes (EAPs). From an abstract point of view, the present thesis takes recourse to 

the available literature and analyses legal provisions and primary economic figures and 

comparisons in order to study specifically the ways the country’s legislative power has 

managed public finance; in this manner, it contributes to drawing conclusions on the 

factors that have shaped the form of the current crisis, though these factors do not 

necessarily need to be identified with its causes. It appears that the way the public purse 

has been managed in this particular case is closely linked with the discretionary funding 
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of public deficits by the legislator before the onset of the economic crisis. It is shown 

that during the period from the establishment of IAAs to the first EAP the credo of 

financial autonomy that characterized public agents was not taken into account when 

implementing the public finance strategy, due actually to the lack of any budgetary rule 

that could determine it by delimiting it in detail. In the years following the onset of the 

economic crisis the situation changed dramatically; the relation of IAAs’ financial 

autonomy to the general budgetary rule passes through multiple phases and, in all 

events, the need for public finance consolidation “overdetermines” the role of 

autonomy, without fully invalidating it. Today, IAAs’ scope of discretion becomes 

more rational, while at the same time their important role is emphasized by their 

participation in deliberations with central administration at all stages of financial 

planning, in order for them to be capable of fulfilling their raison d’ etre as independent 

but not uncontrolled entities, in line with the principles of transparency and 

accountability.   

Key-words: financial autonomy, Independent Administrative Authorities, financial 

operation 
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Α ΜΔΡΟ: Η οικονομική αςηοηέλεια υρ θευπηηική ζύλλητη 

Α1. Διζαγυγή 

Ζ αθεηεξηαθή παξάζεζε ηεο αλάιπζεο ηνπ ιήκκαηνο «απηνηέιεηα», απφ έλα 

νπνηνδήπνηε έγθπξν ιεμηθφ
1
, επηηξέπεη ακέζσο ηε δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο ηζρπξήο 

δηαζχλδεζεο κεηαμχ ηεο έλλνηαο ηεο απηνηέιεηαο θαη απηήο ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο 

πιεξφηεηαο, ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα θέξεη έλα ππνθείκελν, θπζηθφ ή λνκηθφ, γηα 

λα κπνξεί λα ηνπ απνδνζεί ην πεξηερφκελν ηεο απηνηέιεηαο. 

Γλσζηφ παξάδεηγκα, πξνεξρφκελν απφ ην επίπεδν ηεο νηθνλνκηθήο βάζεο ησλ δπηηθψλ 

θνηλσληψλ καο, απνηειεί ε αξρή ηεο απηνηέιεηαο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, αξρή πνπ, 

απφ ηηο πξψηεο ζηηγκέο εδξαίσζεο ησλ θαλφλσλ ηεο ειεχζεξεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, απνηέιεζε ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, άξα 

θαη ηνλ ηξφπν ελζάξξπλζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ην ρσξνρξφλν ησλ  

δηθαηνπξαμηψλ, ε αξρή ηεο απηνηέιεηαο, ή αξρή ηνπ ρσξηζκνχ (trennungsprinzip) 

(ΡΖΓΑ, 2008), απνηειεί γεληθή αξρή ηνπ δηθαίνπ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, θαη 

λνεκαηνδνηεί νπζηαζηηθά ην πεξηερφκελν ηεο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο. χκθσλα κε 

απηή, αλαγλσξίδεηαη ζηα λνκηθά πξφζσπα απηνηειήο πξνζσπηθφηεηα, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη αθελφο φηη ην λνκηθφ πξφζσπν εθιακβάλεηαη σο απηνηειέο ππνθείκελν 

δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη αθεηέξνπ δηαθξίλεηαη απφ ηα θπζηθά πξφζσπα, πνπ 

ην ζπγθξνηνχλ, σο θάηη μερσξηζηφ απ’ απηά (ΡΖΓΑ, 2008). Ση ζεκαίλεη ζηελ πξάμε ε 

αλαγλψξηζε ηεο απηνηεινχο πξνζσπηθφηεηαο ζην λνκηθφ πξφζσπν; Όηη ην ηειεπηαίν 

είλαη πιένλ απηνηειέο ππνθείκελν δηθαίνπ
2
. Δίλαη φκσο απηή ε απηνηέιεηα πνπ απνδίδεη 

ν λνκνζέηεο απαξαβίαζηε; Ζ απάληεζε είλαη φρη, αθνχ θαη’ εμαίξεζε κπνξεί λα 

                                                           
1 Υαξαθηεξηζηηθά ηζρχεη πσο (ΜΠΑΜΠΗΝΗΧΣΖ, 2012): «απηνηειής, -ήο, -έο {απηνηει-νύο | -είο (νπδ. -ή)} 1. απηόο 

πνπ έρεη ην απηεμνύζην ηωλ ελεξγεηώλ ηνπ, πνπ ιεηηνπξγεί ρωξίο θαλελόο είδνπο εμάξηεζε: ε ίδξπζε ελόο ~ νξγαληζκνύ 

ειέγρνπ ηεο δεκνζηνγξαθηθήο δενληνινγίαο κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηε κείωζε ηωλ παξεθηξνπώλ πνπ παξαηεξνύληαη ζηα 

ειεθηξνληθά ηδίωο Μ.Μ.Ε. ΣΥΝ. αλεμάξηεηνο, απηεμνύζηνο 2. (εηδηθόη.) απηόο πνπ ππάξρεη αλεμάξηεηνο από άιινπο, 

πνπ πεξηέρεη από κόλνο ηνπ ό,ηη είλαη απαξαίηεην: ~ δηακέξηζκα ・ 3. απηόο πνπ από κόλνο ηνπ δηαζέηεη πιεξόηεηα, 

πνπ απαξηίδεη κηα πιήξε νληόηεηα: ~ λόεκα | έξγν ΣΥΝ. ηέιεηνο, πιήξεο ・ 4. (εηδηθόη.) απηόο πνπ δελ ζπλερίδεηαη, ηνύ 

νπνίνπ ην πεξηερόκελν νινθιεξώλεηαη ζε κία θαη κόλε θνξά: ε λέα ηειενπηηθή ζεηξά απνηειείηαη από δέθα ~ 

επεηζόδηα. — απηνηειώο επίξξ. [αξρ.], ασηνηέιεηα(ε) [κηγλ.]. ✈ ΣΦΟΛΙΟ ι. απηόλνκνο. [ΕΤΥΜ. αξρ. < αύην- + -

ηειήο< ηέινο]». 
2 Μηα αλάγλσζε ησλ ζρεηηθψλ εγρεηξηδίσλ (ΚΧΓΗΚΔ ΓΗΚΑΗΟΤ, 2017) είλαη πιένλ δηαθσηηζηηθή. ην άξζξν 70 

ΑΚ αλαθέξεηαη φηη νη δηθαηνπξαμίεο πνπ ην φξγαλν δηνίθεζεο λνκηθνχ πξνζψπνπ επηρείξεζε κέζα ζηα φξηα ηεο 

εμνπζίαο ηνπ ππνρξεψλνπλ ην λνκηθφ πξφζσπν. Έηζη, ζηα λνκηθά πξφζσπα πνπ απνηεινχλ απηνηειή ππνθείκελα 

δηθαίνπ, αλαγλσξίδνληαη ηθαλφηεηεο αλεμάξηεηα απφ ηα κέιε ηνπο, φπσο ε ηθαλφηεηα δηθαίνπ (62 ΑΚ), ηθαλφηεηα 

πξνο δηθαηνπξαμία θαη αδηθνπξαμία (70, 71 ΑΚ), ηθαλφηεηα δηαδίθνπ (62 § α ΚΠνιΓ), ηθαλφηεηα παξάζηαζεο ζην 

δηθαζηήξην (63 § 1β ΚΠνιΓ), ηθαλφηεηα ζε αλαγθαζηηθή εθηέιεζε (ΚΠνιΓ 904 επ.), ηθαλφηεηα ζε πηψρεπζε (ΠηΚ 

2 επ.), ηθαλφηεηα ζε ππαγσγή ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο (ΠηΚ 99 επ.) θαη, ηειηθά, πεξηνπζηαθή απηνηέιεηα έλαληη 

ησλ κειψλ ηνπο. 
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θακθζεί
3

 φηαλ απηφο ν δηαρσξηζκφο, πνπ δεκηνπξγεί απηνηειή λνκηθά θέληξα 

βνπιήζεσλ θαη ζπκθεξφλησλ, κπνξεί θαηά ηηο πεξηζηάζεηο λα κελ είλαη αλεθηφο απφ ην 

δίθαην, είηε επζέσο κε βάζε εηδηθή δηάηαμε (π.ρ. άξζξα 23α §§ 5, 6 θαη 83 § 2 

Ν.2190/20), είηε θαηά ηελ θαιή πίζηε (281, 288, 200 ΑΚ), επεηδή ε ελάζθεζή ηεο 

αληίθεηηαη ζηνπο ζθνπνχο ηνπ λφκνπ, γηα ηνπο νπνίνπο ζεζπίζηεθε (ΓΗΚΑΗΟ ΚΑΗ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, 2014). Πξνβιέπεη δειαδή ν λνκνζέηεο ζεηξά ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο 

θάκπηεηαη ε απηνηέιεηα φηαλ ζπληξέρνπλ ζπγθεθξηκέλα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά 

θαηάρξεζεο ηνπ ζεζκνχ
4
. 

Ση ζπκβαίλεη φκσο ζε άιιεο, εθηφο ησλ δηθαηνπξαμηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ρψξνπ, ζθαίξεο 

ηεο θνηλσληθήο δσήο φηαλ ζε αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο ν ζεζκφο ηεο απηνηέιεηαο ελφο 

ηκήκαηνο κηαο επξχηεξεο δνκήο έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηνπο, ηαθηηθνχο ή έθηαθηνπο, 

θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο επξχηεξεο δνκήο, θαη δε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπ Κξάηνπο 

σο ηνπ νξγαληθνχ ζπλφινπ ζεηξάο Τπεξεζηψλ. Αθξηβψο απηή ε πεξίπησζε ηεο 

δηάζηαζεο αλάκεζα ζηελ νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ησλ Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθψλ 

Αξρψλ
5
 θαη ηεο επξχηεξεο δεκνζηνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κξάηνπο εμεηάδεη απηή ε 

εξγαζία, σο πξφβιεκα δηάζπαζεο ηεο νξζνινγηθήο δεκνζηνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο.   

Γλσξίδνληαο, φπσο ζα αλαθέξνπκε θαη ζηε ζπλέρεηα, φηη νη ΑΓΑ κεηαμχ άιισλ 

δηαθξίλνληαη ζε ζπληαγκαηηθψο θαηνρπξσκέλεο θαη κε, εμεηδηθεχνπκε ηα εξσηήκαηα, 

πνπ κεηά ηελ αλάιπζε ζα απαληεζνχλ ζε ζπκπεξαζκαηηθφ επίπεδν, σο εμήο: α) ε 

απηνηέιεηα ησλ Αξρψλ δηαζπά ηνλ εληαίν δεκνζηνλνκηθφ θαλφλα; β) ζε θαηαθαηηθή 

πεξίπησζε κπνξεί ν λνκνζέηεο, κεηά ηε ζπγθξφηεζε ησλ ζπληαγκαηηθψο 

θαηνρπξσκέλσλ ΑΓΑ επί ηε βάζεη ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο φπσο νξίζηεθαλ, λα 

παξεκβαίλεη ζηελ νξγάλσζή θαη ιεηηνπξγία ηνπο άκεζα ή έκκεζα ̇ ππφθεηηαη ζε 

                                                           
3 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη, σο θχξσζε, επηβαιιφκελε πξνο απνθπγή ηεο θαηάρξεζεο, πξνβάιιεη ε άξζε ή 

θάκςε ηεο απηνηέιεηαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ε ηαχηηζε λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη κειψλ. ηα πιαίζηα απηά έρεη 

θαη’ εμαίξεζε θξηζεί απφ ηελ λνκνινγία ησλ Διιεληθψλ δηθαζηεξίσλ φηη νη θχξηνη κέηνρνη αλσλχκσλ εηαηξεηψλ 

δχλαληαη ππφ πξνυπνζέζεηο λα ζεσξεζνχλ ζπλππεχζπλνη θαη κε ην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο ηνπο γηα πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο, πνπ απνδίδνληαη ζηηο αλψλπκεο απηέο εηαηξείεο (ΜΠΑ 5689/2011, ΑΠ 1910/2009) (ΓΗΚΑΗΟ ΚΑΗ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, 2014) . 
4 Υαξαθηεξηζηηθά φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε απηνηέιεηα ηεο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο γηα λα απνθεπρζεί ε εθπιήξσζε 

ππνρξεψζεσλ. 
5 ην χληαγκα γίλεηαη ιφγνο γηα Αλεμάξηεηεο Αξρέο, φκσο επεηδή ην άξ101 εληάζζεηαη ζην έθην ηκήκα ηνπ ηξίηνπ 

κέξνπο ηνπ πληάγκαηνο πνπ ηηηινθνξείηαη «Γηνίθεζε» νδεγνχκαζηε, ζε απηή ηελ εξγαζία, ζηε ζχλδεζε ησλ αξρψλ 

κε ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία απφ ηππηθή ηνπιάρηζηνλ πιεπξά, ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη ε χπαξμε ησλ Αξρψλ ζπλάδεη 

πάληα κε ηελ ηξηκεξή δηάθξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ. αθήο ήηαλ θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ Γεληθνχ Δηζεγεηή ηεο 

Πιεηνςεθίαο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζρεηηθά πξαθηηθά, θαηά ηελ απάιεηςε ηνπ πξνζδηνξηζηηθνχ «δηνηθεηηθέο», 

ζηελ αξκφδηα επηηξνπή: «αθαηξέζεθε ην «δηνηθεηηθέο» γηα λα ηνληζηεί ν αλεμάξηεηνο ραξαθηήξαο ηνπο, δελ παχνπλ 

λα είλαη δηνηθεηηθέο αξρέο» (ΣΕΧΝΖ, 2010). Γηα έλα ελδηαθέξνλ δηάινγν επί ηνπ ζέκαηνο βι. (ΚΑΜΣΗΓΟΤ, 

1999) (ΥΡΤΟΓΟΝΟ, 2000) (ΜΑΤΡΟΜΟΤΣΑΚΟΤ, 2012).αιιά θαη (ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ, 1995) φπνπ 

παξαηίζεηαη ε πξντζηνξία ηνπ δηαιφγνπ ζην επξσπατθφ, θαη ηδηαίηεξα ζην γαιιηθφ, επίπεδν κε ην Conseil d’Etat λα 

εξκελεχεη ηηο ΑΓΑ σο κέξνο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Κξάηνπο. 
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δεζκεχζεηο πνπ ζπλπθαίλνληαη κε ηε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηνπο; γ) γηα ηηο κε 

ζπληαγκαηηθψο θαηνρπξσκέλεο ΑΓΑ ππάξρνπλ φξηα ζηελ εμνπζία ηνπ λνκνζέηε λα 

θαζνξίδεη ην πεξηερφκελν πνπ πξνζιακβάλεη ε δηνηθεηηθή θαη, ζηελ πεξίπησζε καο, ε 

νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ηνπο ζηηο επηκέξνπο πηπρέο ηεο; Πνηα ε δηαθνξά ζηελ 

δεκνζηνλνκηθή αληηκεηψπηζε ζε ζρέζε κε ηα άιια λνκηθά πξφζσπα ηεο ΓΚ; 

Δίλαη ζαθέο φηη φηαλ θαινχκαζηε λα ζπλεμεηάζνπκε ηηο κνξθέο εκθάληζεο ηεο 

απηνηέιεηαο ελφο ππνθεηκέλνπ πνπ νξηνζεηείηαη εληφο δνκψλ, ζηελ πεξίπησζε καο 

δηνηθεηηθψλ, πνπ ζπλαξζξψλνληαη θαη θαινχληαη λα ζπκπξάμνπλ, απφ δηαθνξεηηθά 

ηεξαξρηθά επίπεδα, πξνο ηελ επίηεπμε ελφο ζθνπνχ ηφηε ε έλλνηα ηεο απηνηέιεηαο, θαη 

νη πξνθείκελεο ηεο ζπιιεηηνπξγίαο ηεο εληφο ελφο επξχηεξνπ δηθηχνπ, γίλεηαη πην 

πεξίπινθε, πνιππινθφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο, φρη πάληνηε 

κε επηηπρία, ησλ δνκψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο ζηηο ζχγρξνλέο 

ζπλζήθεο (ΠΗΚΡΑΜΔΝΟ, 2011). Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ζηα επφκελα ηκήκαηα 

απηνχ ηνπ κέξνπο ηεο εξγαζίαο, αμηνπνηψληαο ηε δεπηεξνγελή έξεπλα, απηή ηεο 

αλαζθφπεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο, ζα αλαπηχμνπκε πξψηα ην πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο 

ηεο απηνηέιεηαο ελ γέλεη ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ, γηα λα έρνπκε ππφςε καο κηα βάζε 

ζχγθξηζεο, θαη ζηε ζπλέρεηα εηδηθφηεξα ησλ ΑΓΑ, ελψ ζην δεχηεξν κέξνο ηεο 

εξγαζίαο, κε πξσηνγελή έξεπλα, δειαδή αμηνιφγεζε λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ, ζα 

εμεηάζνπκε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο βνχιεζεο ηνπ λνκνζέηε θαηά ηε δηαρξνληθή ηεο 

εμέιημε κε ζεκείν ρξνληθήο ηνκήο ηελ εηζαγσγή ησλ Πξνγξακκάησλ Οηθνλνκηθήο 

Πξνζαξκνγήο. ην ηξίην κέξνο ζα εμεηάζνπκε θαη ζα αμηνινγήζνπκε εκπεηξηθά 

δεδνκέλα, π.ρ. δεκνζηνλνκηθά δεδνκέλα, γηα λα εθηηκήζνπκε ηε δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο 

ζηελ πξαγκαηηθή ηνπ βάζε. Σέινο ζα πξνβνχκε ζηα ζπκπεξάζκαηα ζηε βάζε ησλ 

απαληήζεσλ πνπ ζα δψζνπκε ζηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα. 

Α2. Η ανηίλητη για ηην οικονομική αςηοηέλεια ενόρ δημόζιος οπγανιζμού 

Ζ εξκελεία ηεο νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο ησλ απηνδηνηθεηηθψλ νξγαληζκψλ ελ γέλεη 

επηηξέπεη ηε δηεμαγσγή ρξήζηκσλ αλαγσγψλ θαηά ηε κειέηε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

έλλνηάο ζηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ πεξίπησζε ησλ ΑΓΑ. Με αξρηθφ ζεκείν αλάιπζεο ην 

εληαίν ηεο θξαηηθήο νληφηεηαο, γλσξίδνπκε φηη ν θαηνρπξσκέλνο απφ ην χληαγκα 

εληαίνο ραξαθηήξαο ηεο ζπλδπάδεηαη, ζηα πιαίζηα ηεο ζπληαθηηθήο ζέιεζεο γηα 

απεκπφιεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ Κξάηνπο απφ ηελ 

δηαθεξπγκέλε εληαία νληφηεηα, κε ηελ χπαξμε ζπζηεκάησλ δηνηθεηηθήο απνθέληξσζεο 

θαη  απηνδηνίθεζεο, ηνπηθήο θαη θαζ’ χιελ, ψζηε λα επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά 
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αξκνδηνηήησλ απφ ην θέληξν ζε άιια φξγαλα, ρσξίο φκσο λα πξνβιέπεηαη ε 

απηνλνκία
6
. Με απηφ ην ζρήκα σο νδεγφ θαηαζθεπάζηεθε ην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ 

Κξάηνπο, δειαδή έλαο θνξκφο θεληξηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ
7

 πνπ 

ζεξαπεχνπλ θξαηηθέο ππνζέζεηο. Ο ζπλδπαζκφο ηεο ππνρξεσηηθήο παξνπζίαο ηνπ 

Κξάηνπο, ηφζν ζην θέληξν φζν θαη ζηελ πεξηθέξεηα, κε ηελ απφδνζε βαζκψλ 

απηνηέιεηαο ζε απηνδηνηθεηηθνχο νξγαληζκνχο, πνπ έρνπλ δηθή ηνπο λνκηθή 

πξνζσπηθφηεηα, δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη αζθνχλ απνθαζηζηηθέο 

αξκνδηφηεηεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε χιε ηεο δεκφζηαο δηνηθεηηθήο δξάζεο
8
 επηβιήζεθε 

απφ ηελ αλάγθε «νξγαλσηηθήο πξνζαξκνγήο» (ΧΣΖΡΔΛΖ, 2013) γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ δηαξθψο κεηαβαιιφκελσλ θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

ζπλζεθψλ. Υαξαθηεξηζηηθφηεξα παξαδείγκαηα ηέηνησλ νξγαληζκψλ βξίζθνπκε ζηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε αιιά θαη ζηε ζχζηαζε θαζ’ χιελ απηνδηνηθνχκελσλ νξγαληζκψλ 

πνπ κπνξεί λα απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα είηε δεκνζίνπ είηε ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε 

απνζηνιή θαη πάιη ηε ζεξαπεία ηνκέσλ ηεο θξαηηθήο δξάζεο.   

Α2.1. Η οηθολοκηθή ασηοηέιεηα ηφλ οργαληζκώλ ηοπηθής ασηοδηοίθεζες 

ην άξζξν 102 ηνπ πληάγκαηνο θαζηεξψλεηαη, κεηαμχ άιισλ, σο νπζηψδεο ζπζηαηηθφ 

ζηνηρείν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ησλ 

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ). Ση ζεκαίλεη φκσο ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

«νηθνλνκηθή απηνηέιεηα»; Σελ απάληεζε κπνξνχκε λα ηελ ζθηαγξαθήζνπκε κέζα απφ 

ζεηξά απνθάζεσλ ηνπ ηΔ
9
 (ηΔ, 2599/2011, 652/2010, & 389/2009) πνπ, ηελ πεξίνδν 

πνπ ν λνκνζέηεο επηδηψθνληάο λα εθαξκφζεη απηφ πνπ ζηα πιαίζηα ηνπ δεκφζηνπ 

management θαιείηαη «απνθέλσζε ηνπ Κξάηνπο» (hollowing out of the state) 

                                                           
6  Γελ απνδφζεθε δειαδή απφ ην χληαγκα ζηνπο απηνδηνηθνχκελνπο νξγαληζκνχο ε δπλαηφηεηα λα ζέηνπλ 

πξσηεχνληεο θαλφλεο δηθαίνπ αιιά κφλν λα ξπζκίδνπλ εηδηθφηεξα ζέκαηα ή κε ραξαθηήξα ηερληθφ ή ιεπηνκεξεηαθφ 

εληφο ησλ νξίσλ ηεο θαηά ην άξζξν 43 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο, κε εηδηθή πεξίπησζε 

ηε πληαγκαηηθή πξφβιεςε ηεο παλεπηζηεκηαθήο απηνδηνίθεζεο πνπ εμππεξεηεί ηελ αθαδεκατθή ειεπζεξία θαη 

ρσξίο λα απνθιείεηαη ε ζχζηαζε θαη άιισλ θαζ’ χιελ απηνδηνηθνχκελσλ νξγαληζκψλ ζε άιινπο ηνκείο. 
7  Σελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ νξίσλ θαηαλνκήο ησλ θξαηηθψλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ θεληξηθψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ νξγάλσλ ηε ιχλεη ην άξζξν 101 ηνπ πληάγκαηνο, φπνπ θαζηεξψλεηαη ην απνθεληξσηηθφ ζχζηεκα 

νξγάλσζεο, ζην δεχηεξν εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ νπνίνπ θαζηεξψλεηαη ηεθκήξην ππέξ ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

θξαηηθψλ νξγάλσλ σο πξνο ηηο εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο, ήηνη εθείλεο πνπ ζπληζηνχλ εθαξκνγή ηεο θξαηηθήο 

πνιηηηθήο, ελψ ηα θεληξηθά θξαηηθά φξγαλα δηαηεξνχλ αξκνδηφηεηεο επηηειηθέο, δειαδή γεληθήο θαηεχζπλζεο θαη 

ζπληνληζκνχ, θαη πεξηνξίδνληαη κφλν ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ νξγάλσλ. 
8  Απηνί νη απηνδηνηθνχκελνη νξγαληζκνί ππεξεηνχλ ηελ ελ επξεία έλλνηα απνθέληξσζε ππφ ηελ έλλνηα φηη 

αλαιακβάλνπλ ηνκείο δηνηθεηηθνχ έξγνπ νη νπνίνη απνζπψληαη απφ ηνλ θεληξηθφ ζεζκφ ηνπ θξάηνπο πνπ ειέγρεη ηε 

δξάζε ησλ ελ ιφγσ νξγαληζκψλ δηα κέζνπ ηεο επνπηείαο (ΠΗΚΡΑΜΔΝΟ, 2011Β). 
9  Π.ρ. ε απφθαζε ηΔ 389/2009 αθνξά αίηεζε αθπξψζεσο θνηλφηεηαο θαηά απφθαζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Πεξηθέξεηαο κε ηελ νπνία ζπζηήζεθε θνηλνηηθφο παηδηθφο ζηαζκφο, κε ηελ κνξθή θνηλνηηθνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

ζηελ ελ ιφγσ θνηλφηεηα ν νπνίνο πξνεγνπκέλσο ιεηηνπξγνχζε σο θξαηηθφο παηδηθφο ζηαζκφο, ελψ ε απφθαζε ηΔ 

2599/2011 αθνξά αίηεζε αθχξσζεο Γήκνπ θαηά απφθαζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο κε ηελ νπνία 

κεηαβηβάδνληαλ  ζην Γήκν ρσξίο αληίζηνηρε κεηαθνξά πφξσλ αξκνδηφηεηεο ζπληήξεζεο δξφκσλ (θαλάξηα, 

ειεθηξνθσηηζκφ, πεδνδξφκηα θ.α.). 
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(ΠΟΤΡΓΑΛΑΚΖ, ΥΑΣΕΖΜΗΥΑΛΖ, & ΚΧΝΣΑΝΣΑΣΟ, 2010) θαη λα 

κεηαθέξεη αξκνδηφηεηεο ζηνπο νξγαληζκνχο δηαρείξηζεο πνπ έρνπλ ην ηεθκήξην 

δηαρείξηζεο ηνπηθψλ ππνζέζεσλ, δειαδή ηνπο ΟΣΑ, ζχκθσλα κε ην «θξηηήξην ησλ 

ζπλεπεηψλ» (ΜΑΚΡΤΓΖΜΖΣΡΖ & ΠΡΑΒΗΣΑ, 2012), θαη ησλ αξρψλ ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο (ΜΑΚΡΤΓΖΜΖΣΡΖ & ΠΡΑΒΗΣΑ, 2012) θαη ηεο εγγχηεηαο 

(Ν.1850, 1989)
10

, απνθαζίδεη πσο θάζε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ απφ ην θξάηνο πξνο 

ηνπο ΟΣΑ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ κεηαθνξά αληίζηνηρσλ πφξσλ. Ση θάλεη 

νπζηαζηηθά ην Γηθαζηήξην; πλδέεη, κε ηε κνξθή θαλφλα, ηε δηνηθεηηθή κε ηελ 

νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ησλ ΟΣΑ ππφ ηελ έλλνηα φηη ε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε 

ππνζέζεσλ πξνυπνζέηεη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο. Κάζε άιιε κεηαρείξηζε ησλ 

κεηαθεξφκελσλ αξκνδηνηήησλ ραξαθηεξίδεηαη σο «γξάκκα θελφ πεξηερνκέλνπ» 

(ΠΗΚΡΑΜΔΝΟ, 2011Β). Άξα ηη είλαη ε νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε; Δίλαη ε χπαξμε ηεο απαξαίηεηεο, θπξίσο νηθνλνκηθήο, δπλαηφηεηαο πνπ 

πξνέβιεςε ν λνκνζέηεο, αληίζηνηρεο ηνπ εχξνπο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ απέδσζε 

(ΑΒΒΑΨΓΟΤ, 2009), γηα λα θαιπθζεί ε πινπνίεζε ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο. 

Πην θαζαξά πξνθχπηεη ε έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο, σο ηεο ηθαλήο θαη 

αλαγθαίαο πξνυπφζεζεο γηα λα πινπνηεζεί ε δηνίθεζε κηαο ππφζεζεο κε φξνπο 

δηνηθεηηθήο απηνηέιεηαο, αλ ηελ αληηιεθζνχκε σο ην εξγαιείν πνπ επηηξέπεη ηελ 

πξαγκάησζε ελφο ζθνπνχ, ε έιιεηςε ηνπ νπνίνπ ζηεξεί ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηνηθεηηθήο απηνηέιεηαο άξα θαζηζηά αλελεξγή ηε λνκνζεηηθή επηηαγή 

γηα δηνίθεζε κηαο ππφζεζεο. Μάιηζηα ν θαζεγεηήο σηεξέιεο (ΧΣΖΡΔΛΖ, 2013) 

αληηκεησπίδεη ηελ νηθνλνκηθή απηνηέιεηα σο ζπληζηψζα ηεο δηνηθεηηθήο απηνηέιεηαο, 

αθνχ ρσξίο ηελ πξψηε ε δεχηεξε ζηεξείηαη ηνπ ζθνπνχ ηεο. πκπεξαίλεηαη φηη, ε 

έιιεηςε ζηφρσλ γηα ηε δηνίθεζε κηαο ππφζεζε ζηεξεί απφ ηελ νηθνλνκηθή απηνηέιεηα 

ηε δηθαηνινγεηηθή ηεο βάζε αιιά θαη αληίζεηα ε κε ζπλδξνκή ηεο νηθνλνκηθήο 

απηνηέιεηαο θαζηζηά αλέθηθηε ηελ πξαγκάησζε ηεο πνιηηηθήο ζηνρνζεζίαο, 

εθκεδελίδνληαο ηε δηνηθεηηθή απηνηέιεηα (ΧΣΖΡΔΛΖ, 2013).   

Πξηλ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ παξαπάλσ ζθεπηηθνχ σο νδεγνχ απνθσδηθνπνίεζεο ηεο 

έλλνηαο ηεο απηνηέιεηαο ησλ ΑΓΑ, σο άιινπ είδνπο Γηνηθεηηθήο Αξρή, έρεη ζεκαζία λα 

                                                           
10 Με ην λφκν απηφ θπξψζεθε ν Δπξσπατθφο Υάξηεο Σνπηθήο Απηνλνκίαο, πνπ σο δηεζλήο ζχκβαζε έρεη απμεκέλε 

ηππηθή ηζρχ έλαληη ηεο θνηλήο λνκνζεζίαο, ν νπνίνο ζθηαγξαθεί γεληθνχ πεξηερνκέλνπ θαλφλεο θαη ζεζπίδεη αξρέο 

δξάζεο νξίδεη απφ ην πξννίκην θηφιαο φηη: «ηα φξγαλα ιήςεο απνθάζεσλ πξέπεη λα απνιακβάλνπλ επξεία 

απηνλνκία σο πξνο ηηο αξκνδηφηεηαο, ηνπο ηξφπνπο άζθεζεο απηψλ ησλ αξκνδηνηήησλ θαη σο πξνο ηα αλαγθαία 

κέζα γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο», θάλνληαο ζαθή λχμε γηα ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο 

απηνηέιεηαο. Γηαπηζηψλνπκε φηη ε δηεζλήο έλλνκε ηάμε ζπλνιηθά ηείλεη λα απνδίδεη βαζκνχο ειεπζεξίαο δξάζεο 

ζηνπο νξγαληζκνχο πνπ απνζπά απφ ην θεληξηθφ Κξάηνο. 
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ηνληζηεί φηη ζην ζθεπηηθφ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, εθφζνλ ε 

ζχλδεζε αξκνδηνηήησλ θαη πφξσλ ηεξεζεί εθ κέξνπο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, δελ 

αληηκεησπίδεηαη σο απνθιεηζηηθά ηνπηθνχ ραξαθηήξα αιιά κπνξεί λα απνηειεί θαη 

γεληθή θξαηηθή ππφζεζε γηα ηελ εχξπζκε δηεθπεξαίσζε ηεο νπνίαο ε θεληξηθή δηνίθεζε 

έρεη άκεζν ελδηαθέξνλ ηέηνην πνπ επηηξέπεη ηε δπλαηφηεηα νξηνζεηεκέλεο παξέκβαζεο, 

ησλ θεληξηθψλ ή πεξηθεξεηαθψλ νξγάλσλ ηνπ Κξάηνπο ζηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε 

ππνζέζεσλ ησλ ΟΣΑ, ππνθαηάζηαζεο έσο έλα ζεκείν, αλ ν ΟΣΑ αδξαλήζεη λα πξνβεί 

ζηηο πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο πξάγκα πνπ απνδεηθλχεη (ΠΗΚΡΑΜΔΝΟ, 2011Β) φηη νη 

ηειεπηαίνη απνηεινχλ ηκήκα ηνπ Κξάηνπο θαη εηδηθφηεξα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ 

ζεξαπεχνπλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Απηή ε επηζήκαλζε έρεη ζεκαζία δηφηη ζεκαηνδνηεί 

ηε δπλαηφηεηα ηνπ θεληξηθνχ Κξάηνπο λα ιεηηνπξγεί ζε πεξίπησζε αλάγθεο, φπσο είλαη 

νη απαηηήζεηο ηελ πεξίνδν ησλ Πξνγξακκάησλ Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο φπσο ζα 

δνχκε αξγφηεξα, εληφο ηνπ ρψξνπ πνπ νξηνζεηεί ε απηνηέιεηα ελφο απηνδηνηθεηηθνχ 

νξγαληζκνχ. 

Α2.2. Η οηθολοκηθή ασηοηέιεηα ηες  θαζ’ ύιελ ασηοδηοίθεζες 

ηνπο θαζ’ χιελ απηνδηνηθνχκελνπο νξγαληζκνχο, δειαδή ηηο κε θαηνρπξσκέλεο απφ 

ην χληαγκα κνξθέο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο πνπ απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα (ΝΠ) είηε 

δεκνζίνπ είηε ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε απνζηνιή ηε ζεξαπεία ηνκέσλ ηεο θξαηηθήο 

δξάζεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν, δελ έρνπλ απνδνζεί βαζκνί απηνηέιεηαο κε αληίζηνηρν εχξνο φπσο 

ζηελ πεξίπησζε ησλ ΟΣΑ. Απηφ ζεκαίλεη φηη αλ θαη παξνπζηάδνληαη λα έρνπλ 

δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, σο πξνο ηνλ δηνηθεηηθφ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ 

ππνζέζεσλ ηνπο π.ρ. κε μερσξηζηφ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη νηθνλνκηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, δελ δηαζέηνπλ νπζηαζηηθά άιιεο εγγπήζεηο, φπσο νη ΟΣΑ, σο πξνο ηελ 

έθηαζε ηεο αζθνχκελεο επ’ απηψλ θξαηηθήο επνπηείαο ή σο πξνο ηηο εγγπήζεηο 

αλεμαξηεζίαο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζήο ηνπο έλαληη ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο. Μάιηζηα, 

έρεη πνιιάθηο αλαδεηρζεί ζην δεκφζην δηάινγν φηη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηψλ ησλ 

νξγαληζκψλ, π.ρ. λνζνθνκεία, Οξγαληζκνί Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΟΚΑ), Γεκφζηεο 

Δπηρεηξήζεηο, δηαπιέθνληαλ κε ζρέζεηο πνιηηηθήο εκπηζηνζχλεο κε ηελ εθάζηνηε 

θπβέξλεζε, «πνιιέο θνξέο κάιηζηα είλαη θνκκαηηθνί παξάγνληεο ηνπ θπβεξλψληνο 

θφκκαηνο ή απνηπρφληεο ππνςήθηνη βνπιεπηέο, πνπ αλαιακβάλνπλ λα εθαξκφζνπλ ηελ 

θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα επζχλεο ηνπο» (ΠΗΚΡΑΜΔΝΟ, 2011). Αλ 

ζπλππνινγηζηεί φηη ην θξάηνπο επνπηεχεη απηά ηα ΝΠ φρη κφλν ζε επίπεδν λνκηκφηεηαο 
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αιιά θαη ζθνπηκφηεηαο ηεο δξάζεο ηνπο, ηφηε απνθαιχπηεηαη φηη ε νηθνλνκηθή 

απηνηέιεηα ηνπο ιακβάλεη κφλν δηεθπεξαησηηθά ραξαθηεξηζηηθά φηαλ πξνζθξνχεη ζηε 

δπλαηφηεηα ηνπ επνπηεχνληνο ππνπξγνχ λα επεκβαίλεη απνθαζηζηηθά ζηελ νξγάλσζε 

θαη ιεηηνπξγία ηνπο.  

Οη θαζ’ χιελ απηνδηνηθνχκελνη νξγαληζκνί, , δελ κπφξεζαλ, ζε γεληθέο γξακκέο, λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ, ρσξίο λα ιείπνπλ κάιηζηα θαη πεξηπηψζεηο 

εθηεηακέλεο θαθνδηαρείξηζεο θαη ζπαηάιεο ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο. Χο ζνβαξφηεξε 

αηηία απνηπρίαο απηνχ ηνπ κνληέινπ δηνίθεζεο έρεη αλαδεηρζεί ε άκεζε πνιηηηθή 

εμάξηεζε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ θαζ’ χιελ απηνδηνηθνχκελσλ νξγαληζκψλ θαη ε 

ηνπνζέηεζε ηνπο κε θξηηήξηα θαηά βάζε θνκκαηηθά θαη φρη ζχκθσλα κε δείθηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο. Αλαδεηθλχεηαη ινηπφλ, ε βαξχηεηα ηεο 

έιιεηςεο εγγπήζεσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ θαζ’ χιελ απηνδηνηθνχκελσλ νξγαληζκψλ 

πνπ ζα πξνζέδηδαλ νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν ζηελ απηνδηνηθεηηθή ηνπο κνξθή, ην νπνίν 

κάιινλ ιεηηνπξγεί σο θελφ θέιπθνο. 

Έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ ζπγθξηηηθά δεδνκέλα θαζίζηαηαη ζηε ζπλέρεηα πην 

νινθιεξσκέλε ε εμέηαζε ηεο θχζεο θαη ηνπ εχξνπο ηεο νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο ησλ 

ΑΓΑ. 

Α3. Η οικονομική αςηοηέλεια ηυν Ανεξάπηηηυν Γιοικηηικών Απσών 

Α3.1. Η γέλλεζε ηφλ αρτώλ 

ην πλεχκα ηεο αξρήο ηεο εμεηδίθεπζεο ηεο θξαηηθήο δξάζεο, ζην βαζκφ πνπ ε 

δηθαηνινγεηηθή βάζε χπαξμε ηνπο είλαη ε αληηθεηκεληθή θαη αμηφπηζηε δηεθπεξαίσζε 

ηδηαίηεξσλ θξαηηθψλ ππνζέζεσλ ζε ηνκείο πνπ ππάξρεη εγλσζκέλε αλεπάξθεηα ηεο 

θεληξηθήο Γηνίθεζεο, θαη φρη ηεο αξρήο ηεο απνθέληξσζεο, κε ηελ έλλνηα φηη δελ 

κεηαθέξνληαη αξκνδηφηεηεο απφ ην θέληξν πξνο ηελ πεξηθέξεηα, έρνπλ ζπζηαζεί εληφο 

ηνπ ρψξνπ ηεο εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο νη ΑΓΑ.  

Απηέο απνηέιεζαλ αλαγθαία εμέιημε ζηελ νξγάλσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, 

απάληεζε ζηελ θξίζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ θαηλνκέλνπ (ΒΔΝΗΕΔΛΟ, 2002), 

αθνινπζψληαο εμσρψξηεο
11

 δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο  «επηζηεκνληθνπνίεζεο ηεο δεκφζηαο 

                                                           
11  Αληινχλ ηα νληνινγηθά, νξγαλσηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο απφ ηε ζεζκηθή εκπεηξία ησλ 

«independent regulatory agencies» νη νπνίεο έρνπλ αλαπηπρζεί ζηηο ΖΠΑ απφ ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα. Ζ πξψηε 

Αλεμάξηεηε Αξρή ηδξχεηαη ην 1887 απφ ην Κνγθξέζν ζηηο ΖΠΑ θαη είλαη ε Interstate Commerce Commission κε 

ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ κνλνπσιηαθψλ ηάζεσλ ζηνπο ζηδεξνδξφκνπο θαη ηε δηαζθάιηζε ηνπ δηαπνιηηεηαθνχ 

εκπνξίνπ. ηελ Δπξψπε ην δξφκν ράξαμε ε Γαιιία πνπ άξρηζε λα δεκηνπξγεί ηηο «Autorites Administratives 

Independantes» θαηά ηα πξψηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα. Αξγφηεξα αλαπηχρζεθαλ Αλεμάξηεηεο Αξρέο γηα ηνλ 
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δξάζεο» (ΖΜΗΣΖ, 2008) θαη επνπηείαο επαίζζεησλ ηνκέσλ ηεο πνιηηηθήο, 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο δηακέζνπ ηεο άζθεζεο θαλνληζηηθψλ, γλσκνδνηηθψλ, 

δηαηηεηηθψλ θη ειεγθηηθψλ αξκνδηνηήησλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο 

κάιινλ απνηειεί ηνλ «θαζνξηζηηθφ παξάγνληα» (ΣΕΧΝΖ, 2010) πηνζέηεζεο ηνπο θαη 

ζηε ρψξα καο. Κξίλνληαο ηεο ζπλνιηθή ηζηνξηθή εμέιημε, ε εθθφιαςε ηνπ ζεζκνχ ησλ 

ΑΓΑ αξρηθά απφ ηελ άιιε πιεπξά ηνπ Αηιαληηθνχ απνδίδεηαη ζηελ αγγινζαμνληθή 

επηινγή ππέξ ηνπ «rule of law» πνπ εκθαλίδεηαη σο ε πιένλ ζπκβαηή κε ηε θχζε ηνπο, 

ζε αληίζηημε κε ηελ επεηξσηηθή επξσπατθή επηινγή ηνπ «etat de droit». Ζ ππεξνρή ηνπ 

θαλφλα δηθαίνπ, αθφκα θαη έλαληη ελφο Κξάηνπο πνπ νξγαλψλεηαη κέζσ ηεο θιαζζηθήο 

δηάθξηζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ, θαηαιήγεη λα πξνζδηνξίδεη αθφκα θαη ην Κξάηνο 

δεκηνπξγψληαο επλντθνχο  φξνπο γηα ηελ έθθξαζε ηεο πνιηηεηαθήο δπζπηζηίαο πξνο 

απηφ. ε αληίζεζε ε κνλνθξαηνξία ηνπ «θξάηνπο δηθαίνπ» ζην επξσπατθφ έδαθνο, 

φπνπ ην θξάηνο σο απηαμία «πεξηνξίδεηαη ππεξέρνληαο» αιιά δελ πξνζδηνξίδεηαη απφ 

ην λφκν ζέηεη εκπφδηα ζηελ εθρψξεζε ηκήκαηνο ηεο θξαηηθήο ξπζκηζηηθήο εμνπζίαο ζε 

πνιηηηθά αλεμέιεγθηνπο νξγαληζκνχο. Έηζη εξκελεχεηαη φηη νη γαιιηθέο αλεμάξηεηεο 

αξρέο (autorites administratives independantes) είδαλ ην πξψην θψο ηεο εκέξαο (ζηελ 

παηξίδα ηνπ «etat de droit») ηνπιάρηζηνλ κηζφ αηψλα θαζπζηεξεκέλα ζε ζρέζε κε ηνπο 

ακεξηθαληθνχο νκνιφγνπο ηνπο (independent regulatory agencies) (ΚΟΤΛΟΤΡΖ, 

2007). Ζ παξαηήξεζε απηή έρεη αμία αλ ζπκεζνχκε φηη ιφγσ ελφο ηδηφηππνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλφλα (WIKIPEDIA, 2017) έρεη πνιιάθηο «θιείζεη» νιφθιεξε ε 

ακεξηθάληθή δηνίθεζε ζηα πιαίζηα ηεο επηβνιήο ελφο «απηφκαηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

θφθηε», θαηά ηα πξφηππα ηνπ νπίνπ ζεζπίζηεθε θαη ζηε ρψξα καο αλάινγε πξφβιεςε 

(Ν.4270, 2014), θαη κέρξη ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο γηα ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 

ειιείκκαηνο, άξα νπζηαζηηθά έσο φηνπ αμηνινγεζνχλ νη πξνηεηλφκελεο θξαηηθέο 

δαπάλεο. Γεληθεχνληαο ηελ πείξα, ην γαιιηθφ Κνηλνβνπιεπηηθφ Γξαθείν Αμηνιφγεζεο 

ηεο Ννκνζεζίαο, αλαθέξεη ζε έθζεζε ηνπ, ην 2006, σο ιφγνπο ίδξπζεο ησλ 

αλεμάξηεησλ αξρψλ ηηο ππνρξεψζεηο θνηλνηηθήο πξνέιεπζεο, ην ηερληθφ ραξαθηήξα 

ελφο ηνκέα, ηε δηαζθάιηζε έξγσλ δηακεζνιάβεζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ 

θαη ηελ αλάγθε ακεξνιεςίαο έλαληη ησλ παξαδνζηαθψλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ θαη 

ηερλνγλσζίαο (ΜΑΤΡΟΜΟΤΣΑΚΟΤ, 2013).  
                                                                                                                                                                          
αληαγσληζκφ ην 1986, γηα ηα νπηηθναθνπζηηθά ην 1989. Αθνινχζεζαλ ην 1996 γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη ην 2000 

γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα. ηε Βξεηαλία νη δηαδηθαζίεο απνξξχζκηζεο ησλ θξαηηθψλ κνλνπσιίσλ, ηε δεθαεηία ηνπ 

1980, δηακεζνιάβεζε ε ζχζηαζε αληίζηνηρσλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ πνπ πήξαλ θπξίσο ηε κνξθή αλεμάξηεησλ 

γξαθείσλ. Ηδξχνληαη ζεκαληηθέο Αλεμάξηεηεο Αξρέο φπσο ε OFTEL/OFCOM ΣΟ 1984 γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ην 

Office of Gas Supply ην 1986 γηα ην θπζηθφ αέξην, ην Office of Water Services ην 1989 γηα ηελ χδξεπζε, ην Office 

of Electricity Regulation ην 1990 γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα. Σν 1986 ζπζηήλεηαη ε Securities and Investment Board 

γηα ηελ θεθαιαηαγνξά θαη ην 1991 ε Independent Television Commission γηα ηελ ηειεφξαζε (ΚΡΑΑ, 2012). 
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ηε ρψξα καο, κε ηζηνξηθή πνξεία πνπ εθθηλεί πνιιά ρξφληα πξηλ ηε ζπληαγκαηηθή 

θαηνρχξσζε πέληε εμ απηψλ ην 2001
12

, ζπληειείηαη κηα πξαγκαηηθή ηνκή κε ην άξζξν 

101
Α
 

13
 αθνχ ε εηζαγσγή ησλ ΑΓΑ δελ απνηειεί «κηα απιή αλαθαηαλνκή ηεο 

θιαζηθήο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ζε λενπαγή φξγαλα, αιιά ζπληζηά κηα νπζηαζηηθή 

αλαδηάξζξσζε ηεο» (ΣΕΧΝΖ, 2010). Οη Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο απνηεινχλ 

«εζληθά ζπιινγηθά θξαηηθά φξγαλα κε απηνηειή δηνηθεηηθή ππνδνκή θαη 

πξνυπνινγηζκφ» (ΚΟΤΛΟΤΡΖ, 1993) πνπ κπνξνχλ θαη ραξαθηεξίδνληαη σο 

αλεμάξηεηα δηφηη είλαη απαιιαγκέλα απφ ηελ δηνηθεηηθή θαη ηεξαξρηθή επνπηεία θαη 

δηαζέηνπλ, ζηε βάζε ιεθζέλησλ κέηξσλ
14

 θαη φρη αθεξεκέλσλ δηαθεξχμεσλ, 

ιεηηνπξγηθή θαη νξγαληθή αλεμαξηεζία, ελψ ν αλεμάξηεηνο πξνυπνινγηζκφο 

δηαζθαιίδεη, απηφ πνπ κειεηά ε παξνχζα εξγαζία, ηελ νηθνλνκηθή ηνπο απηνηέιεηα, ε 

νπνία αλαγλσξίδεηαη ζαθψο ζην δεχηεξν άξζξν ηνπ εθηειεζηηθνχ λφκνπ ίδξπζεο ηνπο 

(Ν.3051, 2002). Σελ ίδηα ψξα δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε νξγαληθή ελφηεηα πνπ ηηο 

ζπγθξνηεί ζε Αξρέο κε έλλνκε ηθαλφηεηα έθδνζεο εθηειεζηψλ πξάμεσλ
15

, θαη ζπλήζσο 

πιεξέζηαηε αηηηνινγία (ΒΔΝΗΕΔΛΟ, 2002), θαη ηθαλφ, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, εχξνο αξκνδηνηήησλ. Οη πξάμεηο ησλ ζπληαγκαηηθά 

θαηνρπξσκέλσλ ΑΓΑ  ππφθεηληαη κφλν ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο.  

Ο ζπληαθηηθφο λνκνζέηεο έδσζε πξνβάδηζκά ζηελ θαηνρχξσζε κφλν ησλ ΑΓΑ πνπ 

έρνπλ σο αληηθείκελν ηε ξχζκηζε δηθαησκάησλ ελψ έδεημε δηζηαγκφ λα θαηνρπξψζεη κε 

ηνλ πιένλ αδηακθηζβήηεην ηξφπν ηελ αλεμαξηεζία ησλ ΑΓΑ πνπ ξπζκίδνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα (ΒΔΝΗΕΔΛΟ, 2001). Έηζη νη ινηπέο λνκνζεηηθά 

θαηνρπξσκέλεο Αξρέο πνπ πεδίν δξάζεο ηνπο είλαη ην ξπζκηζηηθφ θαηλφκελν, πεδίν πνπ 

θαηνηθνχζε θαη ν ζθιεξφο ππξήλαο ηεο δηαθζνξάο (ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ, 2009), 

ζεζπίδνληαη, νξγαλψλνληαη θαη ηξνπνπνηνχληαη κε λφκν θαη δξνπλ εληφο ελφο 

«ξεπζηνχ» πεξηβάιινληνο εγγπήζεσλ. Αλ θαη ε ζεηηθή απφξξνηα ηεο 

ζπληαγκαηνπνίεζεο ησλ πέληε ΑΓΑ είλαη ε δηακφξθσζε κηαο πνιηηηθήο πνπ ηείλεη ζηελ 

                                                           
12 Μνξθψκαηα πνπ πξνζέγγηδαλ ηε κνξθή θαη ηνπο ζθνπνχο ησλ ΑΓΑ, π.ρ. Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ κε ηνλ ηδξπηηθφ 

ηεο Ν.703/77, ππήξραλ  θαη πξηλ ην Ν.1730/87 πνπ δεκηνχξγεζε ην πξψην ηππηθά Ραδηνηειενπηηθφ πκβνχιην, ελψ 

αθνινχζεζαλ ε Δπηηξνπή Σνπηθήο Ραδηνθσλίαο, ην Δζληθφ πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο, ην Αλψηαην πκβνχιην 

Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ. ηε ζπλέρεηα, ην 1997, λνκνζεηήζεθε ε ίδξπζε ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα θαη ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε. 
13 Σν λνκνζεηηθφ ηνπο πιαίζην θαζνξίζηεθε θαηά εληαίν ηξφπν κε ηνλ εθηειεζηηθφ λφκν Ν.3051/2002 θαη ην άξζξν 

138Α ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο (ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ, 2008). 
14  Πεξηβάιινληαη απφ απηνηειή δηνηθεηηθή ππνδνκή θαη πξνυπνινγηζκφ, θαη ηα κέιε ηνπο απνιακβάλνπλ 

πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο (ΚΟΤΛΟΤΡΖ, 2001). 
15 Με ηελ έλλνηα ηεο δπλαηφηεηαο έθδνζεο φρη απιψο εθηειεζηψλ αιιά ηειηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ κε ηηο νπνίεο 

νινθιεξψλεηαη ε δηνηθεηηθή ελέξγεηα, πνπ ζεκαίλεη φηη απηέο απνθαζίδνπλ ηειηθά, ππνθείκελεο βέβαηα ζε δηθαζηηθφ 

έιεγρν. εκεηψλεηαη φηη ην γεγνλφο ηεο δπλαηφηεηαο άζθεζεο θαηά ησλ εθηειεζηψλ ηνπο απνθάζεσλ αίηεζεο 

αθπξψζεσο ελψπηνλ ηνπ ηΔ θαζψο θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην  θαη ηε λνκνζεζία δηνηθεηηθψλ πξνζθπγψλ 

(Ν.3051, 2002) ζπλεγνξεί ππέξ ηνπ πξνδήισο δηνηθεηηθνχ ηνπο ραξαθηήξα. 
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πηνζέηεζε θνηλψλ εγγπήζεσλ
16

 ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία γηα φιεο ηηο ΑΓΑ 

(ΜΑΤΡΟΜΟΤΣΑΚΟΤ, 2013), ζηελ πξάμε απηέο δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηνλ 

βαζκφ αλεμαξηεζίαο ηνπο απφ ηελ εθάζηνηε εγεζία ηφζν ζην ηππηθφ επίπεδν, αλάινγα 

λα είλαη νξγαλσκέλεο σο ππεξεζίεο ή επηηξνπέο εληφο ή εθηφο ελφο Τπνπξγείνπ, φζν 

θαη ζην νπζηαζηηθφ επίπεδν, αλάινγα αλ έρνπλ κφλν γλσκνδνηηθφ θαη θαζφινπ 

απνθαζηζηηθφ ξφιν. Έηζη αλ θαη ηππηθά φζεο ξεηά θαηνλνκάδνληαη απφ ην λνκνζέηε σο 

Αλεμάξηεηεο Αξρέο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη έηζη, ιεηηνπξγηθά είλαη ακθίβνιν αλ 

ηζρχεη απηφ, θαη γηα απηφ ην ιφγν ηίζεηαη ζήκεξα, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, σο 

πξναπαηηνχκελν ηεο ηξίηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ηξίηνπ Μλεκνλίνπ κεηαμχ άιισλ θαη ε 

αλαζεψξεζε ηνπ πιήζνπο θαη ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλσλ 

ΑΓΑ.  

ε θάζε πεξίπησζε νη ΑΓΑ, αλ θαη δελ δηαζέηνπλ φιεο ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο 

απηνδηνηθνχκελνπ νξγαληζκνχ, εθφζνλ δελ έρνπλ φιεο δηθή ηνπο λνκηθή 

πξνζσπηθφηεηα θαη πεξηνπζηαθή απηνηέιεηα, ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα θνηλφ ζηνηρείν: 

φηη ζθνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο απνηέιεζε, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ Έθζεζε ηεο 

Δπηζηεκνληθήο Τπεξεζίαο ηεο Βνπιήο γηα ηνλ Ν.2225/94 πεξί πξνζηαζίαο ηεο 

ειεπζεξίαο ηεο αληαπφθξηζεο θαη επηθνηλσλίαο, «ε ίδξπζε λέωλ δηνηθεηηθώλ 

κνξθωκάηωλ, κέζα ζην πιαίζην ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, ηα νπνία λα απνιακβάλνπλ 

πξαγκαηηθήο απηνηέιεηαο ζε ζρέζε κε ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα από απηήλ εμαξηώκελα 

δηνηθεηηθά όξγαλα, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ αξκνδηόηεηεο ζε επαίζζεηνπο ηνκείο, όπωο 

είλαη νη αηνκηθέο ειεπζεξίεο ή ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα» (ΥΑΥΖ, 2014).   

Ζ νηθνλνκηθή απηνηέιεηα απνηειεί ινηπφλ ην κέζν επίηεπμεο ηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ. 

Να ζεκεησζεί αθφκα φηη κε ηελ αλάδεημε ηεο νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο ν λνκνζέηεο 

απνδίδεη ζεκαληηθή βαξχηεηα θαη ζε έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ: απηφ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θξαηηθήο δξάζεο (ΧΣΖΡΔΛΖ, 2013). Ζ αξρή ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, πνπ πξνυπνζέηεη επζπγξάκκηζε ησλ κεξψλ ηεο ζρέζεο 

αξκνδηφηεηαο, δηαδηθαζίαο, κέζνπ θαη απνηειέζκαηνο εηζάγεηαη έκκεζα ζηε βάζε ηεο 

απαίηεζεο ε δηνίθεζε ηεο ηδηαίηεξεο ππφζεζεο λα πξαγκαηνπνηείηαη κε φξνπο 

απνηειεζκαηηθνχο, πξάγκα πνπ ζα θξίλνπκε ζπκπεξαζκαηηθά αλ ζπλερίδεη λα ηζρχεη 

κεηά ηηο παξεκβάζεηο ηνπ λνκνζέηε ζηα φξηα ηεο νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο ηνπο. 

                                                           
16 Με ην άξζξν 61 παξ. 4 ηνπ Ν.4055/12 πξνβιέθζεθε ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα ελ φισ ή ελ 

κέξεη ηνπ θαζεζηψηνο ησλ αλεμάξηεησλ αξρψλ θαη ζηηο ππφινηπεο κε θαηνρπξσκέλεο ζπληαγκαηηθψο αλεμάξηεηεο 

αξρέο (ΜΑΤΡΟΜΟΤΣΑΚΟΤ, 2013Β). 
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Α3.2. Μεζοδοιογηθά δεηήκαηα οκαδοποίεζες ηφλ ΑΓΑ 

Γίλεηαη αξρηθά έλαο θαηάινγνο ησλ ηξηάληα ΑΓΑ, πέληε ζπληαγκαηηθψο 

θαηνρπξσκέλσλ θαη 25 λνκνζεηηθψο, πνπ ζήκεξα πθίζηαληαη ζηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα, κε πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ην λνκηθφ πιαίζην πνπ ηηο δηέπεη, ηε λνκηθή 

κνξθή ηνπο θαη γηα φζεο δελ έρνπλ απηνηειή λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ην Τπνπξγείν πνπ 

νξγαληθά αλήθνπλ.  

 

Πίνακαρ 1 ΜΗΣΡΧΟ ΑΓΑ 

α/α 
ΑΡΥΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΟΜΙΚΟ 

ΠΛΑΙΙΟ 

ΜΟΡΦΗ 

(ΔΙΓΙΚΟ 

ΦΟΡΔΑ/ΝΠ) 

1 Αλψηαην πκβνχιην 

Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ 

Γηνηθ.Αλαζπγθξ. χληαγκα 

άξζ. 103§7, 

Ν.2190/94 

ΔΦ 

2 πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε Γηνηθ.Αλαζπγθξ. χληαγκα 

άξζ. 103§9, 

Ν.3094/03 

ΔΦ 

3 Αξρή Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 

Υαξαθηήξα 

Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο & 

Αλζξ.Γηθαησκ. 

χληαγκα 

άξζ. 9
Α
, 

Ν.2472/97 

ΔΦ 

4 Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ 

Απνξξήηνπ ησλ 

Δπηθνηλσληψλ 

Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο & 

Αλζξ.Γηθαησκ. 

χληαγκα 

άξζ. 19, 

Ν.3115/03 

ΔΦ 

5 Δζληθφ πκβνχιην 

Ραδηνηειεφξαζεο 

Φεθηαθήο 

Πνιηηηθήο 

χληαγκα 

άξζ. 15, 

Ν.3863/00, 

Ν.3052/02 

ΔΦ 

6 Δζληθή Αξρή Ηαηξηθψο 

Τπνβνεζνχκελεο 

Αλαπαξαγσγήο 

Τγείαο άξζ. 19 ηνπ 

Ν.3305/05  

ΔΦ 

7 Αξρή Γηαζθάιηζεο ηεο 

Πνηφηεηαο ζηελ 

Παηδείαο, 

Έξεπλαο & 

άξζ. 1 ηνπ 

Ν.4142/13 

ΔΦ 
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Πξσηνβάζκηα θαη 

Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε 

Θξεζθεπκάησλ 

8 Δζληθφο Οξγαληζκφο 

Δμεηάζεσλ 

Παηδείαο, 

Έξεπλαο & 

Θξεζθεπκάησλ 

άξζ. 16 ηνπ 

Ν.4186/13 

ΔΦ 

9 Αξρή Γηαζθάιηζεο ηεο 

Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε 

Δθπαίδεπζε 

Παηδείαο, 

Έξεπλαο & 

Θξεζθεπκάησλ 

άξζ. 10 ηνπ 

Ν.3374/05 & 

άξζ. 64 ηνπ 

Ν.4009/11 

ΔΦ 

10 Αλεμάξηεηε Αξρή 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

Οηθνλνκηθψλ Ν.4389/16 ΔΦ 

11 Αξρή Καηαπνιέκεζεο 

ηεο Ννκηκνπνίεζεο 

Δζφδσλ απφ 

Δγθιεκαηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο θαη 

Υξεκαηνδφηεζεο ηεο 

Σξνκνθξαηίαο θαη 

Διέγρνπ Γειψζεσλ 

Πεξηνπζηαθήο 

Καηάζηαζεο 

Οηθνλνκηθψλ Ν.3691/08 ΔΦ 

12 πλήγνξνο ηνπ 

Καηαλαισηή 

Οηθνλνκίαο, 

Αλάπηπμεο & 

Σνπξηζκνχ 

Ν.3297/04 ΔΦ 

13 Δπηηξνπή Γηεξεχλεζεο 

Αηπρεκάησλ θαη 

Αζθάιεηαο Πηήζεσλ 

Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ 

Ν.2912/01 ΔΦ 

14 Δπηηξνπή Γηεξεχλεζεο 

ηδεξνδξνκηθψλ 

Αηπρεκάησλ θαη 

πκβάλησλ 

Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ 

Ν.3710/08 & 

Ν.3891/10 

ΔΦ 

15 Ρπζκηζηηθή Αξρή Τπνδνκψλ, άξζ. 22 ηνπ ΔΦ 
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ηδεξνδξφκσλ Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ 

Ν.3891/10 

16 Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ  Ν.3959/11 ΝΠ ΦΓΚ 

17 Δζληθή Δπηηξνπή 

Σειεπηθνηλσληψλ θαη 

Σαρπδξνκείσλ 

 Ν.2075/92 & 

Ν.2668/98 & 

Ν.2867/00 & 

Ν.3431/06 & 

Ν.4070/12 

ΝΠ ΦΓΚ 

18 Ρπζκηζηηθή Αξρή 

Δλέξγεηαο 

 Ν.2773/99 & 

Ν.4001/11 

ΝΠ ΦΓΚ 

19 Δζληθή Αλαινγηζηηθή 

Αξρή 

 άξζ. 9 ηνπ 

Ν.3029/02 

ΝΠ ΦΓΚ 

20 Δπηηξνπή Δπνπηείαο θαη 

Διέγρνπ Παηγλίσλ 

 Ν.3229/04 & 

Ν.4038/12 

ΝΠ ΦΓΚ 

21 Διιεληθή ηαηηζηηθή 

Αξρή 

 Ν.3832/10 ΝΠ ΦΓΚ 

22 Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

 Ν.4013/11 ΝΠ ΦΓΚ 

23 Διιεληθφ Γεκνζηνλνκηθφ 

πκβνχιην 

 Ν.4270/14 ΝΠ ΦΓΚ 

24 Δζληθφ πκβνχιην 

Γεκφζηαο Τγείαο 

 Ν.3172/03 ΔΚΣΟ ΓΚ 

25 ψκα Φνξνινγηθψλ 

Γηαηηεηψλ 

 άξζ. 31 ηνπ 

Ν.3943/11 

ΔΚΣΟ ΓΚ 

26 Δζληθή Αξρή 

πληνληζκνχ Πηήζεσλ 

 Ν.3534/07 & 

Ν.4233/14 

ΔΚΣΟ ΓΚ 

27 Ρπζκηζηηθή Αξρή 

Δπηβαηηθψλ Μεηαθνξψλ 

 άξζ. 55 ηνπ 

Ν.4199/13 

ΔΚΣΟ ΓΚ 

28 Ρπζκηζηηθή Αξρή 

Ληκέλσλ 

 Ν.4150/13 & 

Ν.4254/14 & 

Ν.4258/14 

ΔΚΣΟ ΓΚ 

29 Αξρή Δμέηαζεο 

Πξνδηθαζηηθψλ 

 άξζ. 347 ηνπ 

Ν.4412/16 

ΔΚΣΟ ΓΚ 
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Πξνζθπγψλ 

30 Αξρή Πνιηηηθήο 

Αεξνπνξίαο 

 Ν.4427/16 ΔΚΣΟ ΓΚ 

  

Απφ ην πιήζνο ηνπο ηίζεηαη έλα δήηεκα ηαμηλφκεζεο ηνπο. ηα πιαίζηα ηεο επηζηήκεο 

ηνπ, ν Βεληδέινο (ΒΔΝΗΕΔΛΟ, 2008) εηζάγεη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ΑΓΑ ζηε 

βάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο
17

. Έηζη ηηο δηαθξίλεη ζε ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο: απηψλ πνπ 

έρνπλ ξφιν ζεζκηθήο εγγχεζεο (Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ θαη Αξρή 

Πξνζηαζίαο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ), απηψλ πνπ αζθνχλ επνπηεία ζηε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο δηαθάλεηαο (ΑΔΠ. 

ηΠ), απηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ξχζκηζε ηεο αγνξάο (φπνπ αλαθέξεηαη θπξίσο ζηηο 

ζπληαγκαηηθά αλεθηέο: ΡΑΔ, ΔΑ, ΔΔΣΣ, αιιά θαη ηηο ινηπέο) θαη ηέινο νη κηθηνχ 

ραξαθηήξα πνπ επηηεινχλ δχν ή θαη πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο (ΔΡ). Ζ παξαπάλσ 

δηάθξηζε, αλ θαη γιαθπξά παξνπζηάδεη ηελ ηππνινγία ησλ ΑΓΑ θαη καο επηβεβαηψλεη 

ηελ επηινγή ηνπ ζπληαθηηθνχ λνκνζέηε καο κελ απνδψζεη ζπληαγκαηηθφ θαζεζηψο ζηηο 

αξρέο πνπ ρεηξίδνληαη ζέκαηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη επηθνηλσληαθήο εμνπζίαο θαη 

βξίζθνληαη εληφο ηνπ «καγλεηηθνχ πεδίνπ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ» (ΒΔΝΗΕΔΛΟ, 

2002), δελ καο βνεζά ζηελ αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο καο.  

Αληίζεηα ην ελδεδεηγκέλν θξηηήξην ηαμηλφκεζεο ζηελ πεξίπησζε καο, δειαδή ε 

πεξίπησζε ηεο δηάζπαζεο ηνπ εληαίνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαλφλα, είλαη απηφ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε επξσπατθή θνηλφηεηα γηα λα ππνινγίζεη ηα δεκνζηνλνκηθά 

απνηειέζκαηα ησλ κειψλ ηεο: ν ζεζκφο ησλ Φνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (ΦΓΚ), 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ 

(ΚΑΝΟΝΗΜΟ 549, 2013). Δίλαη νξζφηεξν λα ζπγθξίλνπκε φκνηα πξάγκαηα, δειαδή 

ηελ νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ζηε ζρέζε ηεο κε ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ην νπνίν 

πξνζκεηξείηαη θαη αμηνινγείηαη σο δεκνζηνλνκηθή επίδνζε, φρη κφλν ηα ρξφληα ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο αιιά φπσο ζα δνχκε ήδε απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ησλ 

’90, κε φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα επξσπατθά φξγαλα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 

ζπλέπεηα θαη ζπγθξηζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. χκθσλα ινηπφλ κε απηά ηα θξηηήξηα 

φπσο, κε ηελ πην πξφζθαηε ηξνπνπνίεζε, ελζσκαηψζεθαλ ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε 

                                                           
17 Να ζεκεησζεί φηη δελ πξφθεηηαη νχηε γηα ηελ πξψηε νχηε γηα ηε κνλαδηθή δηάθξηζε. Αληίζηνηρα ην Conseil d’Etat 

(ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ, 1995) ηηο θαηαηάζζεη ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ηεο πιεξνθφξεζεο, ηεο ξχζκηζεο θαη ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο. 
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(Ν.4270, 2014) νη ΑΓΑ αλήθνπλ φιεο ζην Μεηξψν ΦΓΚ
18

 θαη άξα ην νηθνλνκηθφ 

απνηέιεζκα ηνπο αζξνίδεηαη ζην ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα.  

Α3.3. Η οηθολοκηθή ασηοηέιεηα ηφλ ΑΓΑ φς ζεκείο ηρηβής κε ηολ «δεκοζηολοκηθό 

θαλόλα»  

Ζ νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ελφο επηκέξνπο απνηειεί έλα ζηεγαλφ πνπ αξζξψλεηαη πάλσ 

ζην θηλνχκελν δεκνζηνλνκηθφ κεραληζκφ ηνπ ειιεληθνχ Κξάηνπο. Ζ αλάγθε χπαξμεο 

απηνηέιεηαο κπνξεί λα είλαη αλαγθαία πξάμε «ελίζρπζεο θαη ζσξάθηζεο ηνπ 

δηθαηνθξαηηθνχ θαηλνκέλνπ» (ΒΔΝΗΕΔΛΟ, 2002) ζην πνιηηηθφ επίπεδν, ιεηηνπξγεί 

φκσο σο ελ δπλάκεη βαξίδη ζην νηθνλνκηθφ επίπεδν πνπ αλ, ή φηαλ, δελ επηηπγράλεηαη ν 

ζπληνληζκφο ηεο κε ηε ζπλνιηθή θίλεζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ κεραληζκνχ πξνθαιεί 

θιπδσληζκνχο ζε νιφθιεξε ηελ θαηαζθεπή. Όπσο φηαλ ζηελ πεξίπησζε ελφο 

κεηαθεξφκελνπ φγθνπ πνπ δελ έρεη ζηαζεξνπνηεζεί θαη θηλείηαη καδί κελ αιιά 

αλεμάξηεηα απφ ηελ θίλεζε ηνπ νρήκαηνο πνπ ην κεηαθέξεη, π.ρ. αεξνπιάλν, πινίν ή 

ηξέλν, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξή «κεηαηφπηζε θνξηίνπ» ζε νιφθιεξν ην 

κεηαθνξηθφ κέζν κε θίλδπλν αθφκα θαη ηελ απψιεηα ηζνξξνπίαο, έηζη θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο ε έιιεηςε ζπληνληζκνχ, άξα ε έιιεηςε 

«εγεκνλίαο» ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαλφλα ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ αλεμάξηεησλ θνξέσλ, 

γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην «γθξακζηαλφ» φξν (ΓΚΡΑΜΗ, 2005) πνπ πεξηγξάθεη, 

ζαθψο γηα έλα άιιν ρσξνρξνληθφ πεξηερφκελν, ην κεραληζκφ ειέγρνπ ηεο θπξίαξρεο 

νληφηεηαο πνπ πινπνηείηαη κέζα απφ έλα ζπλδπαζκφ κέζσλ θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα 

πξνβάιιεη ην δηθφ ηεο φξακά σο «θπζηθφ» νδεγψληαο ηνπο ζπλαξζξσκέλνπο κε απηή 

θνξείο ζε κηα ελεξγφ ζπλαίλεζε, κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκνζηνλνκηθφ εθηξνρηαζκφ ή 

λα επηηξέςεη κηα δεκνζηνλνκηθή ειεπζεξηφηεηα πνπ ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ήηαλ 

επηδήκηα γηα ηνλ ηφπν.   

Με απηή ηελ έλλνηα ε νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ησλ ΑΓΑ απνηειεί ζεκείν ηξηβήο γηα ηελ 

νξζνινγηθή δεκνζηνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ Κξάηνπο. Έηζη απαληηέηαη θαη ζεηηθά ην 

πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα: λαη, ε νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, αθφκα θαη σο ελλνηνινγηθή 

πξνζέγγηζε, δηαζπά ηνλ δεκνζηνλνκηθφ θαλφλα. Σν αλ ή πφηε έγηλε απηφ ζηελ ειιεληθή 

                                                           
18 Όζεο έρνπλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ηαμηλνκνχληαη νξγαληθά ζηελ Κεληξηθή Κπβέξλεζε, αιιά φρη ζηελ ππννκάδα 

ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, ελψ νη ΑΓΑ πνπ δελ έρνπλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ηαμηλνκνχληαη ζηε Κεληξηθή Γηνίθεζε. 

Βι. (Ν.4270, 2014) «Άξζξν 14 Οξηζκνί. γ. [Τ]πνηνκέαο ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο: πεξηιακβάλεη ηελ Κεληξηθή 

Γηνίθεζε θαη ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ (ΝΠΓΓ), θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε θαη δελ αλήθνπλ ζηνπο ππνηνκείο ησλ ΟΣΑ θαη ησλ ΟΚΑ […] ζη. 

Κεληξηθή Γηνίθεζε ή Γεκφζην ή Κξάηνο: πεξηιακβάλεη ηελ Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο, ηα Τπνπξγεία θαη ηηο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, θαζψο θαη ηηο Αλεμάξηεηεο Αξρέο πνπ δελ έρνπλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα». 
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δεκνζηνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα ζα είλαη δεπηεξεχνλ δήηεκα
19

, θαη ζα αλαδεηρζεί ζην 

ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο φπνπ παξνπζηάδνληαη εκπεηξηθά δεδνκέλα. 

Β ΜΔΡΟ: Η εθαπμογή καηά ηη θέληζη ηος νομοθέηη.  

Β1. Σο νομοθεηικό πλαίζιο ππιν ηην οικονομική κπίζη και ηα Ππογπάμμαηα 

Οικονομικήρ Πποζαπμογήρ 

Β1.1. Η Σσληαγκαηηθή πρόβιευε 

Οη ΑΓΑ είλαη άκεζα φξγαλα ηνπ Κξάηνπο πνπ κεηαηξάπεθαλ ζε ζπληαγκαηηθά φξγαλα 

κέζσ κηαο αλαζεσξεηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ «δελ κπνξεί λα απνθιίλεη απφ ηηο γεληθέο 

αξρέο ηνπ πληάγκαηνο θαη απφ ην πιαίζην ησλ κε ππνθείκελσλ ζε αλαζεψξεζε 

δηαηάμεσλ, κία απφ ηηο νπνίεο είλαη ε ξεηά αλαθεξφκελε ζην άξζξν 110 παξ. 1 ηνπ 

πληάγκαηνο, αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ θαηά ην άξζξν 26 ηνπ πληάγκαηνο» 

(ΒΔΝΗΕΔΛΟ, 2002). Αθνχ ην άξζξν 26 καο εγθνηηψλεη ππνρξεσηηθά ζηε πξνζέγγηζε 

ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ ηφηε κπνξνχκε λα πνχκε πσο ην χληαγκα ηνπνζεηνχζε ηα 

άθξα φξηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο ησλ ΑΓΑ ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 79 γηα 

ην ξφιν ηεο Βνπιήο θαηά ηελ ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, αιιά θαη 98 γηα ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ .  

Αλ θαη ην δήηεκα ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ απνπζηάδεη απφ ηελ αξζξνγξαθία γηα 

ηηο ΑΓΑ θαη ε απνπζία εηδηθήο ζρεηηθήο κλείαο ζηνλ εθηειεζηηθφ Ν.3051/02 

δεκηνπξγεί πηζαλψο ηελ εληχπσζε ηεο αλππαξμίαο αληίζηνηρνχ ειέγρνπ, ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε γξακκαηηθή εξκελεία ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζ. 98 παξ.1 ηνπ  πεξί 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ηνπ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο, 

κέξνο ηνπ νπνίνπ είλαη νη δαπάλεο ησλ ΑΓΑ, νδεγεί ζην «κε απνθιεηζκφ άζθεζεο 

πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ επί φισλ ησλ ΑΓΑ» (ΣΕΧΝΖ, 2010). Ζ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

ηεο αλάζεζε ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ελφο νξγάλνπ ηνπ Κξάηνπο δελ ηειεί ππφ ηελ 

επηθχιαμε ηνπ λφκνπ, ζε αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε ησλ ΟΣΑ πνπ απαηηείηαη εηδηθή 

δηάηαμε ηνπ λφκνπ. 

Β1.2.Το ηδρσηηθό ζεζκηθό πιαίζηο ηφλ Α.Γ.Α 

Με βάζε απηά ηα ζπληαγκαηηθά δεδνκέλα πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζρεηηθέο επηινγέο ηνπ 

Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο
 
θαη ηνπ εθηειεζηηθνχ λφκνπ  πνπ αθνξά ζπλνιηθά ην 

                                                           
19 Γηα ηελ ηζηνξία θαηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ ειιεληθψλ Γεκνθξαηηψλ ππήξμαλ πεξίνδνη ηφζν χθεζεο φζν θαη 

έμαξζεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο ειεπζεξηφηεηαο πνπ ζπλδένληαλ κεηαμχ άιισλ ζεηηθά θαη κε ηνπο θεληξηθνχο 

πνιηηηθνχο ζηφρνπο ηεο ζπλαηλνχζαο δηακνξθσκέλεο πιεηνςεθίαο. Βι, ραξαθηεξηζηηθά (ΗΟΡΓΑΝΟΓΛΟΤ, 2013).  
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θαζεζηψο ησλ αλεμαξηήησλ αξρψλ. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηνλ εθηειεζηηθφ ηνπ 

πληάγκαηνο λφκν, νη αλεμάξηεηεο αξρέο έρνπλ, εθηφο απφ πιήξε δηνηθεηηθή 

αλεμαξηεζία θαη επξχηαηε, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ αξ43
20

, θαλνληζηηθή αξκνδηφηεηα, 

επξχηαηε δεκνζηνλνκηθή αλεμαξηεζία ζην πιαίζην πνπ ξπζκίδνπλ ηα άξζξα 79 θαη 98 

ηνπ πληάγκαηνο. Τπάξρεη πιήξεο απνθνπή απφ ηνλ θαζ’ χιελ αξκφδην ππνπξγφ θαη 

κεξηθή ζχλδεζε κε ηνλ ππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηε 

δεκνζηνλνκηθή λνκηκφηεηα
21

. Ο εηζεγεηήο ηεο πιεηνςεθίαο θαηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 

πληάγκαηνο ην ιέεη θαζαξά: «Σν γεγνλφο φηη νη αλεμάξηεηεο αξρέο απνιακβάλνπλ 

ιεηηνπξγηθέο αλεμαξηεζίεο θαη δελ ππφθεηληαη νχηε ζε επνπηεία νχηε ζε έιεγρν 

ζεκαίλεη φηη φρη απιψο δελ ππάξρεη πξνιεπηηθφο έιεγρνο, αιιά δελ είλαη δπλαηή νχηε ε 

παξνρή νδεγηψλ, νχηε ν θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο λνκηκφηεηαο. Καη θπζηθά δελ γίλεηαη 

θαλ ιφγνο γηα έιεγρν ζθνπηκφηεηαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη έρνπκε ηνλ πςειφηεξν δπλαηφ 

βαζκφ δηνηθεηηθήο, θαλνληζηηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο πνπ επηηξέπεη ε 

ειιεληθή έλλνκε ηάμε» (ΒΔΝΗΕΔΛΟ, 2002).  

Αιιά θαη νη ηδξπηηθνί λφκνη ησλ λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλσλ ΑΓΑ αθνινπζνχλ πηζηά 

ηηο παξαπάλσ θαηεπζχλζεηο. Υαξαθηεξηζηηθά: 

 Ζ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ (ΔΑ) έρεη δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα κε 

έζνδα πνπ πξνέξρνληαη θαηά βάζε απφ επηρνξεγήζεηο θαη δσξεέο. Όζνλ αθνξά 

ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο δηέπεηαη απφ νηθνλνκηθή απηνηέιεηα
22

. Ο έιεγρνο 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ γίλεηαη απφ δχν 

νξθσηνχο ινγηζηέο θαη ηα ζηνηρεία δεκνζηεχνληαη ζε δχν εθεκεξίδεο εκεξήζηαο 

επξείαο θπθινθνξίαο, θαζψο θαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. Ο 

πξνυπνινγηζκφο ηεο ΔΑ πξνζαξηάηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο.  

 Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ) σο δηνηθεηηθή 

αξρή απνιακβάλεη δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα
23

. ε φηη αθνξά ηελ 

νηθνλνκηθή ηεο απηνηέιεηα, έρεη έζνδα θπξίσο απφ δηνηθεηηθά ηέιε-θπξψζεηο, 

θαζψο θαη ηέιε δηθαησκάησλ ρξήζεο αξηζκνδνηηθψλ θαη ξαδηνθαζκαηηθψλ 

πφξσλ
24

. Δθηειείηαη αλεμάξηεηνο νηθνλνκηθφο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ 

                                                           
20  Άξα επηηξέπεηαη λα ξπζκίδνπλ κφλν εηδηθφηεξα ζέκαηα, φπσο είλαη ηα ζέκαηα ηερληθνχ ή ιεπηνκεξεηαθνχ 

ραξαθηήξα, θαη φρη ζέκαηα γηα ηα νπνία είλαη αλαγθαία ε έθδνζε Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο, πνπ κπνξεί λα εθδνζεί 

κφλν ζην πιαίζην γεληθήο ή εηδηθήο λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο κεηά απφ πξφηαζε ηνπ αξκνδίνπ ππνπξγνχ. 
21 (Ν.3051, 2002) άξζξν 2 παξ. 2, 3 θαη 5. 
22 Ν.703/77 
23 Παξ.2 άξζ. 3, Ν.2867/2000. 
24 Παξ.6 άξζ. 61, Ν.3431/2006. 
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ζηνηρείσλ ηεο ΔΔΣΣ
25

. Ο νηθνλνκηθφο έιεγρνο εθηειείηαη απφ νξθσηνχο 

ειεγθηέο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, ζε δχν ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηεο εθεκεξίδεο θαζψο θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΣΣ. ελψ ηα κέιε ηεο Αξρήο ππνρξενχληαη ζε εηήζηα δήισζε 

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο άξζ. 8, Ν.3431/06  

 Αληίζηνηρα ξεηά αλαθέξεηαη φηη ε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (ΡΑΔ) είλαη 

αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή αξρή κε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα
26

. Ζ 

νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ηεο ΡΑΔ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ πξφβιεςε εζφδσλ θπξίσο 

απφ αληαπνδνηηθά ηέιε θαη ηέιε αδεηψλ έλαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο εηαηξηψλ απφ 

ηηο επηκέξνπο αγνξέο ελέξγεηαο. Ζ αηνκηθή νηθνλνκηθή ζέζε ησλ κειψλ ηεο 

ειέγρεηαη κε ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο
27

 

ελψ ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο Αξρήο ππφθεηηαη εηεζίσο ζε αλεμάξηεην 

νηθνλνκηθφ έιεγρν. 

Β1.3. Το Γεκόζηο Λογηζηηθό 

Σν πξναλαθεξζέλ πιαίζην νξηνζεηεί ηνπο βαζκνχο αλεμαξηεζίαο ησλ ΑΓΑ. Ζ 

ειεπζεξία ηνπο  κέρξη θαη ην 2010 δνθηκάδνληαλ κφλν απφ ηνπο πηνζεηεκέλνπο 

θεληξηθνχο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο, πνπ ζαθψο δελ αληηζηνηρνχζαλ, φπσο ζα δεηρζεί, 

νχηε ζηηο επηηαγέο ηεο ΔΔ νχηε θαη ζηνπο παξαδεδεγκέλνπο θαλφλεο ζπλεηήο 

δηαρείξηζεο, πξαθηηθή πνπ άξδελ αλαζεσξήζεθε κεηά ην 2010 θαη «ηελ επαθή πηα ηνπ 

θφκπνπ κε ην ρηέλη…». 

Β1.3.1. Ζ έλλνηα ηνπ Γεκνζίνπ ζην «ελσζηαθφ» δίθαην 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ ελνπνηεκέλε απφδνζε ησλ πλζεθψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο
28

 (ΔΔ, 2010) πξνβιέπεηαη, ζην άξζξν 126
29

, φηη ηα Κξάηε κέιε πξέπεη λα 

απνθεχγνπλ ηα ππεξβνιηθά δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα, ηελ εμέιημε ησλ νπνίσλ, θαη 

ηεο ελ γέλεη δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο, παξαθνινπζεί ε Δπηηξνπή πξνθεηκέλνπ λα 

εληνπίδεη απνθιίζεηο θαη λα επηβάιιεη ηελ πεηζαξρία ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά 

πξσηφθνιια. ηα πιαίζηα απηά νη φξνη «δεκφζηνο» θαη «δεκνζηνλνκηθφο», κε ηνπο 

                                                           
25 Παξ.7, άξζ. 61, Ν.3431/2006. 
26 Παξ.8, άξζ. 4, Ν.2773/1999 θαζψο θαη Οδεγίεο 2003/54/ΔΚ θαη 2003/55/ΔΚ γηα ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ 

εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ. 
27 Παξ. 10, άξζ. 4, Ν.2773/1999. 
28 Ζ ελνπνηεκέλε απφδνζε νπζηαζηηθά είλαη ε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη ηνπ 1992 γηα ηε Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο 

ηξνπνπνηεζείζα απφ ηφηε ηζρχεη ζήκεξα, θαη δεχηεξνλ, ε ελνπνηεκέλε απφδνζε ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ), πνπ νπζηαζηηθά είλαη ε πλζήθε ηεο Ρψκεο ηνπ 1957, πεξί ηδξχζεσο ηεο Δπξσπατθήο 

Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο, φπσο ηξνπνπνηεζείζα απφ ηφηε ηζρχεη ζήκεξα. Οη δχν απηέο πλζήθεο ηξνπνπνηήζεθαλ 

γηα ηειεπηαία θνξά απφ ηε πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο, ε νπνία άξρηζε λα ηζρχεη απφ ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ ηνπ 2009. 
29 Πξψελ άξζξν 104 ηεο ΔΚ 
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νπνίνπο απνδφζεθε ζηα ειιεληθά ν φξνο “general government”, νξίδνληαη κε ηελ 

επξεία έλλνηα πεξηιακβάλνληαο ηελ Κεληξηθή Κπβέξλεζε, ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

(ΟΣΑ) θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο  Αζθάιηζεο (ΟΚΑ), φπσο νξηνζεηνχληαλ 

ήδε απφ ηνλ επξσπατθφ θαλνληζκφ (ΔΚ) 2223/301/96 πνπ πηνζέηεζε ην Δπξσπατθφ 

χζηεκα Λνγαξηαζκψλ (EUROSTAT, 1997), δειαδή έλα δηεζλψο ζπκβαηφ ινγηζηηθφ 

πιαίζην γηα ηε ζπζηεκαηηθή θαη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή κηαο ζπλνιηθήο νηθνλνκίαο, ησλ 

ζεζκηθψλ ζπληζησζψλ ηεο θαη ησλ ζρέζεψλ ηεο κε άιιεο ζπλνιηθέο νηθνλνκίεο. 

χκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο πνπ δίλεη ην ΔΛ95 «[Σ]ν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα 

(πιεφλαζκα) είλαη ε θαζαξή ιήςε (θαζαξή ρνξήγεζε) δαλείσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 

θαη ην δεκφζην ρξένο απνηειείηαη απφ ηελ νλνκαζηηθή αμία φισλ ησλ αθαζάξηζησλ 

ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζην ηέινο ηνπ έηνπο, κε εμαίξεζε ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ νπνίσλ ηα αληίζηνηρα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 

βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα». Σα πξνυπνινγηζζέληα θαη ηα 

πξαγκαηηθά δεκφζηα ειιείκκαηα θαζψο θαη ην πξνυπνινγηζζέλ θαη ην πξαγκαηηθφ 

χςνο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θάζε ρψξαο γλσζηνπνηείηαη δχν θνξέο ην ρξφλν ζηελ 

Δπηηξνπή απφ ηελ νξηζκέλε Δζληθή ηαηηζηηθή Αξρή. χκθσλα κε ην ΔΛ95 φιεο νη 

δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Κξάηνπο θαη νη ινηπνί θεληξηθνί θνξείο πνπ ε αξκνδηφηεηά 

ηνπο εθηείλεηαη θαηά θαλφλα ζε φιε ηελ νηθνλνκηθή επηθξάηεηα ππάγνληαη ζηνλ 

ππνηνκέα ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο
30

. 

Απφ ηελ παξάζεζε ηεο παξαπάλσ λνκνζεζίαο γίλεηαη ζαθέο φηη ήδε απφ ην 1996 ηα 

δεκνζηνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ αλεμάξηεησλ αξρψλ ζπλππνινγίδνληαη, ή ζα έπξεπε 

λα ζπλππνινγίδνληαη, θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πξνυπνινγηζζέληνο θαη ηνπ 

πξαγκαηηθνχ ειιείκκαηνο θαη ρξένπο ηνπ ειιεληθνχ Κξάηνπο. 

Β1.3.2. Ζ κεηαθνξά ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε 

Πξηλ ην μέζπαζκα ηελ ειιεληθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο ν λφκνο πνπ θαζφξηδε ηνλ ηξφπν 

θαηάξηηζεο θαη εθηέιεζεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο ήηαλ ν Ν.2362/95 

πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ. Οη επξσπατθέο νδεγίεο ελζσκαηψζεθαλ ζε απηφ ην λφκν 

κεηά ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο ηνπ 2010 θαη ζηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο ηεο. Μέρξη ηφηε 

πξνβιεπφηαλ απιά ν ηξφπνο ινγηζηηθήο απνηχπσζεο, ε δηνίθεζε δειαδή, ησλ 

δεκφζησλ εζφδσλ θαη ηα φξηα ησλ εμφδσλ ηνπ Κξάηνπο γηα θάζε έηνο
31

. ηα πιαίζηα 

απηά απιά ραξαθηεξηδφηαλ σο θνξέαο «ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ απνηεινχλ 

                                                           
30 Παξ 2.71 (EUROSTAT, 1997) 
31 Άξζ. 1 (Ν.2362, 1995) 
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εληαία δηνηθεηηθή κνλάδα (ππνπξγείν, πεξηθέξεηα), πνπ έρεη δηνηθεηηθή απηνηέιεηα θαη 

ίδην πξνυπνινγηζκφ εληεηαγκέλν ζην Γεληθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Κξάηνπο» ελψ σο 

εηδηθφο θνξέαο, δηνηθεηηθή κνξθή πνπ έρεη ιάβεη ε πιεηνςεθία ησλ ΑΓΑ, νξηδφηαλ «ε 

ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ηεο επξχηεξεο σο άλσ δηνηθεηηθήο κνλάδαο»
32

. Σα έζνδα θαη 

ηα έμνδα εγγξάθνληαλ θαη ηαμηλνκνχληαλ θαη ν πξνυπνινγηζκφο θαηαξηίδνληαλ χζηεξα 

απφ πξνηάζεηο ησλ αξκφδησλ θνξέσλ θαη εηζήγεζε ησλ νηθείσλ Τπεξεζηψλ 

Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (ΤΓΔ) πξνο ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο (ΓΛΚ). Άξα 

ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΑΓΑ εμαζθαιηδφηαλ δηακέζνπ ηδηαίηεξνπ πξνυπνινγηζκνχ 

πηζηψζεσλ πνπ πξνηεηλφηαλ απφ ηηο ίδηεο θαη ςεθίδνληαλ απφ ην θνηλνβνχιην καδί κε 

ην πξνυπνινγηζκφ ηνπ Κξάηνπο.   

Ση ίζρπε ινηπφλ κέρξη ην 2010; Ο πξνυπνινγηζκφο ήηαλ Κξαηηθφο, κε ηελ έλλνηα ηεο 

ζπγθέληξσζεο ζηνηρείσλ κφλν ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαηά ην ΔΛ95, θαη εηήζηνο, 

ηα ζηνηρεία ήηαλ απνζπαζκαηηθά θαη ζπγθεληξσηηθά θαη ζηελ πεξίπησζε απνθιίζεσλ 

πξνβιεπφηαλ ν δηνξζσηηθφο πξνυπνινγηζκφο
33

. Ση δηφξζσλε; Μα ην πνζφ δαλεηζκνχ
34

 

γηα λα θαιπθζεί ην πξνυπνινγηζζέλ θξαηηθφ έιιεηκκα! Απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ 

απιή παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηνπ χςνπο ηνπ δεκφζηνπ 

ρξένπο. Σα παξαπάλσ ζπκπιεξψλνληαη κε ην ξφιν ηνπ απνινγηζκνχ
35

 πνπ είλαη «ν 

λφκνο ζηνλ νπνίν εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηειέζεσο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ Κξάηνπο θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη κε ηνλ νπνίν 

εγθξίλνληαη νη ζεκεησζείζεο θαηά ην ίδην έηνο ππεξβάζεηο πηζηψζεσλ». Σειηθά κέρξη 

ην 2010 δελ ππήξρε θαλέλα φξην ζηελ νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ησλ ΑΓΑ γηαηί ν ίδηνο ν 

δεκνζηνλνκηθφο θαλφλαο δελ ιεηηνπξγνχζε σο φξην, ή αιιηψο ε απηνηέιεηα δελ ήηαλ 

πξφβιεκα γηαηί ν θαλφλαο ηεο νξζνινγηθήο δεκνζηνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο δελ ήηαλ 

θαλφλαο, αθνχ ζηελ πξάμε ππήξραλ ηξφπνη ππέξβαζεο ηνπ κε αλάζεζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ζην κέιινλ. 

Β2. Η θεζμική ππαγμαηικόηηηα μεηά ηα Ππογπάμμαηα Οικονομικήρ Πποζαπμογήρ 

Σν 2010, θαη θάησ απφ ην ζπληξηπηηθφ βάξνο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ν Ν.2362/95 

ηξνπνπνηείηαη, σο έλα κεηαβαηηθφ βήκα άκεζνπ «πεξηνξηζκνχ ηεο δεκηάο»
36

, κε ηνλ 

                                                           
32 Άξζ. 5 (Ν.2362, 1995) 
33 Άξζ. 8 (Ν.2362, 1995) 
34 Άξζ. 64 (Ν.2362, 1995) 
35 Άξζ. 72 (Ν.2362, 1995) 
36  Απφ ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε πξνθχπηεη φηη επηδηψρζεθε ζην πιαίζην ηεο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο, ηνπ 

εμνξζνινγηζκνχ, ηεο ζηνρεπκέλεο αλαθαηαλνκήο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ, ε πινπνίεζε ηεο 

θνξπθαίαο κεηαξξχζκηζεο ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ πζηήκαηνο. Οη ιφγνη πνπ ηελ επέβαιιαλ πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ 

ηελ αλάγθε ηεο ζπγθξάηεζεο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ θαη ηεο νξζνινγηθφηεξεο θαηαλνκήο ηνπο. εκαληηθφο ιφγνο 
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Ν.3871/10 φπνπ γηα πξψηε θνξά ζεζπίδνληαη γεληθέο αξρέο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Οη θαλφλεο απηνί απνζθνπνχλ ζηελ 

εμαζθάιηζε ηεο νξζήο θαη πγηνχο δηαρείξηζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο θαη 

απεπζχλνληαη πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο θαηάξηηζεο, ηεο εθηέιεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ 

ηεο εθηέιεζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Σαπηφρξνλα δε 

απνηεινχλ θαη κέζα ειέγρνπ ηεο Κπβέξλεζεο απφ ηε Βνπιή.  

Με ην άξζξν 2 ηνπ Ν.3871/10 πξνζηέζεθε άξζξν 1Β ζην Ν.2362/95 πεξί Γεκνζίνπ 

Λνγηζηηθνχ, κε ην νπνίν νξίζηεθαλ ηα εμήο: «[Γ]εληθή Κπβέξλεζε: πεξηιακβάλεη ηελ 

Κεληξηθή Κπβέξλεζε, ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πξψηνπ θαη 

δεχηεξνπ βαζκνχ (ΟΣΑ) θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΟΚΑ), 

ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ (ΔΛ) [...] 3. 

Κεληξηθή Κπβέξλεζε: πεξηιακβάλεη ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε θαη ηα λνκηθά πξφζσπα 

δεκνζίνπ δηθαίνπ, θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ ειέγρνληαη θαη 

ρξεκαηνδνηνχληαη θπξίσο απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε, εθηφο ΟΣΑ θαη ΟΚΑ. 4. 

Κεληξηθή Γηνίθεζε ή Γεκφζην ή Κξάηνο: πεξηιακβάλεη ηελ Πξνεδξία ηεο 

Γεκνθξαηίαο, ηα Τπνπξγεία θαη ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, θαζψο θαη ηηο 

Αλεμάξηεηεο Αξρέο...», ελψ κε επφκελν λφκν, Ν.3943/11, πξνζηέζεθε ζηελ παξ.2 ηνπ 

άξζξνπ 1Β ηνπ Ν.2362/95 ηειεπηαίν εδάθην, ζχκθσλα κε ην νπνίν: «Αλαιπηηθά ηα 

λνκηθά πξφζσπα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Κεληξηθή Κπβέξλεζε, ηνπο Ο.Σ.Α. θαη 

ηνπο Ο.Κ.Α. πξνζδηνξίδνληαη απφ ην Μεηξψν Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ 

ηεξείηαη κε επζχλε ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο». 

Ση αληαλαθινχλ απηέο νη πξνζζήθεο ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε; Όηη ν λνκνζέηεο 

αλαγθάδεηαη, θάησ απφ ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο θαη κε ηε ζεηξά ηνπ αλαγθάδεη ηε 

Γηνίθεζε, πιένλ λα θηλείηαη εληφο ησλ αζθπθηηθψλ νξίσλ πνπ ζέηεη ν «δεκνζηνλνκηθφο 

                                                                                                                                                                          
θαη αίηεκα, απνηεινχζε θαη ε ζχγθιηζε ηεο ρψξαο καο κε ηηο «θαιέο πξαθηηθέο» ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ ηεο ΔΔ 

θαη ηνπ ΟΟΑ, ζηε δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ θαη ηεο πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ηνπ δεκνζίνπ. ηηο ζπλζήθεο 

ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ, αιιά θαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ην θέληξν βάξνπο 

βξηζθφηαλ, θαη βξίζθεηαη, ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ δαπαλψλ, ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ θξαηηθψλ 

ππεξεζηψλ, ζηελ νξζνινγηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ 

θξάηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθεξφηαλ φηη: «Ο Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο ηεο ρψξαο καο, εληνχηνηο, δηαθξίλεηαη 

απφ: 1) ηηο ζπλερείο ππεξβάζεηο δαπαλψλ 2) ηελ δηαζπνξά ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζε πνιινχο θνξείο γηα ηνλ ίδην 

ζηφρν, 3) ηνλ απνδπλακσκέλν ειεγθηηθφ κεραληζκφ πνπ εμαληιείηαη ζηε γξαθεηνθξαηία ησλ πνιιαπιψλ ειέγρσλ 

λνκηκφηεηαο πνπ, σζηφζν, δελ δηαζθαιίδνπλ απφ ηελ ζπαηάιε θαη ηηο αηαζζαιίεο, 4) ηελ απνπζία ειέγρνπ ηδηαίηεξα 

κεγάιεο κεξίδαο δαπαλψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ΝΠΓΓ παξά ηηο πςειέο δαπάλεο ηνπο θαη ηα κεγάια ειιείκκαηα 

(λνζνθνκεία, δήκνη θιπ), 5) ην γεγνλφο φηη δελ γίλεηαη αμηνιφγεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζε χςνο δαπαλψλ, φπσο 

ζηελ πγεία θαη ζηελ παηδεία θαζψο θαη ζχγθξηζή ηνπο κε άιιεο ρψξεο, 6) ην φηη νη δαπάλεο γηα κηζζνχο θαη 

ζπληάμεηο, ελψ απνηεινχλ ην 40% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ, παξακέλνπλ αλεμέιεγθηεο, 7) ην φηη ν πξνυπνινγηζκφο 

αζρνιείηαη κφλν κε ηα έζνδα θαη ηα έμνδα θαη φρη κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θξάηνπο, 8) ηελ αδηαθάλεηα θαη ηε 

δεκηνπξγία ζηεγαλψλ ζηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θαη 9) ηελ αφξηζηε θπβεξλεηηθή ινγνδνζία θαη ηελ κε 

εμαηνκηθεπκέλε επζχλε» (ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Ν.3871, 2010). 
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θαλφλαο» θαη γηα λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθφο εθθηλεί κηα δηεξεχλεζε ηνπ ζπλφινπ 

ησλ δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο αληηζηνηρψληαο ηηο 

δαπάλεο ζε εμαηνκηθεπκέλεο νληφηεηεο άξα θαη ζε εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε ηεο 

αλαγθαηφηεηαο ηεο θάζε δαπάλεο
37

. Υαξαθηεξηζηηθά λνκνζεηείηαη ε δπλαηφηεηα 

«πξνζσξηλήο αλαζηνιήο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πξαθηηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαηά 

ηε δηάξθεηα έθηαθησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ή εζληθήο θξίζεο επηηξέπεηαη ε 

πξνζσξηλή αλαζηνιή ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαλφλσλ θαη πξνβιέπνληαη δηαδηθαζίεο 

επαλαθνξάο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ζηνπο ζηφρνπο ηεο, κφιηο νη ζπλζήθεο 

ζηαζεξνπνηεζνχλ» (Ν.3871, 2010). Ζ νξζνινγηθή δεκνζηνλνκηθή ιεηηνπξγία ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο (πιένλ) απνηειεί ηελ ππμίδα ράξαμεο φισλ ησλ πνιηηηθψλ ηνπ 

λνκνζέηε κεηά ην 2010. ε απηήλ ππνηάζζνληαη φιεο νη εκπιεθφκελεο ιεηηνπξγίεο, κε 

ηηο φπνηεο ελλνηνινγηθέο ηνπο πξνθείκελεο. 

Β2.1. Το λέο Γεκόζηο Λογηζηηθό, λ4270/2014 

Ζ παξέκβαζε απηή ζηελ πιήξε ηεο κνξθή νινθιεξψζεθε ην 2014 κε ην Ν.4270/14, 

φηαλ απφ ην 2011 κέρξη ην 2013 ηξνπνπνηήζεθε εθ βάζξσλ ην πιαίζην άζθεζεο 

νηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ θαη ηεο Δπξσδψλεο εηδηθφηεξα. Ζ 

θξίζε επέβαιιε ηελ πηνζέηεζε ελφο πιέγκαηνο πνιηηηθψλ ελίζρπζεο ηνπ πιαηζίνπ ηεο 

νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο. Έηζη, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ 

θαη ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ζπληνληζκφ ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ, ην χκθσλν 

ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο εκπινπηίζηεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2011 κε κηα «εμάδα 

δξάζεσλ» («Six-Pack») πνπ πεξηιακβάλεη δεπηεξνγελέο θνηλνηηθφ δίθαην (5 

θαλνληζκνχο θαη 1 νδεγία) γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ζπληνληζκνχ, ηελ 

εμεηδίθεπζε ηεο ζέζπηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ κεζνπξφζεζκσλ ζηφρσλ εληφο ελφο 

λένπ εηήζηνπ θνηλνχ επξσπατθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Παξάιιεια ην Μάην ηνπ 2013 

πηνζεηήζεθε κηα δεχηεξε δέζκε Καλνληζκψλ («Two-Pack») πνπ αθνξά κνλφ ηα θξάηε-

κέιε ηεο Δπξσδψλεο θαη πεξηέρεη πξνβιέςεηο γηα φζα βξίζθνληαη ζηε Γηαδηθαζία 

Τπεξβνιηθνχ Διιείκκαηνο θαη γηα εθείλα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα 

νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο ή ιακβάλνπλ νηθνλνκηθή βνήζεηα. ηελ Διιάδα κε ζηφρν ηε 

ζηήξημε ηεο επξχηεξεο πξνζπάζεηαο γηα δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε αλαιήθζεθαλ 

ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ θαη επνπηηθψλ πξαθηηθψλ. Σν πξψην 

βήκα έγηλε κε ην λφκν Ν.4111/13 γηα ηελ αιιαγή ηνπ πιαηζίνπ σο πξνο ηηο 

                                                           
37 Απηή ε πξνζπάζεηα θαηέιεμε θάπνηα ρξφληα κεηά ζηελ απφθαζε γηα ζχζηαζε επηηξνπψλ επηζθφπεζεο δαπαλψλ 

ησλ Τπνπξγείσλ (ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ, 2016) θαη ησλ θνξέσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ ηα Τπνπξγεία.  
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ππνρξεψζεηο θαη ηηο επζχλεο ησλ Φνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο
38

 θαη ε ζπλέρεηα 

δφζεθε κε ηε ςήθηζε ηνπ λένπ Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ (Ν.4270, 2014) πνπ 

πεξηειάκβαλε, κεηαμχ άιισλ, ξπζκίζεηο γηα ηα φξηα ηεο νηθνλνκηθήο  απηνηέιεηαο ησλ 

ΑΓΑ.  

θνπφο ηνπ λένπ λφκνπ ππήξμε ε ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηεο Οδεγίαο 

2011/85/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ 2011 ζρεηηθά µε ηηο απαηηήζεηο γηα ηα δεκνζηνλνκηθά 

πιαίζηα ησλ θξαηψλ - µειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EE L 306/41), θαζψο θαη ε 

ζπζηεκαηηθή έληαμε ζε εληαίν θείκελν θαη, θαηά πεξίπησζε, ε επηθαηξνπνίεζε ησλ 

ηζρπνπζψλ αξρψλ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ. Πνίν πνηνηηθφ βήκα θάλεη έηζη ε ειιεληθή Πνιηηεία; 

Αλαγλσξίδεη φηη ν πξνεγνχκελνο ηξφπνο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ππήξμε ειιηπήο 

ζε φξνπο απνηειέζκαηνο θαη πιένλ επηιέγεη λα ζέζεη, εμαηνκηθεπκέλα, θαη λα ειέγμεη 

ηα φξηα ηνπ θάζε ΦΓΚ. Γηαζθαιίδεη έηζη φηη ε θαηάξηηζε, ε εθηέιεζε θαη ε εθαξκνγή 

ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

ελαξκνλίδνληαη µε ηηο επξσπατθέο θαη δηεζλείο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο. 

Β2.1.1. Δπηθέληξσζε ζηελ θαηάξηηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

Φάξνο ζηελ θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε ηνπ Πνπ ηνπ θάζε θνξέα, άξα θαη ησλ ΑΓΑ κε ή 

ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαζίζηαληαη πιένλ νη εγθχθιηνη ηνπ ΓΛΚ πνπ εθδίδνληαη 

κέρξη 31/5 νη νπνίεο (αξ54παξ2 Γηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ΠΤ) «νξίδνπλ ηνπο θαλφλεο, 

ηηο παξαδνρέο, ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ [άξα θαη ησλ ΑΓΑ ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα] θαη ην πεξηερφκελν 

ηνπ ζρεδίνπ ησλ ζπλνπηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ ινηπψλ θνξέσλ [άξα θαη ησλ ΑΓΑ 

κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα] ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Οη πξνβιέςεηο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ αλαθνξηθά µε ηηο δαπάλεο θάζε Τπνπξγείνπ θαη ησλ 

Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ πξέπεη λα είλαη ζπλεπείο µε ηα δεζκεπηηθά αλψηαηα φξηα 

ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο Μ.Π.Γ... Οη ινηπέο δεκνζηνλνκηθέο πξνβιέςεηο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ αλσηέξσ θαη ησλ ινηπψλ θνξέσλ είλαη ζπλεπείο µε ηνπο ζηφρνπο, 

ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα θαη ηα αλψηαηα φξηα ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο Μ.Π.Γ... 

ε πεξίπησζε δηαθνξεηηθνχ χςνπο πξνβιέςεσλ, αηηηνινγείηαη επαξθψο ε απφθιηζε».  

                                                           
38 Με ηνλ ελ ιφγσ λφκν ξπζκίζηεθαλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε θαη εθηέιεζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ 

φισλ ησλ θνξέσλ ηεο ΓΚ, εληφο ησλ νξίσλ θαη ησλ ζηφρσλ πνπ απνθαζίδνληαη θαη εγθξίλνληαη απφ ηε Βνπιή ησλ 

Διιήλσλ (Ν.4111, 2013). 
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Αληαπνθξηλφκελεο πιένλ (αξ54παξ4 Γηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ΠΤ) «νη Αλεμάξηεηεο 

Γηνηθεηηθέο Αξρέο (Α.Γ.Α.) πνπ αλήθνπλ ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε ππνβάιινπλ ην 

ζρέδην ζηνλ πξντζηάκελν Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν ππάγνληαη σο 

εηδηθφο θνξέαο, ρσξίο απηφ λα ζπληζηά παξαβίαζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο». Σελ ίδηα 

ψξα (αξ54παξ5 Γηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ΠΤ) «θάζε επνπηεπφκελνο θνξέαο ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο [άξα θαη νη ΑΓΑ κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα] πξνεηνηκάδεη θαη ππνβάιιεη 

ζηε ΓΓΟΤ ηνπ επνπηεχνληνο Τπνπξγείνπ, ζρέδην ηνπ ζπλνπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

γηα ην επφκελν έηνο κέρξη ηελ 31ε Ηνπιίνπ. Σν πεξηερφκελν ηνπ ζρεδίνπ ηνπ 

ζπλνπηηθνχ αιιά θαη ηνπ αλαιπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πξνζδηνξίδεηαη µε εγθπθιίνπο 

πνπ εθδίδνληαη απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο».  Καζηεξψλεηαη έηζη ν πξψηνο 

δίαπινο επηθνηλσλίαο θαη αλνίγεη ν δξφκνο ηεο ινγνδνζίαο.  

Γχν ζεκεία ρξεηάδεηαη λα ηνληζηνχλ: αξρηθά ε επηινγή ηεο ιέμεο «ππνβάιινπλ» ην 

ζρέδην Π/Τ γηα ηηο ΑΓΑ πνπ απνηεινχλ εηδηθφ θνξέα γηαηί θαίλεηαη φηη δελ 

πξνβιέπεηαη θάπνηα δηαδηθαζία ζπκκφξθσζεο ηνπο. Όπσο ζα δνχκε κεηά ηηο επφκελεο 

ηξνπνπνηήζεηο απηφ αιιάδεη θαη γίλεηαη «πξέπεη ην ππνβιεζέλ λα είλαη ζχκθσλν κε ηηο 

εγθπθιίνπο», πνπ ζεκαίλεη φηη ν λνκνζέηεο αξρηθά ζεψξεζε είηε ζεψξεζε δεδνκέλε ηε 

ζπκκφξθσζε είηε επέιεμε λα πξνρσξήζεη ζηαδηαθά ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο απηνηέιεηαο 

εθθηλψληαο πξψηα απφ ηε ζπιινγή ησλ ίδησλ ησλ ζηνηρείσλ! ην δεχηεξν ζεκείν, ζηα 

πιαίζηα ηεο δηαζθάιηζεο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο αθήλνληαη πεξηζψξηα ζηηο ΑΓΑ πνπ 

έρνπλ μερσξηζηή λνκηθή πξνζσπηθφηεηα λα κελ θξίλνληαη άκεζα απφ ηνλ ΓΓΟΤ αθνχ  

(αξ54παξ6 Γηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ΠΤ) «φηαλ ην ζρέδην ηνπ ζπλνπηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ πνπ ππνβάιιεηαη, ζχκθσλα µε ηελ παξάγξαθν 5
39

, δελ είλαη ζπκβαηφ 

µε ην δεζκεπηηθφ ζηφρν, ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα ή ην αλψηαην φξην ηνπ εθάζηνηε 

ηζρχνληνο Μ.Π.Γ.. ή µε εγθπθιίνπο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο ή ηνπ 

αληίζηνηρνπ επνπηεχνληνο Τπνπξγείνπ πνπ εθδφζεθαλ, ζχκθσλα µε ηηο παξαγξάθνπο 2 

ή 3, ε ΓΓΟΤ ηνπ επνπηεχνληνο Τπνπξγείνπ παξέρεη νδεγίεο γηα ηε δηφξζσζε ηνπ 

ζρεδίνπ ηνπ ζπλνπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ην επηζηξέθεη ζηνλ επνπηεπφκελν θνξέα 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο πιελ Α.Γ.Α., καδί µε ηηο νδεγίεο». Σν ΓΛΚ κεηά απφ 

δηαπξαγκάηεπζε κε ηηο ΑΓΑ πνπ είλαη μερσξηζηά ΝΠ δέρεηαη απηέο λα κελ 

επηθνηλσλνχλ άκεζα κε ην ΓΓΟΤ αιιά αλνίγεη ην ίδην κηα απεπζείαο γξακκή 

επηθνηλσλίαο καδί ηνπο αθνχ (αξ54παξ9 Γηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ΠΤ) «αλ ην Γεληθφ 

Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο δηαπηζηψζεη φηη ηα ζπλνιηθά κεγέζε αλά ππνηνµέα ησλ 

                                                           
39 ην θείκελν ηνπ λφκνπ αλαθέξεηαη ε παξάγξαθνο 4 πνπ αθνξά ηνπο εηδηθνχο θνξείο ηεο Κεληξηθήο δηνίθεζεο 

αιιά είλαη ιάζνο πνπ δηνξζψζεθε ζηελ επφκελε ηξνπνπνίεζε ηνπ λφκνπ. 
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επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ελφο Τπνπξγείνπ απνθιίλνπλ απφ ηνπο ζηφρνπο θαη ηα 

αλψηαηα φξηα πνπ έρνπλ ηεζεί, επηζηξέθεη ηα ζρέδηα ησλ ζπλνπηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ 

ησλ θνξέσλ ζηε ΓΓΟΤ ηνπ επνπηεχνληνο Τπνπξγείνπ, γηα ηελ επαλάιεςε εληφο δέθα 

(10) εκεξψλ ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ παξαγξάθσλ 6, 7 θαη 8, νχησο ψζηε λα γίλνπλ νη 

απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο. ηελ πεξίπησζε ησλ Α.Γ.Α. πνπ απνηεινχλ μερσξηζηά λνκηθά 

πξφζσπα, ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο επηθνηλσλεί µε ηελ Α.Γ.Α, γηα ηελ 

πηζαλή επαλππνβνιή ηνπ ζρεδίνπ ζπλνπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ», φπνπ (αξ54παξ5 

Γηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ΠΤ) «ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεδίνπ ηνπ ζπλνπηηθνχ αιιά θαη 

ηνπ αλαιπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πξνζδηνξίδεηαη µε εγθπθιίνπο πνπ εθδίδνληαη απφ ην 

Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο». Άξα ζε απηή ηελ πεξίπησζε κπαίλεη έλα φξην απιά 

αιιάδεη ην θαλάιη επηθνηλσλίαο θαη ζπκκφξθσζεο. 

Δπηπιένλ λέν ζηνηρείν γηα ηηο ΑΓΑ, θαη γηα φινπο ηνπ ΦΓΚ, ζηα πιαίζηα ηεο ρξεζηήο 

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο είλαη φηη (αξ54παξ12 Γηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ΠΤ) «φια 

ηα ζρέδηα πξνυπνινγηζκνχ ησλ θνξέσλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη ηα ζπλνπηηθά 

ζρέδηα πξνυπνινγηζκνχ ησλ ινηπψλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζπλνδεχνληαη 

απφ έθζεζε ηνπ νηθείνπ πξντζηακέλνπ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ µε αηηηνιφγεζε θάζε 

εηήζηαο απφθιηζεο άλσ ηνπ 5% απφ ηα πξαγκαηνπνηεζέληα, θαηά ηελ ηειεπηαία ρξήζε, 

έζνδα ή έμνδα ηνπ θνξέα γηα ηελ νπνία ππάξρνπλ δηαζέζηκα εηήζηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία.» 

Πσο αμηνινγνχληαη νη παξαπάλσ δηαηάμεηο; Απφ εθεί πνπ δελ είρεο ηίπνηα ηψξα έρεηο 

θάηη: έλα αλψηαην φξην λα επηθαιεζηείο, ηελ ππνρξέσζε αηηηνινγίαο λα επηβάιιεηο, ηελ 

απεπζείαο επηθνηλσλία λα θαηαθηήζεηο. 

Αμίδεη λα γίλεη αλαθνξά ζε κηα εμαίξεζε ζέηεη ν λφκνο απφ ηα πξψηα άξζξα ηνπ ζηε 

ιεηηνπξγία κηαο λενζχζηαηεο ΑΓΑ, ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ πκβνπιίνπ. Με έληνλα 

ραξαθηεξηζηηθά ειιείκκαηνο λνκηκνπνίεζεο απνηειεί ζεζκφ πνπ επηβιήζεθε γηα λα 

δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή ξνή. Οη εηαίξνη επέκελαλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο πιήξνπο 

αλεμαξηεζίαο ηνπ πνπ εθθξάδεηαη θαη ζην νηθνλνκηθφ επίπεδν σο εμήο: (Άξζξν 13 

Πφξνη, πξνυπνινγηζκφο, έιεγρνο θαη εηήζηεο εθζέζεηο) «Ο πξνυπνινγηζκφο 

θαηαξηίδεηαη απφ ην Γεκνζηνλνκηθφ πκβνχιην βάζεη ηνπ εθηηκψκελνπ θφζηνπο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ζχκθσλα µε ηηο αξρέο ησλ άξζξσλ 49 θαη 62 θαη ηηο αξρέο ηεο 

ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ». Σα φξηα εδψ 

ηίζεληαη ζηε βάζε αξρψλ θαη φρη ρεηξνπηαζηψλ κέηξσλ γηα επλφεηνπο πνιηηηθνχο 

ιφγνπο. 
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Β2.2. 1
ε
 ηροποποίεζε 2015 

Σν Γεκφζην Λνγηζηηθφ ηξνπνπνηήζεθε ζε ζρέζε κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ΑΓΑ κε 

λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ην 2015 κε ην λφκν Ν.4337/15 κε ζθνπφ ηελ πηνζέηεζε 

πξαθηηθψλ πνπ εληζρχνπλ ηε δηαθάλεηα θαη ηελ αηηηνιφγεζε (ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ 

ΔΚΘΔΖ Ν.4337, 2015).  

Έηζη ν νξηζκφο ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο ηξνπνπνηείηαη ψζηε λα αλαθέξεηαη ξεηά ε 

ζπκπεξίιεςε ζε απηφλ ησλ ΑΓΑ κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, θαη φρη απιά ε ζπκκεηνρή 

φισλ ησλ ΝΠ φπσο αλαθεξφηαλ ζην, αξρηθφ λφκν. Απηφ έγηλε γηα λα θακθζνχλ νη 

αληηζηάζεηο ησλ ΑΓΑ πνπ νρπξψλνληαλ πίζσ απφ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο γηα λα κελ 

αληαπνθξηζνχλ ζηα θαζήθνληα πνπ ηνπο έζεηε ν λφκνο. 

Σν ίδην πξάηηεη ν λνκνζέηεο γηα λα θάκςεη ηηο αληηζηάζεηο θαη ζην ζηάδην ηεο 

θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Πιένλ πξνβιέπεηαη θαη γηα ηηο ΑΓΑ πνπ απνηεινχλ 

εηδηθφ θνξέα φηη: «νη Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο (Α.Γ.Α.) πνπ αλήθνπλ ζηελ 

Κεληξηθή Γηνίθεζε ππνβάιινπλ ην ζρέδην [πξνυπνινγηζκνχ] ζηνλ πξντζηάκελν 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν ππάγνληαη σο εηδηθφο θνξέαο, θαηά 

παξέθθιηζε ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ρσξίο απηφ λα 

ζπληζηά παξαβίαζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο» ελψ γηα ηηο ΑΓΑ πνπ έρνπλ λνκηθή 

πξνζσπηθφηεηα ην ζρεηηθφ εδάθην δηακνξθψλεηαη σο εμήο: «νη Αλεμάξηεηεο Αξρέο νη 

νπνίεο δελ αλήθνπλ ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε σο εηδηθνί θνξείο, ππνβάιινπλ ην ζρέδην 

ζπλνπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο ζην ΓΛΚ κέρξη ηελ 31ε Ηνπιίνπ, θαηά παξέθθιηζε 

εηδηθψλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο». Ζ επίθιεζε ηεο παξέθθιηζεο 

αμηνπνηείηαη γηα λα ηνληζηεί ν πξσηεχνληαο ξφινο ηνπ εληαίνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

ζρεδηαζκνχ έλαληη εηδηθφηεξσλ κελ δηαηάμεσλ πνπ φκσο λνκνζεηήζεθαλ ζε άιιεο 

πεξηφδνπο θαη αθνξνχζαλ άιιεο πξαθηηθέο πνπ ζχζζσκε ε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαιείηαη 

λα μεπεξάζεη. 

Σν επφκελν βήκα ηνπ λνκνζέηε φκσο είλαη ην θαζνξηζηηθφ δηφηη απνηειεί ηνκή, βάδεη 

δειαδή λέα πνηνηηθά ζηνηρεία, ζηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ησλ 

ΑΓΑ (αξρηθά απηψλ πνπ έρνπλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα) θαη ζηελ νξζνινγηθή 

δεκνζηνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνζίνπ. Ο λνκνζέηεο επηιέγεη λα επηβάιιεη πιένλ ηνλ 

δεκνζηνλνκηθφ θαλφλα αθφκα θαη κε ηελ θαηαπάηεζε ηνπ ρψξνπ ηεο νηθνλνκηθήο 

απηνηέιεηαο, ρψξνπ πνπ νξηνζεηήζεθε θάπνηε πξνο εμππεξέηεζε ελφο ζθνπνχ πνπ ηφηε 

είρε θξηζεί ζεκαληηθφο. ήκεξα φκσο νη πξνηεξαηφηεηεο αιιάδνπλ θάησ απφ ην βάξνο 
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ηεο κεηαζηξνθήο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δεδνκέλσλ. Υαξαθηεξηζηηθά, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ πξνθχπηνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηα νξηδφκελα απφ ην ΓΛΚ θαη ηηο ΑΓΑ 

ζα ηζρχεη: «Με ηελ εμαίξεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζηνλνκηθνχ πκβνπιίνπ 

(«Γεκνζηνλνκηθφ πκβνχιην»), φηαλ ην ζρέδην ηνπ ζπλνπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ 

ππνβάιιεηαη απφ Α.Γ.Α. ζην ΓΛΚ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5, δελ είλαη ζπκβαηφ 

κε ην δεζκεπηηθφ ζηφρν ή ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο 

Μ.Π.Γ.. ή κε εγθπθιίνπο ηνπ ΓΛΚ πνπ εθδφζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, 

θαη’ αξρήλ επηδηψθεηαη ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ ΓΛΚ θαη ηεο Α.Γ.Α. θαη ζε πεξίπησζε 

κε επίηεπμεο ζπκθσλίαο κέρξη ηελ 1ε επηεκβξίνπ, ν ζπλνπηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

δηακνξθψλεηαη απφ ην ΓΛΚ θαη ρξεζηκνπνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ επφκελε παξάγξαθν, 

γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ νη νπνίνη ππνβάιινληαη ζηε 

Βνπιή σο κέξνο ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο ηνπ άξζξνπ 53. ε θάζε πεξίπησζε, γηα φιεο 

ηηο Α.Γ.Α. ηεο παξαγξάθνπ, δεκνζηνπνηνχληαη κε αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ: ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπο ζρέδην αλ πθίζηαηαη, ε αξρηθή ηνπο 

πξφηαζε γηα ηνλ ζπλνπηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπο, ζχλνςε ησλ βαζηθψλ ζέζεσλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ κεξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζπάζεηαο επίηεπμεο ζπκθσλίαο κεηαμχ 

ηνπ ΓΛΚ θαη ηεο Α.Γ.Α., ν ηειηθά δηακνξθσζείο ζπλνπηηθφο πξνυπνινγηζκφο, 

ζπλνδεπφκελνο απφ έθζεζε αηηηνιφγεζεο ηνπ ΓΛΚ ζε πεξίπησζε κε επίηεπμεο 

ζπκθσλίαο, θαζψο θαη ν ηειηθά εγθξηζείο πξνυπνινγηζκφο» (Ν.4337, 2015).  

«Ο θχβνο εξξίθζε» γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηε λέα επνρή, θαη κάιηζηα γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο ν λνκνζέηεο, ελαξκνληδφκελνο κε ηε ζρεηηθή επξσπατθή νδεγία
40

, ηνλίδεη φηη: «ην 

αξκφδην φξγαλν δηνίθεζεο ησλ ινηπψλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο δελ πηνζεηεί 

θαη ην επνπηεχνλ Τπνπξγείν δελ εγθξίλεη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ινηπψλ θνξέσλ 

ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, παξά κφλνλ αλ είλαη ζπλεπείο κε ηα ζρέδηα ησλ ζπλνπηηθψλ 

πξνυπνινγηζκψλ πνπ δηακνξθψζεθαλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 54 θαη ζπκκνξθψλνληαη 

κε ηνπο δεζκεπηηθνχο ζηφρνπο, ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα θαη ηα αλψηαηα φξηα 

δαπαλψλ πνπ νξίδνληαη απφ ην εθάζηνηε ηζρχνλ Μ.Π.Γ.. θαη κε ηηο εγθπθιίνπο πνπ 

εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 54. ε πεξίπησζε πνπ ν 

Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ δηαπηζηψζεη ηελ πηνζέηεζε ή έγθξηζε πξνυπνινγηζκνχ πνπ δελ 

πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ αλσηέξσ εδαθίνπ, κε απφθαζή ηνπ εθδίδεη εληνιή κε 

εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ» (Ν.4337, 2015). Σε θάζε ηεο πξνεγνχκελεο 

                                                           
40 Άξζξν 13(2) ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ 
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δεκνζηνλνκηθήο ειεπζεξηφηεηαο δηαδέρεηαη πιένλ κηα θάζε βηθησξηαλήο 

δεκνζηνλνκηθήο εζηθήο. 

ηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ, ζηε βάζε ησλ αξρψλ ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο 

αηηηνινγίαο, ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζρεηηθφ ηκήκα κε 

ηνπο πξνυπνινγηζκνχο, ηηο αξρηθέο ζέζεηο θαη ηηο δηαθσλίεο ησλ ΑΓΑ κε λνκηθή 

πξνζσπηθφηεηα.  

Δικόνα 1 Γημοζιοποίηζη Πποϋπολογιζμών ΑΓΑ 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αληαπνθξίζεθαλ θαη νη επηά ΑΓΑ (κε ηελ εμαίξεζε ηνπ 

Γεκνζηνλνκηθνχ πκβνπιίνπ) ζηελ αλαζεσξεκέλε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 54 πεξί 

θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ θαη ηξεηο απφ απηέο (ΔΔΣΣ, 

ΔΑΑΓ, ΔΑ) κπήθαλ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. πκθσλία επεηεχρζε κε 

κηα (ΔΑΑΓ) ελψ νη άιιεο δχν απνδέρηεθαλ ηελ πξφηαζε ηνπ ΓΛΚ εθθξάδνληαο ηηο 

δηνηθεηηθέο ηνπο αληηξξήζεηο (ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΧΝ ΑΓΑ, 

2017). 

Β2.3. 2
ε
 ηροποποίεζε 2017 

Ζ παξαπάλσ ηζνξξνπία αλάκεζα ζηε εληαία δεκνζηνλνκηθή ιεηηνπξγία θαη ηηο 

επηκέξνπο απηνηέιεηεο ησλ ΑΓΑ θξάηεζε ζε απηή ηεο ηε κνξθή κφλν γηα δχν ρξφληα 

θαη κεηά αθνινχζεζε κηα λέα ηξνπνπνίεζε ηνπ Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ κε ην Ν.4484/17.  

Με ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη νη ξπζκίζεηο ησλ άξζξσλ 43, 44, 45 θαη 

48 ηνπ Ν.4270/14 αλαθνξηθά κε ην Μ.Π.Γ.., ψζηε νη Α.Γ.Α., πνπ είηε αλήθνπλ ζηελ 
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Κεληξηθή Γηνίθεζε είηε ζηνπο ινηπνχο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, λα 

αληηκεησπίδνληαη θαη λα εκθαλίδνληαη μερσξηζηά ζην πιαίζην ηνπ Μ.Π.Γ. θαη λα 

απνζηέιινπλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία απ’ επζείαο ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην Σνπ Κξάηνπο, 

κε ζηφρν «ηελ θαιχηεξε δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο θαη παξάιιεια ηελ ηήξεζε 

ηεο δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο» (ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Ν.4484, 2017). 

Με ην λφκν απηφ ν λνκνζέηεο εζηηάδεη γηα άιιε κηα θνξά ζηε δηαρείξηζε ηεο ζρέζεο 

ηνπ Κξάηνπο κε ηηο ΑΓΑ θαη επηκέλεη ζε κηα «ζπζηαιηηθή» εξκελεία ηεο απηνηέιεηαο, 

κε ηελ έλλνηα φηη ε ΑΓΑ έρεη δηθαίσκα λα απνθαζίδεη πσο ζα αμηνπνηήζεη ηνπο πφξνπο 

πνπ ηεο δηαηέζεθαλ φκσο ην ζπλνιηθφ κέγεζνο απηψλ ησλ πφξσλ θαζνξίδεηαη πιένλ φρη 

κφλν, θαη κάιηζηα φρη πξσηαξρηθά, απφ ην πιήζνο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ηεο έρνπλ 

απνδνζεί αιιά απφ ηε ζπλνιηθή δεκνζηνλνκηθή δπλαηφηεηα ηνπ Κξάηνπο λα παξέρεη 

απηνχο ηνπο πφξνπο. Δίλαη ην κέγεζνο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ρψξνπ απηφ πνπ θαζνξίδεη 

θαη ηα πεξηζψξηα παξνρψλ ζηηο επηκέξνπο ππεξεζίεο θαη αθνχ πξψηα δηαζθαιίδεηαη φηη 

ζην ζχλνιν δελ ππάξρνπλ ππεξβάζεηο δηφηη δελ ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο θάιπςεο ηνπο. 

Μάιηζηα ν έιεγρνο ησλ δαπαλψλ ζηηο ΑΓΑ δελ εμαληιείηαη ζην δηαρεηξηζηηθφ έηνο 

αιιά νλνκαζηηθά πιένλ παξαθνινπζνχληαη εμαληιεηηθά θαη εμαηνκηθεπκέλα εληφο ησλ 

νξίσλ πνπ ζέηεη ην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο (ΜΠΓ) πνπ 

πεξηιακβάλεη «ηα αλψηαηα φξηα γηα ηηο δαπάλεο ησλ θνξέσλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, 

θαζψο θαη ησλ Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθψλ Αξρψλ (Α.Γ.Α.) πνπ αλήθνπλ ζηελ Κεληξηθή 

Γηνίθεζε, γηα θπιηφκελε πεξίνδν ησλ επνκέλσλ, απφ ηε ζχληαμε ηνπ Μ.Π.Γ.. 

ηεζζάξσλ (4) εηψλ, θάζε θνξά, εθ ησλ νπνίσλ ηα δχν (2) πξψηα ρξφληα είλαη 

δεζκεπηηθά.» (Ν.4484, 2017). Αληίζηνηρα ην Μ.Π.Γ. ζα πεξηιακβάλεη νλνκαζηηθά θαη 

«ηνπο ζηφρνπο ηζνδπγίνπ ησλ Α.Γ.Α., ησλ ελνπνηεκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ ινηπψλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, γηα θπιηφκελε 

πεξίνδν ησλ επνκέλσλ, απφ ηε ζχληαμε ηνπ Μ.Π.Γ.. ηεζζάξσλ (4) εηψλ, θάζε θνξά, 

εθ ησλ νπνίσλ ηα δχν (2) πξψηα ρξφληα είλαη δεζκεπηηθά, νη νπνίνη ηίζεληαη ζηα 

πιαίζηα ηεο επίηεπμεο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ δεκνζηνλνκηθνχ ζηφρνπ θαη ηεο πνξείαο 

πξνζαξκνγήο πξνο απηφλ». Δπηπιένλ γηα ηηο ΑΓΑ πνπ είλαη εηδηθνί θνξείο ην ΜΠΓ ζα 

πεξηιακβάλεη «εθηηκήζεηο ηαθηηθψλ θαη επελδπηηθψλ δαπαλψλ γηα θάζε θνξέα ηεο 

Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, θαζψο θαη γηα ηηο Α.Γ.Α. πνπ αλήθνπλ ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε, 

γηα ην έηνο πξνυπνινγηζκνχ θαη ηα ηξία (3) επφκελα έηε ζε ζπκθσλία κε ηα αλψηαηα 

φξηα δαπαλψλ αλά θνξέα», ελψ γηα ηηο ΑΓΑ πνπ έρνπλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ην 

ΜΠΓ ζα πεξηιακβάλεη «ηηο εθηηκήζεηο αθαζάξηζησλ δαπαλψλ, εζφδσλ θαη 
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ειιείκκαηνο ή πιενλάζκαηνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Α.Γ.Α., θνξέσλ ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε σο εηδηθνί θνξείο γηα ην έηνο 

πξνυπνινγηζκνχ θαη θαηά ηα ηξία (3) επφκελα έηε» (Ν.4484, 2017).  

Με ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ αξ.45 ηνπ Ν.4270/14 ν λνκνζέηεο επηδηψθεη λα γεληθεχζεη ηελ 

πξαθηηθή ηεο απεπζείαο επηθνηλσλίαο ησλ ΑΓΑ κε ην ΓΛΚ πνπ κέρξη ηφηε ίζρπε κφλν 

γηα ηηο νθηψ (απφ ηηο 30) πνπ έρνπλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα απνθαζίδνληαο ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζε φιεο ηηο ΑΓΑ. Φαίλεηαη φηη θξίλεη φηη ε άκεζε επηθνηλσλία εμππεξεηεί 

ηε δεκνζηνλνκηθή εγθξάηεηα αιιά θαη ππεξεηεί ηελ αλεμαξηεζία. Έηζη «γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο θαηάξηηζεο ηνπ Μ.Π.Γ.. θαη ηεο επεμεγεκαηηθήο ηνπ έθζεζεο, ην Γεληθφ 

Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο εθδίδεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο κεζνδνινγίεο 

θαη ηνπο θαλφλεο γηα ηελ θαηάξηηζε πξνβιέςεσλ εζφδσλ, δαπαλψλ θαη άιισλ 

νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηα Τπνπξγεία, ηνπο ινηπνχο επνπηεπφκελνπο θνξείο ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο, θαζψο θαη ηηο Α.Γ.Α.. Ζ ζπιινγή θαη απνζηνιή ζην Γεληθφ 

Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο ησλ πξνβιέςεσλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

γίλεηαη κέζσ ησλ ΓΓΟΤ ησλ επνπηεπφλησλ Τπνπξγείσλ, θαηά ην πξφηππν ηεο 

θαηάξηηζεο ησλ εηήζησλ πξνυπνινγηζκψλ θαη νινθιεξψλεηαη κέρξη ην ηέινο 

Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο. […] Οη Α.Γ.Α. απνζηέιινπλ ηα ζηνηρεία γηα ηηο πξνβιέςεηο 

ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπο ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο κέρξη ην ηέινο 

Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο. Όηαλ νη πξνβιέςεηο πνπ ππνβάιινληαη απφ Α.Γ.Α. ζην 

Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο δελ είλαη ζπκβαηέο κε ηηο νδεγίεο ηνπ Γεληθνχ 

Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, θαη΄ αξρήλ επηδηψθεηαη ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ Γεληθνχ 

Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο θαη ηεο Α.Γ.Α. θαη ζε πεξίπησζε κε επίηεπμεο ζπκθσλίαο 

κέρξη 15 Μαξηίνπ, νη πξνβιέςεηο δηακνξθψλνληαη απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ 

Κξάηνπο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Μ.Π.Γ... ε θάζε πεξίπησζε, 

δεκνζηνπνηνχληαη, κε αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ: ην 

επηρεηξεκαηηθφ ηνπο ζρέδην αλ πθίζηαηαη, ε αξρηθή πξφηαζε ησλ Α.Γ.Α., ζχλνςε ησλ 

βαζηθψλ ζέζεσλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζπάζεηαο 

επίηεπμεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο θαη ηεο Α.Γ.Α. θαη 

νη ηειηθά δηακνξθσζείζεο πξνβιέςεηο, ζπλνδεπφκελεο απφ έθζεζε αηηηνιφγεζεο ηνπ 

Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο ζε πεξίπησζε κε επίηεπμεο ζπκθσλίαο». Σειηθά, 

«νη δεζκεπηηθνί ζηφρνη θαη ηα αλψηαηα φξηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην εθάζηνηε ηζρχνλ 

Μ.Π.Γ.. ηεξνχληαη θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ θαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ 

Κξαηηθψλ Πξνυπνινγηζκψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηήζησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ 
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Α.Γ.Α. θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ εηήζησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ ππνηνκέσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ησλ εηήζησλ θαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ 

Κξαηηθψλ Πξνυπνινγηζκψλ, θαζψο θαη θαηά ηελ θαηάξηηζε νπνησλδήπνηε εηήζησλ ή 

αλαζεσξεκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ νπνηνπδήπνηε θνξέα πνπ αλήθεη ζηε Γεληθή 

Κπβέξλεζε.» (Ν.4484, 2017).  

Πνίν είλαη ην λέν ζηνηρείν ζηηο παξαπάλσ αιιαγέο; Όηη νη ΑΓΑ θαινχληαη λα 

δηαβνπιεπηνχλ κε ην ΓΛΚ γηα ην χςνο ησλ αλψηαησλ δαπαλψλ ηελ ψξα πνπ απηφ 

θαηαξηίδεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ ΜΠΓ. Απηφ είλαη θαη ην δηαθξηηφ ζηνηρείν πνπ 

επηβεβαηψλεη φηη ε αλεμαξηεζία ηνπο δελ έρεη πεξηνξηζηεί ζε βαζκφ πνπ λα θαζίζηαηαη 

ηππηθή απιά πξφβιεςε αιιά απνηειεί έλα ερέγγπν αληηκεηψπηζεο κε ζεβαζκφ ζηελ 

αλεμάξηεηε ππφζηαζε ηνπο. Απηφ είλαη πνπ δηαθνξνπνηεί ηηο ΑΓΑ θαη απφ ηα άιια ΝΠ 

ή εηδηθνχο θνξείο πνπ απιά ζπδεηνχλ ή θαιχηεξα ηνπο  αλαθνηλψλεηαη απφ ην ΓΓΟΤ 

ην αλψηαην χςνο ησλ δαπαλψλ πνπ επηηξέπεηαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ. Γηαπηζηψλεηαη 

ινηπφλ φηη ε απηνηέιεηα ζπλερίδεη θαη ππάξρεη πξνζαξκνζκέλε ζηηο δπλαηφηεηεο ηεο 

επνρήο. 

Οη παξαπάλσ πξνβιέςεηο επεθηείλνληαη θαη ζην ζηάδην θαηάξηηζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. Έηζη θαη ηφηε φιεο πιένλ νη ΑΓΑ επηθνηλσλνχλ κε ην ΓΛΚ θαη 

δηαβνπιεχνληαη κε φξνπο δεκνζηφηεηαο θαη αηηηνιφγεζεο, ελψ ζε πεξίπησζε 

δηαθσλίαο, π.ρ. επεηδή θάπνηα δεδνκέλα άιιαμαλ γηα ηελ ΑΓΑ ζην ελδηάκεζν 

δηάζηεκα, παξακέλεη ην δηθαίσκα ηνπ ΓΛΚ λα επηβάιιεη θαη λα δηακνξθψζεη απηφ ηνλ 

ζπλνπηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

Παξάιιεια δίλνληαη θαη θάπνηεο επρέξεηεο ζηηο ΑΓΑ πνπ είλαη ΝΠ γηα λα κπνξνχλ λα 

ζπλερίζνπλ αλ ιεηηνπξγνχλ ζηελ εμαηξεηηθή πεξίπησζε πνπ δελ εγθξηζεί απφ ην 

αξκφδην φξγαλν ν πξνυπνινγηζκφο ηνπο: «Αλ ν πξνυπνινγηζκφο θνξέα ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο, πιελ Ο.Σ.Α., δελ εγθξηζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ην 

επνπηεχνλ Τπνπξγείν, ή ην αξκφδην φξγαλν δηνίθεζεο φηαλ πξφθεηηαη γηα Α.Γ.Α. πνπ 

δελ αλήθνπλ ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε σο εηδηθνί θνξείο, γλσζηνπνηεί ηνπο ιφγνπο ζην 

Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο. Μέρξη ηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ην 

επνπηεχνλ Τπνπξγείν, ή απφ ην αξκφδην φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ θνξέα φηαλ πξφθεηηαη 

γηα Α.Γ.Α. πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε σο εηδηθνί θνξείο, ν ελ ιφγσ 

θνξέαο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο κπνξεί λα πξνβεί ζε δαπάλεο πνπ αλέξρνληαη ζην 40% 

ησλ, αλά Κσδηθφ Αξηζκφ Δμφδνπ (Κ.Α.Δ.) πξνθεηκέλνπ πεξί Ν.Π.Γ.Γ. ή αλά αλαιπηηθφ 

ινγαξηαζκφ Γεληθήο Λνγηζηηθήο πξνθεηκέλνπ πεξί Ν.Π.Η.Γ., πηζηψζεσλ ηνπ 
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πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη κφλν γηα πεξίνδν κέρξη 

ηξεηο (3) κήλεο. Μεηά ηελ πεξίνδν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ, φιεο νη δαπάλεο πιελ ησλ 

πιεξσκψλ ζπληάμεσλ, απνδνρψλ πξνζσπηθνχ θαη απφδνζεο ησλ επ’ απηψλ 

θξαηήζεσλ, δελ ζεσξνχληαη λφκηκεο». 

Αληίζηνηρα ζηελ πεξίπησζε ηεο αλάιεςεο ησλ ππνρξεψζεσλ κπνξεί λα θαλεί ε 

ηδηαηηεξφηεηα πνπ ν λνκνζέηεο αληηκεησπίδεη φιεο ηηο ΑΓΑ ζε ζρέζε κε ηα άιια ΝΠ. 

Υαξαθηεξηζηηθά ηζρχεη πσο: «Γηα ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο θνξείο ηεο 

Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Α.Γ.Α. πνπ αλήθνπλ ζηελ 

Κεληξηθή Γηνίθεζε σο εηδηθνί θνξείο ηνπ ηαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, πνπ πξνβιέπεηαη 

λα βαξχλνπλ είηε ηκεκαηηθά είηε εμ νινθιήξνπ έηε πέξαλ ηνπ ηξέρνληνο, ζηηο νπνίεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπκβάζεηο κίζζσζεο αθηλήησλ, θαη ππεξβαίλνπλ εηεζίσο 

ην πνζφ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ (1.000.000) επξψ ζσξεπηηθά αλά Κ.Α.Δ. θάζε εηδηθνχ 

θνξέα ηνπ ηαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απφθαζε έγθξηζεο ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ», ελψ «γηα ηνπο ινηπνχο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

απαηηείηαη απφθαζε έγθξηζεο ηνπ επνπηεχνληνο Τπνπξγνχ, εθφζνλ ε αλαιακβαλφκελε 

ππνρξέσζε ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ (100.000) επξψ ζσξεπηηθά αλά 

Κ.Α.Δ. πξνθεηκέλνπ πεξί Ν.Π.Γ.Γ. ή ζσξεπηηθά αλά αλαιπηηθφ ινγαξηαζκφ Γεληθήο 

Λνγηζηηθήο πξνθεηκέλνπ πεξί Ν.Π.Η.Γ.». Φαίλεηαη θαη ζε απηφ ην ζεκείν ε δηαθνξά 

ζηελ αληηκεηψπηζε θαη ην πεξηζψξην ειεχζεξεο δξάζεο πνπ δίλεηαη ζηηο ΑΓΑ ζε ζρέζε 

κε ηνπο ινηπνχο Φνξείο ηεο ΓΚ ηα πεξηζψξηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ νπνίσλ 

πεξηνξίδνληαη ζην 1/10 ησλ πεξηζσξίσλ πνπ δίλεη ν λνκνζέηεο ζηηο ΑΓΑ. 

Γηα λα επηζεκνπνηεζεί ην λέν ζεκείν ηζνξξνπίαο ζηε ζρέζε ηνπο πξνβιέθζεθε φηη 

«κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ηεο Πξνεδξίαο ηεο Γεκνθξαηίαο, ησλ 

Τπνπξγείσλ θαη ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, θαζψο θαη ησλ Α.Γ.Α. πνπ 

αλήθνπλ ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε σο εηδηθνί θνξείο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη 

ν πξνυπνινγηζκφο ηνπο ππεξβαίλεη ζπγθεθξηκέλν πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ζπλάπηνληαη μερσξηζηά κλεκφληα ζπλεξγαζίαο κέρξη ηελ 

15ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο αλαθνξάο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, κε ζηφρν ηελ νκαιή 

εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηε ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε». 

Ση πξνθχπηεη ηειηθά; Όηη κεηά απφ έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην νπνχ δνθηκάζηεθαλ ηα φξηα 

ηεο νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο ησλ ΑΓΑ θαη ν ηξφπνο εκθάληζεο ηεο ζην ηερληθφ επίπεδν 

ε ζρέζε Κξάηνπο θαη ΑΓΑ ηζνξξφπεζε ζε ζεκείν φπνπ γίλεηαη απνδεθηφ, γεγνλφο πνπ 

αληαλαθιάηαη θαη ζηα πξψηα απνηειέζκαηα ηεο πεξπζηλήο δηαβνχιεπζεο κεηαμχ ηνπ 
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ΤΠΟΗΚ θαη ησλ ΑΓΑ, φηη ν δεκνζηνλνκηθφο θαλφλαο «επηθαζνξίδεη» φιεο ηηο θξαηηθέο 

ιεηηνπξγίεο αιιά θαη ε απηνηέιεηα, σο δηάζηαζε ηεο αλεμαξηεζίαο, πξαγκαηψλεηαη 

κέζα απφ κηα δηαξθή δηαβνχιεπζε ζε φια ηα ζηάδηα ηεο ζεζκνζεηεκέλεο 

δεκνζηνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ε 

δηαθάλεηα θαη ε αηηηνιφγεζε, ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρξεζηήο δηαρείξηζεο, επίθιεζε ηεο 

νπνίαο γίλεηαη θαη ζηα επίζεκα κλεκφληα ζπλεξγαζίαο πνπ ζπλάπηνπλ ηα κέξε κεηαμχ 

ηνπο.   

Β3. Η επανεξέηαζη ηος πόλος ηυν ΑΓΑ 

Ο πνιιαπιαζηαζκφο
41

 ησλ αλεμάξηεησλ αξρψλ δηαηεξεί ζηελ επηθαηξφηεηα κία άιιε 

επηζηεκνληθή ζπδήηεζε πνπ αθνξά δεηήκαηα ελίζρπζεο ηεο ινγνδνζίαο, ηνπ ειέγρνπ 

θαη ησλ εγγπήζεσλ αλεμαξηεζίαο ηνπο (κέζσ ηδίσο ηνπ εμνξζνινγηζκνχ ηνπ λνκηθνχ 

θαζεζηψηνο ηνπο), ηα νπνία έρεη αλαδείμεη ε πιένλ ησλ είθνζη εηψλ ιεηηνπξγία ηνπο 

ζηελ Διιάδα. Με εκπεηξία απφ άιιεο ρψξεο, φπσο π.ρ. ζηε Γαιιία φπνπ έρεη ήδε γίλεη 

αληηθείκελν πξφηαζεο ε δξνκνιφγεζε κίαο ζχγθιηζεο ησλ εγγπήζεσλ αλεμαξηεζίαο 

δηά ηεο λνκνζεηηθήο νδνχ ππφ ηε κνξθή ηεο δηεχξπλζήο ηνπο ζε φιεο ηηο αλεμάξηεηεο 

αξρέο αδηαθξίησο θαηεγνξίαο, ε ελαξκφληζε νξηζκέλσλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη 

ε ελίζρπζε ησλ εγγπήζεσλ αλεμαξηεζίαο ηνπο, θαζψο θαη ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ 

ειέγρνπ επ΄ απηψλ (ΜΑΤΡΟΜΟΤΣΑΚΟΤ, 2013Β), εθθίλεζε θαη ζηε ρψξα καο κηα 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνδνκήκαηνο ησλ ΑΓΑ. 

 Μάιηζηα κεηά απφ ζπκθσλία ηεο θπβέξλεζεο κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ δαλεηζηψλ, 

αλαθνξηθά κε ηελ θαηεχζπλζε ησλ ζεζκηθψλ αιιαγψλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, νη νπνίεο 

έρνπλ θαζνξηζηεί (ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ, 2017), 

μεθίλεζε ηηο εξγαζίεο ηεο
42

, ππφ λέα ζχλζεζε, ελληά κήλεο κεηά ηε ζχζηαζή ηεο
43

, ε 

Ννκνπαξαζθεπαζηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία επαλαζπγθξνηήζεθε θαη ζα πξνηείλεη, κέρξη 

ηέινο ηνπ ρξφλνπ, ζρέδην λφκνπ γηα ην λέν λνκνζεηηθφ πιέγκα πνπ ζα δηέπεη ηηο 

Αλεμάξηεηεο Αξρέο κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία «Αλεμάξηεησλ αιιά φρη αλεμέιεγθησλ 

Αξρψλ» (ΣΟ ΒΖΜΑ, 2017). 

                                                           
41 Να ζεκεησζεί φηη απηή ε πξαθηηθή θηλήζεθε ζε αληίζεηε θνξά κε ην πλεχκα ηεο ζεσξίαο πνπ θαηεχζπλε ηνλ θνηλφ 

λνκνζέηε ζε κία «θεηδσιή» θαη «ιεινγηζκέλε ζχζηαζε» αλεμάξηεησλ αξρψλ. Σελ ίδηα ψξα, ην ελδερφκελν ηεο 

εθδήισζεο ελφο «λνκνζεηηθνύ πιεζωξηζκνύ» αλεμάξηεησλ αξρψλ είρε νδεγήζεη ηνλ αλαζεσξεηηθφ λνκνζέηε ζην λα 

πεξηνξίζεη ζε πέληε κφλνλ ηηο ζπληαγκαηηθψο θαηνρπξσκέλεο αλεμάξηεηεο αξρέο (ΥΡΤΑΝΘΑΚΖ, 2002).  
42 Ζ ππνπξγφο Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ππέγξαςε απφθαζε (αξηζκ. πξση. ΓΗΓΚ/Φ.38/4/νηθ.25732/28.7.2017) 

κε ηελ νπνία επαλαζπγθξνηήζεθε ε Ννκνπαξαζθεπαζηηθή Δπηηξνπή 
43 πζηάζεθε γηα πξψηε θνξά ην Ννέκβξην ηνπ 2016 
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Βαζηθφο θαηεπζπληήξηνο άμνλαο είλαη ε δηακφξθσζε ελφο εληαίν ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

θαη εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ζε φιεο ηηο ΑΓΑ. Απηά κάιηζηα απνηεινχλ θαη έλα απφ 

ην εθαηφ πξναπαηηνχκελα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ ΠΟΠ. Ζ επηινγή ησλ 

εηαίξσλ είλαη ε αλαβάζκηζε εθείλσλ νη νπνίεο ξπζκίδνπλ ιεηηνπξγίεο ηεο αγνξάο, 

επηινγή πνπ ζεκαηνδνηεί ην ζηφρν ηεο ελίζρπζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ δηαδηθαζηψλ, ελψ 

γηα ηηο ινηπέο ΑΓΑ, είηε ζα ιάβνπλ ηελ λνκηθή κνξθή ελφο ΝΠΓΓ είηε ζα εληαρζνχλ 

σο ππεξεζία ζην νξγαλφγξακκα θνξέσλ. Αλνηθηφ παξακέλεη ην ελδερφκελν ηεο 

θαηάξγεζε θάπνησλ κε θξηηήξην ηελ άξζε αιιεινεπηθαιχςεσλ σο πξνο ηηο 

αξκνδηφηεηεο.  

Άμνλαο γηα ηηο αιιαγέο είλαη νη πέληε ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο, κε ηελ έκθαζε 

πνπ δίλνπλ ζηνλ ηξφπν επηινγήο κειψλ ελψ  πξφηππν αλαδεηθλχεηαη ε Αλεμάξηεηε 

Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΑΑΓΔ) ελψ πξνβάιινληαη σο ζεκαληηθέο κεηαμχ άιισλ ε 

Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, ε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (ΡΑΔ), θαζψο θαη Αξρέο πνπ 

ζπλδένληαη κε πξνβιέςεηο ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο, ε Δζληθή 

Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ θ.ά.   

Β4. Η εξέλιξη ηηρ νομολογίαρ 

ηελ επξσπατθή δεκνθξαηηθή παξάδνζε δελ είλαη θάηη θαηλνχξγην ε ζπληαγκαηηθή 

ζσξάθηζε θάπνησλ ζεζκηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο δεκνθξαηίαο απφ ηελ άκεζε επηξξνή ησλ 

πιεηνςεθηθψλ ζεζκψλ, ρσξίο εθεί λα εγείξεηαη ν θφβνο ηεο απζαίξεηεο δξάζεο. Σέηνηα 

πεξίπησζε απνηειεί ε αλεμαξηεζία ηεο δηθαηνζχλεο, αθφκα θαη φηαλ ιεηηνπξγεί σο 

παίθηεο ζην πεδίν ηεο πνιηηηθήο Ο Αιηβηδάηνο
44

 γηα λα πεξηγξάςεη ηελ εκπινθή ηεο 

δηθαζηηθήο εμνπζίαο ζηε παξαγσγή πνιηηηθήο ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «Judicial 

Politicization», ελψ ην ίδην απνδέρεηαη ν Βεληδέινο φηαλ θαιείηαη λα εξκελεχζεη ηε 

παξαηεξνχκελε δηαξθή κεηαηφπηζε ζεκάησλ απφ ην πεδίν αξκνδηφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ 

νξγάλσλ ζην πεδίν αξκνδηφηεηαο ησλ δηθαζηηθψλ νξγάλσλ. Καηαιήγεη λα απνδέρεηαη 

φηη «ε θαηάζηαζε φκσο απηή είλαη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ εμέιημε ησλ ζεζκψλ ηεο 

αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ αλαπφθεπθηα, εθφζνλ 

ζέινπκε λα δηαζθαιίζνπκε ηελ παξάιιειε ηζρχ θαη ηε δεκνθξαηηθή αξρή, αιιά θαη ην 

θξάηνο δηθαίνπ» (ΒΔΝΗΕΔΛΟ, 2002) 

Ζ απφθαζε ηνπ ηΔ κεηά απφ πξνζθπγή ηεο ΡΑΔ ελάληηα ζηηο ΚΤΑ θαη΄ εθαξκνγή 

ησλ λφκσλ γηα ην εληαίν κηζζνιφγην θαη βαζκνιφγην ήηαλ θαζνξηζηηθή γηα ηα φξηα ηεο 

                                                           
44 Βι. Alivizatos N. (1995), “Judges as Veto Players” in Doring, H. (ed), Parliaments and Majority Rule in Western 

Europe, NY: Martins ζην (ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ, 2009) 
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νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο ησλ ΑΓΑ. Σν ηΔ δέρηεθε, ζηε βάζε ηεο αλάιπζεο ησλ 

επξσπατθψλ ζπλζεθψλ, θαλνληζκψλ θαη νδεγηψλ θαη ηεο ειιεληθήο έλλνκεο ηάμεο φηη 

ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Αξρήο ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

χςνπο ηνπ δεκφζηνπ ειιείκκαηνο θαη ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, αιιά φηη εμαηηίαο απηνχ 

νπδφισο δε ζίγεηαη, εμ απηνχ θαη κφλνλ, ε θαηνρπξσκέλε απφ ην δίθαην ηεο Δ.Δ. θαη ην 

εζσηεξηθφ δίθαην ε αλεμαξηεζία ηεο ΡΑΔ (ΠΡΔΒΔΓΟΤΡΟΤ, 2014). Απηφ ζπκβαίλεη 

«δηφηη ε Αλεμάξηεηε απηή Αξρή εμαθνινπζεί, πάλησο, σο απηνρξεκαηνδνηνχκελν 

λνκηθφ πξφζσπν κε ίδην πξνυπνινγηζκφ, λα κπνξεί λα εθηειεί απηφλ κε πιήξε 

αλεμαξηεζία, θηλνχκελε, φκσο, ζε θάζε πεξίπησζε, ζχκθσλα θαη κε ηα νξηδφκελα ζην 

Πξννίκην ησλ αλσηέξσ νδεγηψλ θαηά ηα ήδε εθηεζέληα, εληφο ησλ νξίσλ ηεο 

θαζνξηδφκελεο απφ ηελ Κπβέξλεζε δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ππνθείκελε, 

θαηαξρήλ, θαη ζε δπζκελείο γηα ην πξνζσπηθφ ησλ δεκφζησλ θνξέσλ κηζζνινγηθέο 

ξπζκίζεηο ηνπ θνηλνχ λνκνζέηε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο επηβάιινληαη απφ 

ζνβαξνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη δελ αληίθεηληαη, ελφςεη ησλ αζθνχκελσλ 

θαζεθφλησλ αιιά θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο απνζηνιήο ηεο ίδηαο ηεο ΡΑΔ, ζηηο αξρέο ηεο 

αλαινγηθφηεηαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο» (ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ 

ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ, 2014). 

Γηαηί ε δηακφξθσζε ελφο εληαίνπ ζπζηήκαηνο βαζκνινγηθψλ πξναγσγψλ θαη 

κηζζνινγηθήο εμέιημεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζεσξείηαη ζνβαξφο 

ιφγνο; Αθελφο δηφηη κέζα απφ απηφ έγηλε πξνζπάζεηα «άκεζεο αληηκεηψπηζεο ηεο 

νμείαο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο εμπγίαλζεο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαη 

αθεηέξνπ επεηδή κέζσ απηνχ επηδηψρζεθε ν εμνξζνινγηζκφο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ε 

άξζε ησλ αληζνηήησλ ζηηο ζπλνιηθέο ακνηβέο ησλ ππαιιήισλ, ε αληακνηβή ηεο 

εξγαζίαο βάζεη ηνπ παξαγφκελνπ απνηειέζκαηνο, ε πξνζέιθπζε ηθαλνχ ζηειερηαθνχ 

δπλακηθνχ θαη ε πξνψζεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο 

ρψξαο» (ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Ν.4024, 2011). Με ηα δεδνκέλα απηά, νη 

ζεζπηζζείζεο κε ην Ν.4024/11 πεξηθνπέο απνδνρψλ θαη επηδνκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηνλ ελ γέλεη δεκφζην ηνκέα απνηεινχλ ηκήκα ελφο επξχηεξνπ πξνγξάκκαηνο 

δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, αιιά θαη πξνψζεζεο δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζε 

ζρέζε κε ηελ νξγάλσζε ηνπ έκςπρνπ δπλακηθνχ ησλ δεκφζησλ θνξέσλ, θαη’ απηφλ δε 

ηνλ ηξφπν επηδηψθεηαη ε εμππεξέηεζε ζθνπψλ, πνπ ζπληζηνχλ θαηαξρήλ ζνβαξνχο 

ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη απνηεινχλ, εληέιεη, θαη ζθνπνχο θνηλνχ 

ελδηαθέξνληνο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσδψλεο, ζηα πιαίζηα ηεο θαζηεξσκέλεο απφ 
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ηε λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ππνρξέσζεο δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο θαη 

δηαζθάιηζεο ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο δψλεο ηνπ επξψ (ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ 

ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ 3406, 2014). 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην ηΔ δηάβαζε ηα φξηα ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο 

νξζνινγηθήο δεκνζηνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο ησλ ΑΓΑ 

φπσο θαη ν λνκνζέηεο, επηβεβαηψλνληαο φηη δελ παξαβηάζηεθαλ νη αξρέο ηεο 

αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ αλζξψπνπ. αθψο ππήξμαλ θαη άιιεο 

πεξηπηψζεηο πνπ ην δηθαζηήξην κεηέζεζε ηα φξηα πνπ αξρηθά είρε ζέζεη ν λνκνζέηεο 

ζηε ζρέζε ηνπ Κξάηνπο κε νκάδεο πνιηηψλ πξνθαιψληαο επηπινθέο θαη ζηελ ίδηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

Γ ΜΔΡΟ: Σα δημοζιονομικά δεδομένα 

Ζ κέηξεζε ηνπ εχξνπο θαη ηεο βαξχηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο ησλ ΑΓΑ ζε 

ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί κε ηε 

ρξήζε δηάθνξσλ δεηθηψλ.  

Γ1.Απολογιζηικά ζηοισεία ηυν ΑΓΑ πος αποηελούν ειδικούρ θοπείρ ηος Κπαηικού 

Πποϋπολογιζμού 

ε πξψηε θάζε ηίζεληαη πξνο ζχγθξηζε, ζχκθσλα κε ην πιαίζην ησλ επξσπατθψλ θαη 

δηεζλψλ ζηαηηζηηθψλ πξνηχπσλ, νη δαπάλεο ησλ ΑΓΑ πνπ δελ έρνπλ λνκηθή 

πξνζσπηθφηεηα θαη απνηεινχλ εηδηθνχο θνξείο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ κε ηηο 

ζπλνιηθέο δαπάλεο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο γηα ην 2016, ψζηε λα εθηηκεζεί ε 

βαξχηεηα ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ ΑΓΑ ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ θαλφλσλ. 

Μεηά απφ ζπιινγή πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ απφ ην ΓΛΚ γηα ηηο 15 απφ απηέο πνπ 

ππήξραλ θαη εθηέιεζαλ πξνυπνινγηζκφ ην 2016 πξνθχπηεη
45

 (ΠΗΝΑΚΑ 2) φηη νη 

ζπλνιηθέο δαπάλεο απηψλ ησλ ΑΓΑ δελ μεπεξλνχλ ην 0,74% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ 

ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2016 (441εθ€ απφ ηα 59.583εθ€) πξάγκα πνπ 

δελ ηηο θαζηζηά απφ κφλεο ηνπο εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο. Να ζεκεησζεί φηη απφ ηα 

441εθ€ ζρεδφλ ηα 420εθ€ αθνξνχλ ηελ ΑΑΓΔ θαη ηα ιεηηνπξγηθά ηεο θφζηε πνπ 

αγγίδνπλ ηα 386εθ€ (εθ ησλ νπνίσλ 336εθ€ ε κηζζνδνζία). ε απηφ ην ζεκείν ηίζεηαη 

                                                           
45 Σα ζηνηρεία είλαη πξνζσξηλά θαη παξαζρέζεθαλ κεηά απφ ζρεηηθή άδεηα απφ ην ΓΛΚ. Οη επεμεξγαζίεο είλαη ηνπ 

ζπγγξαθέα θαη αθινπζνχλ ηελ κεζνδνινγία ηνπ ΓΛΚ γηα ηνλ ηξφπν νκαδνπνίεζεο θαη ηαμηλφκεζεο ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ζχκθσλα θαη κε ηηο νδεγίεο ηεο EUROSTAT. Σπρφλ ιάζε ή παξαιείςεηο βαξαίλνπλ 

απνθιεηζηηθά ηνλ ίδην ην ζπγγξαθέα. 
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έλα εξψηεκα γηα ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο ΑΑΓΔ αθνχ δελ ππάξρεη άιιε αλεμάξηεηε 

αξρή πνπ λα δηαρεηξίδεηαη πνζά απηνχ ηνπ χςνπο. Οη ινηπέο ΑΓΑ θηάλνπλ φιεο καδί 

κφλν ηα 22εθ€ ζε δαπάλεο ή αιιηψο ην 0,04% ησλ δαπαλψλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο. 

Οη ζπλέπεηεο απφ ηελ ίδξπζε ηεο ΑΑΓΔ ζα κειεηεζνχλ απφ κειινληηθέο έξεπλεο θαη 

αθνχ δνζεί θαηάιιεινο ρξφλνο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ. Ζ ηζηνξηθή πείξα δείρλεη, 

ζχκθσλα κε κειέηε πνπ επηθαιείηαη ην ζπλδηθαιηζηηθφ φξγαλν ησλ ππαιιήισλ ηνπ 

θνξνεηζπξαθηηθνχ κεραληζκνχ (ΠΟΔ-ΓΟΤ) φηη ηα απνηειέζκαηα ήηαλ φπνπ 

εθαξκφζηεθε (θαηά βάζε ζε ρψξεο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ) κάιινλ απνγνεηεπηηθά σο 

πξνο ηνπο δηαθεξπγκέλνπο ζηφρνπο.  
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Πίλαθαο 2 ΓΑΠΑΝΔ ΑΓΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

  
B.0 B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.51 B.52 B.6 B.7 
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Κρατικόσ Ρ/Υ 
2016 ςε ευρώ 

59.583.002
.849 

9.036.136
.682 

1.992.288
.003 

5.587.749
.216 

192.002.
964 

31.189.128
.134 

25.626.576
.295 

5.562.551
.840 

7.621.154
.704 

3.964.543
.146 

  
ΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟΙ 
ΦΟΕΙΣ 

441.569.65
6 

354.658.8
54 

53.179.23
9 0 0 33.254.077 33.013.901 240.177 15.627 461.860 

  

% ΑΔΑ ΕΡΙ 
ΔΑΡΑΝΩΝ 
ΚΑΤΙΚΟΥ ΡΥ 0,74% 3,92% 2,67% 0,00% 0,00% 0,11% 0,13% 0,00% 0,00% 0,01% 

1 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΧΗ 
ΙΑΤΙΚΩΣ 
ΥΡΟΒΟΗΘΟΥ
ΜΕΝΗΣ 
ΑΝΑΡΑΑΓΩΓ
ΗΣ 105.600 63.760 15.412 0 0 0 0 0 0 26.428 

2 

ΑΧΗ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 
ΧΑΑΚΤΗΑ 1.892.889 1.303.688 523.570 0 0 0 0 0 0 65.631 

3 

ΑΧΗ 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΤΟΥ 
ΑΡΟΗΤΟΥ 
ΤΩΝ 
ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩ
Ν 1.483.553 1.208.297 243.990 0 0 0 0 0 0 31.267 

4 

ΑΧΗ 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΤΗΣ 
ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΗΣ ΡΩΤ & 
ΔΕΥΤ 
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ 43.140 42.239 901 0 0 0 0 0 0 0 

5 

ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 47.780 43.107 4.673 0 0 0 0 0 0 0 

6 

ΑΧΗ 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΗΝ ΑΝΩΤ. 
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ 539.156 426.532 92.177 0 0 0 0 0 0 20.447 

7 

ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΡΙΛΟΓΗΣ 
ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 7.034.724 6.438.845 549.888 0 0 0 0 0 0 45.990 

8 
ΣΥΝΗΓΟΟΣ 
ΤΟΥ ΡΟΛΙΤΗ 5.764.973 5.195.909 552.174 0 0 3.600 3.600 0 0 13.290 

9 

ΕΘΝΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΑΔΙΟΤΗΛΕΟ
ΑΣΗΣ 1.593.552 1.276.774 291.744 0 0 2.400 2.400 0 0 22.634 

1

0 

ΑΧΗ 
ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΗ
ΣΗΣ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΜΟΡ 
ΕΣΟΔΩΝ ΑΡΠ 
ΕΓΚΛ. Δ. & 
ΧΗΜΑΤΟΔΟ 727.295 420.452 298.675 0 0 0 0 0 0 8.168 
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ΤΟΚ & 
ΡΟΘΕΝ 

1

1 
ΓΓΔΕ (ΑΑΔΕ 
ΑΡΠ ΤΟ 2017) 

419.731.00
8 

336.084.6
40 

50.186.98
0 0 0 33.248.077 33.007.901 240.177 6.897 204.414 

1

2 

ΣΥΝΗΓΟΟΣ 
ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1.566.986 1.302.696 246.546 0 0 0 0 0 0 17.745 

1

3 

ΕΡΙΤΟΡΗ 
ΔΙΕ. ΑΤΥΧ. & 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΡΤΗΣΕΩΝ 423.747 369.715 42.584 0 0 0 0 0 6.693 4.754 

1

4 

ΕΡΙΤ ΔΙΕ. 
ΣΙΔΗΟΔΟΜΙ
ΚΩΝ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 62.859 62.690 169 0 0 0 0 0 0 0 

1

5 

ΥΘΜΙΣΤΙΚΗ 
ΑΧΗ 
ΣΙΔΗΟΔΟΜ
ΩΝ 552.393 419.510 129.756 0 0 0 0 0 2.037 1.090 

 

Γ2.Απολογιζηικά ζηοισεία ηυν ΑΓΑ ηηρ Κενηπικήρ Κςβέπνηζηρ πος έσοςν νομική πποζυπικόηηηα 

Γεχηεξν βήκα απνηειεί ε ζχγθξηζε ησλ δαπαλψλ ησλ ΑΓΑ πνπ έρνπλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα (εθηφο ηνπ 

Γεκνζηνλνκηθνχ πκβνπιίνπ) κε ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο ησλ ΝΠ ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο γηα λα εθηηκεζεί ε 

βαξχηεηα ηνπο ζην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ππνηνκέα. Πξνθχπηεη (ΠΗΝΑΚΑ 3) πσο νη δαπάλεο ησλ ΑΓΑ 

απηνχ ηνπ ππνηνκέα δελ μεπεξλνχλ ην 2% ησλ δαπαλψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ ΝΠ ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο (ρσξίο λα 

ιακβάλνληαη ππφςε νη ΓΔΚΟ ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηεο ΔΛΣΑΣ). Σηο κεγαιχηεξεο δαπάλεο θαηαγξάθνπλ ε 

ΔΔΣΣ θαη ε ΔΛΣΑΣ ελψ ζρεδφλ ην κηζφ φισλ ησλ δαπαλψλ αθνξά ηε κηζζνδνζία ηνπο. Σν κφλν ζπκπέξαζκα πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςεη είλαη φηη βξίζθνληαη θάησ απφ ην επίπεδν ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο αλ ηηο εμεηάζνπκε 

μερσξηζηά αιιά παξφια απηά δηαρεηξίδνληαη κεγάια πνζά αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηηο δεκνζηνλνκηθέο πηέζεηο πνπ 

δέρεηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ηεο πίεζεο λα ειέγμεη θπξηνιεθηηθά ηελ απφδνζε θαη ηνπ 

ηειεπηαίνπ €. 
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Πίνακαρ 3 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΓΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ (ΔΚΣΟ ΚΡΑΣΟΤ) 

 

Σωρευτικά ςτοιχεία 
2016 

Ν
Ρ

 Κ
Κ
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Δαάνεσ ςε € 1 2 (3+8) (2/1) 

3 (4+5+6+7) 4 5 6 7 8 (9+10+11) 9 10 11 

A.

0 Έςοδα 6.257.848.263 138.931.631 2,22% 96.179.089 3.150.898 73.427.288 7.775.022 11.825.881 42.752.542 1.264.097 35.599.884 5.888.560 

A.

1 Φόροι 2.010.550.651 0 0,00% 0 0 0 0 0 0       

A.

2 Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ 110.692 0 0,00% 0 0 0 0 0 0       

A.

3 Μεταβιβάςεισ 2.935.802.968 27.656.269 0,94% 478.144 0 0 478.144 0 27.178.124 1.084.447 26.093.677 0 

A.

31 

Τρζχουςεσ 
μεταβιβάςεισ 
ειςπραχθείςεσ  2.635.078.677 0 0,00% 0 0 0 0 0 0       

A.

32 

Κεφαλαιακζσ 
μεταβιβάςεισ 
ειςπραχθείςεσ  300.724.291 0 0,00% 0 0 0 0 0 0       

A.

4 

Πωλιςεισ μθ 
χρθματοοικονομικών 
παγίων  0 0   0 0 0 0 0 0       

A.

5 Λοιπά ζςοδα 1.311.383.952 0 0,00% 0 0 0 0 0 0       

A.

51 Τόκοι ειςπραχθζντεσ 539.190.835 3.590.375 0,67% 3.137.756 335.407 2.016.480 403.193 382.677 452.619 46.289 247.242 159.088 

A.

52 Μερίςματα 52.670.000 0 0,00% 0 0 0 0 0 0       

A.

53 
Πωλήςεισ αγαθών και 
υπηρεςιών  524.146.624 57.769.456 

11,02
% 53.145.008 2.753.159 38.974.245 0 11.417.604 4.624.449 0 37.999 4.586.450 

A. Διάφορα και μθ 195.376.493 49.915.531 25,55 39.418.181 62.332 32.436.564 6.893.684 25.600 10.497.350 133.361 9.220.967 1.143.022 
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54 προςδιοριςκζντα 
ζςοδα 

% 

B.

0 Δαπάνεσ  4.848.737.628 95.749.298 1,97% 52.563.654 6.746.701 34.860.151 4.986.868 5.969.933 43.185.645 514.141 37.515.683 5.155.821 

B.

1 Αμοιβζσ προςωπικοφ 1.532.043.461 41.492.091 2,71% 17.593.551 3.732.429 6.345.246 3.337.717 4.178.160 23.898.539 327.120 21.081.069 2.490.350 

B.

2 
Αγορά αγαθών και 
υπηρεςιών  900.627.668 51.949.794 5,77% 32.662.689 709.838 28.512.730 1.649.151 1.790.970 19.287.105 187.021 16.434.614 2.665.470 

B.

3 Τόκοι καταβληθζντεσ  132.859.421 4.712 0,00% 4.712 1.733 2.176 0 804 0       

B.

4 Επιδοτήςεισ 1.138.830.000 0 0,00% 0 0 0 0 0 0       

B.

5 Μεταβιβάςεισ 888.423.006 2.302.701 0,26% 2.302.701 2.302.701 0 0 0 0       

B.

6 Κοινωνικζσ παροχζσ 3.725.815 0 0,00% 0 0 0 0 0 0       

B.

7 
Αγορζσ μη χρημ/κών 
παγίων 252.228.257 0 0,00% 0 0 0 0 0 0       

B.

8 Λοιπζσ δαπάνεσ 0 0   0 0 0 0 0 0       

B.

9 
Ιςοηύγιο (πλεόναςμα 
(+) / ζλλειμα (-)) 1.409.110.635 43.182.332 3,06% 43.615.435 

-
3.595.803 38.567.137 2.788.154 5.855.947 -433.103 749.956 -1.915.799 732.739 
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Έλα ζρφιην κπνξεί λα γίλεη γηα ηελ θαηαλνκή ησλ εζφδσλ ησλ ΑΓΑ απηνχ ηνπ 

ππνηνκέα. Μφλν ηα 28εθ€ απφ ηα 139εθ€ ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπο πξνέξρνληαη 

απφ απεπζείαο επηρνξεγήζεηο ηνπ Κξάηνπο ελψ ηα 58ΔΚ€ απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα, πξάγκα πνπ κεηαγισηηηδφκελν ζε φξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ 

(ΑΒΒΑΨΓΟΤ, 2009) ζεκαίλεη ν δείθηεο απηνλνκίαο,, πνπ πξνζκεηξά ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ησλ ηδίσλ εζφδσλ ζην ζχλνιν ησλ εζφδσλ, ή αληίζηξνθα ν δείθηεο 

εμάξηεζεο, πνπ πξνζδηνξίδεη ηε ζπκκεηνρή ησλ θξαηηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ζην 

ζχλνιν ησλ εζφδσλ, δείρλεη φηη δηαηεξνχλ ηθαλνπνηεηηθέο αλαινγίεο ζην κίγκα ησλ 

εζφδσλ ηνπο. 

Γ ΜΔΡΟ: ςμπεπάζμαηα 

Γηαπηζηψλεηαη φηη, κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ ΠΟΠ θαη ηελ ζπλαθφινπζε πξνζαξκνγή 

ηεο λνκνζεζίαο ζηα λέα δεδνκέλα, νη ΑΓΑ κπνξνχλ, εληφο ησλ νξίσλ ηεο έλλνκεο 

ηάμεο, κε αλεμαξηεζία λα απνθαζίδνπλ, λα ξπζκίδνπλ θαη λα παξεκβαίλνπλ ειεχζεξα 

εληφο ησλ πξνθείκελσλ ηνπ πεδίνπ ηεο αξκνδηφηεηαο πνπ ηνπο έρεη απνδψζεη ν 

λνκνζέηεο αιιά κε ηε ρξήζε πφξσλ, ην κέγηζην επίπεδν ηεο ρξεκαηηθήο έθθξαζεο ησλ 

νπνίσλ βξίζθεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο δεκνζηνλνκηθέο αληνρέο ηεο ρψξαο θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηεο δεκνζηνλνκηθά νξζνινγηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ επηβάιινπλ νη λένη 

εζληθνί θαη επξσπατθνί θαλφλεο. 

Ζ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζεκείνπ ηζνξξνπίαο, ζεκείνπ φπνπ ε δεκνζηνλνκηθή ιεηηνπξγία 

ππεξέρεη ρσξίο φκσο λα θαζηζηά «θελφ γξάκκα» ηελ νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ησλ αξρψλ 

πέξαζε απφ δηάθνξα ζηάδηα. Σα ρξφληα πξηλ ηελ θξίζε θαη φζν ήηαλ δπλαηή ε 

εμσηεξηθή ηξνθνδφηεζε, κέζσ δαλεηζκνχ, ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ππεξβάζεσλ ε 

νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ησλ ΑΓΑ, φπσο θαη φισλ ησλ ΦΓΚ ζην επίπεδν πνπ ηνπο 

αληηζηνηρνχζε, δελ πεξηνξηδφηαλ απφ ηε νπζηαζηηθή δξάζε θάπνηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

θαλφλα. Ζ θαηαγξαθή ζπλερφκελσλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ θαη ππεξβάζεσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ επηθπξψλεη ηελ παξαπάλσ πξφηαζε. Όηαλ απαηηήζεθε ε απζηεξή 

ελεξγνπνίεζε ησλ λέσλ δεκνζηνλνκηθψλ φξσλ ε νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ησλ ΑΓΑ, 

κέζα απφ δηαδνρηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Νφκνπ, πεξηνξίζηεθε εληφο ησλ νξίσλ πνπ 

ζέηεη ν λνκνζέηεο, καδί κε ηνπο δηεζλείο εηαίξνπο, άξα θαη΄ απαίηεζε «ησλ θαηξψλ», 

φκσο παξακέλεη ζε ηζρχ αθνχ ν Νφκνο επηθπιάζζεη γηα ηηο ΑΓΑ ην πεξηζψξην ηεο 

πξνεγνχκελεο δηαβνχιεπζεο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο θαη 

επηηξέπεη κεγάιεο, ζε ζρέζε κε ηα άιια ΝΠ, επρέξεηεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπο.    
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Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη λα ζπδεηεζεί, θαη παξαπέκπεηαη ζε κειινληηθή έξεπλα, είλαη ε 

ελδπλάκσζε ηνπ επνπηηθνχ θαη ειεγθηηθνχ ξφινπ ηεο Βνπιήο πξνο ελίζρπζε ηνπ 

βαζκνχ ινγνδνζίαο ησλ ΑΓΑ, θαη δε ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ. Υξεηάδεηαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζην πιαίζην ηεο Βνπιήο, αληίζηνηρα κε ηελ δηεζλή πξαθηηθή, εηδηθέο 

θνηλνβνπιεπηηθέο επηηξνπέο επνπηείαο. Οη επηηξνπέο, ζπλεπηθνπξνχκελεο απφ εηδηθφ 

επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηεο 

Βνπιήο, ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ππέξβαζε ηνπ εγγελνχο ειιείκκαηνο εμεηδηθεπκέλεο 

γλψζεο θαη πιεξνθφξεζεο πνπ δεκηνπξγεί πξνο φθεινο ησλ Αξρψλ ν ηερληθφο 

ραξαθηήξαο ηεο ξχζκηζεο. Έηζη, ε λνκνζεηηθή εμνπζία ζα κπνξέζεη λα αζθήζεη 

πξαγκαηηθή επνπηεία ζηε δξάζε ησλ Αξρψλ.  

ε ηειηθή αλάιπζε, ν έιεγρνο απηφο δελ απνζθνπεί κφλν ζηε δηαπίζησζε ηεο νξζήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ αλεμάξηεησλ αξρψλ, αθνινπζψληαο ηε ινγηθή ηεο δηαθάλεηαο πνπ 

βξίζθεηαη ζηε βάζε ηεο ζεζκνζέηεζεο θαη ηεο αλάπηπμήο ηνπο, αιιά θαη ζηε 

δηαζθάιηζε φηη ε θαζεκία δηαζέηεη ηα θαηάιιεια κέζα γηα ηελ άζθεζε ηεο απνζηνιήο 

ηεο, άξα ζηελ εμαζθάιηζε ηεο αξρήο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ ηφζν ιείπεη απφ ηελ 

Γεκφζηα δξάζε.  
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