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ABSTRACT 
 
 

 

 

Η παρούσα εργασία ερευνά πως η ελληνική πολιτεία συνέστησε και 

κατοχύρωσε το Συνήγορο του Πολίτη ως ανεξάρτητη αρχή εξωδικαστικού 

ελέγχου με ιδιαίτερο ρόλο στις σχέσεις κράτους και πολιτών. Η καταπάτηση 

δικαιωμάτων και οι περιπτώσεις κακοδιοίκησης αναγκάζουν τον πολίτη να 

απευθυνθεί στο Συνήγορό του, ο οποίος με τις διαμεσολαβητικές και 

ελεγκτικές του αρμοδιότητες συμβάλλει στη θεραπεία των προβλημάτων του 

με φυσιογνωμία όχι τιμωρού αλλά μεσολαβητή καταλαμβάνοντας το δικό του 

χώρο στην έννομη τάξη και κατακτώντας το σεβασμό και την εμπιστοσύνη 

των πολιτών, οι οποίοι, στο πλαίσιο της δημοκρατικής πραγματικότητας και 

των αρχών του κράτους δικαίου, απευθύνονται στο Συνήγορο του Πολίτη 

αναδεικνύοντας πάγιες αδυναμίες των δημοσίων υπηρεσιών να 

αντιμετωπίσουν τον πολίτη με μεγαλύτερη ευελιξία, περισσότερη κατανόηση 

και οπωσδήποτε λιγότερη γραφειοκρατία, συμβάλλοντας έτσι στην επιτυχία 

του θεσμού. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε με σκοπό τη διερεύνηση του θέματος: Σχέση 

πολίτη και δημόσιας διοίκησης: η περίπτωση του Συνηγόρου του Πολίτη. 

Μελετάται η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον πολίτη και τη δημόσια 

διοίκηση στο πλαίσιο του σύγχρονου ελληνικού κράτους, καθώς και ο ρόλος του 

ίδιου του πολίτη σε σχέση με αυτήν. Ακόμη, διερευνάται η πρωτοβουλία του πολίτη 

να απευθύνεται στις Ανεξάρτητες Αρχές, και πιο συγκεκριμένα στο Συνήγορο του 

Πολίτη, διεκδικώντας τα δικαιώματά του στην περίπτωση που καταπατούνται, και 

καταγγέλλοντας τα κακώς κείμενα αναφορικά με τη δημόσια διοίκηση, το έργο της 

και τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους πολίτες όταν αυτή και οι υπηρεσίες της 

δυσλειτουργούν. Τίθεται επομένως το ερώτημα τη χρήση ποιου δικαιώματος κάνει ο 

πολίτης όταν απευθύνεται στο Συνήγορο του Πολίτη. Γίνεται επίσης αναφορά και 

στην ίδια την έννοια της δημόσιας διοίκησης, η οποία στα σύγχρονα κράτη συνδέεται 

με τις έννοιες της γραφειοκρατίας, της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς. Στο 

πλαίσιο αυτό γίνεται αναφορά και στις έννοιες αυτές. 

Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια να διαπιστωθεί κατά πόσον ο πολίτης κάνει 

ευρεία χρήση του δικαιώματος υποβολής αναφοράς προς το Συνήγορο του Πολίτη, 

ως ανεξάρτητο όργανο ελέγχου της δημόσιας διοίκησης, για ποιον λόγο απευθύνεται 

σε αυτόν και ποια προβλήματα αντιμετωπίζει στις καθημερινές του συνδιαλλαγές με 

τη δημόσια διοίκηση. Παράλληλα διερευνάται και ο βαθμός αποτελεσματικότητας 

της δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη, που κυρίως προκύπτει απ’ τις αναφορές των 

πολιτών. Ελέγχεται, τέλος, το ερώτημα κατά πόσον μπορεί ο πολίτης, έστω και μέσω 

του Συνηγόρου του Πολίτη να παρέμβει στη δημόσια διοίκηση με σκοπό αλλαγές και 

βελτιώσεις στη δράση της. 

Κύριος στόχος της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση της παρεμβατικής 

δυνατότητας του πολίτη και εφόσον αυτή υφίσταται της αποτελεσματικότητάς της. 

Αυτός είναι και ο λόγος που επελέγη ο Συνήγορος του Πολίτη, προκειμένου να 

μελετηθεί πως ενεργεί και πως παρεμβαίνει με σκοπό πάντοτε την εξυπηρέτηση και 

την ενίσχυση των δικαιωμάτων του πολίτη. Ενός πολίτη που καλείται να 

΄΄συνδιαλλαγεί΄΄ με μια δημόσια διοίκηση που πλέον χαρακτηρίζεται από τις έννοιες 

της αναποτελεσματικότητας και της διαφθοράς, ενώ θα έπρεπε να χαρακτηρίζεται 
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από τις έννοιες της διαφάνειας και της προστασίας του διοικούμενου. Ενός πολίτη 

που προσπαθεί να βρει δίκαιη λύση στα προβλήματά του ή έστω συμπαράσταση. 

Τι είναι λοιπόν ο Συνήγορος του Πολίτη; Ποιες υποθέσεις αναλαμβάνει να 

διεκπεραιώσει και ποιες αντιθέσεις προσπαθεί να αμβλύνει; Σε ποιους τομείς του 

δημόσιου βίου δραστηριοποιείται και για ποιο λόγο; Στα ερωτήματα αυτά η παρούσα 

εργασία επιχειρεί να δώσει απαντήσεις, αποτιμώντας ταυτόχρονα το έργο του 

Συνηγόρου του Πολίτη μέσα από τις Ετήσιες Εκθέσεις που δημοσιεύει κάθε χρόνο. 

Επιπλέον, αφού καταδειχθούν τα προβλήματα των πολιτών, όπως προκύπτουν από τις 

αναφορές τους, η εργασία θα επιχειρήσει να διερευνήσει το κατά πόσο τα τελευταία 

τουλάχιστον χρόνια, οι αναφορές των πολιτών βοήθησαν ώστε να υπάρξει πρόοδος 

και βελτίωση της δράσης της δημόσιας διοίκησης.  

Τέλος, η εργασία στοχεύει στο να μελετήσει το ρόλο του πολίτη στο σύγχρονο 

κράτος και συμβάλει στον προβληματισμό σχετικά με την παρεμβατική δυνατότητά 

του είτε άμεσα είτε έμμεσα, μέσω του Συνηγόρου του Πολίτη, ώστε εντέλει να 

καταστεί φορέας αναβάθμισης της δημόσιας διοίκησης. 

Η εργασία δομείται σε τέσσερις κύριους άξονες, οι οποίοι αποτελούν τα 

αντίστοιχα κεφάλαια της εργασίας. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην έννοια της διοίκησης και της 

παθογένειας που τη χαρακτηρίζει. Αναδεικνύεται ακόμη η σπουδαιότητα του 

δικαιώματος της αναφοράς στις Αρχές - καθώς μέσω αυτού του δικαιώματος ο 

πολίτης απευθύνεται στο Συνήγορο του Πολίτη - και η ανάγκη ύπαρξης και 

λειτουργίας του θεσμού αυτού.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θέμα των Ανεξάρτητων Αρχών και 

των λόγων θεσμοθέτησής τους. Η εργασία καταλήγει στην επιλογή μιας 

συγκεκριμένης περίπτωσης, αυτής του Συνηγόρου του Πολίτη. Αναλύεται η δομή 

του, οι υπηρεσίες που προσφέρει, ο τρόπος λειτουργίας του, οι αρμοδιότητες του και 

οι θεματικές με τις οποίες ασχολείται. 

Το τρίτο κεφάλαιο εστιάζεται στο έργο του Συνηγόρου. Προκειμένου δε να 

γίνει καλύτερα κατανοητός ο θεσμός αυτός και η λειτουργία του θα χρησιμοποιηθούν 

οι Ετήσιες Εκθέσεις του 2006 και του 2007, καθώς και οι στατιστικοί δείκτες που 

προκύπτουν από αυτές. Θα αναδειχθεί επίσης το έργο του όχι μόνον συνολικά αλλά 

ανά θεματικό κύκλο εργασίας (πέντε κύκλοι). Ιδιαίτερα διερευνάται το είδος των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν συνήθως οι πολίτες κατά την επαφή τους και τη 
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συνδιαλλαγή τους με τη δημόσια διοίκηση, η αντίδραση της ίδιας της δημόσιας 

διοίκησης στις παρεμβάσεις των πολιτών και η δράση του Συνηγόρου του Πολίτη.   

Στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας συνοψίζονται τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν από την ανάλυση που προηγήθηκε στο τρίτο κεφάλαιο και 

διατυπώνονται σκέψεις και παρατηρήσεις αναφορικά με το ρόλο του πολίτη στο 

πλαίσιο της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης. Πώς λοιπόν θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί αυτός ο πολίτης και πόσο τον βοηθά ο θεσμός του Συνηγόρου να 

βελτιώσει το μέλλον του, όπως και αυτό της δημόσιας διοίκησης συνολικότερα; 

Μπορεί τελικά ο πολίτης σε συνεργασία με το Συνήγορο του Πολίτη να ΄΄παρέμβει΄΄ 

στο έργο της δημόσιας διοίκησης και από κοινού να αναδειχθούν σε φορείς 

αναβάθμισης της δημόσιας διοίκησης; Ιδού ορισμένα από τα ερωτήματα που θα 

απασχολήσουν το κεφάλαιο αυτό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Συνήγορος του Πολίτη 

 9

1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

 

1.1  ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ 

 

 Το κράτος αποτελεί ένα εξαιρετικά σύνθετο φαινόμενο που θα μπορούσε να 

αποδοθεί με ποικίλους ορισμούς. Τις περισσότερες φορές εμφανίζεται ως ιδέα ή ως 

τεχνητή κατασκευή, η οποία όμως ταυτόχρονα βιώνεται από τους πολίτες του. Γιατί 

μπορεί να μην είναι ορατό, αλλά κυβερνώντες και κυβερνώμενοι αντιλαμβάνονται 

την ύπαρξή του. Οι μεν κυβερνώντες θέτοντας σε εφαρμογή και υλοποιώντας την 

εξουσιαστική του δύναμη, οι δε κυβερνώμενοι υφιστάμενοι την εξουσία που ασκούν 

οι κυβερνώντες. 

 Το ελληνικό πολιτικό σύστημα, με θεμελιώδεις παραμέτρους το κράτος 

δικαίου, την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, την οικονομία της αγοράς, τις δημόσιες 

υπηρεσίες και την κοινωνία των πολιτών, ως σχετικά αυτόνομη ενδιάμεση ζώνη και 

στο βαθμό βέβαια που αυτή υφίσταται στην ελληνική κοινωνική και πολιτική 

πραγματικότητα, συγκροτούν μια σύνθετη και εξελιγμένη κρατική οντότητα. 

 Ειδικότερα, το ελληνικό πολιτικό σύστημα «επιδεικνύει τη βασική, στα 

στοιχειωδώς ανοικτά και ανεπτυγμένα συστήματα, ΄΄οργανωτική σταθερά΄΄ της 

λειτουργικής και οργανικής διαφοροποίησης των συστατικών στοιχείων ή μερών 

του», εφόσον είναι οργανωμένο σύμφωνα με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. 

Σύμφωνα με την αρχή αυτή, η οποία κατοχυρώνεται και από το Σύνταγμα και 

αποτελεί θεμελιώδη οργανωτική αρχή του πολιτεύματος, υπάρχει «η τριπλή 

ουσιαστική διάκριση των λειτουργιών του κράτους σε νομοθετική, εκτελεστική και 

δικαστική», οι οποίες ανατίθενται σε διαφορετική ομάδα ή κατηγορία οργάνων με 

σκοπό να αποφευχθεί «η σύμπτωση άσκησης των εξουσιών αυτών μόνο από ένα 

όργανο και παραπέρα ο κίνδυνος της ΄΄τυραννίας΄΄». Έτσι, τη νομοθετική λειτουργία 

ασκούν τα νομοθετικά όργανα του κράτους που είναι αρμόδια για τη θέσπιση των 

νόμων, την εκτελεστική εξουσία τα διοικητικά ή εκτελεστικά όργανα του κράτους 

που είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των νόμων και τη δικαστική ασκούν τα 

δικαστικά όργανα του κράτους που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο της συνέπειας στη 

διαδικασία εφαρμογής των νόμων και απονομής δικαιοσύνης. Κύριες κατηγορίες 

οργάνων του πολιτικού μας συστήματος, στις οποίες ανατίθενται οι βασικές 
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διαφοροποιημένες εξουσίες του πολιτικού μας συστήματος είναι το εκλογικό σώμα, 

τα πολιτικά κόμματα, η Βουλή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Κυβέρνηση, ο 

Πρωθυπουργός, η Διοίκηση και τα δικαστήρια αλλά και οι Ανεξάρτητες Αρχές, 

πλέον1. 

 Εξάλλου θεμέλιο του ελληνικού πολιτεύματος, της Προεδρευόμενης 

Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, αποτελεί η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, η οποία 

θεσπίζεται και από το άρθρο 1 του Συντάγματος, κατά το οποίο «όλες οι εξουσίες 

πηγάζουν απ’ το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως 

ορίζει το Σύνταγμα»2. Επομένως, δημοκρατικό πολίτευμα και αρχή της λαϊκής 

κυριαρχίας παρουσιάζονται αδιάσπαστα και αδιαχώριστα καθώς η μία έννοια 

προϋποθέτει την άλλη, η δημοκρατία προϋποθέτει τη λαϊκή κυριαρχία και η λαϊκή 

κυριαρχία τη δημοκρατία. Αυτό, πιο πρακτικά, σημαίνει ότι η άσκηση της κρατικής 

εξουσίας στο δημοκρατικό πολίτευμα οργανώνεται έτσι ώστε να διασφαλίζονται οι 

ανθρώπινες ελευθερίες και να μην παραβιάζονται τα ατομικά δικαιώματα. Σε αυτό 

φυσικά βοηθά και στοχεύει και η αρχή της διάκρισης των εξουσιών, στην οποία 

αναφερθήκαμε παραπάνω. 

 Εκτός από την αρχή διάκρισης των εξουσιών, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η 

αρχή του κράτους δικαίου ή η αρχή της νομιμότητας3, σύμφωνα με την οποία η 

δράση των πολιτειακών οργάνων θα πρέπει να εναρμονίζεται με τους ισχύοντες στην 

έννομη τάξη κανόνες δικαίου. Οι κανόνες αυτοί είναι που προσδιορίζουν τα 

καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των δημοσίων οργάνων και θεσμών που δεν πρέπει 

να υπερβαίνουν στην άσκηση των καθηκόντων τους τα όρια των προβλεπόμενων από 

το δίκαιο αρμοδιοτήτων και δικαιοδοσιών τους. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζονται 

τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των πολιτών. Έτσι, τα κρατικά όργανα ασκούν τις 

εξουσίες και τις αρμοδιότητές τους με βάση τους κανόνες δικαίου, το περιεχόμενο 

των οποίων τελικά προσδιορίζεται από τη νομοθετική λειτουργία εκφράζοντας έτσι 

την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. 

 Στο σύγχρονο ελληνικό  κράτος λοιπόν οι έννοιες του κράτους δικαίου, της 

διάκρισης των εξουσιών και της λαϊκής κυριαρχίας είναι απόλυτα συνδεδεμένες 

εξασφαλίζοντας στους πολίτες δικαιώματα και ελευθερίες. Σε ό,τι αφορά τους 

                                                 
1 Α. Μακρυδημήτρης, Δημόσια Διοίκησης: Στοιχεία διοικητικής οργάνωσης, Σάκκουλας, 2007, σελ.4-5. 
2 Α. Μακρυδημήτρης, Δημόσια Διοίκησης: Στοιχεία διοικητικής οργάνωσης, ό.π., σελ.6. 
3 Βλ. αντί πολλών, Α. Μακρυδημήτρης Δημόσια Διοίκηση: Στοιχεία διοικητικής οργάνωσης, ό.π., 
σελ.16-18, Δ. Ράϊκος, Δημόσια Διοίκηση και Διαφθορά: Από τη σκοπιά του Διοικητικού Δικαίου, 
Σάκκουλας, 2006, σελ.110-120 και Α. Μανιτάκης, Τι είναι κράτος, Σαββάλας, 2007, σελ.91-96. 
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ιδιώτες, ό,τι δεν απαγορεύεται επιτρέπεται και σε ό,τι αφορά το κράτος, ό,τι ρητά δεν 

επιτρέπεται, απαγορεύεται. Σκοπός της φιλελεύθερης πολιτικής αυτής σκέψης είναι 

να αποτρέψει ή να περιορίσει την κρατική αυθαιρεσία και να εγγυηθεί την ατομική 

ελευθερία. 

 

 

1.2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 

Έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί για τη Δημόσια Διοίκηση, όμως η παρούσα 

εργασία αναφέρει δύο από αυτούς. Ο πρώτος αφορά τη Δημόσια Διοίκηση υπό 

ευρεία έννοια και ο δεύτερος τη Δημόσια Διοίκησης υπό στενή έννοια. 

Έτσι, κατά τον πρώτο ορισμό, τη Δημόσια Διοίκηση απαρτίζει το νομικό 

πρόσωπο του κράτους, δηλαδή το Δημόσιο, και μεγάλος αριθμός άλλων δημόσιων 

νομικών προσώπων, στα οποία η έννομη τάξη έχει αναθέσει την επιδίωξη ποικίλων 

στόχων, υπό την διαζευκτική προϋπόθεση ότι είτε ασκείται από τα όργανα του 

νομικού προσώπου δημόσια εξουσία, δηλαδή εκφράζεται κυριαρχικά η βούλησή τους 

με την αρμοδιότητα που έχουν να θεσπίζουν μονομερώς κανόνες δικαίου (κριτήριο 

δημόσιας εξουσίας), είτε το νομικό πρόσωπο δημιουργείται και λειτουργεί με 

περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου ή άλλου δημόσιου νομικού προσώπου, για την 

επιδίωξη παραγωγικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας (υλικό ή περιουσιακό 

κριτήριο). Στον ορισμό της Δημόσιας Διοίκησης υπό στενή έννοια, εμπίπτουν μόνο 

το Δημόσιο και τα δημόσια νομικά πρόσωπα της παραπάνω πρώτης κατηγορίας, 

δηλαδή ουσιαστικά τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ), τα οποία είναι 

οργανωμένα και λειτουργούν κατά τους κανόνες του διοικητικού δικαίου με την 

άσκηση δημόσιας εξουσίας, αποκλειομένων των δημοσίων νομικών προσώπων που 

διέπονται καταρχήν από το ιδιωτικό δίκαιο, όπως είναι οι δημόσιες επιχειρήσεις που 

λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού δικαίου (Ανώνυμες Εταιρίες)4. 

Στον πρώτο ορισμό υπονοείται ο όρος του δημόσιου τομέα5. Ο όρος αυτός 

έχει οργανική έννοια και περιλαμβάνει τα παρακάτω νομικά πρόσωπα: α) τις κάθε 

                                                 
4 Δ. Ράϊκος, Δημόσια Διοίκηση και Διαφθορά: Από τη σκοπιά του Διοικητικού Δικαίου, ό.π., σελ.63. 
5 Ν. 1232/1982 άρθρο 9 παρ. 1, όπως ερμηνεύτηκε αυθεντικά με το άρθρο 1 παρ.6 του Ν. 1256/1982 
και τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 και ισχύει σήμερα. Για την έννοια του δημοσίου 
τομέα, μεταξύ πολλών, Α. Μακρυδημήτρης,  Δημόσια Διοίκηση:  Στοιχεία διοικητικής οργάνωσης, ό.π., 
σελ.373-380, Δ. Ράϊκος, Δημόσια Διοίκηση και Διαφθορά:  Από τη σκοπιά του Διοικητικού Δικαίου, ό.π., 
σελ.64, Δ. Σωτηρόπουλος (επιμέλεια), Ο Συνήγορος του Πολίτη: Η  δημοκρατία σε βάθος, Επιλογή και 
σχολιασμός υποθέσεων, Λειτουργία και ερμηνείες του νέου θεσμού, Παπαζήσης, 2000, σελ.197, Κ. 
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είδους δημόσιες υπηρεσίες, που υπάγονται στο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου και 

εκπροσωπούνται από αυτό, β) τα κάθε είδους ν.π.δ.δ., εξαιρουμένων των 

Χρηματιστηρίων Αξιών, είτε αυτά αποτελούν οργανισμούς κατά τόπο είτε καθ’ ύλην 

αυτοδιοίκησης, γ) τις κάθε είδους κρατικές ή δημόσιες και παραχωρηθείσες 

επιχειρήσεις και οργανισμούς, δ) τις τράπεζες που ανήκουν στο νομικό πρόσωπο του 

Δημοσίου είτε στο σύνολό τους είτε κατά πλειοψηφία και ε) τις κάθε είδους 

θυγατρικές εταιρίες των νομικών προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β’ και 

γ’, εκτός από τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ. Με τη νομοθετημένη έννοια του δημοσίου 

τομέα ενισχύεται η ενότητα, ο συντονισμός και ο έλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης 

στην ευρεία της έννοια, αφού μάλιστα κατά τις κείμενες διατάξεις6 ο Πρωθυπουργός 

εποπτεύει τις ‘’υπηρεσίες του δημοσίου τομέα’’ αναφορικά με την εφαρμογή των 

νόμων και τη λειτουργία τους προς το συμφέρον του Κράτους και των πολιτών. 

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι, ο όρος ΄΄δημόσιος τομέας΄΄ δεν έχει πάντοτε 

σταθερό περιεχόμενο, καθόσον σε διάφορους νόμους έχει ειδικό περιεχόμενο, ενώ 

παραπέρα ο ν. 1914/19907 προβλέπει ότι είναι δυνατόν με προεδρικό διάταγμα να 

οριστεί ότι ορισμένο νομικό πρόσωπο παύει να περιλαμβάνεται στον ‘’δημόσιο 

τομέα’’. 

Η Δημόσια Διοίκηση, στη σημερινή της μορφή, αποτελεί την εξέλιξη της 

κρατικής μηχανής στο σύγχρονο διοικητικό κράτος καθώς συνδέεται με την 

ανάπτυξη της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, της οποίας την πορεία σταδιακά 

ακολούθησε για να πάρει αυτή τη μορφή στη σημερινή εποχή της πλήρους 

τεχνολογικής και βιομηχανικής προόδου. Η Δημόσια Διοίκηση αποτελεί μια από τις 

σημαντικότερες παραμέτρους του πολιτικού μας συστήματος και είναι υπεύθυνη για 

την προετοιμασία και την εφαρμογή των κανόνων δικαίου και των προγραμμάτων της 

δημόσιας πολιτικής, τόσο στο κεντρικό, όσο και στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

της διάρθρωσης και της λειτουργίας της. 

Έτσι, η διοικητική δράση χαρακτηρίζεται από την αρχή της νομιμότητας αλλά 

και από την ταυτόχρονη επιδίωξη του δημόσιου συμφέροντος ή τουλάχιστο, θα 

έπρεπε να χαρακτηρίζεται από αυτές τις έννοιες στα πλαίσια του σύγχρονου 

δημοκρατικού κράτους. 

                                                                                                                                            
Σπανού, Η πραγματικότητα των δικαιωμάτων: Κρατικές Πολιτικές και Πρόσβαση σε υπηρεσίες, 
Σαββάλας, 2005, σελ.126-128, 228. 
6 Άρθρο 10 του ν. 1558/1985 όπως ισχύει. 
7 Άρθρο 30 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 1947/1991, άρθρο 22. 
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Όσον αφορά την αρχή της νομιμότητας, αυτή συνδέεται με την έννοια του 

κράτους δικαίου καθώς στο πεδίο δράσης της Δημόσιας Διοίκησης, «η μεσολαβούσα 

πράξη (ή παράλειψη) διαφθοράς του πολιτειακού (διοικητικού) οργάνου (του 

Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.) διαταράσσει την ορθή λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας, 

που ως σύστημα υφίσταται και λειτουργεί όχι μόνο όταν οι εσωτερικοί μηχανισμοί 

και σχέσεις ανταποκρίνονται στον προορισμό της, αλλά και όταν προς τα έξω, 

δηλαδή απέναντι στους κοινωνούς του δικαίου, τους πολίτες, τηρούνται τα πλαίσια 

του νόμου και διαμορφώνεται εκείνη η ποιότητα σχέσεων, η οποία επιτρέπει την 

ανεμπόδιστη συναλλαγή μαζί τους για την πραγμάτωση του κοινωνικού της ρόλου»8. 

Άρα οι παραπάνω σχέσεις οριοθετούνται από την αρχή της νομιμότητας, άμεση 

απόρροια της οποίας αποτελεί και η έννοια της αρμοδιότητας των κρατικών οργάνων, 

δεδομένου ότι η Διοίκηση και γενικότερα η δημόσια εξουσία οφείλει ή μπορεί να 

προβαίνει μόνο σε ενέργειες, οι οποίες προβλέπονται ή επιτρέπονται από τους 

ιεραρχικά δομημένους κανόνες δικαίου, όπως είναι το Σύνταγμα και οι νόμοι για 

παράδειγμα που διέπουν τη λειτουργία της. 

 Στα δημοκρατικά πολιτεύματα, όπως είναι άλλωστε και το ελληνικό, πέρα 

από τη θεμελίωση της γενικής έννοιας του κράτους δικαίου, «βασικός συνταγματικός 

κανόνας είναι η αρχή της νομιμότητας, η οποία συνδέει τη δράση της Δημόσιας 

Διοίκησης με τη λαϊκή κυριαρχία που ασκείται από τους αντιπροσώπους του 

εκλογικού σώματος, είτε σε συντακτικές είτε σε αναθεωρητικές συνελεύσεις, είτε στη 

Βουλή, καθορίζοντας τους κανόνες που τη διέπουν»9. Μέσω της αρχής της 

νομιμότητας οργανώνεται και οριοθετείται, διαμέσου του (αυτο) περιορισμού, της 

κρατικής εξουσίας, που συντελείται με τη θέσπιση γενικών και αφηρημένων κανόνων 

δικαίου, επιτυγχάνεται η τυποποίηση και αυτοπροσωποίηση αυτής, δηλαδή η 

΄΄θεσμοποίηση΄΄ της, η οποία λειτουργεί διαλεκτικά (κατά το σχήμα θέση-αντίθεση-

σύνθεση) συμβάλλοντας παράλληλα στην προστασία των εξουσιαζόμενων πολιτών. 

 Η αυστηρή υπαγωγή της δημόσιας διοίκησης στην αρχή της νομιμότητας 

διασφαλίζει την ευθυγράμμιση της δράσης της προς τις επιταγές του νόμου και των 

κανόνων δικαίου, οι οποίοι τίθενται από τα αρμόδια νομοθετικά και 

αντιπροσωπευτικά όργανα, τα οποία εκφράζουν με τρόπο έγκυρο και ευθύ τη λαϊκή 

κυριαρχία. Περαιτέρω η υπαγωγή αυτή «εξυπηρετεί με τρόπο έμμεσο, πλην 

                                                 
8 Δ. Ράϊκος, Δημόσια Διοίκηση και Διαφθορά: Από τη σκοπιά του Διοικητικού Δικαίου, ό.π., σελ.110-
111. 
9 Δ. Ράϊκος, Δημόσια Διοίκηση και Διαφθορά: Από τη σκοπιά του Διοικητικού Δικαίου, ό.π., σελ.112. 
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απολύτως ουσιώδη, τη λαϊκή κυριαρχία και την πραγμάτωση της βούλησης του λαού 

στο μέτρο  φυσικά, που αυτή η βούληση διαρθρώνεται, εκφράζεται και εξειδικεύεται 

από τα αρμόδια αντιπροσωπευτικά όργανα και τους θεσμούς. Δεν μπορεί να υπάρξει, 

επομένως θεμιτή δράση της διοίκησης εκτός των κανόνων δικαίου, που την 

προβλέπουν και την προσδιορίζουν με μεγαλύτερη ή μικρότερη ακρίβεια κατά 

περίπτωση»10 καθώς έτσι θα παραβιαζόταν η αρχή της νομιμότητας και κατά 

συνέπεια η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Πράγμα μη αποδεκτό στα δημοκρατικά 

τουλάχιστον πολιτεύματα. 

 Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι κατά την άσκηση της διακριτικής της 

ευχέρειας «η Διοίκηση δεν κινείται εκτός αλλά εντός του πλαισίου των κανόνων 

δικαίου», οι οποίοι της αναγνωρίζουν και της παρέχουν αυτή την ευχέρεια. Υπόκειται 

όμως συγχρόνως σε ορισμένες αρχές για την καλή άσκησή της, «ο έλεγχος της  

τήρησης των οποίων διενεργείται από τα δικαστήρια και τις ανεξάρτητες αρχές, 

καθώς και από τα ιεραρχικά προϊστάμενα όργανα και θεσμούς, αλλά και από την 

κοινή γνώμη και την κοινωνία των πολιτών εφόσον υπάρχει»11. Αυτό συμβαίνει αφ’ 

ενός για να διορθώνονται τα λάθη και να βελτιώνεται η δημόσια διοίκηση προς 

όφελος των πολιτών κι αφ’ ετέρου να εκπληρώνεται η έννοια της λαϊκής κυριαρχίας. 

 Τέτοιου τύπου αρχές, που διέπουν τη δράση της Διοίκησης είναι μεταξύ των 

άλλων η «προαγωγή του δημοσίου συμφέροντος», η «εξασφάλιση ευημερίας» αλλά 

και η «τήρηση των προϋποθέσεων της χρηστής διοίκησης», η «συνέπεια» και η 

«συνοχή» στη δράση και στη συμπεριφορά της απέναντι στον πολίτη, ούτως ώστε 

«να αποφεύγεται η ταλαιπωρία, οι ανακολουθίες και οι καθυστερήσεις στην 

εξυπηρέτηση του, ο σεβασμός προς τη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη που μπορεί να 

τρέφει ο πολίτης προς το κράτος και τις δημόσιες αρχές, η τήρηση των κριτηρίων της 

αναλογικότητας μεταξύ επιδιωκόμενων σκοπών και χρησιμοποιούμενων μέσων στη 

δράση της Διοίκησης, η ίση μεταχείριση των πολιτών, η φανερή και διαφανής δράση 

της Διοίκησης, που πρέπει πάντα να αιτιολογεί τις ενέργειες της, να μην είναι 

αδικαιολόγητα αυστηρή, αλλά να είναι επιεικής, υπό την έννοια ότι καλό είναι να 

προτιμάται η λιγότερο επαχθής και η συγκριτικά ηπιότερη ρύθμιση απέναντι στον 

πολίτη»12. 

                                                 
10 Α. Μακρυδημήτρης, Δημόσια Διοίκηση: Στοιχεία Διοικητικής Οργάνωσης, ό.π., σελ.18. 
11 Α. Μακρυδημήτρης, Δημόσια Διοίκηση: Στοιχεία Διοικητικής Οργάνωσης, ό.π., σελ.21. 
12 Α. Μακρυδημήτρης, Δημόσια Διοίκηση: Στοιχεία Διοικητικής Οργάνωσης, ό.π., σελ.21-22. 
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 Στόχος της διοίκησης συνεπώς θα πρέπει να είναι και ο στόχος της ίδιας της 

πολιτείας, δηλαδή η ευόδωση του κοινού συμφέροντος παράλληλα με το ατομικό των 

πολιτών γι’ αυτό και έχει κατοχυρωθεί και σε συνταγματικό επίπεδο ένας κατάλογος 

κλασσικών ατομικών δικαιωμάτων με αποτέλεσμα επεμβάσεις στη διοίκηση να είναι 

πλέον εφικτές μόνο εάν το επιτρέπει ο νόμος στα πλαίσια ενός συμβιβασμού ως 

επακόλουθο της πίεσης που άσκησε η αστική τάξη, συμμετέχοντας κι αυτή στην 

κρατική εξουσία μέσω του αντιπροσωπευτικού συστήματος. Η Διοίκηση έχει πλέον 

δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις, σε πολλά πλέον συνταγματικά κράτη, που 

απορρέουν από την αρχή του κοινωνικού κράτους13 να φροντίζει για μια εξίσωση των 

κοινωνικών αντιθέσεων και μ’ αυτόν τον τρόπο να μεριμνά τελικά για μια δίκαιη 

κοινωνική διάρθρωση. 

 Οι παραπάνω αρχές καθώς και άλλες συναφείς είναι αυτές που διέπουν τη 

δράση διαφόρων διοικητικών οργάνων και υπηρεσιών. Πολλές από αυτές 

ενσωματώνονται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, καθώς και σε συναφείς 

κώδικες ηθικής και δεοντολογίας ή δικαιωμάτων των πολιτών παρέχοντας ένα 

πλαίσιο κανόνων και κριτηρίων, σύμφωνα με τα οποία εναρμονίζεται, ή θα πρέπει να 

εναρμονίζεται, η δράση της δημόσιας διοίκησης. 

 Πράγματι κατά τη σχεδίαση και παραγωγή, όσο και κατά την εφαρμογή και 

αξιολόγηση της δημόσιας πολιτικής, δηλαδή «των προγραμμάτων και των μέτρων 

που λαμβάνονται από το κράτος για την αντιμετώπιση των μειζόνων δημοσίων 

προβλημάτων που αφορούν για παράδειγμα τον τομέα της παιδείας, της υγείας, της 

ασφάλειας και των μεταφορών, των δημοσίων έργων και των επικοινωνιών , ο ρόλος 

του διοικητικού μηχανισμού και των δημοσίων υπηρεσιών είναι απολύτως 

νευραλγικός». Κι αυτό είναι λογικό καθώς «από την επιτυχία του έργου της Δημόσιας 

Διοίκησης που προκύπτει από την ορθή και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών της 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η ευημερία και η πρόοδος των πολιτών, αφού εξ’ 

ορισμού σε καθεστώς Δημοκρατίας η δραστηριότητα όλων των δημοσίων φορέων 

αποβλέπει στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος αποκλειστικά»14. 

Είτε πρόκειται για τις κεντρικές υπηρεσίες είτε για περιφερειακές μονάδες του 

κράτους, είτε για το πολιτικό και το υπαλληλικό προσωπικό κάθε βαθμίδας, τόσο η 

κατάρτιση και η εκτέλεση των νόμων, όσο και η σχεδίαση και η εφαρμογή των 

                                                 
13 Βλ. Σχετικά Α. Μανιτάκης, Τι είναι Κράτος, ό.π., σελ.101-106 και Κ. Σπανού, Η πραγματικότητα των 
δικαιωμάτων: Κρατικές Πολιτικές και Πρόσβαση σε υπηρεσίες, ό.π., σελ.91-93, 213. 
14 Δ. Ράϊκος, Δημόσια Διοίκηση και Διαφθορά: Από τη σκοπιά του διοικητικού δικαίου, ό.π., σελ.69-70. 
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αποφάσεων και των προγραμμάτων της δημόσιας πολιτικής θα πρέπει να γίνεται με 

διαφάνεια και γνώμονα την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών. Εξάλλου, 

παρά τον ιδιαίτερο ρόλο των πολιτικών προσώπων που συνήθως τίθενται επικεφαλής 

των δημοσίων υπηρεσιών, η δυνατότητα ουσιαστικού επηρεασμού των επιλογών από 

κατώτερους υπαλλήλους δεν είναι αμελητέα. 

 Καλό θα ήταν πάντως να υπογραμμισθεί ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα 

εκδηλώνει «τα γνωρίσματα του ρυθμιστικού και παρεμβατικού ρόλου του Κράτους 

κυρίως μέσω της ενίσχυσης της εκτελεστικής εξουσίας συνολικά και μάλιστα του 

πλέον αντιπροσωπευτικού και πολιτικά υπόλογου τμήματος της (δηλαδή, της 

Κυβέρνησης)». Πράγματι, το «ισχυρό» κράτος στην Ελλάδα διαμορφώνεται, εκτός 

των άλλων, και μέσω της λειτουργικής υπεροχής της «εκτελεστικής» εξουσίας έναντι 

των λοιπών κρατικών εξουσιών, αλλά και με τη «δεσπόζουσα», σημασία του 

«κυβερνητικού σκέλους» της εκτελεστικής εξουσίας (Κυβέρνηση, Πρωθυπουργός, 

Υπουργοί) έναντι των λοιπών μερών της (Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Δημόσια 

Διοίκηση). Όμως η λειτουργική αυτή «υπεροχή» της εκτελεστικής εξουσίας κρίνεται 

«προβληματική» καθώς «στην πράξη παρουσιάζει ποικίλες αδυναμίες»15. 

 Ο κίνδυνος από την αποτυχία ή την ατελή εκπλήρωση των καθηκόντων των 

διοικητικών οργάνων και των οργάνων του ευρύτερου δημοσίου τομέα έχει 

αντίκτυπο και στην απόλαυση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων που 

εγγυάται το Σύνταγμα και η νομοθεσία. Όμως η ελευθερία των διοικούμενων 

στηρίζεται πολύ περισσότερο στην ίδια τη διοίκηση, αφού με αυτήν έρχονται 

καθημερινά σε επαφή οι πολίτες οπότε είναι λογικό να είναι περισσότερο 

εξοικειωμένοι με αυτήν απ’ ότι με το Σύνταγμα. 

 Η κυρίαρχη θέση της διοίκησης στην υλοποίηση των κρατικών πολιτικών  και 

η σχέση της με τα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, την φέρνουν στο επίκεντρο 

συγκρούσεων αντιμαχόμενων ιδεών και την καθιστούν αδύναμη στις επιθέσεις. Κι 

αυτό γιατί η εμπλοκή της στα καθημερινώς δρώμενα, «αναγκαστικά την βγάζουν από 

την σκιά της ουδετερότητας (πολιτικής κτλ) και την εκθέτουν στα ΄΄αφανή πυρά της 

διαπλοκής΄΄- δυστυχώς οι βολές στο πεδίο αυτό δεν είναι τροχιοδεικτικές των 

ποικιλώνυμων κέντρων εξουσίας»16. 

 

 
                                                 
15 Α. Μακρυδημήτρης, Δημόσια Διοίκηση: Στοιχεία Διοικητικής Οργάνωσης, ό.π., σελ.25-26. 
16 Δ. Ράϊκος, Δημόσια Διοίκηση και Διαφθορά: Από τη σκοπιά του διοικητικού δικαίου, ό.π., σελ. 72. 
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1.3 ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

 «Το κράτος προστάτης, το κράτος αρωγός, το κράτος φύλακας, το κράτος 

όμως απειλή και κίνδυνος για τις ελευθερίες, αφού αυτό διαθέτει το μονοπώλιο του 

καταναγκασμού, ορίζει τους μηχανισμούς της κρατικής καταστολής και έχει τη 

δύναμη να εξαναγκάζει σε συμμόρφωση και υποταγή κάθε άλλη δύναμη που τολμά 

να του αντισταθεί»17. Τι είναι όμως τελικά το κράτος; Η εικόνα που διαμορφώνεται 

για αυτό ποικίλλει εφόσον ξεκινά από την ακραία προσομοίωσή του σε μια υπέρτατη 

δύναμη συμβολικής και φυσικής ισχύος και επιβολής για να καταλήξει στην αγγελική 

παράσταση ενός στοργικού υποκειμένου, που έχει ως αποστολή την προάσπιση του 

γενικού συμφέροντος και την προστασία της ζωής, της ασφάλειας, της ευημερίας και 

της ελευθερίας των πολιτών18. 

 Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό19, δυστυχώς, υπάρχει χώρος για έννοιες 

όπως αυτή της διαφθοράς για παράδειγμα. Το φαινόμενο της διαφθοράς στο δημόσιο 

τομέα έχει διαχρονική διάσταση αλλά τα τελευταία χρόνια προσέλαβε απρόσμενη 

δυναμική  από τις αδυσώπητες συνθήκες στην παγκόσμια οικονομική αγορά και από 

τη δραστηριότητα του οργανωμένου εγκλήματος με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί 

τελικά ένα νοσηρό και θλιβερό κλίμα στη δημόσια διοίκηση που δημιουργεί ρήγματα 

στην εμπιστοσύνη των πολιτών ως προς την αξιόπιστη εκπλήρωση της αποστολής 

του κράτους. Το φαινόμενο της διαφθοράς αντιτάσσεται στην ορθή διαχείριση 

δημοσίων υποθέσεων, ενώ εντοπίζεται κυρίως στη διοικητική λειτουργία της 

πολιτείας. 

Είναι δυνατόν λοιπόν να μιλήσει κανείς για παθογένεια της εξουσίας και της 

διοίκησης που προκύπτει από τον εκφυλισμό των αρχών και αξιών οι οποίες 

αποτελούν τη βάση ενός πολιτικού συστήματος. Από την άλλη πλευρά όμως, 

διάφοροι παράμετροι επηρεάζουν την έκταση και την ένταση των φαινομένων 

κακοδιοίκησης και διαφθοράς δημιουργώντας ταλαιπωρία, ανακολουθίες και 

καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι παράμετροι αυτοί είναι η έκταση 

της δραστηριότητας της Διοίκησης, η καλή οργάνωση και στελέχωσή της, από την 

πολιτική βούληση των κυβερνητικών οργάνων και τη βούληση των οργάνων που 

διοικούν τα δημόσια νομικά πρόσωπα. 

                                                 
17 Α. Μανιτάκης, Τι είναι Κράτος, ό.π., σελ.13. 
18 Α. Μανιτάκης, Τι είναι Κράτος, ό.π., σελ.14-15. 
19 Βλ. παραπάνω. 
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Τα σημαντικότερα στοιχεία της παθογένειας της δημόσιας διοίκησης φαίνεται 

να είναι καταρχήν η πολυνομία, η γραφειοκρατία και η διαφθορά.  

Η πρώτη χαρακτηρίζει για χρόνια το ελληνικό κράτος και αναφέρεται στις 

νομοτεχνικές ατέλειες και το δυσνόητο περιεχόμενο πολλών νομοθετικών διατάξεων, 

υπουργικών αποφάσεων ή σχετικών εγκυκλίων. Έτσι, «η κείμενη νομοθεσία οδηγεί 

σε επικαλύψεις και ασάφειες που προάγουν την αδιαφάνεια και δημιουργούν 

δυσλειτουργία στη διοίκηση»20. 

Η δεύτερη, η γραφειοκρατία, είναι «μια κοινωνιολογική έννοια της 

κυβέρνησης και των ιδρυμάτων της ως οργανωτική δομή που χαρακτηρίζεται από τη 

συστηματοποιημένη διαδικασία, το τμήμα της ευθύνης, την ιεραρχία, και τις 

απρόσωπες σχέσεις ενώ στη σύγχρονη χρήση, η γραφειοκρατία εξισώνει συχνά με 

την ανεπάρκεια, την τεμπελιά, και την σπατάλη». Υπό αυτή την έννοια 

χρησιμοποιείται «ως μειωτική λέξη». Διότι μια «στερεοτυπική γραφειοκρατία» θα 

αποτελούνταν από πολλά «επίπεδα διαχείρισης» που απαιτούν «πολλές εγκρίσεις 

υπογραφών» προκειμένου να ληφθεί μια απόφαση, ανεξάρτητα από το πόσο αυτή 

είναι «τετριμμένη»21. Η γραφειοκρατία αυτή, η οποία στην ουσία ανατροφοδοτείται 

από την ανάγκη να υπάρξει η ίδια από ένα σημείο και πέρα, καταλήγει στο 

εκφυλιστικό φαινόμενο της διαφθοράς, η οποία είναι σύμφυτη με τα άλλα δύο 

φαινόμενα. Φαίνεται ότι η διαφθορά διαμορφώνεται μέσα απ’ το γεγονός ότι 

υπάρχουν πολλά κέντρα αποφάσεων, τα οποία υπάρχουν μόνο και μόνο γιατί πρέπει 

να υπάρχουν, όχι γιατί εξυπηρετούν τον πολίτη. Και αυτό το σύστημα των πολλών 

κέντρων αποφάσεων που πρέπει να υπάρχουν, ανατροφοδοτείται με αποτέλεσμα να 

προκύπτει η διαφθορά, η οποία δεν μπορεί να παταχθεί μόνο με κυρωτικούς 

μηχανισμούς, που και αυτοί λείπουν στην Ελλάδα, αλλά με τη μείωση των 

γραφειοκρατικών διαδικασιών. Η γραφειοκρατία οδηγεί στη διαφθορά και η 

διαφθορά με τη σειρά της και εκείνη, μέσα απ’ την αμφίδρομη επικοινωνία, 

καλλιεργεί τη γραφειοκρατία και ούτω καθεξής22. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, μέσω της αποτίμησης του έργου του Συνηγόρου του 

Πολίτη, θα καταδειχθούν οι φορείς και οι μορφές κακοδιοίκησης, καθώς και τα 

σημαντικότερα προβλήματα των πολιτών κατά τη συνδιαλλαγή τους με το δημόσιο. 

 
                                                 
20 Ε. Μπέσιλα- Μακρίδη, Έλεγχος Διοίκησης:  Το δικαίωμα της αναφοράς, Οι Ανεξάρτητες Αρχές 
(Ν.3051/2002),  Ο Συνήγορος του Πολίτη, Σάκκουλας, 2004, σελ.209. 
21 www.wikipedia.org. 
22 www.koinoniapoliton.gr. 
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1.4 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 

 Στο πλαίσιο της εσωτερικής έννομης τάξης ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 

η λειτουργία του δικαιώματος υποβολής αναφοράς του διοικούμενου και ως προς την 

ενεργοποίηση των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, με χαρακτηριστική περίπτωση 

εκείνη του Συνηγόρου του Πολίτη. 

Το άρθρο 10 του ισχύοντος Συντάγματος κατοχυρώνει το δικαίωμα της 

αναφοράς23 και εγγυάται την πρόσβαση του ατόμου στις διοικητικές αρχές και την 

αξίωση ταχείας ενέργειας και αιτιολογημένης απάντησης των αρχών. Το δικαίωμα 

της αναφοράς είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται ή 

δεν είναι πλέον παραδεκτές τυπικές προσφυγές γι’ αυτό και το Σύνταγμα το εγγυάται 

όχι μόνο στους Έλληνες αλλά σε όλους τους ανθρώπους. 

Το δικαίωμα της αναφοράς είναι «παλιό παραδοσιακό ατομικό δικαίωμα» το 

οποίο περιλήφθηκε στις Διακηρύξεις των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στα 

Συντάγματα της Γαλλικής Επανάστασης και ιδιαίτερα στη Διακήρυξη του 1789 και 

το Σύνταγμα του 1791, το προοίμιο του οποίου αποτέλεσε η Διακήρυξη αυτή. Η 

αναφορά εντάσσεται στα δικαιώματα, «αντικείμενο των οποίων είναι ορισμένες 

παροχές γιατί το δικαίωμα αυτό θεμελιώνει το καθήκον της αρμόδιας Αρχής να δεχτεί 

την αναφορά και ν’ απαντήσει στον αναφερόμενο». Πρόκειται για ένα δικαίωμα με 

θετικό περιεχόμενο, το οποίο θεμελιώνει «αξίωση θετικής ενέργειας ή παροχής 

ορισμένων υπηρεσιών από την πλευρά της πολιτείας και αποτελεί ένα από τα 

χαρακτηριστικά δικαιώματα του σύγχρονου κοινωνικού κράτους»24. 

 Το δικαίωμα της αναφοράς είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για ακόμη έναν 

λόγο, καθώς στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης των δικαιωμάτων που αφορούν τη σχέση 

του πολίτη με τον διοικητικό μηχανισμό του κράτους θεσμοθετήθηκαν διάφορες 

υποχρεώσεις της διοίκησης για την καλύτερη λειτουργία της. Πρόκειται για ένα 

δικαίωμα που βοηθά στην προστασία άλλων δικαιωμάτων, εντάσσεται δηλαδή στα 

δικαιώματα, αντικείμενο των οποίων είναι ορισμένες παροχές καθώς το δικαίωμα 

αυτό θεμελιώνει το καθήκον της αρμόδιας αρχής να δεχτεί την αναφορά και να 

απαντήσει στον αναφερόμενο. 
                                                 
23 Βλ. σχετικά, Κ Χρυσόγονος, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2006, 
σελ.413-422. 
24 Ε. Μπέσιλα- Μακρίδη, Έλεγχος Διοίκησης:  Το δικαίωμα της αναφοράς, Οι Ανεξάρτητες Αρχές 
(Ν.3051/2002),  Ο Συνήγορος του Πολίτη, ό.π., σελ. 91-92. 
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 Στο δικαίωμα αυτό βασίζει τη λειτουργία του, και την επιτυχία του ο 

Συνήγορος του Πολίτη. Ο πολίτης χρησιμοποιεί το δικαίωμα αυτό για να έχει 

πρόσβαση στις διοικητικές αρχές, αλλά και στο Συνήγορο του Πολίτη όταν 

αντιμετωπίζει προβλήματα με τη διοίκηση. Πρόκειται για ένα θεμελιώδες δικαίωμα 

της δημοκρατίας που εκπληρώνει την έννοια της λαϊκής κυριαρχίας και δείχνει πως η 

πολιτεία επιδιώκει τις καταγγελίες του όταν η κρατική διοίκηση αυθαιρετεί. 

 

 

1.5 ΣτΠ: ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ  
  

Η συγκρότηση ενός θεσμού που θα εγγυάται τα δικαιώματα του πολίτη, 

προστατεύοντάς τον από την κακοδιοίκηση βασίζεται «σε υπαρκτές κοινωνικές 

ανάγκες».Πράγματι η επέκταση των κρατικών δραστηριοτήτων σε όλους σχεδόν τους 

τομείς της κοινωνικής ζωής, «καθιστά απολύτως απαραίτητη την προστασία του 

πολίτη από αυθαιρεσίες της διοίκησης και τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων του». 

Επομένως είναι αναγκαία η θεσμοθέτηση ειδικών ελεγκτικών σωμάτων «όσο το 

δυνατόν πιο ανεξάρτητων από τη διοίκηση», τα οποία θα μπορούν «να ελέγξουν και 

να πετύχουν σύντομα και χωρίς δαπανηρές διαδικασίες για τον πολίτη την επίλυση 

των αιτημάτων και των προβλημάτων του». Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται «η 

δημοκρατία και η αξιοπιστία του πολιτικο- διοικητικού μας συστήματος αλλά και του 

κράτους δικαίου»25. 

 Στο πλαίσιο του διαμεσολαβητικού ρόλου του Συνηγόρου είναι θετικό ότι ο 

διοικούμενος παράλληλα με την υποβολή αναφοράς σε αυτόν μπορεί να υποβάλλει 

και αναφορά στη δημόσια Αρχή ή και αυτή να γίνει αυτεπάγγελτα από το Συνήγορο 

του Πολίτη. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
25 Ε. Μπέσιλα- Μακρίδη, Έλεγχος Διοίκησης:  Το δικαίωμα της αναφοράς, Οι Ανεξάρτητες Αρχές 
(Ν.3051/2002),  Ο Συνήγορος του Πολίτη, ό.π., σελ.245. 
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

 

2.1  ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

Πριν από τη διερεύνηση του θεσμού του Συνηγόρου του Πολίτη, θα 

προηγηθεί μια σύντομη αναφορά στις Ανεξάρτητες Αρχές, στις οποίες 

συγκαταλέγεται και ο ίδιος. 
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 Οι Ανεξάρτητες Αρχές είναι ένα σχετικά πρόσφατο φαινόμενο στις έννομες 

τάξεις των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες άρχισαν να συγκροτούνται όταν 

συνειδητοποιήθηκε ότι το σύγχρονο κοινοβουλευτικό κράτος υπό την επιρροή των 

πολιτικών κομμάτων και της γραφειοκρατίας δεν μπορεί να εξασφαλίσει στους 

πολίτες του την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία που θα έπρεπε να διέπουν τη 

διοικητική δράση και μάλιστα σε ορισμένους ευαίσθητους τομείς όπως είναι αυτοί 

που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και ειδικότερα του 

διοικούμενου, ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες ή τα ηλεκτρονικά μέσα 

μαζικής επικοινωνίας. Έτσι, τα επιμέρους αυτά θεσμικά μορφώματα, 

συμπεριλαμβανομένου και του Συνηγόρου του Πολίτη, αναδείχτηκαν σε «νέα όργανα 

που απολάμβαναν εγγυήσεων οργανικής ή προσωπικής και λειτουργικής 

ανεξαρτησίας και διέθεταν αρμοδιότητες ανάλογες με τον τομέα που ρύθμιζαν, χωρίς 

να έχουν ιδιαίτερη νομική προσωπικότητα. Κατά συνέπεια, η φύση τους καθορίστηκε 

από ένα σύνολο χαρακτηριστικών, εγγυήσεων και εξουσιών, μέσω των οποίων 

νομιμοποιήθηκαν οι Αρχές ως αμερόληπτες και ταυτόχρονα αποτελεσματικές»26. 

 Οι Ανεξάρτητες Αρχές, είτε ως μονοπρόσωπα είτε όπως οι περισσότερες από 

αυτές ως συλλογικά όργανα, ιδρύθηκαν με σκοπό να αντιμετωπίσουν και να 

καταπολεμήσουν τις δυσλειτουργίες της σύγχρονης δημοκρατίας, αλλά και να 

προστατεύσουν τους ίδιους τους πολίτες από την επιρροή των κυβερνώντων, των 

πολιτικών κομμάτων και γενικότερα των ισχυρών συμφερόντων που δημιουργούν 

αδικίες και έχουν αντίκτυπο στους πολίτες κατά τις καθημερινές τους συναλλαγές με 

το δημόσιο. Έτσι, οι Ανεξάρτητες αυτές Αρχές θα αποκτούσαν το δικαίωμα «να 

διεκπεραιώνουν κατά τρόπο ανεπηρέαστο, ανεξάρτητο και με τεχνική επάρκεια την 

εξειδικευμένη αποστολή που κάθε φορά τους αναθέτει ο νομοθέτης»27. 

 Κατά τη δεκαετία του 1970 δημιουργήθηκε στη χώρα μας η Επιτροπή 

Ανταγωνισμού, η οποία για πολλά χρόνια λειτούργησε ως η μόνη Ανεξάρτητη Αρχή. 

Τη δεκαετία του 1990 ακολούθησαν και άλλες ανεξάρτητες αρχές.  

 Ο θεσμός των Ανεξάρτητων Αρχών κατοχυρώθηκε συνταγματικά με  το 

άρθρο 101Α του Συντάγματος, το οποίο περιλαμβάνει ορισμένες γενικές ρυθμίσεις 

για όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές που προβλέπονται από αυτό, ενώ ρυθμίστηκε 

                                                 
26 Ηβ. Μαυρομούστακου, Εμπειρική (συν)διαμόρφωση των Ανεξάρτητων Αρχών στην Ελλάδα, 
Επιθεώρησις Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, Τόμος 51, Τεύχος 2, Απρίλιος-Ιούνιος 2007, 
σελ.281. 
27 Ε. Μπέσιλα- Μακρίδη, Έλεγχος Διοίκησης: Το δικαίωμα της αναφοράς, Οι Ανεξάρτητες Αρχές 
(Ν.3051/2002), Ο Συνήγορος του Πολίτη, ό.π., σελ.166. 
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αναλυτικά από τον εκτελεστικό του Συντάγματος, Ν. 3051/2002, ο οποίος 

αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στις υπό του άρθρου 101Α του Συντάγματος 

προβλεπόμενες Ανεξάρτητες Αρχές. Έτσι προβλέπεται και στο επίπεδο της κοινής 

νομοθεσίας, πέρα από αυτό του Συντάγματος, σαφής διαχωρισμός των διαφόρων 

Ανεξάρτητων Αρχών που έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν μελλοντικά σε δύο κατηγορίες 

(συνταγματικά προβλεπόμενες και άλλες απλώς νομοθετικά προβλεπόμενες).  

 Οι συνταγματικά κατοχυρωμένες Αρχές στην Ελλάδα είναι ο Συνήγορος του 

Πολίτη, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, το Εθνικό Συμβούλιο 

Ραδιοτηλεόρασης, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η Αρχή 

Προστασίας του Απορρήτου της Επικοινωνίας. 

 Ανεξάρτητες Αρχές είναι οι διοικητικές αρχές του νομικού προσώπου του 

Κράτους, οι οποίες είναι ανεξάρτητες απέναντι στην εκτελεστική λειτουργία και 

ειδικότερα στην Κυβέρνηση, ενώ «απολαύνουν λειτουργικής ανεξαρτησίας και δεν 

υπόκεινται σε εποπτεία και έλεγχο από κυβερνητικό όργανο ή άλλες διοικητικές 

αρχές. Οι Ανεξάρτητες Αρχές υπόκεινται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο σύμφωνα με 

τον Κανονισμό της Βουλής»28. 

 Δηλαδή, πρόκειται για θεσμούς που έχουν συσταθεί με νόμο του κράτους, 

βρίσκονται εκτός των ΄΄παραδοσιακών΄΄ μηχανισμών ενώ χαρακτηρίζονται από 

εγγυήσεις ανεξαρτησίας και αρμοδιότητες ρύθμισης συγκεκριμένων πεδίων δράσης. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, προκύπτουν και τα τρία εννοιολογικά στοιχεία των 

Ανεξάρτητων Αρχών. Πρόκειται για αρχές του νομικού προσώπου του Κράτους 

καθώς και για διοικητικές και ανεξάρτητες αρχές. Τι σημαίνει όμως αυτό;  

Ως αρχές του νομικού προσώπου του Κράτους, «έχουν αποφασιστική 

αρμοδιότητα δηλαδή την αρμοδιότητα έκδοσης εκτελεστών πράξεων. Επομένως, οι 

Ανεξάρτητες Αρχές αποτελούν όργανα του νομικού προσώπου του Κράτους, οι 

δαπάνες για τη λειτουργία τους καταβάλλονται από το Κράτος (άρθρο 2 παρ. 2 Ν. 

3051/2002), και αυτό είναι αστικά υπεύθυνο για τις πράξεις και παραλείψεις τους. 

Έτσι οι λειτουργοί και οι υπάλληλοι των Ανεξάρτητων Αρχών είναι δημόσιοι 

λειτουργοί και υπάλληλοι»29. 

Ως διοικητικές αρχές τώρα, «είναι όργανα της εκτελεστικής λειτουργίας, 

δηλαδή διοικητικά όργανα του κράτους. Έτσι, οι Αρχές αυτές είναι αρμόδιες για την 
                                                 
28 Διάταξη του αρθρ. 2 παρ. 1 του Ν.3051/2002 στην Ε. Μπέσιλα- Μακρίδη, Έλεγχος Διοίκησης: Το 
δικαίωμα της αναφοράς, Οι Ανεξάρτητες Αρχές (Ν.3051/2002), Ο Συνήγορος του Πολίτη, ό.π., σελ.168. 
29 Ε. Μπέσιλα- Μακρίδη, Έλεγχος Διοίκησης: Το δικαίωμα της αναφοράς, Οι Ανεξάρτητες Αρχές 
(Ν.3051/2002), Ο Συνήγορος του Πολίτη, ό.π., σελ.168. 
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έκδοση εκτελεστών διοικητικών πράξεων. Οι Αρχές είναι κατά κανόνα συλλογικά 

όργανα» με εξαίρεση το Συνήγορο του Πολίτη που είναι μονοπρόσωπο διοικητικό 

όργανο30.  

Ως Ανεξάρτητες Αρχές τέλος, «δεν υπάγονται στην ιεραρχική εξουσία της 

Κυβέρνησης, δηλαδή δεν ασκείται κανένας διοικητικός έλεγχος στο πρόσωπο των 

μελών ή στις πράξεις των Αρχών αυτών. Οι Ανεξάρτητες Αρχές υπάγονται μόνο, 

όπως άλλωστε και η Κυβέρνηση, στο δικαστικό και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Η 

ανεξαρτησία των Αρχών εξασφαλίζεται με την κατοχύρωση της προσωπικής και 

λειτουργικής ανεξαρτησίας των μελών τους. Η ανεξαρτησία αυτή των Αρχών 

αποτελεί το αναμφίβολο ουσιώδες εννοιολογικό στοιχείο αυτών, το οποίο τις 

διακρίνει από τις άλλες διοικητικές Αρχές31».  

Η νομική θέση των Ανεξάρτητων Αρχών είναι ανάλογη με τη νομική θέση της 

Κυβέρνησης αλλά πρόκειται για άμεσα όργανα του κράτους που δεν τελούν σε καμία 

ιεραρχική σχέση προς τα άλλα όργανα του κράτους. Η οργανική θέση των Αρχών, 

και συγκεκριμένα η Ανεξαρτησία τους απέναντι στις τρεις άλλες εξουσίες στηρίζεται 

απευθείας στο Σύνταγμα που τις αναγνωρίζει ως ΄΄ανεξάρτητες αρχές΄΄. Παρ’ όλα 

αυτά, ο θεσμός των Ανεξάρτητων Αρχών έχει προκαλέσει μια αμηχανία κατάταξής 

τους σε μία από τις τρεις παραδοσιακές λειτουργίες (νομοθετική, εκτελεστική, και 

δικαστική) του κράτους, που προαναφέρθηκαν. 

Στην Ελλάδα δεν έγινε αποδεκτή η ενδιαφέρουσα άποψη, η οποία θεωρεί τις 

Αρχές ως ΄΄τέταρτη΄΄ εξουσία, με το επιχείρημα «ότι αυτές δεν ανήκουν σε καμία από 

τις παραδοσιακές λειτουργίες διότι αφού είναι ανεξάρτητες, δεν είναι δυνατόν να 

ταυτίζονται με τη νομοθετική, τη δικαστική και την εκτελεστική λειτουργία, γιατί μια 

τέτοια εξουσία δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα, ούτε δικαιολογείται από τη φύση 

των αρμοδιοτήτων τους»32. 

 

 

2.2 ΛΟΓΟΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ 
 

                                                 
30 Ε. Μπέσιλα- Μακρίδη, Έλεγχος Διοίκησης: Το δικαίωμα της αναφοράς, Οι Ανεξάρτητες Αρχές 
(Ν.3051/2002), Ο Συνήγορος του Πολίτη, ό.π., σελ.168-169. 
31 Ε. Μπέσιλα- Μακρίδη, Έλεγχος Διοίκησης: Το δικαίωμα της αναφοράς, Οι Ανεξάρτητες Αρχές 
(Ν.3051/2002), Ο Συνήγορος του Πολίτη, ό.π., σελ.169. 
32 Ε. Μπέσιλα- Μακρίδη, Έλεγχος Διοίκησης: Το δικαίωμα της αναφοράς, Οι Ανεξάρτητες Αρχές 
(Ν.3051/2002), Ο Συνήγορος του Πολίτη, ό.π., σελ.171. 
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 Με σκοπό την εξασφάλιση της αρχής της αμεροληψίας έχουν ανατεθεί 

κάποιοι σημαντικοί τομείς της εκτελεστικής λειτουργίας και κυρίως η προστασία των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την 

βελτίωση του καθεστώτος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που απειλούνται έντονα 

στα σύγχρονα κράτη, στις Ανεξάρτητες Αρχές, καθώς τα ίδια τα κράτη αδυνατούν να 

διαχειριστούν επιτυχώς τα παραδοσιακά όργανα της εκτελεστικής εξουσίας. 

 Άλλος ένας λόγος, είναι η ΄΄πολιτική ουδετερότητα΄΄ που τα όργανα τις 

κρατικής εξουσίας θέλουν να τηρήσουν σε ευαίσθητους και ανταγωνιστικούς τομείς 

της δημόσιας ζωής αλλά χωρίς να ξεχνάμε την κεντρική θέση του κοινοβουλίου και 

της υπόλογης προς αυτό και το εκλογικό σώμα κυβέρνησης στη σύγχρονη 

δημοκρατία. Η εγγύηση ανεξαρτησίας των Αρχών έγκειται στο μη ανακλητό των 

μελών τους, στην ύπαρξη ασυμβίβαστων ιδιοτήτων ή έργων, στη μη ανανεώσιμη 

θητεία καθώς και στη διάρκεια της θητείας.   

 Ο σημαντικότερος ίσως λόγος θεσμοθέτησης των Ανεξάρτητων Αρχών είναι 

η διαφάνεια και ο εκσυγχρονισμός στη δημόσια διοίκηση καθώς αυτή θα πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από «διαφάνεια, με πλήρη αιτιολογία, άρα με μια διαδικασία η οποία 

είναι ΄΄οιονεί δικαστική διαδικασία΄΄»33, αν και το Σύνταγμα δεν προβλέπει την 

παραχώρηση καμιάς δικαστικής αρμοδιότητας στις αρχές. Υπό αυτήν την έννοια, οι 

Ανεξάρτητες Αρχές συνιστούν τους θεματοφύλακες του πολιτικού μας συστήματος. 

 

 

 

2.3 Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
 

 

2.3.1 Εισαγωγή 
 

 Η Αρχή αυτή κατοχυρώνεται συνταγματικά με το άρθρο 103 παρ.9, κατά το 

οποίο ΄΄Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες του 

Συνηγόρου του Πολίτη που λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή΄΄. Ο θεσμός αυτός 

κατοχυρώθηκε με το όνομα του ΄΄Συνηγόρου του Πολίτη΄΄ και ρυθμίστηκε αρχικά με 

                                                 
33 Ε. Μπέσιλα- Μακρίδη, Έλεγχος Διοίκησης: Το δικαίωμα της αναφοράς, Οι Ανεξάρτητες Αρχές 
(Ν.3051/2002), Ο Συνήγορος του Πολίτη, ό.π., σελ.173. 
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το Ν.2477/1997 ΄΄Συνήγορος του Πολίτη και Σώμα Επιθεωρητών- Ελεγκτών 

Δημόσιας Διοίκησης΄΄ και τον εκτελεστικό του Συντάγματος Ν.3094/2002 

΄΄Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις΄΄ . 

 Το άρθρο 1 παρ.1 του Ν. 2477/1997 όριζε ότι συνιστάται «ανεξάρτητη 

διοικητική αρχή που ονομάζεται «Συνήγορος του Πολίτη» και ότι ο Συνήγορος του 

Πολίτη «δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικό όργανο ή διοικητική αρχή». Ενώ 

ότι ο Συνήγορος και οι Βοηθοί Συνήγοροι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 

«απολαύνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας». Η διάταξη αυτή 

περιλήφθηκε με φραστικές αλλαγές στο άρθρο 2 παρ. 1 του Ν.3094/2003. Έτσι, ο 

Συνήγορος του Πολίτη, που θα εξεταστεί αναλυτικά στη συνέχεια, είναι αναμφίβολα 

μια Ανεξάρτητη Αρχή34. 

Είναι σαφές ότι ο Συνήγορος του Πολίτη αναλαμβάνει «διαμεσολαβητικό 

ρόλο» και τούτο προκύπτει «από τις κατ’ ιδίαν διατάξεις του σχεδίου νόμου». Όταν ο 

Συνήγορος διερευνήσει «την αναφορά που του δίδει ο πολίτης και δει ότι έχει δίκιο, 

ρητά αναφέρει το σχέδιο νόμου, ότι διαμεσολαβεί μεταξύ του πολίτη και της 

Διοίκησης, έτσι ώστε να ικανοποιήσει το δίκαιο του πολίτη»35. 

 Ο Συνήγορος του Πολίτη αποτελεί μονοπρόσωπη ανεξάρτητη διοικητική 

αρχή, ξεκίνησε δε τη λειτουργία του την 1η Οκτωβρίου 1999 και παρέχει τις 

υπηρεσίες του δωρεάν. Έχει ως αποστολή του τη διαμεσολάβηση μεταξύ των 

πολιτών και των δημοσίων υπηρεσιών με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων του 

πολίτη, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας 

εκδίδοντας μη εκτελεστές διοικητικές πράξεις. Με τη θεσμοθέτηση του Συνηγόρου 

του Πολίτη «συντελείται μία σημαντική τομή στη σχέση πολίτη- δημόσιας διοίκησης, 

καθιερώνεται ένας διττός έλεγχος για τη βελτίωση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης 

και την αντιμετώπιση των φαινομένων της κακοδιοίκησης, της 

αναποτελεσματικότητας, της χαμηλής παραγωγικότητας και της κακής ποιότητας των 

υπηρεσιών της»36.  

 Αναγκαία όμως κρίθηκε η τροποποίηση και ιδιαίτερα η συμπλήρωση του 

Ν.2477/1997 με το νόμο 3094/2003 λόγω της επιτακτικής ανάγκης για ανανέωση του 

                                                 
34 Ε. Μπέσιλα- Μακρίδη, Έλεγχος Διοίκησης: Το δικαίωμα της αναφοράς, Οι Ανεξάρτητες Αρχές 
(Ν.3051/2002), Ο Συνήγορος του Πολίτη, ό.π., σελ.179. 
35 Υφυπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατά τη συζήτηση του ΣχΝ του 
Ν.2477/1997 στην Ε. Μπέσιλα- Μακρίδη, Έλεγχος Διοίκησης: Το δικαίωμα της αναφοράς, Οι 
Ανεξάρτητες Αρχές (Ν.3051/2002), Ο Συνήγορος του Πολίτη, ό.π., σελ.208. 
36 Αιτιολογική Έκθεση του Ν.2477/1997 στην Ε. Μπέσιλα- Μακρίδη, Έλεγχος Διοίκησης: Το δικαίωμα 
της αναφοράς, Οι Ανεξάρτητες Αρχές (Ν.3051/2002), Ο Συνήγορος του Πολίτη, ό.π., σελ.207. 
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νομοθετικού πλαισίου της Αρχής με τη συμπλήρωση πέντε ετών από τη λειτουργία 

της, καθώς και λόγω της συνταγματικής κατοχύρωσης της Αρχής από τη Ζ’ 

Αναθεωρητική Βουλή και πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 103 παρ. 9 του 

Συντάγματος. Με το νόμο 3094/2003 διατηρούνται και επαναλαμβάνονται οι 

περισσότερες από τις διατάξεις του Ν.2477/1997 ώστε να διατηρηθεί η συνοχή του 

νομοθετικού πλαισίου της Αρχής διατηρώντας τα δύο βασικά διακριτικά της 

γνωρίσματα σε σχέση με τις υπόλοιπες συνταγματικές Ανεξάρτητες Αρχές, τα οποία 

είναι ο μονοπρόσωπος χαρακτήρας της καθώς και η διαμεσολαβητική και ελεγκτική 

της αρμοδιότητα, που συνεχίζουν να ασκούνται με την έκδοση μη εκτελεστών 

διοικητικών πράξεων. Ο Ν. 3094/2003 όμως εισάγει τρεις ενδιαφέρουσες, και εκ του 

αποτελέσματος χρήσιμες, καινοτομίες. Η πρώτη αφορά στη διεύρυνση του φάσματος 

των ΄΄δημοσίων υπηρεσιών΄΄ που υπάγονται στον έλεγχο του Συνηγόρου του Πολίτη 

και στην ανάληψη καθηκόντων Συνηγόρου του Παιδιού. Η δεύτερη αφορά ακόμη το 

γεγονός ότι η Αρχή, διεκδικώντας τα δικαιώματα του παιδιού, θα μπορεί πλέον να 

παρεμβαίνει διαμεσολαβητικά και σε σχέσεις μεταξύ ιδιωτών, γεγονός που ως προς 

τις υπόλοιπες αρμοδιότητες του Συνηγόρου, επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση, όπως 

άλλωστε ίσχυε και στον προηγούμενο νόμο (άρθρο 4 παρ.2 Ν2477/1997), ενώ η τρίτη 

αφορά τη μετατροπή του εργασιακού καθεστώτος των εργαζομένων στην Αρχή με 

σχέση ιδιωτικού δικαίου από ορισμένου χρόνου σε αορίστου. 

 

 

 

 

 

2.3.2 Τι είναι ο ΣτΠ 
 

 Ο ΣτΠ είναι «ανεξάρτητη διοικητική αρχή που πιο συγκεκριμένα σκοπό έχει 

τη διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και των δημοσίων υπηρεσιών, των ΟΤΑ, των 

ΝΠΔΔ και των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας που ασχολούνται με τη διύλιση και 

διανομή ύδατος, την αποχέτευση και απαγωγή ακάθαρτων υδάτων και λυμάτων, τη 

διανομή ηλεκτρικού ρεύματος και καύσιμου αερίου, τη μεταφορά προσώπων και 
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αγαθών από την ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα, τις τηλεπικοινωνίες και τα 

ταχυδρομεία»37. 

 Ο Συνήγορος του Πολίτη ερευνά ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις 

ή υλικές ενέργειες οργάνων των δημοσίων υπηρεσιών που παραβιάζουν δικαιώματα ή 

προσβάλλουν νόμιμα συμφέροντα φυσικών ή νομικών προσώπων. Πιο συγκεκριμένα, 

ερευνά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες όργανο κάποιας από τις προαναφερόμενες 

υπηρεσίες, ατομικό ή συλλογικό, προσβάλλει με πράξη ή παράλειψη δικαίωμα ή 

συμφέρον προστατευόμενο από το Σύνταγμα και το νόμο, αρνείται να εκπληρώσει 

συγκεκριμένη υποχρέωση που επιβάλλεται από τελεσίδικη δικαστική απόφαση, 

αρνείται να εκπληρώσει συγκεκριμένη υποχρέωση που επιβάλλεται από διάταξη 

νόμου ή από ατομική διοικητική πράξη και ενεργεί ή παραλείπει νόμιμη οφειλόμενη 

ενέργεια κατά παράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας ή 

κατά κατάχρηση εξουσίας. 

 Πιο συγκεκριμένα, ο Συνήγορος του Πολίτη είναι αρμόδιος να διερευνήσει 

και να εξετάσει μια υπόθεση όταν καταγγέλλεται ότι θίγονται ή παραβιάζονται 

δικαιώματα πολιτών από ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις δημοσίων 

υπηρεσιών. Θα πρέπει να διευκρινιστεί όμως ότι κάθε πολίτης που καταφύγει στο 

Συνήγορο θα πρέπει να έχει έρθει προηγουμένως σε επαφή με τη δημόσια υπηρεσία 

και μόνο αν αυτή η επαφή αποβεί άκαρπη ή προβληματική, να ΄΄προσφύγει΄΄ στο 

Συνήγορο του Πολίτη.  

 Όσον αφορά το χρονικό σημείο εκδήλωσης των διοικητικών ενεργειών σε 

σχέση με την αναφορά τώρα, βάσει του ιδρυτικού νόμου της Αρχής και σύμφωνα με 

το Ν.2477/1997, η αναφορά θα πρέπει να υποβληθεί μέσα σε έξι μήνες αφότου ο 

ενδιαφερόμενος πολίτης έλαβε γνώση των ενεργειών ή παραλείψεων της δημόσιας 

υπηρεσίας και για τις οποίες προσφεύγει στο Συνήγορο του Πολίτη. 

2.3.3 Αρμοδιότητες του ΣτΠ  
 

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι αρμόδιος για υποθέσεις που αφορούν για 

παράδειγμα την έλλειψη ή άρνηση παροχής πληροφοριών, την υπερβολική 

καθυστέρηση απάντησης ή επιτέλεσης ενέργειας, την παράβαση νόμου, τις 

παράνομες διαδικασίες, τις διοικητικές παρατυπίες ή παραλείψεις καθώς και τις 

διακρίσεις. 
                                                 
37 Δ. Σωτηρόπουλος (επιμέλεια), Ο Συνήγορος του Πολίτη: Η  δημοκρατία σε βάθος, Επιλογή και 
σχολιασμός υποθέσεων, Λειτουργία και ερμηνείες του νέου θεσμού, ό.π., σελ.33. 
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 Επίσης, «ο Συνήγορος του Πολίτη είναι αρμόδιος για υποθέσεις που 

αναφέρονται στις υπηρεσίες του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 

(κοινότητες, δήμοι, νομαρχίες), των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, 

των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας (ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ κ.λπ.), των κρατικών 

νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων, των 

επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεων των 

οποίων τη διοίκηση ορίζει άμεσα ή έμμεσα το δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως 

μέτοχος»38. Είναι ακόμη αρμόδιος και για θέματα που αφορούν την προάσπιση των 

δικαιωμάτων του παιδιού και ανάγονται σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που 

προσβάλλουν τα δικαιώματα του παιδιού. 

Από τις ελεγκτικές και διαμεσολαβητικές αρμοδιότητες του ΣτΠ εξαιρούνται 

οι Τράπεζες και το Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς αποτελούν τομείς της αγοράς και 

της οικονομίας, που τέμνονται με το επίπεδο της κοινωνίας σε αντίθεση με  το κύριο 

αντικείμενο του Συνηγόρου, που είναι η διαμεσολάβηση για επίλυση προβλημάτων 

που προκύπτουν από τις σχέσεις της διοίκησης με τους διοικουμένους πολίτες της. 

Εξαιρούνται ακόμη οι υπουργοί και οι υφυπουργοί όσον αφορά τις πράξεις που 

ανάγονται στη διαχείριση της πολιτικής λειτουργίας, τα θρησκευτικά νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι δικαστικές αρχές, οι στρατιωτικές υπηρεσίες ως προς 

τα θέματα που αφορούν την εθνική άμυνα και ασφάλεια, η Εθνική Υπηρεσία 

Πληροφοριών (ΕΥΠ), οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών για δραστηριότητες 

που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή στις διεθνείς σχέσεις της χώρας, το Νομικό 

Συμβούλιο του Κράτους, οι Ανεξάρτητες Αρχές ως προς την κύρια λειτουργία τους, 

οι υποθέσεις που αφορούν την κρατική ασφάλεια, τα θέματα που αφορούν την 

υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών καθώς και τις 

υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης δικαστικής αρχής με σκοπό 

να αποφευχθεί η ανάμειξη της Αρχής σε θέματα που ανήκουν στην πολιτική ευθύνη 

της κυβέρνησης ή ακόμη που εντάσσονται στο σκληρό πυρήνα του κράτους ή να 

διαφυλαχθεί η αρχή της διάκρισης των εξουσιών ή η ανεξαρτησία των άλλων 

Ανεξάρτητων Αρχών. 

 Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν είναι ακόμη αρμόδιος εάν έχουν περάσει 

τουλάχιστον 6 μήνες από τότε που ο πολίτης πληροφορήθηκε την τελευταία πράξη ή 

παράλειψη της δημόσιας διοίκησης σχετικά με την υπόθεσή του και δεν προέβη σε 
                                                 
38 Ε. Μπέσιλα- Μακρίδη, Έλεγχος Διοίκησης: Το δικαίωμα της αναφοράς, Οι Ανεξάρτητες Αρχές 
(Ν.3051/2002), Ο Συνήγορος του Πολίτη, ό.π., σελ.212-213. 
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καμία άλλη ενέργεια προς αυτήν καθώς και σε περιπτώσεις που η επίμαχη διοικητική 

πράξη έχει δημιουργήσει δικαιώματα ή ευνοϊκές καταστάσεις υπέρ τρίτων και που 

ανατρέπονται μόνο με δικαστική απόφαση με εξαίρεση περιπτώσεις κατά τις οποίες η 

διοικητική παρανομία είναι προφανής, οπότε στην πραγματικότητα ο Συνήγορος 

ελέγχει απλώς τη Διοίκηση ή όταν η υπόθεση έχει σχέση με την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

 

 

2.3.4 Η δομή της υπηρεσίας 

 
 Ο Συνήγορος του Πολίτη επικουρείται από πέντε Βοηθούς Συνηγόρους, οι 

οποίοι έχουν την ευθύνη λειτουργίας για καθένα από τους πέντε κύκλους που 

οργανώνεται σήμερα η Αρχή. Οι κύκλοι αυτοί είναι οι εξής:  

• ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

• ΚΥΚΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (κοινωνική πολιτική, υγεία, 

ασφάλιση, πρόνοια, προστασία παιδιού, ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές 

ανάγκες) 

• ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ (περιβάλλον, πολεοδομία, χωροταξία, 

δημόσια έργα, πολιτισμός) 

• ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ- ΠΟΛΙΤΗ (πληροφόρηση και 

επικοινωνία, ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, κακοδιοίκηση σε ΟΤΑ, 

ΔΕΚΟ, μεταφορές, επικοινωνίες, εργασία, βιομηχανία, ενέργεια, φορολογία, 

τελωνεία, δημοσιονομικά θέματα, εμπόριο και κρατικές προμήθειες, γεωργία 

και αγροτική πολιτική, παιδεία) και  

• ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. 

 

2.3.5. Οι Βοηθοί Συνήγοροι 
 

 Ο Συνήγορος του Πολίτη επικουρείται από πέντε Βοηθούς Συνηγόρους, οι 

οποίοι αντιστοιχούν στους πέντε θεματικούς κύκλους του Συνηγόρου, των οποίων 

την ευθύνη λειτουργίας έχουν. Οι Βοηθοί Συνήγοροι αποτελούν την ενδιάμεση 

βαθμίδα μεταξύ του Συνηγόρου και του προσωπικού της Αρχής και επικουρούν το 

Συνήγορο στο έργο του, προΐστανται στον κύκλο δραστηριότητας που τους έχει 
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ορίσει ο Συνήγορος ως υπεύθυνους, κατευθύνουν και συντονίζουν το έργο του 

κύκλου αλλά και ειδικότερα έργα που τους αναθέτει ο Συνήγορος. Επίσης, 

εποπτεύουν και αξιολογούν τους ειδικούς και Βοηθούς Επιστήμονες του κύκλου τους 

ενώ ένας εκ των Βοηθών Συνηγόρων ορίζεται αναπληρωτής του. Όπως τονίστηκε και 

παραπάνω, ο Συνήγορος του Πολίτη αποτελεί μονοπρόσωπη αρχή αφού οι Βοηθοί 

Συνήγοροι δεν αποτελούν μέλη της Αρχής. 

 Το Σύνταγμα κατοχυρώνει για τους Βοηθούς Συνηγόρους προσωπική, 

λειτουργική και βουλευτική ασυλία. Είναι «αυτονόητο βέβαια» πως ο Συνήγορος του 

Πολίτη και οι Βοηθοί του ως μέλη Ανεξάρτητων Αρχών επιλέγονται πρόσωπα 

εγνωσμένου κύρους και επιστημονικής κατάρτισης ή επαγγελματικής εμπειρίας σε 

τομείς που έχουν σχέση με την αποστολή και τις αρμοδιότητες των Αρχών39.  

Οι Βοηθοί Συνήγοροι διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από πρόταση του Συνηγόρου ενώ 

παύονται και πάλι με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης, μετά από πρόταση του Συνηγόρου, για σωματική ή πνευματική 

ανικανότητα εκτέλεσης των καθηκόντων τους, καθώς και για ανεπάρκεια κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η λήξη της θητείας του ΣτΠ για οποιονδήποτε λόγο 

κι αν αυτή γίνει, επιφέρει αυτοδίκαια και τη λήξη της θητείας των Βοηθών 

Συνηγόρων, οι οποίοι όμως συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους κανονικά, έως 

το διορισμό νέων Βοηθών Συνηγόρων. 

 

 

 

 

2.3.6 Η διαδικασία υποβολής της αναφοράς 

 
 Η διεξαγωγή της έρευνας από το Συνήγορο του Πολίτη γίνεται με δύο 

τρόπους. Είτε με ενυπόγραφη έγγραφη αναφορά, είτε αυτεπάγγελτα για υποθέσεις 

που έχουν προκαλέσει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και υπάγονται 

θεματικά στις αρμοδιότητες του Συνηγόρου..  

                                                 
39 Ε. Μπέσιλα- Μακρίδη, Έλεγχος Διοίκησης: Το δικαίωμα της αναφοράς, Οι Ανεξάρτητες Αρχές 
(Ν.3051/2002), Ο Συνήγορος του Πολίτη, ό.π., σελ.223. 
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Όταν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων που θίγεται από 

πράξεις ή παραλείψεις της διοίκησης, μπορεί να υποβάλλει αναφορά ζητώντας την 

παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη. Η αναφορά μπορεί να υποβάλλεται στην 

Αρχή σε απλό χαρτί ή σε ειδικό έντυπο της Αρχής, το οποίο μπορεί να αποστέλλεται 

στους ενδιαφερομένους και μέσα σε έξι μήνες.. Η αναφορά μπορεί ακόμη να 

αποστέλλεται ταχυδρομικά ή με τηλεομοιοτυπία (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

(e-mail). 

Κάθε αναφορά που εισέρχεται στο Συνήγορο του Πολίτη, λαμβάνει έναν 

αριθμό πρωτοκόλλου και στη συνέχεια ΄΄χρεώνεται΄΄ σε έναν από τους πέντε κύκλους 

που αποτελούν  την υπηρεσία του Συνηγόρου του Πολίτη. Ο Συνήγορος του Πολίτη 

μπορεί να θέτει στο αρχείο αναφορές που κρίνει ότι είναι αόριστες, αβάσιμες ή 

ασκούνται κατά τρόπο καταχρηστικό ή κατά παράβαση της αρχής της καλής πίστης 

και ενημέρωσης. Κάθε κύκλος αναλαμβάνει την έρευνα όσων υποθέσεων υπάγονται 

στην αρμοδιότητά ενώ συνεργάζονται μεταξύ τους για υποθέσεις των οποίων το 

αντικείμενο άπτεται περισσοτέρων του ενός από τους κύκλους δραστηριότητας του 

Συνηγόρου αλλά κατά κανόνα, κάθε αναφορά χρεώνεται σ’ έναν κύκλο 

δραστηριότητας. Σε κάθε περίπτωση, ο Συνήγορος του Πολίτη ενημερώνει τον 

ενδιαφερόμενο πολίτη για την τύχη της υποθέσεώς του και στο τέλος συντάσσει 

πόρισμα, στο οποίο περιλαμβάνεται η περιγραφή της υπόθεσης, τα στοιχεία που 

έχουν υποβληθεί ή χρησιμοποιηθεί, οι ενέργειες που έγιναν για την εξέταση της 

υπόθεσης, οι διαπιστώσεις, οι προτάσεις του αλλά και η άποψη της αρμόδιας 

υπηρεσίας για την υπόθεση. 

Το έργο κάθε κύκλου αναλαμβάνουν ειδικοί επιστήμονες και βοηθοί 

επιστήμονες, οι οποίοι κατανέμονται σε καθέναν από τους κύκλους δραστηριότητας 

που διερευνούν την έρευνα των υποθέσεων ενώ ο Συνήγορος μπορεί να παραγγείλει 

στη δημόσια υπηρεσία, οι πράξεις της οποίας αποτελούν αντικείμενο της έρευνας, το 

διορισμό πραγματογνώμονα μεταξύ των υπαλλήλων της ή να ζητά τη συνδρομή του 

σώματος των Επιθεωρητών- Ελεγκτών της Δημόσιας Διοίκησης. 

 

 

2.3.7 Η διαδικασία της έρευνας 
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Κάθε ειδικός επιστήμονας κάθε κύκλου χρεώνεται μια αναφορά. Το πρώτο 

στάδιο για κάθε αναφορά είναι η εξέτασή της από πλευράς αρμοδιότητας και αφού 

εξακριβωθεί η αρμοδιότητα της Αρχής, γίνεται η μελέτη της αναφοράς με σκοπό τον 

εντοπισμό των στοιχείων που είναι κρίσιμα για την περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης. 

Αν τα στοιχεία είναι πλήρη, τότε περνάμε στο επόμενο στάδιο της μελέτης. Αν όχι, 

τότε ζητούνται από τον πολίτη, διευκρινίσεις και περισσότερα στοιχεία τηλεφωνικά 

κι όπου απαιτείται και γραπτά. 

Στην επόμενη φάση, ακολουθεί η «επαφή» του Συνηγόρου του Πολίτη με την 

αρμόδια δημόσια υπηρεσία στην οποία «εντοπίζεται» το πρόβλημα, τηλεφωνικώς ή 

γραπτώς. Ο Συνήγορος του Πολίτη «μπορεί να ζητήσει από τη δημόσια υπηρεσία 

κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλα αποδεικτικά για την υπόθεση στοιχεία, για τα 

οποία όμως δεν μπορεί να αντιταχθεί ο ισχυρισμός ότι είναι απόρρητα». Ακόμη, 

μπορεί «να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγείλει 

πραγματογνωμοσύνη, όπως αναλυτικά ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 

273/1999. Τέλος, οι ειδικοί επιστήμονες «μπορούν να επισκέπτονται την προς μελέτη 

υπηρεσία και να ερευνούν επί τόπου τις αναφορές»40. 

Ακολουθεί η εξέταση της νομιμότητας των στοιχείων και των πράξεων και 

μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, συντάσσεται πόρισμα το οποίο γνωστοποιείται 

στον καθ’ ύλη αρμόδιο υπουργό και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η Αρχή στις προτάσεις 

της προς τις υπηρεσίες μπορεί να θέτει προθεσμία μέσα στην οποία οφείλουν να τον 

ενημερώσουν για τις ενέργειές τους σχετικά με την εφαρμογή των προτάσεών του ή 

για τους λόγους που δεν επιτρέπουν την αποδοχή των προτάσεων αυτών. Σε 

περίπτωση που οι υπηρεσίες δεν αποδέχονται τις προτάσεις του Συνηγόρου, μπορεί 

να δημοσιοποιείται το πόρισμα, εφόσον κρίνεται ότι δεν είναι επαρκώς 

αιτιολογημένη η απόρριψη. Όταν μέσα από την έρευνα ευρύτερου αριθμού 

αναφορών προκύπτουν κοινά χαρακτηριστικά αναποτελεσματικότητας, 

κακοδιοίκησης και χαμηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες, ο Συνήγορος 

του Πολίτη στοχεύει στην επίλυση των προβλημάτων αυτών και στη βελτίωση των 

σχέσεων του κράτους με τους πολίτες προτείνοντας οργανωτικές και λειτουργικές 

αλλαγές ή και νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις. 

 

 
                                                 
40 Δ. Σωτηρόπουλος (επιμέλεια), Ο Συνήγορος του Πολίτη: Η  δημοκρατία σε βάθος, Επιλογή και 
σχολιασμός υποθέσεων, Λειτουργία και ερμηνείες του νέου θεσμού, ό.π., σελ.38. 
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2.3.8 Οι πέντε κύκλοι του Συνηγόρου του Πολίτη 
 

Ο Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περιλαμβάνει υποθέσεις που 

συνδέονται με την άσκηση των ατομικών, πολιτικών ή κοινωνικών δικαιωμάτων. Οι 

υποθέσεις αυτές καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της Δημόσιας Διοίκησης και 

αφορούν προσβολές της προσωπικής ελευθερίας στο πλαίσιο της δράσης των 

αστυνομικών Αρχών, αδικαιολόγητες διακρίσεις με βάση την ιθαγένεια ή την εθνική 

καταγωγή στο πεδίο της παροχής διοικητικών υπηρεσιών ή το χώρο του αθλητισμού, 

παραβιάσεις της αρχής της αξιοκρατίας στο πλαίσιο διαδικασιών επιλογής 

προσωπικού από δημόσιους φορείς ή εισαγωγή σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, 

περιπτώσεις ματαίωσης του δικαιώματος αναφοράς ή του δικαιώματος 

αποτελεσματικής προστασίας με την άρνηση δημοσίων αρχών να απαντήσουν σε 

αιτήματα πολιτών ή να εφαρμόσουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. 

Ο Κύκλος αυτός επιλαμβάνεται ακόμη υποθέσεων που αφορούν την 

κοινωνική πολιτική, την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία, τη δημόσια υγιεινή, την 

πρόνοια καθώς και την προστασία ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων όπως είναι οι 

ηλικιωμένοι, τα παιδιά, οι άνεργοι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ), οι σωματικά 

και ψυχικά ασθενείς, οι Ρόμα, οι πρόσφυγες, οι αλλοδαποί κ.α. Εκτός από την 

αντιμετώπιση των μεμονωμένων υποθέσεων των πολιτών, στόχος του κύκλου είναι η 

βελτίωση της ποιότητας των παρερχομένων υπηρεσιών σε συνδυασμό με την 

ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και της κοινωνικής 

διοίκησης. 

Ο Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας εξετάζει αναφορές που έχουν 

αντικείμενο την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών και ειδικότερα 

υποθέσεις που σχετίζονται με τομείς της κοινωνικής πολιτικής, της υγείας, της 

κοινωνικής ασφάλισης και της πρόνοιας. Στον κύκλο αυτόν δραστηριοποιείται και ο 

Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος θεσπίστηκε με τον Ν. 

3293/2004 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους τους πολίτες- χρήστες των 

δημοσίων υπηρεσιών υγείας. 

 Στον Κύκλο Κοινωνικής Προστασίας μπορεί να προσφύγει κάθε πολίτης που 

αντιμετωπίζει πρόβλημα στην επαφή του με τις αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες και 

συγκεκριμένα Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, ομογενείς επαναπατρισθέντες και 

μετανάστες. Ο κύκλος αυτός δραστηριοποιείται σε ευρύ πεδίο θεμάτων, τα οποία 
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άπτονται κυρίως της προστασίας του περιβάλλοντος, φυσικού, οικιστικού ή 

πολιτιστικού με σκοπό τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής προστασίας, όπως αυτή 

νοείται μέσω των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας. 

Ο κύκλος αυτός επιλαμβάνεται ακόμη υποθέσεων που αφορούν ζητήματα 

χωροταξίας, πολεοδομίας, δημοσίων έργων, πολιτισμού και γενικότερα ζητήματα 

περιβάλλοντος. Παράλληλα, στον ίδιο κύκλο εξετάζονται ζητήματα διοικητικής 

διαφάνειας πληροφόρησης και επικοινωνίας των πολιτών με την διοίκηση. 

Ο Κύκλος Ποιότητας Ζωής  διαμεσολαβεί για υποθέσεις που αφορούν 

πράξεις ή παραλείψεις οργάνων της διοίκησης με αντικείμενο το περιβάλλον, ερευνά 

την τήρηση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, ελέγχει και μεριμνά για την 

ευαισθητοποίηση του κρατικού μηχανισμού για την αποτελεσματική περιβαλλοντική 

προστασία με βάση τις συνταγματικές αρχές της αειφορίας και της βιώσιμης 

ανάπτυξης, όπως προαναφέραμε. Πρόκειται για τομείς περιβαλλοντικής προστασίας 

όπου η Διοίκηση εμφανίζει δομικές αδυναμίες (δάση και δασικές εκτάσεις, οικότοποι, 

περιοχές πολιτιστικής κληρονομιάς, περιβαλλοντική αδειοδότηση επιχειρήσεων, 

πολεοδομικά θέματα, πρόσβαση των πολιτών στην περιβαλλοντική πληροφορία). 

Ο Κύκλος Σχέσεων Κράτους- Πολίτη έχει αρμοδιότητα για ένα ευρύ φάσμα 

θεμάτων επιτρέποντάς του να έχει μια σφαιρική εικόνα του τρόπου λειτουργίας της 

δημόσιας διοίκησης και των ειδικότερων διοικητικών προβλημάτων, οργανωτικής και 

λειτουργικής φύσεως, που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στις καθημερινές τους 

συναλλαγές με τον ελληνικό διοικητικό μηχανισμό. Ο κύκλος αυτός στοχεύει ακόμη 

στην επίλυση αιτημάτων των πολιτών με αντικείμενο θέματα γενικότερης 

κακοδιοίκησης και μη τήρηση της αρχής της νομιμότητας. Ειδικότερα, εξετάζει 

κυρίως υποθέσεις μη επαρκούς πληροφόρησης και κακής επικοινωνίας των πολιτών 

με τη Διοίκηση, θέματα ποιότητας παρερχομένων υπηρεσιών, μη απάντησης ή 

καθυστέρησης απάντησης σε αιτήσεις πολιτών, παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας 

και ανελαστικής εφαρμογής των νομοθετικών διατάξεων. Σημαντικό είναι το στοιχείο 

ότι για μια μεγάλη κατηγορία υποθέσεων, η ενημέρωση αποτελεί και την 

ικανοποίηση του αιτήματος του πολίτη. 

Ο Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη 

προσθήκη στο Ν. 3094/2003 αφού ανατίθεται στο Συνήγορο του Παιδιού η 

προάσπιση και η προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού με κύριο αντικείμενο την 

προστασία του ψυχικού κόσμου του παιδιού από τις προσβολές που επιχειρούνται 
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από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στο πλαίσιο της ανεξάρτητης αρχής του 

Συνηγόρου του Πολίτη. 

Η αποστολή του Συνηγόρου του Παιδιού συνίσταται στην προάσπιση και την 

προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών. Όταν λέμε ΄΄παιδί΄΄ εννοούμε τα πρόσωπα 

που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Με τον όρο ΄΄δικαιώματα 

του παιδιού΄΄ πρέπει να εννοηθούν τόσο τα δικαιώματα που παρέχονται από το 

Σύνταγμα και την κοινή νομοθεσία όσο και εκείνα που προκύπτουν από διεθνείς 

συμβάσεις που είναι δεσμευτικές για τη χώρα μας. Η θεσμική παρέμβαση του 

Συνηγόρου του Παιδιού, δηλαδή, αφορά κυρίως στις ευθύνες της πολιτείας απέναντι 

στα παιδιά, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συντάγματος, της Διεθνούς Σύμβασης 

του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού και της εθνικής νομοθεσίας. 

Ο Συνήγορος του Παιδιού θα πρέπει να αντιμετωπίσει ότι απειλεί σήμερα τον 

κόσμο του παιδιού και να προστατευτεί η σφαίρα εκείνη του παιδιού που σχετίζεται 

με βασικά ανθρώπινα δικαιώματά του, την προστασία της ζωής, της υγείας, της 

σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας από την κατάχρηση και την εκμετάλλευση από 

οποιονδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο. Εμφανίζει δηλαδή την ιδιαιτερότητα ότι η 

αρμοδιότητά του, με βάση το νόμο, εκτείνεται στο πεδίο όλων των δικαιωμάτων του 

παιδιού τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα41.  

 Ο Συνήγορος του Παιδιού δέχεται αναφορές από κάθε άμεσα ενδιαφερόμενο 

παιδί ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή συγγενή κατ’ ευθεία γραμμή ή εκ πλαγίου 

έως το δεύτερο βαθμό, τον επίτροπο ή τον προσωρινό επίτροπο, καθώς και από τρίτο 

πρόσωπο που έχει άμεση αντίληψη παραβίασης των δικαιωμάτων του παιδιού. 

Ειδικότερα, όταν οι συνθήκες λειτουργίας ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου 

προσβάλλουν τα δικαιώματα του παιδιού, ο Συνήγορος του Παιδιού μπορεί να 

προτείνει τα αναγκαία οργανωτικά και λειτουργικά μέτρα. Το νομικό πρόσωπο 

υποχρεούται να ενημερώσει την Αρχή για τα μέτρα που έχει λάβει ή προτίθεται να 

λάβει εντός της προθεσμίας που του έχει ταχθεί. 

 

 

2.3.9 Η Ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη  
  

                                                 
41 Για τους παραπάνω Κύκλους, βλ. δικτυακό τόπο του Συνηγόρου του Πολίτη, www.synigoros.gr. 
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Το Μάρτιο κάθε έτους, ο Συνήγορος του Πολίτη συντάσσει ετήσια έκθεση, 

στην οποία εκθέτει το έργο της Αρχής παρουσιάζοντας τις σημαντικότερες υποθέσεις 

αφ’ ενός  και διατυπώνοντας προτάσεις για τη βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών 

και αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις αφ’ ετέρου. Την έκθεση αυτή, ο Συνήγορος την 

υποβάλει στον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής, κοινοποιεί στον υπουργό  

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και συζητείται σε ειδική 

συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της. 

Ακόμη, η ετήσια έκθεση δημοσιεύεται σε ειδική έκδοση του Εθνικού Τυπογραφείου 

και μοιράζεται στις δημόσιες υπηρεσίες, στους πολίτες, στα ΜΜΕ και γενικότερα 

δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο. 

Επίσης, ο Συνήγορος του Πολίτη με αφορμή διάφορα θέματα με τα οποία 

ασχολείται, μπορεί να συντάσσει ειδικές εκθέσεις κατά τη διάρκεια του έτους, για 

θέματα εξαιρετικής σοβαρότητας και πιο συγκεκριμένα για θέματα τα οποία 

προέκυψαν μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα ή αφορούν τη μη σύμπραξη δημόσιας 

υπηρεσίας στη διεξαγωγή της έρευνας από το Συνήγορο  και τις οποίες κοινοποιεί 

στον αρμόδιο κατά περίπτωση υπουργό. 

 Πιο συγκεκριμένα, στην Ετήσια Έκθεση περιγράφεται το έργο της Αρχής, οι 

αναφορές που υποβλήθηκαν, οι έρευνες που έγιναν, οι προτάσεις και λύσεις των 

προβλημάτων που έγιναν αποδεκτές από τις δημόσιες υπηρεσίες, οι αυτεπάγγελτες 

έρευνες καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που είναι χρήσιμο για την ανάδειξη του έργου 

της Αρχής ενώ σε ειδικό τμήμα της έκθεσης περιλαμβάνονται προτάσεις για τη 

βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών και οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις. Κάθε 

κύκλος δραστηριότητας μέσω του αρμόδιου Βοηθού Συνηγόρου συντάσσει 

τετραμηνιαίες εκθέσεις δραστηριότητας και ετήσια έκθεση τον Ιανουάριο κάθε έτους 

για το προηγούμενο42.  

 

2.3.10 Η συνεργασία των δημοσίων υπηρεσιών με το ΣτΠ  

 
 Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν να διευκολύνουν με κάθε τρόπο την 

έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη. «Η μη σύμπραξη δημόσιας υπηρεσίας στη 

διεξαγωγή της αποτελεί αντικείμενο ειδικής έκθεσης του Συνηγόρου στον καθ’ ύλην 

αρμόδιο υπουργό. Άρνηση λειτουργού ή υπαλλήλου ή μέλους διοίκησης να 

                                                 
42 Βλ. δικτυακό τόπο του Συνηγόρου του Πολίτη, www.synigoros.gr. 



Συνήγορος του Πολίτη 

 38

συνεργαστεί με το Συνήγορο του Πολίτη κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, συνιστά 

πειθαρχικό παράπτωμα παράβασης καθήκοντος, για δε τα μέλη της διοίκησης λόγο 

αντικατάστασής τους. Αν κατά την έρευνα διαπιστωθεί παράνομη συμπεριφορά 

λειτουργού, υπαλλήλου ή μέλους διοίκησης, ο Συνήγορος διαβιβάζει την έκθεση στο 

αρμόδιο όργανο και μπορεί να προκαλέσει την πειθαρχική δίωξη του υπαίτιου ή να 

προτείνει τη λήψη άλλων μέτρων, αν ο υπαίτιος δεν υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο. 

Ακόμη, ο Συνήγορος μπορεί να προκαλέσει με έγγραφό του την πειθαρχική δίωξη 

του υπαίτιου λειτουργού ή υπαλλήλου43. 

 

 

2.3.11 Εκλογή- Αναπλήρωση- Παύση 
 

 Ο Συνήγορος του Πολίτη σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο, Ν.2477/1997, 

εκλεγόταν από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από προηγούμενη γνώμη της 

Επιτροπής θεσμών και Διαφάνειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κ.τ.Β. και 

διορίζονταν με Π.Δ.44 Ο τρόπος αυτός εκλογής είχε δημιουργήσει πολλές συζητήσεις 

αφού η διαδικασία εκλογής του είναι το ουσιαστικότερο χαρακτηριστικό της 

διασφάλισης της Ανεξαρτησίας της Αρχής. 

 Έτσι, στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης εκλέγεται από αντιπροσωπευτικά 

Κοινοβουλευτικά Σώματα με αυξημένη μάλιστα πλειοψηφία και εξωπολιτικά 

κριτήρια και ο διορισμός του είναι επί θητεία, με πράξη του αρχηγού του Κράτους. 

Την παραπάνω διαδικασία που προσδίδει κύρος και ανεξαρτησία στην μονοπρόσωπη 

Αρχή του ΣτΠ αλλά και στις υπόλοιπες τέσσερις συνταγματικά κατοχυρωμένες 

Ανεξάρτητες Αρχές προβλέπει και η ελληνική νομοθεσία. 

 Έτσι, ο ΣτΠ επιλέγεται με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 

Βουλής μετά από εισήγηση του Προέδρου της Βουλής και με επιδίωξη ομοφωνίας ή 

πάντως με την αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων των μελών της. Ο ΣτΠ 

διορίζεται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού εντός προθεσμίας 

δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Διάσκεψης των 

Προέδρων της Βουλής. 

                                                 
43 Δ. Σωτηρόπουλος (επιμέλεια), Ο Συνήγορος του Πολίτη: Η  δημοκρατία σε βάθος, Επιλογή και 
σχολιασμός υποθέσεων, Λειτουργία και ερμηνείες του νέου θεσμού, ό.π., σελ.40. 
44 Βλ. σήμερα άρθρο 101Α του Συντάγματος και εκτελεστικό του νόμο. 
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 Τον Συνήγορο του Πολίτη αναπληρώνει, εφόσον απουσιάζει ή για 

οποιονδήποτε λόγο κωλύεται πρόσκαιρα να ασκήσει τα καθήκοντά του, ένας από 

τους Βοηθούς Συνηγόρους, τον οποίο ορίζει ο ίδιος (άρθρο 2, παρ. 2). 

 Ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να παυθεί για σωματική ή πνευματική 

ανικανότητα εκτέλεσης των καθηκόντων του, καθώς και για τους λόγους που 

προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.3051/2002 (άρθρο 3 παρ. 4 και 6) και 

ισχύουν για όλες τις συνταγματικά κατοχυρωμένες Αρχές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

 

3.1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 2006-2007 ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ 

ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
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 Από την έναρξη της λειτουργίας του (1η Οκτωβρίου 1998) έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2007, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει δεχθεί 10.611 αναφορές. Κατά τα 

δύο τελευταία έτη, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει δεχθεί 19.773 νέες αναφορές, 9.162 

κατά το 2006 (μείωση 9,17% σε σχέση με το 2005) και 10.611 κατά το 2007 (αύξηση 

15,82% σε σχέση με το 2006). 

 Θα πρέπει να επισημανθεί βέβαια ότι ενώ από το 2002 έως και το 2006 

παρουσιάζεται μια ελαφρά, αλλά πάντως συνεχής μείωση του αριθμού των νέων 

αναφορών πολιτών που δέχεται η Αρχή κατά έτος, το 2007 παρατηρείται μια 

σημαντική αύξηση αφού ο αντίστοιχος αριθμός για το 2007 είναι ο μεγαλύτερος των 

τελευταίων ετών, ενώ το ποσοστό των εκτός αρμοδιότητας νέων αναφορών του 2007 

ανέρχεται σε 27,5% και αποτελεί το μικρότερο ποσοστό των τελευταίων 8 ετών, 

δηλαδή από το 2000. 

 Από τις 11.215 αναφορές των οποίων η κατ’ ουσίαν διερεύνηση περατώθηκε, 

οι 11.062 αφορούν προβλήματα κακοδιοίκησης ενώ οι 153 σε προβλήματα 

προσβολής δικαιωμάτων του παιδιού. Ειδικότερα, οι 6.151 διαπιστώθηκε ότι ήταν 

βάσιμες, δηλαδή η καταγγελία του πολίτη ήταν δικαιολογημένη και υπήρχε 

κακοδιοίκηση. Ακόμη, σε 39 περιπτώσεις του 2006 διαπιστώθηκε προσβολή 

δικαιωμάτων του παιδιού από ιδιώτες. Οι 3.922 διαπιστώθηκε ότι ήταν αβάσιμες, 

δηλαδή η διοίκηση είχε τηρήσει τη νομιμότητα ενώ σε 989 αναφορές διακόπηκε η 

έρευνα της Αρχής κατά δημοσίων υπηρεσιών. 

Από τις 6.151 βάσιμες αναφορές, οι περισσότερες είχαν θετική έκβαση και πιο 

συγκεκριμένα επιλύθηκαν θετικά, δηλαδή με αποκατάσταση του προβλήματος και 

της κακοδιοίκησης. Παρά τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες της Αρχής, δεν στάθηκε 

δυνατόν να επιλυθεί το πρόβλημα σε 528 υποθέσεις ενώ σε 370 αναφορές, η επίλυση 

στάθηκε αδύνατη για λόγους που αποδίδονται σε κενά της νομοθεσίας και σε 

οργανωτικές αδυναμίες και δυσλειτουργίες. 

 

3.1.1 Στατιστικές Τάσεις και Διαπιστώσεις  
 

 Με μια πρώτη ματιά στις Ετήσιες Εκθέσεις των δύο τελευταίων ετών που 

αφορούν τις αναφορές των πολιτών, παρατηρείται ΄΄έλλειμμα ενημέρωσης των 

πολιτών, αύξηση του αριθμού των αναφορών, μείωση των εκτός αρμοδιότητας 

αναφορών και βελτίωση της ανταπόκρισης της διοίκησης στο διαμεσολαβητικό έργο 



Συνήγορος του Πολίτη 

 41

της Αρχής΄΄45. Από το περιεχόμενο των αναφορών αυτών προκύπτουν οι 

σημαντικότεροι φορείς και μορφές κακοδιοίκησης. 

 Έλλειμμα ενημέρωσης των πολιτών- Αύξηση του αριθμού των αναφορών: 

Όπως προαναφέρθηκε, ο θεσμός του Συνηγόρου υπάρχει στην Ελλάδα από το 1999, 

δηλαδή μόλις δέκα χρόνια, οπότε είναι φυσική μια σχετική άγνοια των πολιτών για 

την ύπαρξη του θεσμού και την προσφυγή των πολιτών σε αυτόν. Τα πράγματα 

βελτιώθηκαν βέβαια τα δύο τελευταία χρόνια, όπου παρατηρείται αύξηση των 

αναφορών, με την ανάρτηση σε όλα τα ΚΕΠ της χώρας αφίσας ενημερωτικής για την 

ύπαρξη και τις αρμοδιότητες του Συνηγόρου. Ο αριθμός των αναφορών που 

υποβλήθηκαν στην Αρχή κατά το 2007 αυξήθηκε κατά 15,82% (10.611 αναφορές) σε 

σχέση με το 2006 (82.535 αναφορές), οπότε και παρατηρήθηκε μείωση κατά 9,17% 

σε σχέση με το 2005. Πιο συγκεκριμένα κατά τα έτη 2005 και 2006 είναι δυνατόν να 

γίνει αναφορά σε έλλειμμα ενημέρωσης, ενώ κατά το 2007 παρατηρείται σημαντική 

αύξηση των αναφορών. 

 Μείωση των εκτός αρμοδιότητας αναφορών: Η μεγάλη αύξηση των 

αναφορών κατά το 2007 σε συνδυασμό με τη μείωση κατά 4,48% αναφορών που 

τέθηκαν στο αρχείο λόγω αναρμοδιότητας ενισχύει το παραπάνω επιχείρημα, ότι 

δηλαδή κατά το 2007 οι πολίτες είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με το θεσμό από 

κάθε άλλη χρονιά αφού το ποσοστό των εκτός αρμοδιότητας νέων αναφορών του 

2007 είναι το μικρότερο (27,5%) των τελευταίων 8 ετών, από το 2000 μέχρι σήμερα. 

Άρα, πλέον οι πολίτες είναι περισσότερο ενήμεροι για το ρόλο και τις αρμοδιότητες 

του Συνηγόρου του Πολίτη. 

 Βελτίωση της ανταπόκρισης της διοίκησης στο διαμεσολαβητικό έργο 

του ΣτΠ: Το 2007 είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που παρατηρείται βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της δράσης του Συνηγόρου σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. 

Το 2006 έχουμε μια τάση σταθεροποίησης του αριθμού των υποθέσεων στις οποίες η 

διοίκηση δεν ανταποκρίθηκε στις διαμεσολαβητικές προτάσεις του Συνηγόρου ενώ το 

2007 έχουμε τάση μείωσης των υποθέσεων αυτών (μόλις 7,84% του συνόλου των 

υποβληθεισών αναφορών). Παρατηρούμε δηλαδή αισθητή μείωση περιπτώσεων όπου 

η διοίκηση δεν ανταποκρίθηκε στη μεσολάβηση του Συνηγόρου.  

 Όσον αφορά τους φορείς και τις μορφές κακοδιοίκησης, προκύπτουν από τις 

αναφορές των πολιτών και το 2006 τα περισσότερα προβλήματα κακοδιοίκησης 

                                                 
45 Συνήγορος του Πολίτη, Ετήσια Έκθεση 2006, σελ.50. 
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εντοπίστηκαν στους δήμους, στις νομαρχίες, στις Περιφέρειες, στο ΙΚΑ, στον 

ΔΟΑΤΑΠ/ πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ, στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και στο 

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Το 2007 τα περισσότερα προβλήματα εντοπίστηκαν 

στην Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Αττικής, στους 

δήμους, στους φορείς κύριας ασφάλισης, στις νομαρχίες, στο Υπουργείο Δημόσιας 

Τάξης και στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. 

Οι σημαντικότερες τώρα μορφές κακοδιοίκησης που προκύπτουν από τις 

αναφορές των πολιτών ήταν η μη τήρηση προθεσμιών που προκύπτει απ’ την πλήρη 

αδράνεια των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, η παράβαση διατάξεων νόμου ή 

κανονιστικών πράξεων, η ελλιπής ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών για τα 

δικαιώματα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους, καθώς και ελλιπής συνεργασία και 

συντονισμός μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΥΚΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΠ 

 

ΝΕΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1998-2007 
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Πηγή: Ετήσια Έκθεση, Συνήγορος του Πολίτη, 2007, σελ.23 

 

 Από το παραπάνω γράφημα, στο οποίο εμφαίνονται οι νέες αναφορές των 

πολιτών από το 1998 έως 2007 καθώς και την κατανομή τους στους θεματικούς 

κύκλους, προκύπτει ότι ο Συνήγορος του Πολίτη αποτελεί πλέον καταξιωμένο θεσμό 

καθώς χρόνο με το χρόνο οι αναφορές των πολιτών αυξάνονται, ενώ η κατανομή τους 

κάθε χρόνο στους θεματικούς κύκλους αποτυπώνει τα πεδία και το βαθμό (στο 

καθένα από αυτά) των προβλημάτων τους.  

 Η μείωση των αναφορών των τελευταίων χρόνων αποτελεί θετικό σημείο, 

καθώς αποδεικνύει ότι με τη βοήθεια του Συνηγόρου γίνονται βελτιώσεις στον τομέα 

της δημόσιας διοίκησης και οι πολίτες γνωρίζουν πλέον την ύπαρξη του θεσμού, 

όπως και για ποιους ακριβώς λόγους θα πρέπει να απευθύνονται σε αυτόν, αφού η 

μείωση των αναφορών σχετίζεται με τη μείωση των εκτός αρμοδιότητας αναφορών. 

 Παράλληλα έχει εδραιωθεί και η θέση του νέου θεματικού κύκλου, του 

κύκλου της Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, όπως προκύπτει από τον 

αριθμό των αναφορών που υποβάλλονται, γεγονός που αποδεικνύει τη χρησιμότητά 

του. 
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ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΤΩΝ 1998-2007 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 

  

 
Πηγή: Ετήσια Έκθεση, Συνήγορος του Πολίτη, 2007,σελ.25.  

 

Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι τα πρώτα δύο χρόνια ο αριθμός των 

εκτός αρμοδιότητας αναφορών είναι λογικός αναλογικά με τις εντός αρμοδιότητας 

αναφορές. 

Τα επόμενα έξι χρόνια οι εκτός αρμοδιότητας αναφορές είναι σχετικά πολλές, 

έως και παραπάνω από το μισό των εντός αρμοδιότητας. Το γεγονός αυτό μάλλον 

οφείλεται στο ότι ο Συνήγορος ως θεσμός προστασίας του πολίτη είχε αρχίσει να 

γίνεται πλέον γνωστός και ο πολίτης κατέφευγε με την πρώτη ευκαιρία στην εύκολη 

λύση της καταγγελίας προς αυτόν, χωρίς να ερευνήσει αν ο Συνήγορος του Πολίτη 

είναι αρμόδιος για το ζήτημά του. Μπορεί όμως να σήμαινε και το ότι ο πολίτης ήταν 

απλώς απογοητευμένος από τη δημόσια διοίκηση και αναζητούσε στήριγμα έστω κι 

αν γνώριζε ότι ο Συνήγορος δεν μπορούσε να τον βοηθήσει. 
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 Τα τελευταία δύο χρόνια η κατάσταση βελτιώνεται. Προφανώς οι πολίτες 

αρχίζουν πλέον να είναι αρκετά ενήμεροι σχετικά με τις αρμοδιότητες του 

Συνηγόρου, ή τουλάχιστο καλύτερα ενημερωμένοι, σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό 

βέβαια διευκολύνει και μεγιστοποιεί το έργο του, καθώς αφιερώνει λιγότερο χρόνο 

στην έρευνα των υποθέσεων για να κρίνει αν είναι εντός ή εκτός αρμοδιότητας. 

 Πάντως, ο αριθμός των εκτός αρμοδιότητας αναφορών καθ’ όλη τη διάρκεια 

λειτουργίας του θεσμού είναι σημαντικός και καλό θα ήταν οι πολίτες να ερευνούν αν 

ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ο αρμόδιος να απευθυνθούν για να λύσουν το 

πρόβλημά τους.  

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 1999 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2007 

 

 
Πηγή: Ετήσια Έκθεση, Συνήγορος του Πολίτη, 2007, σελ.26 

Στο παραπάνω γράφημα γίνεται συγκριτική κατανομή αναφορών εντός και 

εκτός αρμοδιότητας οι οποίες διεκπεραιώθηκαν από το Συνήγορο από το 1999 έως 

και το 2007. 
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Όσον αφορά τις εντός αρμοδιότητας αναφορές, παρατηρείται ότι αυτές 

αυξάνονται σημαντικά, αν εξαιρεθούν τα έτη από το 2001 έως το 2004 όπου υπάρχει 

μείωση και αυτό είναι πολύ θετικό, καθώς αντίστοιχα μειώνονται και οι εκτός 

αρμοδιότητας αναφορές. Για παράδειγμα, κατά το έτος 2007 το 72,5% των αναφορών 

ήταν εντός αρμοδιότητας και μόνο το 27,5% ήταν εκτός αρμοδιότητας, ενώ κατά το 

2003 οι εντός αρμοδιότητας ήταν 65,1% και οι εκτός 34,9%. 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ 2006 ΚΑΙ 2007 ΣΤΟΥΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ 
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Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται η κατανομή των νέων αναφορών κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων δύο ετών. Πρόκειται για τις αναφορές που θα γίνουν 

αντικείμενο επεξεργασίας στη συνέχεια, προκειμένου να εντοπισθούν τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι πολίτες αναφορικά με τη δημόσια διοίκηση και να γίνει 

αποτίμηση του έργου του Συνηγόρου του Πολίτη. Στο παραπάνω γράφημα είναι 

εμφανές ότι τα ποσοστά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών κινούνται 

περίπου στο ίδιο επίπεδο. Παρουσιάζεται μια αύξηση των αναφορών μόνο κατά το 

έτος 2007 στο θεματικό κύκλο των σχέσεων κράτους- πολίτη και στον κύκλο 

ποιότητας ζωής. 
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3.2.1 Ο Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2006 

 
 

Πηγή: Ετήσια Έκθεση, Συνήγορος του Πολίτη, 2006, σελ.94 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2007 
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Πηγή: Ετήσια Έκθεση, Συνήγορος του Πολίτη, 2007, σελ.37  

 

Όπως παρατηρείται στα παραπάνω γραφήματα που δείχνουν τις θεματικές 

των αναφορών του κύκλου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τα έτη 2006 και 

2007, τη μερίδα του λέοντος τα τελευταία δύο έτη καταλαμβάνουν θέματα που 

αφορούν τη νομιμότητα εισόδου και παραμονής αλλοδαπών (51,33% για το 2006 και 

45,22% για το 2007 δηλαδή περίπου το μισό των αναφορών), ενώ στη δεύτερη θέση 

βρίσκονται θέματα που αφορούν την ανώτατη και ανώτερη εκπαίδευση (12,04% για 

το 2006 και 16,94 για το 2007). 

Οι στόχοι και οι στρατηγικές του Συνηγόρου του Πολίτη στον κύκλο αυτό 

προκύπτουν φυσικά από τις αναφορές των πολιτών, οι οποίοι απευθύνονται σε αυτόν 
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όταν θεωρούν ότι καταπατούνται τα δικαιώματά τους και αντιμετωπίζουν 

προβλήματα με τις δημόσιες υπηρεσίες.  

Σκοπός του Συνηγόρου στο πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου βάσει των 

Ετήσιων Εκθέσεων ήταν να συνδυαστεί η «ουσιαστική διερεύνηση των κατά 

τεκμήριο σοβαρών καταγγελιών» με μια «εντατική σχέση συνεργασίας με τις 

προϊστάμενες αρχές όσων υπηρεσιών αποτελούν τον συχνότερο στόχο παραπόνων, 

για την ουσιαστική επίλυση των υποθέσεων». Επιδίωξη ήταν «να εξαλειφθεί η 

εντύπωση της αντιπαλότητας και το αίσθημα επιφυλακτικότητας εκ μέρους των 

δημοσίων υπηρεσιών, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στο ορθό των υποδείξεων 

του Συνηγόρου και η πραγματική αποδοχή τους από τη διοίκηση»46. 

Οι παραπάνω στόχοι καθόρισαν και τη στρατηγική του Συνηγόρου, η οποία 

στόχευε στην εντατική επαφή και συνεργασία με την αστυνομία και την πολιτική της 

ηγεσία με σκοπό την αντιμετώπιση φαινομένων πλημμελούς διερεύνησης αλλά και 

ατιμωρησίας στον τόσο ευαίσθητο και σημαντικό τομέα της προσβολής των 

ατομικών δικαιωμάτων. 

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τις Ετήσιες Εκθέσεις του Συνηγόρου του 

Πολίτη, οι οποίες φυσικά δεν εξαντλούν ούτε σε εύρος ούτε σε βάθος τα προβλήματα 

που συναντά καθημερινά η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων στη χώρα 

μας. Σίγουρα όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ασφαλείς δείκτες του επιπέδου 

προστασίας και σεβασμού αυτών, τουλάχιστο στους τομείς της κρατικής διοίκησης 

με τους οποίους οι Ετήσιες Εκθέσεις κυρίως ασχολούνται. 

Τέτοιοι τομείς είναι η προστασία της προσωπικής ελευθερίας και ασφάλειας, 

η ελευθερία της συνείδησης, η θρησκευτική ελευθερία, η ελευθερία της τέχνης, η 

επαγγελματική ελευθερία, το δικαίωμα στην εκπαίδευση, η προστασία φυλετικών και 

εθνικών μειονοτήτων, η ίση μεταχείριση, το καθεστώς αλλοδαπών καθώς και το 

πολιτικό άσυλο. 

Από τη μελέτη των υποθέσεων που αφορούν τις παραπάνω θεματικές, 

διαπιστώνεται μια αντίφαση ή έστω μια απόκλιση. Μια απόκλιση αφ’ ενός δημόσιας 

πολιτικής αποδοχής του θεσμικού ρόλου του Συνηγόρου στο πεδίο της προστασίας 

των δικαιωμάτων του ανθρώπου και αφ’ ετέρου της έμπρακτης συμμόρφωσης με τις 

επισημάνσεις και τις υποδείξεις του. 
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Αν και η συνεργασία των διοικητικών αρχών με το Συνήγορο στα ζητήματα 

προστασίας των δικαιωμάτων βελτιώνεται σταθερά χρόνο με το χρόνο, αν εξαιρεθεί 

βέβαια το Υπουργείο Δικαιοσύνης, και μάλιστα ο Συνήγορος του Πολίτη, θα 

μπορούσε να υποστηριχθεί πως έχει εδραιωθεί στη συνείδηση της κρατικής διοίκησης 

εφόσον παρατηρείται μια σοβαρή τάση αποδοχής των θεσμικού χαρακτήρα 

προτάσεων του Συνηγόρου. Οι βελτιώσεις αυτές που αφορούν κυρίως στη 

συνεργασία κρατικής διοίκησης και Συνηγόρου δυστυχώς, δεν συνοδεύονται από 

ορατές και πρακτικές θετικές εξελίξεις που να αφορούν τα βάσιμα αιτήματα των 

πολιτών που προσφεύγουν στο Συνήγορο, ακόμη και σε τομείς και πεδία που 

παρατηρούνται οι σοβαρότερες ενδείξεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 Η παραπάνω απόκλιση που αναλύθηκε υποδηλώνει το γεγονός ότι οι 

παρεμβάσεις του Συνηγόρου έχουν «πολλαπλώς αγγίξει τα όρια τα οποία θέτει στη 

δράση θεσμικά ανεξάρτητων μηχανισμών ελέγχου η παραδοσιακή νοοτροπία 

αναιτιολόγητης και ανέλεγκτης αυθεντίας των περισσοτέρων κρατικών μηχανισμών, 

παρά την όποια φραστική τους προσήλωση στην προτεραιότητα του πολίτη»47.  

 Άρα, προκύπτει το συμπέρασμα ότι αυτή η αντίφαση υποδεικνύει μια δομικού 

τύπου επιφυλακτικότητα των ίδιων των μηχανισμών της διοίκησης απέναντι στα ίδια 

τα δικαιώματα του ανθρώπου, αλλά και πιο συγκεκριμένα στη νομική τους 

δεσμευτικότητα, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι τα δικαιώματα και οι αναφορές 

που τα αφορούν αμφισβητούν γερά εδραιωμένους στο εσωτερικό του κράτους 

θύλακες ανέλεγκτης κρίσης.  

 Το σημαντικότερο όμως εύρημα, από τη μελέτη των εκθέσεων, αποτελεί το 

γεγονός ότι παρά την εύρυθμη λειτουργία του συνταγματικού πολιτεύματος, ο 

πραγματικός ρόλος των δικαιωμάτων του ανθρώπου που κατοχυρώνονται από τις 

συνταγματικές ρυθμίσεις, στην καθημερινότητα του πολίτη παραμένει επιφανειακός. 

Παρά τις επιμέρους προόδους που έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, το χάσμα 

μεταξύ νομικών ρυθμίσεων και καθημερινής διοικητικής πρακτικής εξακολουθεί να 

υφίσταται, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και να διευρύνεται, δυσχεραίνοντας την 

εμπέδωση των αρχών του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. 

 Το παραπάνω συμπέρασμα, βέβαια, όσο απογοητευτικό κι αν ακούγεται, είναι 

ταυτόχρονα σημαντικό και ελπιδοφόρο καθώς ο εντοπισμός του προβλήματος είναι 

συνήθως μια καλή αρχή για τη λύση του. Έτσι μπορεί να ελπίζει κανείς σε λύσεις ή 
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έστω βελτιώσεις στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η δομική αυτή 

επιφυλακτικότητα απέναντι στα δικαιώματα, σε πολλά θέματα, ιδίως προσωπικής 

ελευθερίας και ιδιωτικότητας, δικαιολογείται και από  σύγχρονα, υπερεθνικής 

εμβέλειας αιτήματα για αυξημένη δημόσια ασφάλεια. 

 Πιο συγκεκριμένα, πέρα από την εντατική επαφή του Συνηγόρου του Πολίτη 

με την πολιτική ηγεσία της αστυνομίας, σημαντική υπήρξε και η συνεργασία του με 

τις Περιφέρειες της χώρας και το Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ) για ζητήματα αλλοδαπών αλλά και υποθέσεις 

ιθαγένειας, καθώς και με τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 

Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) για την παρακολούθηση των 

υποθέσεων αναγνώρισης τίτλων σπουδών. 

Η επένδυση του Συνηγόρου σε στενές, εντατικές και φιλικές σχέσεις με τη 

διοίκηση φαίνεται να αποδίδουν καθώς όλο και περισσότερο σημειώνεται θετική 

αντίδραση στις υποδείξεις του Συνηγόρου του Πολίτη, ακόμα και υιοθέτηση 

προτάσεών του σε θεσμικό επίπεδο. 

Ωστόσο στο πεδίο των δικαιωμάτων των αλλοδαπών και των αιτούντων 

άσυλο, φαίνεται πως η επιρροή του Συνηγόρου, σε συνδυασμό με τις σχετικές 

δράσεις της κοινωνίας των πολιτών, είναι ενδεικτική. Για παράδειγμα, η ΕΛΑΣ σε 

ορισμένες περιπτώσεις ενσωμάτωσε αυτούσιες υποδείξεις του σε κανονιστικές 

αποφάσεις και εγκυκλίους της, ιδίως όσον αφορά στη στάση που πρέπει να τηρούν οι 

αστυνομικοί απέναντι στους πολίτες. Θα περιμέναμε λοιπόν ότι αυτές οι εξελίξεις θα 

συμβάδιζαν με την ανάλογη αύξηση της συχνότητας με την οποία ικανοποιούνται τα 

εύλογα αιτήματα των πολιτών που προσφεύγουν στο Συνήγορο, στην  

πραγματικότητα όμως, για παράδειγμα, παρατηρήθηκε συχνή πρακτική αυθαιρεσίας 

των αστυνομικών οργάνων. 

Όσον αφορά τη σχέση και τη συνεργασία του Συνηγόρου του Πολίτη με το 

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, τις περισσότερες φορές φάνηκε πως τα δικαιώματα του 

πολίτη και γενικότερα του ανθρώπου είναι μια πολυτέλεια που μπορεί κανείς να 

περιορίσει δίχως κόστος όταν διακυβεύεται κάποιο άλλο συλλογικό αγαθό, ιδίως η 

ασφάλεια. Αντίστοιχα προβλήματα υπήρξαν και με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, οπού 

παρά τη συστηματική του συνεργασία με ορισμένα σωφρονιστικά καταστήματα, το 

Υπουργείο αυτό περιόρισε την καλή του σχέση με το Συνήγορο, στα πιο ανώδυνα, 

από πολιτική τουλάχιστο άποψη, ζητήματα, όπως αυτό της ενδοοικογενειακής βίας, 

και εμπόδισε συστηματικά την πρόσβαση του Συνηγόρου του Πολίτη σε 
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σωφρονιστικά καταστήματα για τη διερεύνηση συγκεκριμένων καταγγελιών, με 

αποτέλεσμα να δημιουργείται η εντύπωση ότι μπορεί τελικά και να είναι βάσιμες. Η 

στάση αυτή αναμφίβολα είναι παράνομη και προβληματική, γι’ αυτό και σίγουρα ο 

Συνήγορος θα ασχοληθεί και μελλοντικά με το θέμα αυτό. 

Άλλο ένα σημαντικό θέμα με το οποίο ασχολήθηκε ο Συνήγορος ήταν το 

ζήτημα της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες του κρατικού 

μηχανισμού που ασχολούνται με το ζήτημα αυτό (Διεύθυνση Ιθαγένειας, Υπουργείο 

Παιδείας, διάφοροι δήμοι, ΑΕΙ, ΤΕΙ κτλ) καταπάτησαν τέτοιου είδους δικαιώματα 

επικαλούμενοι εθνικιστικά επιχειρήματα. 

Ακόμη, παρατηρήθηκε σκληρή στάση της διοίκησης σε πεδία, όπου για 

γενικότερους λόγους δημοσίου ή εθνικού συμφέροντος, η ερμηνεία του ισχύοντος 

δικαίου από την κρατική διοίκηση απέβαινε συνήθως σε βάρος του ατομικού 

δικαιώματος. Για παράδειγμα σε στρατολογικά γραφεία, ελληνικές πρεσβείες και 

προξενεία. 

Τέλος, τα τελευταία χρόνια υπήρξαν πολλά προβλήματα σχετικά με το θέμα 

της κατάστασης των μεταναστών στη χώρα μας. Υπήρξε μεν συνεργασία των επί 

μέρους Περιφερειών με την κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΣΔΔΑ και υιοθετήθηκαν 

κάποιες ρυθμιστικές υποδείξεις αλλά δεν υλοποιήθηκαν αναγκαίες διοικητικές 

διευθετήσεις. 

Ένα ιδιαίτερο πρόβλημα που απασχόλησε το Συνήγορο του Πολίτη είναι η 

έλλειψη συντονισμού που εκδηλώνεται κυρίως με την έλλειψη σχεδιασμού και 

προγραμματισμού. Για παράδειγμα, τους τελευταίους μήνες του 2006 

παρατηρήθηκαν προβλήματα στη λειτουργία των αρμόδιων υπηρεσιών των μεγάλων 

Περιφερειών, καθώς συνέπεσε, η μαζική ανανέωση των αρχικών αδειών των 

αλλοδαπών και η λήξη των συμβάσεων εποχικού προσωπικού που ήταν αρμόδιο για 

τη διεκπεραίωση του διοικητικού έργου. Αντίστοιχα φαινόμενα σημειώθηκαν και 

στην αντιμετώπιση και διαχείριση θεμάτων ευπαθών ομάδων, όπως είναι οι Ρομά 

Έλληνες πολίτες και οι αλλοδαποί που ζητούν πολιτικό άσυλο κυρίως στο θέμα της 

επιμελητείας που αφορά για παράδειγμα χώρους εγκατάστασης, εστίασης και 

κοινωνικής μέριμνας. 

Το θέμα όμως είναι πως θα πρέπει να διασφαλιστεί η αποτελεσματική 

παρέμβαση του Συνηγόρου  με την παροχή της δυνατότητας να προσκομίζει ενώπιον 

αρχών της συνταγματικής δικαιοσύνης βασικά ζητήματα προστασίας των 



Συνήγορος του Πολίτη 

 53

δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στην Ισπανία, ή να 

παρίσταται ως παρεμβαίνων σε σχετικές δίκες. 

Ωστόσο θα έπρεπε να επιφυλαχθεί κανείς να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 

οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου από τη διοίκηση, που τέθηκαν υπόψη 

του Συνηγόρου του Πολίτη μέχρι σήμερα, αντιπροσωπεύουν ή χαρακτηρίζουν το 

βαθμό προστασίας που απολαμβάνει ο πολίτης στη χώρα μας. 

 

 

3.2.2 Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας  
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2006 

 

 
 

Πηγή: Ετήσια Έκθεση, Συνήγορος του Πολίτη, 2006, σελ.128 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007 
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Πηγή: Ετήσια Έκθεση, Συνήγορος του Πολίτη, 2007, σελ.42 

 

Για τα τελευταία δύο έτη, όπως προκύπτει κι από τα παραπάνω γραφήματα, η 

μεγάλη πλειονότητα των υποθέσεων - προβλημάτων των πολιτών αφορά την 

κοινωνική ασφάλιση (75,56% για το 2006 και 75,19% για το 2007, δηλαδή τα δύο 

τρίτα των υποθέσεων), ενώ ακολουθούν με μεγάλη διαφορά τα θέματα υγείας 

(12,85% για το 2006 και 7,87% για το 2007) και προστασίας ανέργων και Ατόμων με 

Ειδικές Ανάγκες (8,34% για το 2006 και 11,12% για το 2007). 

Δυστυχώς ποικίλα προβλήματα όπως «η ανεπάρκεια των οικονομικών πόρων, 

η ανεργία, η αναπηρία, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, τα οικογενειακά προβλήματα, 

η άγνοια ως προς τα κοινωνικά δικαιώματα και ειδικότερα τις προϋποθέσεις και τον 

τρόπο ασκήσεώς τους, η απογοήτευση από το επίπεδο εξυπηρετήσεως των 

δικαιούχων των προνοιακών παροχών στις συναλλαγές με τη δημόσια διοίκηση 
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οδηγούν τους δικαιούχους των προνοιακών παροχών σε οικονομικό και κοινωνικό 

αποκλεισμό»48. 

Οι υποθέσεις που επιλύθηκαν στον κύκλο αυτό, αφορούσαν κυρίως θέματα 

υγείας και πρόνοιας και πιο συγκεκριμένα τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τις 

παροχές ασθένειας σε είδος και τις παροχές πρόνοιας σε χρήμα. Αφορούσαν ακόμη 

προβλήματα σχετικά με τη διοικητική δράση και οργάνωση στην κοινωνική 

προστασία του διοικούμενου. Πρόκειται ακόμη για υποθέσεις που αφορούν στις 

ανεπάρκειες των προνοιακών δομών και παροχών και στις δυσχέρειες πρόσβασης 

των οικονομικά αδύνατων πολιτών σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αντιστοίχως, 

τα προβλήματα που ανακύπτουν σε αυτούς τους τομείς εντοπίζονται στη θεμελίωση 

δικαιώματος (σύνταξης, ή επιδόματος κ.λ.π.), σε προβλήματα με την αναγνώριση 

χρόνου ασφάλισης κ.λ.π. 

Οι κυριότερες μορφές κακοδιοίκησης, όπως προέκυψαν από τις αναφορές που 

επιλύθηκαν, αφορούσαν κυρίως καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων και στην 

καταβολή παροχών και με την ελλιπή ενημέρωση των πολιτών. Οι φορείς στους 

οποίους εντοπίστηκε ο μεγαλύτερος όγκος των προβλημάτων είναι οι ασφαλιστικοί 

οργανισμοί και κυρίως το Ι.Κ.Α. και ο Ο.Γ.Α., το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

και οι Διευθύνσεις Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Πάντως, ο Κύκλος 

Κοινωνικής Προστασίας γίνεται αποδέκτης μιας γενικότερης δυσαρέσκειας απέναντι 

στην κοινωνική διοίκηση, όπως προκύπτει από τον μεγάλο αριθμό αναφορών 

(12,127) που αποτελούν περίπου το ένα τρίτο του συνόλου των αναφορών που 

υποβάλλονται στην Αρχή. Έτσι δικαιολογείται και το γεγονός ότι κύριος στόχος στον 

θεματικό αυτό κύκλο είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και η 

ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και της κοινωνικής 

διοίκησης. 

 Κατά τη διάρκεια του 2006 και του 2007 ο Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας 

χειρίστηκε 1.959 αναφορές, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 21,39% του συνόλου των 

νέων αναφορών που υποβλήθηκαν στον Συνήγορο του Πολίτη κατά το διάστημα 

αυτό. 

Η πλειονότητα των αναφορών αρμοδιότητας του Κύκλου Κοινωνικής 

Προστασίας αναφέρεται σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης και πιο συγκεκριμένα σε 

προβλήματα που σχετίζονται με κάθε λογής συνταξιοδοτικές παροχές. Μείωση 
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πάντως σημειώνεται στις αναφορές που σχετίζονται με την υπαγωγή στην ασφάλιση, 

ενώ αυξημένο εμφανίζεται το ποσοστό των αναφορών που θίγουν προβλήματα 

χρηματοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης. 

Την τετραετία 2003-2006 οι ασφαλιστικές υποθέσεις κυμάνθηκαν σε ποσοστά 

από 73,73% έως 80,57% (73,73% το 2003, 75,55% το 2004, 80,57% το 2005, 75,56% 

το 2006)49. Οι διοικητικές διαδικασίες όμως, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παράδειγμα, έχουν 

αρχίσει να βελτιώνονται καθώς άρχισαν να λειτουργούν σταδιακά τα ολοκληρωμένα 

πληροφοριακά συστήματα με αποτέλεσμα ο μέσος χρόνος διεκπεραίωσης των 

αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή θανάτου, που αποτελούσε το αντικείμενο 

σημαντικού μέρους των αναφορών που εξέταζε η Αρχή κυρίως τα πρώτα έτη της 

λειτουργίας της, έχει μειωθεί σημαντικά. 

Ωστόσο ο αριθμός των αναφορών που θέτουν ζητήματα διαδικασίας 

παραμένει σχετικά υψηλός αφού η μηχανογράφηση επεκτείνεται σταδιακά στα 

προγενέστερα έτη αφού υποθέσεις, όπως η αναγνώριση χρόνου ασφάλισης, απαιτούν 

τη συγκέντρωση παλαιότερων στοιχείων και συνήθως από περισσότερα 

υποκαταστήματα του ασφαλιστικού οργανισμού, με αποτέλεσμα να μη φαίνονται ή 

να μην έχουν τελικά αντίκτυπο στους πολίτες οι βελτιώσεις που έχουν γίνει και 

συνεχίζουν να γίνονται στον τομέα αυτό. 

 Παρατηρείται επίσης πως αν και ο αριθμός των αναφορών κινείται στα ίδια 

αριθμητικά επίπεδα τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τις αναφορές των πολιτών που 

σχετίζονται με την κοινωνική ασφάλισης, «τα αιτήματα εξελίσσονται σε 

΄΄περισσότερο απαιτητικά΄΄ με σημαντικότερα ποιοτικά και λειτουργικά 

χαρακτηριστικά και μεγαλύτερη δυσκολία διερεύνησης»50.  

 Μεγάλος αριθμός αναφορών αναφέρεται στην πολυνομία και στην ποιότητα 

του ρυθμιστικού πλαισίου που χαρακτηρίζει τον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. 

Πολλές φορές η νομοθεσία είναι ασαφής ή αντιφατική, δημιουργώντας αισθήματα 

αμφισβήτησης στους πολίτες σχετικά με την ορθότητα και τη νομιμότητα των 

διοικητικών πράξεων που τους αφορούν. 

 Ακόμη,  είναι αρκετές οι φορές που «η νομοθεσία δεν ερμηνεύεται από τα 

διοικητικά όργανα με βάση τις κρατούσες αρχές του δικαίου (κοινωνικοασφαλιστικού 

και διοικητικού), επειδή τα ασφαλιστικά όργανα θεωρούν ότι υπερβαίνουν την 

αρμοδιότητά τους, με αποτέλεσμα να μην επιλύονται οι υποθέσεις στα κατώτερα 
                                                 
49 Συνήγορος του Πολίτη, Ετήσια Έκθεση 2006, σελ.101. 
50 Συνήγορος του Πολίτη, Ετήσια Έκθεση 2006, σελ.102. 
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επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας, αλλά να συσσωρεύονται στα ανώτερα κλιμάκια 

και πολύ συχνά να καταλήγουν στην Αρχή»51. 

Επίσης, σε πολλά νομικά θέματα η νομολογία των δικαστηρίων αγνοείται 

επικαλούμενη τα υποκειμενικά όρια του δεδικασμένου όταν η ίδια η νομολογία και η 

θεωρία έχουν διευρύνει τις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων σε 

πανομοιότυπες υποθέσεις. Έτσι, για την επίλυση κοινωνικοασφαλιστικών 

προβλημάτων αναγκαίες κρίνονται νομοθετικές παρεμβάσεις και οργανωτικά μέτρα 

που θα εστιάζουν μεταξύ άλλων στην επιμόρφωση των ασφαλιστικών οργάνων, στην 

ενσωμάτωση της πάγιας νομολογίας στη νομοθεσία του ΙΚΑ, στην επέκταση της 

μηχανογράφησης σε όλα τα ταμεία και στον εμπλουτισμό της με στοιχεία των 

ασφαλισμένων από την έναρξη του ασφαλιστικού της βίου. 

Σημαντικό ρόλο βέβαια στο παραπάνω εγχείρημα θα παίξει ένα περισσότερο 

δραστήριος και ενεργός τύπος εποπτείας ώστε το εποπτεύον όργανο να υποστηρίζει 

νομικά και τεχνικά τον ασφαλιστικό οργανισμό στο πρόγραμμα για τον 

εκσυγχρονισμό του αφού η πολυπλοκότητα της νομοθεσίας, η πολυνομία και η 

ανάγκη προσαρμογής του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος σε σύγχρονα πρότυπα 

διοίκησης, είναι δεδομένα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Ο Κύκλος Ποιότητας Ζωής  

                                                 
51 Συνήγορος του Πολίτη, Ετήσια Έκθεση 2006, Σελ.102. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2006 

 

 
Πηγή: Ετήσια Έκθεση, Συνήγορος του Πολίτη, 2006, σελ.157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007 
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Πηγή: Ετήσια Έκθεση, Συνήγορος του Πολίτη, 2006, σελ.48 

 

Οι πιο σημαντικές υποθέσεις με τις οποίες ασχολήθηκε ο ΣτΠ το 2006 και το 

2007 ήταν αυτές που είχαν να κάνουν με το οικιστικό (29,98% για το 2006 και 

32,22% για το 2007) και με το φυσικό περιβάλλον (24,98% για το 2006 και 25,22% 

για το 2007). 

Οι αναφορές των πολιτών αποκαλύπτουν αφ’ ενός τη σχέση του ανθρώπου με 

το εγγύτερο περιβάλλον κι αφ’ ετέρου προβλήματα και φαινόμενα υποβάθμισης της 

ποιότητας ζωής. Ο Συνήγορος του Πολίτη αντιμετωπίζει ποικίλα θέματα που 

αφορούν μεν στην καθημερινότητα, είναι ωστόσο άρρηκτα συνδεδεμένα με τον 

ανθρώπινο παράγοντα ως μέρος του οικοσυστήματος όπως είναι η προστασία και η 

αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων, η έλλειψη πρασίνου στα μεγάλα αστικά 

κέντρα, το κυκλοφοριακό πρόβλημα, η διαχείριση των αποβλήτων, η ποιότητα της 

ατμόσφαιρας και του πόσιμου νερού. Καλείται γενικότερα να ερευνήσει ποικίλες 

υποθέσεις όπως για παράδειγμα η «επάρκεια έργων υποδομής (δίκτυα πόσιμου νερού, 

έργα αποχέτευσης, υγειονομική ταφή απορριμμάτων), τα καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, οι επιπτώσεις κυκλοφοριακών μέτρων και δημόσιων έργων, η 

προσβασιμότητα των πεζών και των ατόμων με αναπηρίες στην πόλη. Πεδίο συχνής 

παρέμβασης αποτελούν και οι περιπτώσεις δεσμεύσεων ιδιοκτησίας για 
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ρυμοτομικούς ή αρχαιολογικούς σκοπούς, καθώς και η καθυστέρηση καταβολής των 

σχετικών αποζημιώσεων»52. 

Η δυσκολία και τα κυριότερα προβλήματα στον κύκλο αυτό αφορούν τις 

ποικίλες διαστάσεις που έχουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα, την έλλειψη συνοχής 

και αποτελεσματικότητας της διοικητικής δράσης αλλά και τη μικρή σημασία που 

δίνεται στην ποιότητα της ανθρώπινης ζωής και της προστασίας του περιβάλλοντος 

σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη.  

«Ο μεγάλος αριθμός εμπλεκόμενων δημόσιων υπηρεσιών, η έλλειψη 

συντονισμού μεταξύ τους, τα διάσπαρτα νομοθετήματα και οι αστοχίες που συχνά τα 

χαρακτηρίζουν, η ελλιπής εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η ανεπαρκής 

εποπτεία των ιδιωτικών επεμβάσεων στο περιβάλλον από τις υπηρεσίες, είναι κοινές 

διαπιστώσεις στις υποθέσεις που ερευνώνται. Ο Συνήγορος προσπαθεί να συμβάλει 

στην αντιμετώπιση της δεινής αυτής πραγματικότητας, που αγγίζει πλέον τα όρια 

περιβαλλοντικής κρίσης, αξιοποιεί τη συσσωρευμένη του εμπειρία διατυπώνοντας 

επεξεργασμένες προτάσεις προς τη διοίκηση και τον νομοθέτη. Πάγια θέση του είναι 

ότι κάθε σχετική απόφαση και δραστηριότητα, είτε ιδιώτη είτε του κράτους, πρέπει 

να υλοποιείται με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την αρχή της 

αειφορίας»53.  

Από όλα τα παραπάνω προκύπτουν οι στόχοι του ΣτΠ για τον κύκλο 

ποιότητας ζωής που είναι η εξασφάλιση της κατασταλτικής δράσης της διοίκησης 

κατά την παραβίαση της νομοθεσίας καθώς και η συντονισμένη δράση και 

συνεργασία των συναρμόδιων υπηρεσιών για την εξάλειψη φαινομένων αυθαιρεσίας. 

Κι αυτό γιατί ο Συνήγορος του Πολίτη αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση και τον 

συντονισμό της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης καθώς και τοπικής 

αυτοδιοίκησης, ώστε οι υπηρεσίες να μπορέσουν να αναπτύξουν προληπτική και 

αποτελεσματική δράση για την περιβαλλοντική αειφορία πέρα από την κατασταλτική. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη αποκτώντας εμπειρία από το χειρισμό υποθέσεων 

στον κύκλο ποιότητας της ζωής αλλά και λαμβάνοντας υπόψη του και μελετώντας 

την ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική  κατάφερε μέρα με τη μέρα να γίνεται και 

περισσότερο αποτελεσματικός ακόμη κι όταν δρα κατασταλτικά.  

Από την άλλη πλευρά όμως, βρίσκονται οι παράνομες οικοδομικές άδειες, 

αυθαίρετα και παραλείψεις κατεδαφίσεων αυθαιρέτων, θέματα που χρόνια 
                                                 
52 Συνήγορος του Πολίτη, Ετήσια Έκθεση 2007, σελ.119. 
53 Συνήγορος του Πολίτη, Ετήσια Έκθεση 2007, σελ.119. 
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επισημαίνει  ο Συνήγορος του Πολίτη σε κάθε ετήσια έκθεσή του. Όσον αφορά 

επίσης τη ρύπανση από τη λειτουργία εγκαταστάσεων και πιο συγκεκριμένα από 

σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διαπιστώνεται μια σημαντική 

κατασταλτική δράση από την πλευρά της διοίκησης. 

 Από τη μελέτη της Ετήσιας Έκθεσης προκύπτει ότι η δημιουργία ενός 

διοικητικού μηχανισμού που θα δρα προληπτικά για την περιβαλλοντική αειφορία, 

αποτελεί το κυριότερο ίσως ζητούμενο αλλά χρειάζεται σχεδιασμό και 

προγραμματισμό. Ο Συνήγορος σαφώς συνεχίζει το έργο του και την προσπάθειά του 

αλλά η παραπάνω συνειδητοποίηση θα βοηθούσε στη συνειδητοποίηση του 

πραγματικού χρόνου και του αριθμού των ενεργειών που είναι απαραίτητες, τόσο από 

την πλευρά των δημοσίων υπηρεσιών, όσο κι από την πλευρά του Συνηγόρου του 

Πολίτη. 

 Συμπερασματικά για τον κύκλο αυτό, τα αιτήματα των πολιτών συνοψίζονται 

στην διασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης και στην προστασία εννόμων 

δικαιωμάτων πολιτών από πράξεις ή παραλείψεις της διοίκησης, οι οποίες σε ένα 

μεγάλο ποσοστό οδηγούν στην επιλογή της δικαστικής επίλυσης με τη συνακόλουθη 

επιβάρυνση της οικονομικής δαπάνης και της χρονοβόρου διαδικασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Ο Κύκλος Σχέσεων Κράτους- Πολίτη 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 

ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΟ 2006 

 

 

 

 
 

Πηγή: Ετήσια Έκθεση, Συνήγορος του Πολίτη, 2006, σελ.185 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 

ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΟ 2007 
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Πηγή: Ετήσια Έκθεση, Συνήγορος του Πολίτη, 2007, σελ.51 

 

 Οι αναφορές που απευθύνονται στο Συνήγορο του Πολίτη είναι σχετικές με 

πληροφόρηση και επικοινωνία, ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών, κακοδιοίκηση σε 

ΟΤΑ, ΔΕΚΟ, μεταφορές, εργασία, βιομηχανία, ενέργεια, φορολογία, τελωνεία, 

δημοσιονομικά θέματα, εμπόριο και κρατικές προμήθειες, παιδεία, γεωργία και 

αγροτική πολιτική. Στον κύκλο αυτό, όπως δείχνουν και τα παραπάνω γραφήματα, 

τους πολίτες που απευθύνονται στο ΣτΠ απασχολούν κυρίως τα προβλήματα παροχής 

υπηρεσιών και ευθύνης του δημοσίου (28,30% για το 2006 και 28,87% για το 2007). 

Ο Κύκλος Σχέσεων Κράτους- Πολίτη έχει αρμοδιότητα για ένα ευρύ φάσμα 

θεμάτων αποκομίζοντας έτσι μια σφαιρική εικόνα του τρόπου λειτουργίας της 

δημόσιας διοίκησης, θεωρητικά και πρακτικά, αλλά και των ειδικότερων διοικητικών 

προβλημάτων, οργανωτικής και λειτουργικής φύσεως, που αντιμετωπίζουν οι πολίτες 
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στις καθημερινές τους συναλλαγές με τη δημόσια διοίκηση στα πλαίσια της 

ελληνικής πραγματικότητας.  

Ο κύκλος αυτός είναι πολύ σημαντικός καθώς στοχεύει στην επίλυση 

αιτημάτων των πολιτών με αντικείμενο θέματα γενικότερης κακοδιοίκησης και μη 

τήρηση της αρχής της νομιμότητας, θέματα που συνήθως πρωταγωνιστούν στις 

καθημερινές συναλλαγές των πολιτών με τη δημόσια διοίκηση. Πιο συγκεκριμένα, 

χειρίζεται συνήθως υποθέσεις μη επαρκούς πληροφόρησης και κακής επικοινωνίας 

των πολιτών με τη διοίκηση, θέματα ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών, μη 

απάντησης ή καθυστέρησης απάντησης σε αιτήσεις πολιτών, παράλειψη οφειλόμενης 

ενέργειας και ανελαστικής εφαρμογής των νομοθετικών διατάξεων. Το παράδοξο 

είναι ότι για μια μεγάλη κατηγορία υποθέσεων, η ενημέρωση αποτελεί ταυτόχρονα 

και την ικανοποίηση του αιτήματος του πολίτη. 

Από τις ετήσιες εκθέσεις προκύπτει ότι η ελληνική δημόσια διοίκηση 

εφαρμόζει την αρχή της διαφάνειας στη δράση της με επιφύλαξη και δισταγμό. Πιο 

συγκεκριμένα, συμπεράσματα που αφορούν τις Δ.Ο.Υ. εστιάζονται κυρίως στα 

προβλήματα πολυνομίας, πολυπλοκότητας του τρόπου συμπλήρωσης των 

φορολογικών δηλώσεων και στη μεγάλη καθυστέρηση απάντησης σε αιτήσεις αλλά 

και στην ανεπαρκή ενημέρωση των πολιτών από υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ. σχετικά με 

τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν.  

Επισημαίνονται ακόμη περιπτώσεις όπου μια αναφορά κρίνεται γενικότερου 

ενδιαφέροντος λαμβάνοντας υπόψη ποσοτικά ή ποιοτικά χαρακτηριστικά ώστε να 

προτείνονται νομοθετικές ρυθμίσεις και λειτουργικές βελτιώσεις για να 

΄΄προβλέπονται΄΄ φαινόμενα κακοδιοίκησης και να γίνονται μακροπρόθεσμα 

ουσιαστικές βελτιώσεις στον τομέα των σχέσεων κράτους και πολιτών. 

Όσον αφορά τη συνεργασία των υπηρεσιών με τον Συνήγορο του Πολίτη, ο 

τελευταίος έχει καταβάλει κατά τα τελευταία κυρίως έτη σημαντικές προσπάθειες, 

όπως αναφέρει ο ίδιος, ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία του με τους σχετικούς 

διοικητικούς φορείς και υπηρεσίες και το θετικό είναι πως αν και αρχικά 

αντιμετωπίστηκε με καχυποψία, στην πορεία τα πράγματα άλλαξαν θετικά. 

Κατά τη διάρκεια του 2006 ο Κύκλος Σχέσεων Κράτους- Πολίτη χειρίστηκε 

ποσοστό 31,91% επί του συνόλου των αναφορών που υποβλήθηκαν στον Συνήγορο 

του Πολίτη, ποσοστό που από την αρχή της λειτουργίας του θεσμού εξακολουθεί να 

παραμένει υψηλό και σχετικά σταθερό. Αξίζει να τονισθεί πως  σημαντικός είναι και 

ο αριθμός των αναφορών που υποβάλλονται από τους ίδιους τους υπαλλήλους της 
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διοίκησης για θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή τους σχέση και κατάσταση, για 

τα οποία όμως η Αρχή δεν μπορεί να επιληφθεί διότι στερείται αρμοδιότητας από τον 

νόμο. Ιδιαίτερα συχνή μάλιστα είναι η περίπτωση μη απάντησης σε ερωτήματα και 

αιτήματα υπαλλήλων κι αυτό είναι πολύ άσχημο καθώς αποτελεί τυπική έκφραση 

κακοδιοίκησης.  

Ακόμη, από τις αναφορές των πολιτών που αφορούν στις σχέσεις κράτους και 

πολιτών, διαφαίνεται η πρόθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για εξορθολογισμό της 

δράσης της δημόσιας διοίκησης κυρίως μέσω του ελέγχου της νομιμότητας, για 

παράδειγμα σε θέματα που σχετίζονται με τη χορήγηση αδειών ίδρυσης πρατηρίων 

καυσίμων σε υπηκόους κρατών- μελών της ΕΕ, το τέλος ταξινόμησης για 

κληρονόμους ΑμεΑ οι οποίοι είχαν παραλάβει αυτοκίνητα με ατέλεια, τον 

καταλογισμός οφειλής για κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ενώ θα πρέπει να 

αντιμετωπιστεί και τα κυριότερα προβλήματα που προκύπτουν απ’ την επαφή των 

πολιτών με τη δημόσια διοίκηση αφορούν τα την κακή συμπεριφοράς δημοσίων 

υπαλλήλων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5 Ο Κύκλος Προστασίας Παιδιού 
 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΣΔΠ) ΓΙΑ ΤΟ 2006 
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Πηγή: Ετήσια Έκθεση, Συνήγορος του Πολίτη, 2006, σελ.216 

 
 
 
 

 
 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΣΔΠ) ΓΙΑ ΤΟ 2007 
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Πηγή: Ετήσια Έκθεση, Συνήγορος του Πολίτη, 2007, σελ.57  
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2006 
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Πηγή: Ετήσια Έκθεση, Συνήγορος του Πολίτη, 2006, σελ.217 
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Πηγή: Ετήσια Έκθεση, Συνήγορος του Πολίτη, 2007, σελ.59  

 

Αναφορικά με τον κύκλο Δικαιωμάτων του Παιδιού προκύπτει από τα 

παραπάνω γραφήματα παραβίαση των δικαιωμάτων που προβλέπονται από τη Διεθνή 

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού που κατά κύριο λόγο έχουν να κάνουν με το 

ρόλο και την ευθύνη των γονέων, το δικαίωμα στην εκπαίδευση, την οικογενειακή 

επανένωση και το χωρισμό από τους γονείς. Γενικότερα, οι υποθέσεις που κλήθηκε 

να διεκπεραιώσει  ο Συνήγορος του Πολίτη αφορούσαν κυρίως την εκπαίδευση 

(34,31% για το 2006 και 35,56% για τι 2007), κατόπιν την οικογένεια- υποκατάστατη 

φροντίδα (20,60% για το 2006 και 18,50% για το 2007), επίσης την υποδοχή 

αλλοδαπών και προσφύγων (14,71% για το 2006 και 15,42% για το 2007) και τέλος 

υγεία, πρόνοια, ασφάλεια και κοινωνική ασφάλιση ανηλίκων (11,27% για το 2006 

και 13,66% για το 2007).  

Στη διάρκεια του έτους 2007, κατά το οποίο συμπληρώθηκαν 4 χρόνια 

λειτουργίας του Κύκλου Δικαιωμάτων του Παιδιού, έγιναν προτάσεις από τον 
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θεματικό αυτό κύκλο για την προσαρμογή της διοικητικής πρακτικής και της 

νομοθεσίας στις επιταγές των Διεθνών Συμβάσεων που  έχουν γίνει τις περισσότερες 

φορές μέχρι σήμερα σεβαστές από τους αρμόδιους πολιτειακούς φορείς, εκτός βέβαια 

από τις περιπτώσεις στις οποίες οι προτάσεις συνεπάγονταν επιβάρυνση του κρατικού 

προϋπολογισμού. 

 Από τις αναφορές των πολιτών προκύπτει ότι οι περισσότερες υπηρεσίες 

παιδικής προστασίας της χώρας δεν διαθέτουν ειδικευμένο προσωπικό, αφού οι 

υπάλληλοι δεν έχουν εξειδικευμένες γνώσεις ώστε να μπορούν εκπληρώνουν τη 

συνταγματική επιταγή για προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων, ιδίως όσων 

βρίσκονται σε ένδεια ή γίνονται θύματα παραβιάσεων στην καθημερινή τους ζωή. 

 Στην ελληνική κοινωνία είναι αλήθεια ότι επικρατεί ακόμη και μάλιστα σε 

μεγάλο βαθμό η αντίληψη ότι το παιδί είναι ΄΄ιδιοκτησία΄΄ των γονέων του, άρα δεν 

μπορεί να κάνει σεβαστή την προσωπικότητά του και τις απόψεις του. Για την 

πληρέστερη εφαρμογή των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τη Διεθνή Σύμβαση 

Δικαιωμάτων του Παιδιού, η ελληνική πολιτεία θα πρέπει να οργανώνει και να 

στελεχώνει πλήρως και κατάλληλα τις σχετικές υπηρεσίες της. Ακόμη να 

επιμορφώνει συνεχώς το προσωπικό τους καθώς πρόκειται για ένα τόσο ευαίσθητο 

θέμα και για το οποίο απαιτείται η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας αφού μιλούμε για 

θέματα προστασίας παιδιών. 

Ως προς τις υποθέσεις παραβιάσεων δικαιωμάτων ανηλίκων που χειρίστηκε 

κατά το έτος 2007 ο Συνήγορος του Παιδιού, «σημειώθηκε αύξηση 26,42 % στον 

αριθμό των νέων αναφορών που κατατέθηκαν (συνολικά 378)», ενώ ασχολήθηκε 

ακόμη «με 89 αναφορές που είχε δεχθεί κατά τα προηγούμενα έτη και οι οποίες 

έκλεισαν μέσα στο 2007». Από το σύνολο των νέων αναφορών, «το 77,40 % 

στρέφεται κατά δημοσίων φορέων/λειτουργών, ενώ το 22,60% αφορά παραβιάσεις 

δικαιωμάτων του παιδιού από ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα»54. 

Θεματικά για τα έτη 2006 και 2007, οι υποθέσεις με τις οποίες ασχολήθηκε ο 

Συνήγορος του Παιδιού αφορούν τα εξής: Εκπαίδευση, οικογένεια και υποκατάστατη 

φροντίδα, υγεία, πρόνοια, κοινωνική ασφάλιση ανηλίκων και παιδικοί σταθμοί, 

υποδοχή ανηλίκων μεταναστών - προσφύγων και οικογενειακή συνένωση, 

κακοποίηση και εκμετάλλευση ανηλίκων, ταυτότητα και πιστοποιητικά γέννησης, 

                                                 
54 Συνήγορος του Πολίτη, Ετήσια Έκθεση 2007, σελ.167. 
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κοινωνική συμμετοχή και ψυχαγωγία, επίπεδο ζωής και διαβίωση, το παιδί ως 

καταναλωτής και άλλα. 

Οι βάσιμες υποθέσεις με τις οποίες ασχολήθηκε ο Συνήγορος του Παιδιού 

(49,50 % του συνόλου των αναφορών που ολοκληρώθηκαν κατά το 2007) είχαν την 

παρακάτω εξέλιξη: «α) Από τις περιπτώσεις παραβίασης δικαιώματος από δημόσιο 

φορέα, στο 61,16% επήλθε επίλυση του προβλήματος ύστερα από την παρέμβαση της 

Αρχής, το 24,27% δεν επιλύθηκε λόγω νομοθετικών κενών, οργανωτικών 

δυσλειτουργιών κλπ., το 6,80% επιλύθηκε χωρίς παρέμβαση του Συνηγόρου ενώ στο 

7,77% η διοίκηση δεν έκανε δεκτές τις προτάσεις της Αρχής», ενώ «β) Από τις 

υποθέσεις που στρέφονταν κατά ιδιωτών, στο 59,74% % των περιπτώσεων ο 

Συνήγορος διαπίστωσε προσβολή δικαιώματος παιδιού και προέβη στις 

ενδεικνυόμενες ενέργειες (κινητοποίηση αρμοδίων υπηρεσιών, διατύπωση 

προτάσεων, παροχή συμβουλών προς τους εμπλεκόμενους κ.α.), στο 15,58% δεν 

διαπιστώθηκε προσβολή δικαιώματος παιδιού, ενώ στο 24 % η έρευνα διεκόπη 

ύστερα από αίτημα του αναφερόμενου ή για άλλους λόγους (όπως μη αποδοχή της 

διαμεσολαβητικής παρέμβασης της Αρχής σε υποθέσεις διαφωνίας γονέων για 

θέματα επιμέλειας ή επικοινωνίας των γονέων με τα παιδιά τους)»55. 

Ανεξάρτητα από την υποβολή αναφορών, ο Συνήγορος του Παιδιού για να 

προασπίσει και να προαγάγει τα συμφέροντα του παιδιού δραστηριοποιήθηκε 

κάνοντας δημόσιο διάλογο, προωθώντας πολιτικές που αφορούσαν το παιδί, 

διακινώντας έντυπη και ηλεκτρονική ενημέρωση και προτείνοντας την εφαρμογή 

μέτρων για τα δικαιώματα του παιδιού. 

Σημαντικές ήταν οι δραστηριότητες του Συνηγόρου του Παιδιού και στο 

εξωτερικό, ιδίως μάλιστα κατά το έτος 2007 οπότε ο Βοηθός Συνήγορος για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού ολοκλήρωσε τη θητεία του ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. «Υπ’ αυτή την ιδιότητα συμμετείχε ως ομιλητής 

στο πρώτο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα Παιδιά στο Βερολίνο, στην τακτική σύνοδο 

των Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας στην Κωνσταντινούπολη ως εισηγητής της 

θεματικής «τα Δικαιώματα του Παιδιού σε μια εκπαιδευτική προοπτική», σε ειδική 

ακρόαση για τα δικαιώματα του παιδιού στο Ευρωκοινοβούλιο, στο ετήσιο συνέδριο 

Συνηγόρων του Παιδιού στη Βαρκελώνη, στη διηπειρωτική συνάντηση Συνηγόρων 

του Παιδιού στη Φλωρεντία, στη Συνάντηση Συνηγόρων για τα Δικαιώματα του 

                                                 
55 Συνήγορος του Πολίτη, Ετήσια Έκθεση 2007, Σελ.167. 
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Παιδιού της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στη διάσκεψη του Συμβουλίου της Ευρώπης 

με θέμα «Διεθνής δικαστική προστασία για τα παιδιά», όπως και σε διάφορα διεθνή 

συνέδρια, ομάδες εργασίας56 και άλλα». 

 

 

3.2.6 Ο ΣτΠ ως φορέας της αρχής ίσης μεταχείρισης  
 

 Με τον νόμο 3304/2005 ενεργοποιήθηκαν στο εσωτερικό της ελληνικής 

έννομης τάξης οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προώθηση της 

αρχής της ίσης μεταχείρισης και την καταπολέμηση των διακρίσεων για λόγους 

φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, 

ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού57. 

 Ο Συνήγορος του Πολίτη, έχοντας πλέον κλείσει τρία χρόνια από την 

δραστηριοποίησή του στο πεδίο προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης, 

ασχολήθηκε με σχετικά θέματα παρά το ότι τον τελευταίο χρόνο δέχτηκε μάλλον 

μικρό σχετικά αριθμό αναφορών, που εμπίπτουν στο πεδίο των διακρίσεων. Χαμηλή 

όμως είναι η δραστηριοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, στην θα γίνει αναφορά 

παρακάτω σε συνδυασμό με τη μειωμένη ενεργοποίηση των θεσμικών φορέων που 

εμπλέκονται σύμφωνα με τον νόμο. Τα παραπάνω δεν μπορούν παρά να 

προβληματίζουν σχετικά με την αξιοποίηση των προκλήσεων που θέτει η αρχή 

προώθησης της ίσης μεταχείρισης.  

Από την άλλη πλευρά, σημαντική για την προσπάθεια του Συνηγόρου υπήρξε 

η συνεισφορά της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο πεδίο αυτό, η 

οποία εκδηλώθηκε με συχνές αποφάσεις και οδηγίες της σχετικές με την ενσωμάτωση 

των οικείων κοινοτικών οδηγιών και την εφαρμογή τους στην ελληνική έννομη τάξη 

καθώς και με τη συνεργασία της σε σειρά γενικότερων ζητημάτων ίσης μεταχείρισης.   

 Η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της αρχής της ίσης 

μεταχείρισης είναι στόχοι που για να επιτευχθούν πρέπει να υπάρξει συνεργασία και 

ταυτόχρονη δράση πολλών διοικητικών θεσμών, ακόμη και κοινωνικών, αφού μόνο η 

κοινή προσπάθεια που μπορεί να πετύχει μέσω αμοιβαίου συντονισμού, φαίνεται να 

αποτελεί «πρωταρχικό αίτημα των εθνικών αρχών των κρατών- μελών της ΕΕ στις 

οποίες έχει ανατεθεί η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προαγωγή της αρχής της 
                                                 
56 Συνήγορος του Πολίτη, Ετήσια Έκθεση 2007, σελ.168. 
57 Συνήγορος του Πολίτη, Ετήσια Έκθεση 2006, σελ.223. 
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ίσης μεταχείρισης στις μεταξύ τους επαφές»58. Πράγματι «η δραστήρια συνεργασία 

τους στο πεδίο της αμοιβαίας ενημέρωσης, της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και των 

καλών πρακτικών έχει καταστεί δυνατή μέσα από το δίκτυο Equinet, του οποίου ο 

Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη αποτελεί πλήρες μέλος». Εξάλλου «η κρισιμότητα 

αυτής της οριζόντιας δικτύωσης για την αποτελεσματική εφαρμογή της κοινοτικής 

νομοθεσίας και η τόνωση των διεργασιών εδραίωσης μιας κοινής νομικής και 

πολιτικής κουλτούρας ίσης μεταχείρισης αναγνωρίστηκαν πλέον έμπρακτα από την 

ίδια την Επιτροπή της ΕΕ μέσω της πρωτοβουλίας της να καλέσει σε αντίστοιχη 

επαφή τις εθνικές αρχές προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των φύλων»59. 

 

 

3.2.7 Σχόλια- Συμπεράσματα 
 

 Η παραπάνω αποτίμηση της δραστηριότητας του Συνηγόρου του Πολίτη κατά 

τα δύο τελευταία ιδίως έτη, οδηγεί στη σκέψη ότι ο πολίτης αντιμετωπίζει μεν 

ποικίλα προβλήματα που αφορούν τη δράση της δημόσιας διοίκησης, συνηθίζει όμως  

πλέον να απευθύνεται στο Συνήγορο του Πολίτη, γεγονός που καθιστά το ρόλο του 

σημαντικό τόσο γα τους ίδιους τους πολίτες όσο και για τη δημόσια διοίκηση. 

 Τα προβλήματα κακοδιοίκησης προκύπτει ότι είναι πολλά, ο δε Συνήγορος 

προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει και να τα διαχειριστεί στοχεύοντας στη θετική 

έκβασή τους.. Τα τελευταία δύο έτη ο Συνήγορος του Πολίτη κατάφερε να επιλύσει 

προβλήματα κακοδιοίκησης ύστερα από ενέργειές του σε ποσοστό περίπου 77% και 

αυτό είναι πολύ σημαντικό προκειμένου να αξιολογηθεί η αναγκαιότητα της 

θέσπισής του. Μόνο σε ποσοστό 8,61% δεν κατάφερε να επιλύσει το πρόβλημα 

κακοδιοίκησης ή οι δημόσιες αρμόδιες υπηρεσίες δεν αποδέχτηκαν τις προτάσεις του. 

Ακόμα μικρότερο (6,2%) είναι το ποσοστό των υποθέσεων στο οποίο παρουσιάστηκε 

αδυναμία επίλυσης προβλήματος λόγω νομοθετικών κενών ή οργανωτικών 

δυσλειτουργιών, ενώ δεν πρέπει να παραβλέπεται και ένα ποσοστό της τάξεως του 

8% που αφορά υποθέσεις και προβλήματα που επιλύθηκαν χωρίς ενέργειές του. 

 Τα πιο συνηθισμένα τώρα θέματα στα οποία παρουσιάστηκε αδυναμία 

επίλυσης του προβλήματος και αφορούν νομοθετικά κενά και δυσλειτουργίες, είναι η 

παροχή υπηρεσιών και η ευθύνη του δημοσίου, η κοινωνική ασφάλιση, η αστική 
                                                 
58 Συνήγορος του Πολίτη, Ετήσια Έκθεση 2006, σελ.225. 
59 Συνήγορος του Πολίτη, Ετήσια Έκθεση 2006, σελ.225. 
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κατάσταση, οι προσλήψεις (εκτός ΑΣΕΠ) και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου, η 

γεωργία και η αγροτική πολιτική, καθώς και η εκπαίδευση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
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4.1 ΑΙΤΙΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

 Από όλα τα παραπάνω προκύπτει πως ο πολίτης «δεν εμπιστεύεται τη 

δημόσια διοίκηση κι αυτό δυστυχώς είναι χειρότερο από το να μην ήταν 

ευχαριστημένος από αυτήν»60. Γιατί τότε χάνεται το αναγκαίο έρεισμα, το οποίο 

πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στη δημόσια υπηρεσία, που τυπικά οφείλει να υπηρετεί 

τον πολίτη και στην κοινωνία, η οποία πρέπει να επικοινωνεί με τη δημόσια διοίκηση. 

Όταν χαθεί αυτή η επικοινωνία, είναι πολύ δύσκολο, ακόμη κι αν γίνουν ριζικές 

αλλαγές στην ίδια τη δημόσια διοίκηση, να αποκατασταθεί η ορθολογική, 

αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. 

 Τέσσερις είναι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους φαίνεται ότι ο πολίτης δεν 

εμπιστεύεται τη διοίκηση και δυσανασχετεί όταν πρέπει να έρθει σε επαφή με αυτήν, 

καθώς ο εντοπισμός του προβλήματος αποτελεί σίγουρα ένα σημαντικό βήμα για την 

επίλυσή του. 

Ο πρώτος και πολύ σημαντικός λόγος είναι «η μέχρι πολύ πρόσφατα πάγια 

τακτική των ελληνικών κυβερνήσεων, ανεξαρτήτως κομματικής ταυτότητας, να 

στελεχώνουν τη δημόσια διοίκηση με κριτήρια πελατειακής κι όχι αξιοκρατικής 

αντίληψης με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται στο εσωτερικό της Δημόσιας Διοίκησης 

μεγάλος αριθμός υπαλλήλων, χωρίς τις ανάλογες εξειδικευμένες γνώσεις και την 

τεχνική κατάρτιση που αποτελούν προϋπόθεση για την προσαρμογή του κρατικού 

μηχανισμού στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου και ολοένα πιο σύνθετου κράτους, 

καθώς και στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και του διεθνούς 

περιβάλλοντος στο οποίο η Ελλάδα είναι πλέον ενσωματωμένη»61. 

 Ο δεύτερος λόγος προέκυψε από μια στάση που πρωτοεμφανίστηκε στη 

μεταπολιτευτική περίοδο. Η μη εφαρμογή της νομοθεσίας όταν διαπιστώνεται 

παραβίαση των κειμένων διατάξεων, θεωρείται θεμιτή. Έτσι όμως παραβιάζεται η 

αρχή του κράτους δικαίου και ενισχύεται η αυθαιρεσία και η ασυδοσία, ενώ 

μειώνεται η αξιοπιστία του νομοθετικού συστήματος στην αντίληψη των πολιτών, 

προκειμένου να δικαιολογηθεί η μη εφαρμογή της νομοθεσίας. 

                                                 
60 www.koinoniapoliton.gr. 
61 Ε. Μπέσιλα- Μακρίδη, Έλεγχος Διοίκησης: Το δικαίωμα της αναφοράς, Οι Ανεξάρτητες Αρχές 
(Ν.3051/2002), Ο Συνήγορος του Πολίτη, ό.π., σελ.208-209. 
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 Ο τρίτος λόγος οφείλεται στην πολυνομία, τις νομοτεχνικές ατέλειες και το 

δυσνόητο περιεχόμενο πολλών νομοθετικών διατάξεων, υπουργικών αποφάσεων ή 

σχετικών εγκυκλίων. Με αυτόν τον τρόπο η κείμενη νομοθεσία «οδηγεί σε 

επικαλύψεις και ασάφειες που προάγουν την αδιαφάνεια και δημιουργούν 

δυσλειτουργία στη διοίκηση»62. 

 Ο τέταρτος λόγος σχετίζεται με τις μεγάλες καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση 

των υποθέσεων των πολιτών που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην έγκαιρη, 

αποτελεσματική και υπεύθυνη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών. Οι 

καθυστερήσεις αυτές οφείλονται στην έλλειψη γνώσεων και της εξειδικευμένης 

κατάρτισης της πλειοψηφίας του προσωπικού που στελεχώνει τη δημόσια διοίκηση, 

αλλά και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

 Ο Συνήγορος αντιμετωπίζει φαινόμενα κακοδιοίκησης κυρίως στους τέσσερις 

μεγάλους τομείς της δημόσιας διοίκησης: α) στους οργανισμούς αυτοδιοίκησης α’ και 

β’ βαθμού, β) στις πολεοδομικές υπηρεσίες, γ) στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες 

και δ) στα ασφαλιστικά ταμεία σε ό,τι αφορά την έγκαιρη έκδοση συντάξεων. Και 

δεν είναι τυχαίο ότι πρόκειται για τομείς, στους οποίους παρατηρείται συνήθως 

έλλειψη ανθρωπίνου δυναμικού με γνώσεις και κατάρτιση, που να του επιτρέπει να 

ανταποκριθεί με επάρκεια στο ολοένα και πιο σύνθετο αντικείμενο της αρμοδιότητάς 

του. Πρόκειται ακόμη για τομείς, οι οποίοι ασχολούνται με σοβαρά ζητήματα 

πολιτών σε καθημερινή βάση.   

 

 

4.2 ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 
 

Πολλές κυβερνήσεις στην ιστορική και πολιτική πραγματικότητα της Ελλάδας 

κρίθηκαν ως ιδιαίτερα παραγωγικές, αλλά αυτό δυστυχώς δε σημαίνει ότι οι πολίτες 

είναι πάντα ευχαριστημένοι με αυτές, αφού η αύξηση της παραγωγικότητας δεν είναι 

πάντα το ζητούμενο για τους ίδιους τους πολίτες. Όλες οι προσπάθειες για την 

επίτευξη της στρατηγικής και των στόχων μιας κυβέρνησης είναι μάταιες, αν αυτές 

δεν ταυτίζονται και με τις επιθυμίες των πολιτών, αφού αυτές οι επιθυμίες στα 

                                                 
62 Ε. Μπέσιλα- Μακρίδη, Έλεγχος Διοίκησης: Το δικαίωμα της αναφοράς, Οι Ανεξάρτητες Αρχές 
(Ν.3051/2002), Ο Συνήγορος του Πολίτη, ό.π., σελ.209. 
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σύγχρονα δημοκρατικά πολιτεύματα θα πρέπει να καθορίζουν τον σχεδιασμό, τις 

αποφάσεις και τη δράση της κυβέρνησης. 

Πράγματι μια «βασική αδυναμία» του δημοκρατικού πολιτεύματος είναι ότι 

δεν αναπτύχθηκε στην Ελλάδα «η κοινωνία των πολιτών». Έτσι, μέσα στο υπάρχον 

πολιτικό σύστημα ο πολίτης «καταπιέζεται και ταλαιπωρείται από τη γραφειοκρατία 

και την κακοδιοίκηση» αφού τα στενά κομματικά πολλές φορές συμφέροντα 

«υπερισχύουν συστηματικά των ευρύτερων συμφερόντων του πολίτη»63. 

Εξάλλου, όπως παραδέχθηκε και ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου64 στη 

Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας  Τάξης και Δικαιοσύνης «υπάρχει 

μια αδράνεια στη δημόσια διοίκηση, ένα κλίμα εκφυλισμού και μια παθογένεια της 

δημόσιας διοίκησης» διότι «δεν αναπτύξαμε ποτέ ελεγκτικούς μηχανισμούς»65. 

Η γραφειοκρατία, με τον αρνητικό της ορισμό66 αναπαράγει την 

αναποτελεσματικότητα της διοίκησης και ταυτόχρονα οδηγεί σε φθορά το προσωπικό 

της, αλλά ακόμη και τους ίδιους τους πολίτες, αφού παρεμποδίζει την ανάπτυξη 

σημείων επαφής και συνεργασίας με τους πολίτες. Συγκεκριμένα οι διαδικασίες με τις 

οποίες λειτουργεί το διοικητικό σύστημα συνεχίζουν «να είναι περίπλοκες και 

ιδιαίτερα γραφειοκρατικές». Εξάλλου δεν έχει τελικά τόσο μεγάλη σημασία «το πόσο 

κοντά στον πολίτη βρίσκεται το κράτος και η εξουσία αλλά το πόσο ο ίδιος ο πολίτης 

μπορεί να επηρεάζει τις αποφάσεις αυτής της εξουσίας και πόσο καλά εξυπηρετείται 

από τις κρατικές υπηρεσίες»67.  Όταν ο πολίτης βρίσκεται στο κέντρο των πολιτικών 

αποφάσεων της κυβέρνησης, όταν γίνονται έρευνες που ζητούν τη γνώμη του για τις 

πολιτικές επιλογές που τον επηρεάζουν, όταν του αποδίδεται ο σεβασμός που του 

αρμόζει και που του αξίζει, τότε μπορεί να μιλήσει κανείς για ποιότητα στη διοίκηση. 

Πιο συγκεκριμένα, ποιότητα στη δημόσια διοίκηση σημαίνει σύγχρονες 

μεθόδους διοίκησης, που αναβαθμίζονται συνεχώς και αναβαθμίζουν στη συνέχεια 

και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, έχουν δε ως γνώμονα δράσης τον πολίτη, τον κάθε 
                                                 
63 Ε. Μπέσιλα- Μακρίδη, Έλεγχος Διοίκησης: Το δικαίωμα της αναφοράς, Οι Ανεξάρτητες Αρχές 
(Ν.3051/2002), Ο Συνήγορος του Πολίτη, ό.π., σελ.198-199. 
64 Βλ. το Πρακτικό της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης 
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ο 
Συνήγορος του Πολίτη και το Σώμα Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης», Περίοδος Θ΄- 
Σύνοδος Α΄, 1997, σ. 2 και 3 στην Ε. Μπέσιλα- Μακρίδη, Έλεγχος Διοίκησης: Το δικαίωμα της 
αναφοράς, Οι Ανεξάρτητες Αρχές (Ν.3051/2002), Ο Συνήγορος του Πολίτη, ό.π., σελ.199. 
65 Ε. Μπέσιλα- Μακρίδη, Έλεγχος Διοίκησης: Το δικαίωμα της αναφοράς, Οι Ανεξάρτητες Αρχές 
(Ν.3051/2002), Ο Συνήγορος του Πολίτη, ό.π., σελ.199. 
66 Βλ. παραπάνω. 
67 Ε. Μπέσιλα- Βήκα, Ο ρόλος του πολίτη στη σύγχρονη δημόσια διοίκηση, ό.π., σελ.1. 
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πολίτη ξεχωριστά ως ατομικότητα αφού θα πρέπει να είναι σεβαστή και υπολογίσιμη 

η ατομικότητα του καθενός πέρα από σύνολα ατόμων ως συλλογικότητες. Η 

αναβάθμιση αυτή είναι απαραίτητη, εφόσον στοχεύει στη βελτίωση των σχέσεων 

κράτους- πολίτη. Τα αποτελέσματα αυτής της σχέσης είναι που δικαιώνουν ή όχι την 

αποστολή των διοικητικών υπηρεσιών οδηγούν στην κοινωνική καταξίωση των 

στελεχών της δημόσιας διοίκησης. 

Παράλληλα η δημόσια διοίκηση «προϋποθέτει το συστηματικό έλεγχο και την 

παρακολούθηση του τρόπου αντιμετώπισης των αιτημάτων των πολιτών, καθώς και 

«την ανταπόκριση της διοίκησης σε αυτά». Πράγματι «ο προσδιορισμός ρητών 

προθεσμιών για την ολοκλήρωση των διοικητικών ενεργειών, η τήρηση της 

διαφάνειας και της δικαιοσύνης στη λήψη των αποφάσεων, η δυνατότητα 

καταγγελίας από μέρους των πολιτών, ο αξιόπιστος και αντικειμενικός έλεγχος των 

περιπτώσεων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης αποτελούν μέτρα άμεσης 

προτεραιότητας για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την προστασία των 

πολιτών από την κρατική αυθαιρεσία»68. 

Βέβαια στη σύγχρονη διοικητική δράση θα πρέπει να εξασφαλίζονται «αρχές» 

όπως είναι «η αρχή της νομιμότητας, το δημόσιο συμφέρον και η προστασία του 

διοικουμένου»69. Οι ιδιώτες είναι αυτοί που μπορούν να πράξουν ό,τι δεν 

απαγορεύεται, τη στιγμή που η διοίκηση μπορεί να πράξει μόνο ό,τι επιτρέπεται 

σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας. 

Στο σύγχρονο φιλελεύθερο κράτος, η έννοια του δημοσίου συμφέροντος 

αφορά γενικότερα το συμφέρον όλων των μελών της κοινωνίας ως σύνολο, αλλά και 

ειδικότερα κάθε ατόμου χωριστά. Στο σύγχρονο δημοκρατικό κράτος πρόνοιας, τόσο 

το ατομικό όσο και το κοινωνικό συμφέρον αποτελούν πτυχές του δημοσίου 

συμφέροντος, άρα η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος θα πρέπει να δίνει και 

την ανάλογη αξία σε συγκεκριμένα άτομα ή κοινωνικές ομάδες, δεν μπορεί δηλαδή 

να γίνεται σε βάρος τους. Αντίστοιχα, δεν θα πρέπει να υφίσταται περιορισμός 

ατομικών, πολιτικών ή κοινωνικών δικαιωμάτων για χάρη ενός κάποιου γενικότερου 

συμφέροντος, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις υψίστης σημασίας και σύμφωνα 

με την αρχή της αναλογικότητας. 

                                                 
68 Ε. Μπέσιλα- Μακρίδη, Έλεγχος Διοίκησης: Το δικαίωμα της αναφοράς, Οι Ανεξάρτητες Αρχές 
(Ν.3051/2002), Ο Συνήγορος του Πολίτη, ό.π., σελ.199. 
69 www.greeklaws.com/fora/index.php?act=Print&client=printer&f=33&t=19545. 
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Ο κοινωνικός ρόλος του σύγχρονου κοινωνικού κράτους πρέπει να είναι η 

προστασία του διοικούμενου πολίτη και μάλιστα η προστασία του αδύναμου 

διοικούμενου πολίτη. Η Δημόσια Διοίκηση δε δύναται να ασκείται σε βάρος των 

δικαιωμάτων και των εννόμων συμφερόντων των πολιτών, γι’ αυτό και κρίνεται 

απαραίτητη η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και του κρατισμού σε όλες τις 

εκφάνσεις της κρατικής διοίκησης. 

«Ο εξορθολογισμός της δημόσιας διοίκησης είναι επιτακτική ανάγκη της 

σύγχρονης εποχής και εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση της κοινωνικής προόδου εν 

γένει. Επίσης, απαιτείται όχι μόνο η θέσπιση των κατάλληλων κατά περίπτωση 

κανόνων δικαίου από την πλευρά της νομοθετικής εξουσίας, αλλά και η εποπτεία της 

ομαλής και αποτελεσματικής εφαρμογής τους από τη Δημόσια Διοίκηση, ώστε να 

μπορεί να γίνει λόγος για πραγματικό κράτος δικαίου». 

Καθώς όμως επηρεάζονται οι σχέσεις κράτους και πολίτη από την κρίση που 

υπάρχει στη σύγχρονη κοινωνία, η αυξανόμενη παρέμβαση του κράτους σε όλα τα 

επίπεδα της κοινωνικής ζωής αντί να μειώσει την απόσταση που τους χωρίζει, 

μεγαλώνει το χάσμα. Έτσι στην Ελλάδα παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει 

«σημαντική πρόοδος προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των σχέσεων διοίκησης- 

πολιτών, ταχύτερης ενημέρωσης, εξυπηρέτησης και διαφάνειας της διοικητικής 

δράσης», δεν δημιουργήθηκαν «σχέσεις αμοιβαίας συνεργασίας και εμπιστοσύνης 

ανάμεσά τους»70. 

Οι πολίτες απαιτούν, και δικαιούνται να το κάνουν,  από τους υπαλλήλους να 

τους σέβονται σαν προσωπικότητες, να αντιλαμβάνονται την αξία του χρόνου τους, 

να δίνουν ακριβείς οδηγίες, να έχουν έγγραφα ακριβή, σύγχρονα και ανανεωμένα και 

να τους εξυπηρετούν πλήρως και προσεκτικά. Η αύξηση βέβαια των προσδοκιών και 

των απαιτήσεων των πολιτών από το έργο των δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών 

δεν σημαίνει πως και οι δημόσιες υπηρεσίες  θα πρέπει να καλύπτουν κάθε αίτημα, 

λογικό και νόμιμο ή παράλογο, με τις διαδικασίες που επιθυμεί ο πολίτης αλλά να 

πράττουν σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου και σεβόμενοι τα δικαιώματα των 

πολιτών.  

Εξάλλου, ο πολίτης δεν είναι και δε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται απλά σαν  

καταναλωτής και απλός αποδέκτης των δημοσίων υπηρεσιών με την απαίτηση από τη 

διοίκηση να του συμπεριφέρεται ως απλό καταναλωτή και πελάτη που ΄΄πάντα έχει 
                                                 
70 Ε. Μπέσιλα- Μακρίδη, Έλεγχος Διοίκησης: Το δικαίωμα της αναφοράς, Οι Ανεξάρτητες Αρχές 
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δίκιο΄΄. Είναι πολύ διαφορετικό το νόημα μιας διοίκησης προσανατολισμένης στις 

ανάγκες του πολίτη και μιας διοίκησης που ικανοποιεί αδιακρίτως κάθε ανάγκη του 

πολίτη, όπως αυτός επιθυμεί και θέλει. Γιατί στη δεύτερη περίπτωση, οι κανόνες 

λειτουργίας δεν συνάδουν με τα πλαίσια ενός κράτους δικαίου, αλλά με τους νόμους 

της αγοράς, όπου επικρατούν οι κανόνες της οικονομικής επιβίωσης και της 

κερδοφορίας. 

Πράγματι «οι σύγχρονοι κανόνες διοίκησης επιτάσσουν ένα ολοένα και 

λιγότερο παρεμβατικό ρόλο του κράτους στην αγορά και στην κοινωνία. Και όπως 

υποστηρίζει και ο Naom Chomsky, όταν ελαχιστοποιείται το κράτος, μεγιστοποιείται 

κάτι άλλο, και το ερώτημα είναι αν μεγιστοποιείται ο έλεγχος από το λαό ή η εξουσία 

της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Γιατί αν μεγιστοποιείται ο έλεγχος από το λαό, αυτό 

είναι θεμιτό και ευχάριστο». Αν όχι όμως, θα πρέπει να υπάρξει σχετικός 

προβληματισμός71. 

Παράλληλα, είναι αναγκαίο να αναθεωρηθεί ριζικά το νομικό και πραγματικό 

καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων (΄΄δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία΄΄) για να 

απαλλαγεί ο δημόσιος τομέας από την πολιτική εξάρτηση. Η πρόσληψη υπαλλήλων 

στο δημόσιο τομέα θα πρέπει να γίνεται με αξιοκρατικά κριτήρια και όχι στη βάση 

΄΄πελατειακών σχέσεων΄΄. Και μάλιστα, για το συνολικό εξορθολογισμό του 

δημοσίου τομέα, ίσως είναι αναγκαίες κάποιες μεταρρυθμίσεις που να αφορούν το 

καθεστώς μονιμότητας, τον ουσιαστικό έλεγχο της λειτουργίας των δημοσίων 

υπηρεσιών και των υπαλλήλων της, αλλά και τη διαρκή αξιολόγηση του δημοσίου 

τομέα αλλά και κάθε δημοσίου υπαλλήλου χωριστά. Σε ένα σύγχρονο φιλελεύθερο 

κράτος δε θα έπρεπε να κυριαρχεί ο κομματισμός και η ανέλεγκτη δράση των 

συγκεκριμένων προσώπων κάθε κυβέρνησης, καθώς αν ο ιδιωτικός τομέας έχει ως 

κίνητρο το κέρδος, ο δημόσιος τομέας έχει την εξυπηρέτηση του δημοσίου 

συμφέροντος. Έτσι, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα έπρεπε να είναι πολύ πιο ευσυνείδητοι 

κατά την άσκηση των καθηκόντων και να εργάζονται αποτελεσματικότερα από τους 

εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα υπηρετώντας υψηλότερους στόχους. 

Επιπλέον, είναι αναγκαίος «ο περιορισμός της κρατικής δράσης στην άσκηση 

της δημόσιας διοίκησης, την κοινωνική πρόνοια και την προστασία των 

ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων». Το φιλελεύθερο κράτος «θεσπίζει κανόνες 

                                                 
71 Chomsky Naom, Το Κοινό Καλό, Συνεντεύξεις με τον David Barsamian, Scripta, 1999, σελ.160 στην 
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δικαίου», «εποπτεύει την ομαλή εφαρμογή τους» και «παρεμβαίνει προς 

αποκατάσταση της νομιμότητας όταν και όπου αυτή έχει διαταραχθεί».  

 

 

4.3 ΠΟΛΙΤΗΣ – ΠΕΛΑΤΗΣ  
  

Συχνά γίνεται χρήση της λέξης ΄΄πολίτης΄΄ και υπό μια άλλη έννοια, αυτής του 

΄΄πολίτη – πελάτη΄΄. Και τι εννοείται με την έννοια ΄΄πελάτης΄΄; Ο πελάτης ενός 

οργανισμού είναι ένα άτομο, που αποφασίζει να αγοράσει τα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες που του παρέχει αυτός ο οργανισμός και φυσικά είναι διατεθειμένος να 

πληρώσει την προκαθορισμένη από την αγορά τιμή για την ΄΄αγορά΄΄ των προϊόντων 

αυτών ή των υπηρεσιών. Ακόμη, ως πελάτης θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί το 

άτομο ή την ομάδα ατόμων «που λαμβάνει το παραγόμενο αποτέλεσμα ή την εκροή 

μιας συγκεκριμένης εργασίας»72. Ο δεύτερος ορισμός περιλαμβάνει και τον χρήστη 

των προϊόντων του δημοσίου τομέα στην έννοια του πελάτη. 

Στο δημόσιο όμως τομέα, αντίθετα από τον ιδιωτικό, υπάρχει μια σημαντική 

διαφορά που έγκειται στο ότι πελάτες δε θεωρούνται μόνο όσοι πληρώνουν για τη 

χρήση των υπηρεσιών του, αφού τα προϊόντα παράγονται για κατανάλωση από όλους 

τους πολίτες, οι οποίοι δεν πληρώνουν για αυτά άμεσα, με καθορισμένο από την 

αγορά αντίτιμο, αλλά έμμεσα, μέσω της φορολογίας. Οι πελάτες λοιπόν των 

δημοσίων οργανισμών και υπηρεσιών αποτελούν ένα ετερογενές  σύνολο πολιτών με 

διαφορετικές και συχνά αλληλοσυγκρουόμενες απαιτήσεις γι’ αυτό και οι δημόσιες 

υπηρεσίες προσπαθούν να σχεδιάσουν τη δράση τους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 

εκπληρώνονται όλες αυτές οι προσδοκίες και οι επιθυμίες των πολιτών, γεγονός 

ανέφικτο. Οπότε το κράτος αρκείται στο να μεριμνά για την προαγωγή του 

κοινωνικού συμφέροντος και την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη που 

προκύπτουν από τις απαιτήσεις των πολιτών όταν αυτές είναι λογικές και νόμιμες. 

Όταν οι απαιτήσεις αυτές προσλαμβάνουν τη μορφή δικαιωμάτων θα πρέπει να 

γίνονται σεβαστά από τη δημόσια διοίκηση αλλά και οι πολίτες πρέπει να έχουν 

γνώση των δικαιωμάτων τους κατά την επικοινωνία τους  με τη δημόσια διοίκηση. 
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Άρα, οι δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν «να εξασφαλίζουν κατά τη λειτουργία 

τους τα δικαιώματα των πολιτών» έτσι όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί στο σύγχρονο 

ελληνικό κράτος. Τα δικαιώματα αυτά μπορεί να είναι «διαδικαστικά (δικαιώματα 

που πηγάζουν από τη σχέση του πολίτη με μια συγκεκριμένη υπηρεσία», μπορούν 

«να θεμελιώσουν αξίωση για αποζημίωση και αφορούν κυρίως διαδικασίες 

διαχείρισης παραπόνων και κοινοποίηση ή δημοσιοποίηση πληροφοριών για τις 

δημόσιες υπηρεσίες υπό μορφή ενός Χάρτη Δικαιωμάτων)» ή να είναι «ουσιαστικά», 

να δίνουν δηλαδή «έμφαση στη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των κοινών 

στόχων του κοινωνικού συνόλου». Ωστόσο «τα δικαιώματα δεν είναι από νομική 

άποψη ατομικά δικαιώματα, ώστε να είναι αγώγιμα, δεν είναι κοινωνικά δικαιώματα 

και δεν ανήκουν στην παραδοσιακή κατηγορία των πολιτικών δικαιωμάτων, αν και 

έχουν πολιτική διάσταση». Όμως «τα δικαιώματα αυτά είναι πολύ σημαντικά για τις 

ομάδες που βρίσκονται στα όρια κοινωνικού αποκλεισμού, οι οποίες θέλουν να 

συμμετάσχουν, όχι για ιδεολογικούς σκοπούς, αλλά για την προάσπιση των 

δικαιωμάτων τους»73 και είναι κυρίως αυτοί οι πολίτες που απευθύνονται στο 

Συνήγορο του Πολίτη. 

 

 

4.4 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΠ  
 

Όπως προαναφέρθηκε, οι διαδικασίες με τις οποίες λειτουργεί το ελληνικό 

διοικητικό σύστημα είναι περίπλοκες και ιδιαίτερα γραφειοκρατικές. Επομένως, η 

διαφύλαξη των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του πολίτη είναι αναγκαία, γι’ αυτό 

και θα πρέπει να τεθούν φραγμοί στην αυταρχικότητα αλλά και στις αυθαιρεσίες της 

διοίκησης μέσω του ελέγχου των οργάνων της πολιτείας. Το πρόβλημα όμως, 

έγκειται στο ότι οι ελεγκτικοί θεσμοί που υπάρχουν στο πολιτικό σύστημα δεν 

επαρκούν για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων σαν αυτά που παρουσιάζονται 

κατά τις συναλλαγές των πολιτών με την κρατική διοίκηση. 

Αναμφίβολα, ένα σύγχρονο κράτος δικαίου «προϋποθέτει σαφώς την ύπαρξη 

κανόνων δικαίου που διέπουν την κοινωνική ζωή αλλά και την ύπαρξη κυρωτικών 

μηχανισμών που εγγυώνται την εφαρμογή τους». Στη Ελλάδα οι εγγυητικοί αυτοί 
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κυρωτικοί μηχανισμοί είναι «ο έλεγχος που διενεργεί η ίδια η διοίκηση (διοικητικός 

έλεγχος), ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και ο δικαστικός έλεγχος»74. 

Ο έλεγχος τον οποίο ασκεί η ίδια η διοίκηση δεν μπορεί να θεωρηθεί 

αποτελεσματικός σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου, οπότε τον έλεγχο αυτό, μόνο μια 

Ανεξάρτητη Αρχή θα μπορούσε να πραγματοποιήσει αποτελεσματικά. 

Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος τώρα, έχει κυρίως πολιτική αξία αλλά δεν 

εγγυάται, με τις προϋποθέσεις που πραγματοποιείται, τη δυνατότητα να εξασφαλίζει 

προϋποθέσεις υπό τις οποίες να μπορεί το κράτος και ιδιαίτερα η εκτελεστική 

εξουσία, να εφαρμόζει αποτελεσματικά την αρχή της νομιμότητας. 

Ακόμη ο κυριότερος έλεγχος της αρχής της νομιμότητας της διοικητικής 

δράσης διεξάγεται ιδίως από τα Διοικητικά Δικαστήρια, είναι όμως ιδιαίτερα 

χρονοβόρος και δαπανηρός για τον μέσο πολίτη και το σημαντικότερο το ίδιο το 

κράτος αρνείται πολλές φορές να εκτελέσει τις δικαστικές αποφάσεις.  

Τα προβλήματα αυτά επισημαίνει και η Αιτιολογική Έκθεση του Σχεδίου 

Νόμου για το ΣτΠ, η οποία και αναφέρει ότι: «η προστασία του πολίτη από την 

κακοδιοίκηση δεν μπορεί να εξαρτάται μόνο από τη δικαστική συνδρομή, η οποία, 

παρότι είναι εξαιρετικά σημαντική πολλές φορές είναι χρονοβόρα και δαπανηρή για 

τον πολίτη, ούτε από την εξίσου χρονοβόρα διοικητική διαδικασία των ιεραρχικών 

προσφυγών, κατά την οποία άλλωστε είναι σύνηθες το φαινόμενο η προϊστάμενη 

Αρχή να εξαρτάται λόγω της πληθώρας των θεμάτων που αντιμετωπίζει, από τις 

εισηγήσεις των υφισταμένων που διέπραξαν τις υπό έλεγχο πράξεις. Εξάλλου ο 

κοινοβουλευτικός έλεγχος της διοίκησης καταλαμβάνει μικρό μάλλον αριθμό 

περιπτώσεων που παρουσιάζουν περισσότερο πολιτικό ενδιαφέρον και έχει συχνά 

περιορισμένη αποτελεσματικότητα», καταλήγοντας μετά από αυτές τις σκέψεις στο 

συμπέρασμα ότι «καθίσταται αναγκαία η θεσμοθέτηση ειδικών ελεγκτικών σωμάτων 

όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητων από τη διοίκηση, τα οποία θα μπορούν να ελέγξουν 

σε βάθος και σύντομα μια υπόθεση, αλλά κυρίως θα έχουν το κύρος και τις 

αρμοδιότητες να συντελέσουν στην επίλυση των προβλημάτων»75. 

Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με τη συμβολή λοιπόν ανεξάρτητων ελεγκτικών 

σωμάτων, ενισχύεται η δημοκρατική διάσταση του πολιτεύματος, ενώ όσο πιο πολύ 

                                                 
74 Ε. Μπέσιλα- Μακρίδη, Έλεγχος Διοίκησης: Το δικαίωμα της αναφοράς, Οι Ανεξάρτητες Αρχές 
(Ν.3051/2002), Ο Συνήγορος του Πολίτη, ό.π., σελ.202. 
75 Ε. Μπέσιλα- Μακρίδη, Έλεγχος Διοίκησης: Το δικαίωμα της αναφοράς, Οι Ανεξάρτητες Αρχές 
(Ν.3051/2002), Ο Συνήγορος του Πολίτη, ό.π., σελ.203-204. 



Συνήγορος του Πολίτη 

 84

δεν έχει συνηθίσει στον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο, τόσο πιο αναγκαία γίνεται 

η παρουσία και η δράση των Ανεξάρτητων Αρχών. 

Η διαφύλαξη των δικαιωμάτων αλλά και των ελευθεριών του πολίτη είναι 

λοιπόν αναγκαία. Ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη των δημοσίων υπηρεσιών 

προϋποθέτει την ενεργοποίηση μηχανισμών κοινωνικού ελέγχου της εξουσίας 

ανάμεσα στους οποίους ο Συνήγορος του Πολίτη καλείται να διαδραματίσει έναν 

πολύ βασικό και σπουδαίο ρόλο. Εξάλλου, όπως επισημαίνει η Αιτιολογική Έκθεση 

του παραπάνω Σχεδίου Νόμου: «η εισαγωγή του θεσμού καθυστερούσε είτε λόγω 

των συχνών κυβερνητικών και υπουργικών μεταβολών, είτε λόγω ατολμίας και 

φόβου για έναν ελεγκτικό θεσμό που θα έθετε φραγμούς στις αυθαιρεσίες της 

διοίκησης και στην εξυπηρέτηση πελατειακών σχέσεων μέσω διοικητικών 

υπηρεσιών»76. 

Πρακτικά, η θεσμοθέτηση του Συνηγόρου ήταν επιτακτική καθώς στις 

12/7/1995 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέλεξε τον πρώτο ΄΄Ευρωπαίο 

Διαμεσολαβητή΄΄, όπως προέβλεπε εξάλλου και η συνθήκη του Μάαστριχτ. Ο 

Ευρωπαίος διαμεσολαβητής μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ζήτησε 

συνεργασία με τα αντίστοιχα εθνικά όργανα. Έτσι, κρίθηκε αναγκαία η θεσμοθέτηση 

του Συνηγόρου του Πολίτη εφόσον στη χώρα μας δε λειτουργούσε αντίστοιχος 

θεσμός. Επιπλέον η θεσμοθέτησή του συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της 

δημοκρατίας και την αύξηση της αξιοπιστίας του πολιτικού και διοικητικού 

συστήματος αφού ο θεσμός συνιστά ένα καθοριστικό στοιχείο ενίσχυσης του 

σύγχρονου κράτους δικαίου. 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο όρος ΄΄Συνήγορος του Πολίτη΄΄ «αν και 

απομακρύνεται από την ευθεία και ρητή αναφορά στην προστασία των ατομικών 

δικαιωμάτων έναντι της διοίκησης, εν τούτοις δημιουργεί την εντύπωση ότι στην 

ενδεχόμενη αντιπαράθεση Διοίκησης και διοικούμενου, η ανεξάρτητη αυτή 

διοικητική αρχή ενεργεί περισσότερο ως υπερασπιστής των συμφερόντων του πολίτη, 

παρά ως ΄΄τρίτος΄΄ που παρεμβαίνει για να επιλύσει το ευέλικτο και συνοπτικό τρόπο 

τη διαφορά». Σε κάθε περίπτωση η αναγκαιότητα του θεσμού του Συνηγόρου είχε 

γίνει εμφανής «συγκεντρώνοντας ευρεία κοινωνική και πολιτική συναίνεση». Είναι 

δε χαρακτηριστικό ότι «την καθιέρωσή του προέβλεπε και η πρόταση αναθεώρησης 

του Συντάγματος που επεξεργάστηκε το 1996 η αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
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όπου και αναφέρεται στο άρθρο 103 ότι, η πλειοψηφία της Επιτροπής προτείνει τη 

θεσμοθέτηση ΄΄Επιτρόπου Δημόσιας Διοίκησης ως ανεξάρτητης διοικητικής 

αρχής΄΄»77. 

 

 

4.5 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
   

Ο Συνήγορος του Πολίτη ήταν ένα πολύ σημαντικό και απαραίτητο βήμα για 

την προστασία του πολίτη και του διοικούμενου. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Είναι 

απαραίτητη και μια διακυβέρνηση ανοικτή προς τους πολίτες της, που θα 

αφουγκράζεται τα προβλήματά τους και θα προσπαθεί να δώσει δίκαιες λύσεις σε 

αυτά.  

Τα κύρια χαρακτηριστικά μιας διακυβέρνησης ανοικτής στους πολίτες λοιπόν 

είναι «η διαφάνεια στις δράσεις της», «η υπευθυνότητά της για τις πράξεις ή 

παραλείψεις της», «η αμεροληψία και ο σεβασμός προς το νόμο και τα υψηλά 

πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς»78. Όμως ουσιαστικά, ο παράγοντας που κρίνει το 

πόσο καλή είναι μια διακυβέρνηση, είναι πόσο ανοικτή και προσβάσιμη είναι αυτή 

στον πολίτη, πόσο τον σέβεται, πόσο ανταποκρίσιμη είναι τελικά σε νέες ιδέες, 

απαιτήσεις και ανάγκες, πόσο εκτιμά και δίνει αξία στη γνώμη του και τον εμπλέκει 

στις αποφάσεις της ενώ ταυτόχρονα τον σέβεται και τον υπολογίζει. Συνδέεται 

δηλαδή με το κατά πόσο ο πολίτης επηρεάζει τις αποφάσεις της και πόσο καλά 

εξυπηρετείται από τις υπηρεσίες της. Διότι επιτυχημένη σε ένα δημοκρατικό 

πολίτευμα θεωρείται μια διακυβέρνηση, όταν τα διοικητικά όργανα δεν λαμβάνουν 

αποφάσεις ερήμην των πολιτών, αλλά προωθούν την ενεργή συμμετοχή των πολιτών 

στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων79. 

Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους στόχους 

αυτούς και κυρίως στη δυνατότητα της διοίκησης να ανταποκρίνεται σε νέες ανάγκες 

και απαιτήσεις, πράγμα το οποίο αποτελεί και το ζητούμενο σε πολλές ευρωπαϊκές 

διοικητικές μεταρρυθμίσεις. Μια τέτοια διοίκηση είναι κατανοητή σε όλους, ο τρόπος 

δράσης της είναι διαφανής και ο έλεγχος των πράξεών της συνεχής. Οι οργανισμοί 

που εφαρμόζουν μια τέτοια διοίκηση εκτιμώνται από τους πολίτες τους, εμπλέκουν 
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τους πολίτες στην καθημερινή λειτουργία τους, ενώ ο στόχος τους είναι η 

ικανοποίηση των αναγκών τους. Όμως, απ’ την άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά την 

υιοθέτηση διαφανών διαδικασιών στη διοικητική δράση και τη λήψη αποφάσεων, δεν 

υπάρχει μια πολιτική που να μπορεί να εφαρμοστεί ανεξαιρέτως σε όλες τις 

περιπτώσεις, αλλά αρχές καλών πρακτικών που έχουν επιτυχημένα δοκιμαστεί.  

Τα τελευταία χρόνια, πολλές χώρες του ΟΟΣΑ έχουν προβλέψει πολλές 

ρυθμίσεις που σχετίζονται με την πληροφόρηση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και 

την εξωστρέφεια της διοικητικής δράσης μέσα από την παροχή πρόσβασης στις 

διοικητικές πληροφορίες. Όπως προαναφέρθηκε, σε πολλές υποθέσεις που 

απασχόλησαν το Συνήγορο του Πολίτη το πρόβλημα ήταν η μη απλή παροχή 

πληροφοριών από δημόσιες υπηρεσίες. Εξάλλου, το δικαίωμα στην πληροφόρηση 

έχει κατοχυρωθεί συνταγματικά στην τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος, το 

2001. Πράγματι, το άρθρο 5Α αυτού ορίζει ότι «1. Καθένας έχει δικαίωμα στην 

πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει. Περιορισμοί στο δικαίωμα αυτό είναι δυνατό να 

επιβληθούν με νόμο, μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για 

λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης του εγκλήματος ή προστασίας 

δικαιωμάτων και συμφερόντων. 2. Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην 

Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που 

διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους 

αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 

9, 9Ακαι 19»80. 

Ποικίλες ρυθμίσεις έχουν εισαχθεί τα τελευταία χρόνια για να καταστεί 

δυνατή η πρόσβαση του πολίτη στη διοικητική πληροφορία και η έκφραση των 

παραπόνων του αναφορικά με την αδυναμία της διοίκησης και του διοικητικού 

προσωπικού να ικανοποιήσουν  τα αιτήματά του. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η 

δημιουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ), αλλά και η δημιουργία 

συμβουλευτικών φορέων για ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα δικαιώματά του, 

τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. 

Ο βαθμός διαφάνειας της διοικητικής δράσης, καλώς ή κακώς, συνδέεται με 

την εκάστοτε διοικητική κουλτούρα. Έτσι, για παράδειγμα, οι σκανδιναβικές χώρες 

έχουν, συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υψηλό βαθμό διαφάνειας στις 

κεντρικές και τοπικές υπηρεσίες. Όμως, σίγουρα και ο Τύπος, τόσο σε εθνικό, όσο 
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και σε τοπικό επίπεδο διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της 

διαφάνειας της δράσης των δημοσίων οργανισμών. Γι’ αυτό και στις νομοθετικές 

ρυθμίσεις που αφορούν τη διασφάλιση της διαφάνειας στη δημόσια δράση  και οι 

νόμοι για την ελεύθερη και τη χρηστή λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η 

αρχή της διαφάνειας βέβαια θα πρέπει να διέπει όλο το φάσμα των λειτουργιών της 

ελληνικής διοικητικής πραγματικότητας, συμπεριλαμβάνοντας και τον τρόπο με τον 

οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις, δηλαδή η πολιτική διαφάνεια. «Η ΄΄Διοίκηση με 

Διαφάνεια΄΄ αποτέλεσε έναν από τους πέντε στόχους του Υπουργείου Εσωτερικών 

για τη Δημόσια Διοίκηση του 21ου 
 
αιώνα. Η έκδοση του ΄΄Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας΄΄ (Ν. 2690/1999) μάλιστα, εντάχθηκε μέσα στο πλαίσιο της ενίσχυσης 

της διαφάνειας της διοικητικής δράσης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δίνοντας 

νομοθετική ισχύ σε νομολογιακά διαμορφωμένες αρχές που διέπουν τη σχέση του 

πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες»81. 

Μια δημόσια διοίκηση που θέλει να παρέχει διαφάνεια στη δράση της και να 

είναι ανοικτή προς τους πολίτες της, στοχεύει και στην ποιότητα των υπηρεσιών της, 

απαιτώντας και την προηγούμενη εμπλοκή του πολίτη στην παροχή αυτών.  

 

 

4.6 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
 

Ο Συνήγορος του Πολίτη ως νέος μεταρρυθμιστικός φορέας πρέπει να 

΄΄εδρεύει΄΄ στην κοινωνία πολιτών κι όχι στο στενό κρατικο- κομματικό χώρο, 

διαφορετικά κινδυνεύει να μετατραπεί σε έναν επιπλέον παρασιτικό οργανισμό της 

δημόσιας διοίκησης. Διότι «ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη των δημοσίων 

υπηρεσιών προϋποθέτει την ενεργοποίηση μηχανισμών κοινωνικού ελέγχου της 

εξουσίας ανάμεσα στους οποίους ο Συνήγορος του Πολίτη διαδραματίζει εδώ και 

σχεδόν δέκα χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως προκύπτει απ’ το μεγάλο αριθμό 

αναφορών που έχει λάβει κατά τη διάρκεια λειτουργίας του και την ισχυροποίησή του 

που έφερε η συνταγματική του κατοχύρωση»82. 

Στην κοινωνία των πολιτών ανήκουν άτομα και οργανώσεις κάθε είδους που 

δεν ενεργούν, αν και ιδιώτες, για την προάσπιση των ιδιωτικών τους συμφερόντων 

                                                 
81 Ε. Μπέσιλα- Βήκα, Ο ρόλος του Πολίτη στη σύγχρονη δημόσια διοίκηση, ό.π., σελ.6. 
82 Ε. Μπέσιλα- Μακρίδη, Έλεγχος Διοίκησης: Το δικαίωμα της αναφοράς, Οι Ανεξάρτητες Αρχές 
(Ν.3051/2002), Ο Συνήγορος του Πολίτη, ό.π., σελ.245. 
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αλλά ως πολίτες και ΄΄μέλη ενός κοινωνικού συνόλου΄΄ τα οποία διεκδικούν και 

πασχίζουν για το κοινό καλό. Ενδιαφέρονται, υπερβαίνοντας την ιδιωτικότητά τους 

και τα στενά ατομικά τους συμφέροντα, να συμμετάσχουν στη δημόσια σφαίρα και 

να προωθήσουν και να διεκδικήσουν τη δική τους αντίληψη για το γενικό ή δημόσιο 

συμφέρον σε αντίθεση με άλλες αντίστοιχες αντιλήψεις πολιτών, συμβάλλοντας έτσι 

στην προαγωγή του κοινού καλού. 

Επομένως οι δικαιούχοι των δημοσίων υπηρεσιών πρέπει «να ενθαρρύνονται 

να συμμετέχουν ενεργά στην υπεράσπιση των συμφερόντων τους ή εκείνων ή των 

παιδιών τους, ατομικά ή συλλογικά»83. Με την πεποίθηση ότι μια ώριμη και 

ενημερωμένη κοινωνία πολιτών που βρίσκεται απέναντι από το κράτος ως ΄΄πολιτική 

κοινωνία΄΄ συμβάλλει στην αποτελεσματική εδραίωση θεσμών, όπως είναι ο 

Συνήγορος του Πολίτη. Πράγματι ο τελευταίος αφιέρωσε σημαντικό μέρος της 

δράσης του στην ενημέρωση και την κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών 

ενθαρρύνοντας τους πολίτες να προσφεύγουν στην Αρχή και ενημερώνοντας τους για 

τα δικαιώματά τους έναντι των δημοσίων υπηρεσιών. 

 

 

4.7 ΣτΠ: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
 Ο Συνήγορος του Πολίτη φαίνεται ότι προσπαθεί να είναι ταυτόχρονα ο 

συνήγορος του συγκεκριμένου πολίτη που προσφεύγει στις υπηρεσίες του, αλλά και ο 

έγκυρος και αξιόπιστος ΄΄συνομιλητής΄΄ και συνεργάτης της δημόσιας διοίκησης. 

Άρα οι στόχοι που ο ίδιος θέτει είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας στον 

χειρισμό των υποθέσεων των πολιτών που προσφεύγουν σε αυτόν με την παράλληλη 

αναβάθμιση της προσβασιμότητας και συνεργασίας του με όσους τον έχουν ανάγκη ή 

ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως και η βελτίωση της δημόσιας 

διοίκησης μέσω της αξιοποίησης της εμπειρίας και της γνώσης που έχει αποκτήσει 

κατά τη διάρκεια της δράσης της. 

 Για τους παραπάνω στόχους, ο Συνήγορος του Πολίτη προσπαθεί για τη 

βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών που προσέρχονται στο Γραφείο Υποδοχής 

Κοινού ή επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο της Αρχής και μεριμνά για την 

                                                 
83 Κ. Σπανού, Η πραγματικότητα των Δικαιωμάτων: Κρατικές Πολιτικές και Πρόσβαση σε υπηρεσίες, 
ό.π., σελ.230. 
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παρακολούθηση του χρόνου εξυπηρέτησης των πολιτών και την αξιολόγηση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η βελτίωση βέβαια της ποιότητας των 

υπηρεσιών που παρέχει στους πολίτες προϋποθέτει και τη συνεχή αναβάθμιση στο 

εσωτερικό της και στις διαδικασίες δράσης. Φαίνεται ότι υπάρχει βελτίωση στον 

τομέα αυτά κατά τα τελευταία χρόνια μέσω αφενός της αναβάθμισης της εσωτερικής 

εποπτείας σχετικά  με την οργάνωση και τυποποίηση των διαδικασιών για το 

χειρισμό των αναφορών και των διοικητικών διαδικασιών και αφετέρου της 

οργάνωσης των πηγών ενημέρωσης του προσωπικού84. 

 

 

4.8 ΣτΠ: ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
 

 Παράλληλα με τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που ο ίδιος 

παρέχει στους πολίτες, ο Συνήγορος του Πολίτη ως παράγοντας ΄΄καταπολέμησης της 

κακοδιοίκησης΄΄ καλείται να συμβάλλει στην αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης 

ώστε μακροπρόθεσμα να την καταστήσει περισσότερο ποιοτική και αποτελεσματική. 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου κατά την περίοδο 2003-2007 καταβλήθηκε 

προσπάθεια να καταστεί διακριτός και αναγνωρίσιμος ο ρόλος του Συνηγόρου στην 

καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και να αναδειχθεί ο ίδιος σε πηγή εμπειρίας καλής 

διοικητικής πρακτικής. 

 Ο Συνήγορος του Πολίτη, σύμφωνα με τις Ετήσιες Εκθέσεις του, προσπάθησε 

να μεταβιβάσει την εμπειρία του θεσμού σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, ακόμη 

και στους ίδιους τους πολίτες, κυρίως όμως στη δημόσια διοίκηση. Προσπάθησε 

όμως ταυτόχρονα να προσεγγίσει και να κινητοποιήσει την κοινωνία πολιτών. 

  Πιο συγκεκριμένα, για την προσέγγιση της δημόσιας διοίκησης 

αναπτύχθηκαν εξειδικευμένα εργαλεία και μέθοδοι επικοινωνίας. Η μετάγγιση της 

εμπειρίας του Συνηγόρου του Πολίτη στη δημόσια διοίκηση όμως θα είναι ωφέλιμη 

και αποδοτική, όταν η διοίκηση καταφέρει να λαμβάνει υπόψη της τις θέσεις  και τις 

προτάσεις του Συνηγόρου πριν ακόμη η ίδια οδηγηθεί στις διοικητικές της  ενέργειες. 

                                                 
84 Βλ. απολογισμό για τη συμβολή του πρώτου Συνηγόρου του Πολίτη, καθηγητή Νικηφόρου 
Διαμαντούρου που στη συνέχεια εξελέγη και ΄΄Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής΄΄ και τις αναφορές στο 
προφίλ του νέου Συνηγόρου του Πολίτη, επίκουρου καθηγητή Γιώργου Καμίνη. 
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Για παράδειγμα, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει δημιουργήσει εξειδικευμένες 

ιστοσελίδες για διάφορα θέματα, οπότε και οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να 

ανατρέχουν στις σχετική με το θέμα που τους ενδιαφέρει νομοθεσία, που έχει 

συγκεντρωθεί εκεί, αλλά και σε προτάσεις και δράσεις της Αρχής, ακόμη και σε 

συγκεκριμένα υποδείγματα καλών πρακτικών επίλυσης υποθέσεων. 

 Εκτός όμως από τη δημόσια διοίκηση, η επικοινωνιακή πολιτική του 

Συνηγόρου του Πολίτη είχε αποδέκτες και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς αλλά και 

την κοινωνία γενικότερα.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

 

 Το κράτος, όπως προαναφέρθηκε, ως φορέας νομικών υποχρεώσεων είναι 

επιφορτισμένο με το καθήκον του σεβασμού και προστασίας των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου καθώς και με τη 

διασφάλιση της ανεμπόδιστης άσκησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.1 του 

Συντάγματος. Πράγματι η εμφάνιση της έννοιας των δικαιωμάτων συμπίπτει ιστορικά 

«με την ανάδυση ενός νέου υποκειμένου, του ατόμου φορέα τους έναντι τόσο των 

άλλων ατόμων όσο και της κοινότητας που ανήκουν». Τα δικαιώματα αυτά στη 

συνέχεια συγκροτούν «κρατικές πολιτικές που προσδιορίζουν το πλαίσιο εντός του 

οποίου εκτυλίσσονται οι ποικίλες συναλλαγές με τη διοίκηση αλλά και το ειδικότερο 

περιεχόμενο αυτών των συναλλαγών»85. Οπότε, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι τα 

δικαιώματα αποτελούν την ουσία των ασκούμενων πολιτικών και η θετική 

παρέμβαση του κράτους την απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγμάτωσή τους, ο δε 

σεβασμός και η εξασφάλισή τους από τη δημόσια διοίκηση δεν πρέπει να είναι υπό 

διαπραγμάτευση.    

 Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμβάλλει στην 

εμβάθυνση της δημοκρατίας καθώς σε μια σύγχρονη δημοκρατία το αίτημα της 

ποιότητας της δημοκρατικής ζωής δεν ικανοποιείται μόνον τυπικά, δηλαδή για 

παράδειγμα με τη διεξαγωγή περιοδικών, ελεύθερων και τίμιων εκλογών ή την 

ακώλυτη άσκηση ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων. Το αίτημα αυτό θα πρέπει 

να εκπληρώνεται και ουσιαστικά, με την πολλαπλότητα και την εξισορρόπηση των 

πολιτικών θεσμών, έτσι ώστε κανένας πόλος εξουσίας να μην αποκτά υπερβολική 

ισχύ. Για παράδειγμα, η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικά εκλεγμένης και 

ελεγχόμενης κορυφής της εκτελεστικής εξουσίας, φαινόμενο σύνηθες στο σύγχρονο 

κόσμο, μπορεί να οδηγήσει στη λεγόμενη ΄΄τυραννία της πλειοψηφίας΄΄ που την έχει 

νομιμοποιήσει. Ο Συνήγορος του Πολίτη και γενικότερα οι Ανεξάρτητες Αρχές 

αποτελούν ανάχωμα σε τέτοιες επικίνδυνες για τη δημοκρατία τάσεις86. 

                                                 
85 Κ. Σπανού, Η πραγματικότητα των Δικαιωμάτων: Κρατικές Πολιτικές και Πρόσβαση σε υπηρεσίες, 
ό.π., σελ.17. 
86 Δ. Σωτηρόπουλος (επιμέλεια), Ο Συνήγορος του Πολίτη: Η  δημοκρατία σε βάθος, Επιλογή και 
σχολιασμός υποθέσεων, Λειτουργία και ερμηνείες του νέου θεσμού, ό.π., σελ.26. 
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 Ο Συνήγορος του Πολίτη, αν και αρχικά συνάντησε μια σχετικά ισχυρή 

γραφειοκρατική αντίσταση, κατάφερε να επιτύχει τους στόχους του ενώ η καθιέρωση 

του θεσμού θεωρείται πλέον δεδομένη. Ο Συνήγορος του Πολίτη ως 

συμπληρωματικό κριτήριο των διοικητικών ενεργειών που αφορούν τον πολίτη δεν 

εφαρμόζει απλά το νόμο, όπως τα όργανα της δημόσιας διοίκησης αλλά επιπλέον, 

τέμνει τις υποθέσεις που του ανατίθενται με ανεξαρτησία και ουδετερότητα, 

εξισορροπώντας την αρχή της αντικειμενικής εφαρμογής του νόμου με τη διέξοδο 

που επιβάλλει η επιείκεια87, έτσι ώστε ο πολίτης να προστατεύεται και να έχει 

εμπιστοσύνη στη διοίκηση. Έτσι σε περιπτώσεις που υπάρχει αμφισβήτηση για τη 

ρύθμιση ενός νόμου, εφαρμόζεται η λύση που είναι περισσότερο συμφέρουσα για τον 

πολίτη, λογική που διαποτίζει τόσο το νομικό πλαίσιο όσο και την καθημερινή 

λειτουργία του θεσμού.  

 Ωστόσο δεν υπάρχει εξ ορισμού αντιπαλότητα του Συνηγόρου του Πολίτη με 

τη διοίκηση. Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν είναι ένας θεσμός ΄΄Ρομπέν των Δασών΄΄, 

όπως άλλωστε είχε δηλώσει και ο πρώτος Συνήγορος του Πολίτη, ο Νικηφόρος 

Διαμαντούρος, αλλά πολύ περισσότερο ένας θεσμός που επιδιώκει την ομαλή και 

αποδοτική συνεργασία του με τη δημόσια διοίκηση προς όφελος και ευεργεσία του 

πολίτη. Ωστόσο, η σχέση του Συνηγόρου του Πολίτη με την κοινωνία των πολιτών 

παραμένει ένα ζήτημα ανοικτό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
                                                 
87 Για την αρχή της επιείκειας βλ. Δ. Σωτηρόπουλος (επιμέλεια), Συνήγορος του Πολίτη: Η δημοκρατία 
σε βάθος επιλογή και σχολιασμός υποθέσεων, λειτουργία και ερμηνείες του νέου θεσμού, σελ.183-190. 
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