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Ό
πως έχω επανειληµµένα επισηµάνει και σε προηγούµενες ετήσιες εκθέσεις
της Αρχής, ο Συνήγορος του Πολίτη, ως εξωτερικός µηχανισµός ελέγχου της
διοίκησης, εντεταλµένος από τον ιδρυτικό του νόµο να καταπολεµά την κακοδι-
οίκηση, να προασπίζεται τα δικαιώµατα των πολιτών και να διασφαλίζει την
τήρηση της νοµιµότητας, αποτελεί από τη φύση του αναπόσπαστο τµήµα των

πρωτοβουλιών εκείνων της πολιτείας που έχουν στόχο να συµβάλλουν στην ποιοτική αναδιά-
ταξη και την αναοριοθέτηση της σχέσης κράτους-πολίτη προς όφελος του τελευταίου, στην
ενίσχυση της κοινωνίας πολιτών, στον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και, σε τελευ-
ταία ανάλυση, στην αναβάθµιση της ποιότητας της δηµοκρατίας στη χώρα. 
Από τη συγκεκριµένη αυτή οπτική γωνία, το έτος 2001 σηµαδεύτηκε από δύο γεγονότα µεί-
ζονος σηµασίας: τη συνταγµατική κατοχύρωση του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης
αρχής και την απόφαση του συντακτικού νοµοθέτη να εντάξει στο Σύνταγµα σειρά διατάξεων
που αποσκοπούν στην καταπολέµηση της κακοδιοίκησης και την περαιτέρω ενίσχυση των
δικαιωµάτων των πολιτών στη σχέση τους µε το κράτος. 
Η συνταγµατική κατοχύρωση του θεσµού ενισχύει την προσωπική και λειτουργική ανεξαρ-
τησία του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος εφεξής εκλέγεται από τη ∆ιάσκεψη των Προέ-
δρων της Βουλής είτε οµοφώνως είτε µε αυξηµένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων των
µελών της και δεν επιλέγεται πλέον από το υπουργικό συµβούλιο. Στη νέα του αυτή µορφή,
ο θεσµός προσεγγίζει περισσότερο το υπόδειγµα του κοινοβουλευτικού Ombudsman, όπως
αυτό λειτουργεί σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς όµως και να ταυτίζεται
απόλυτα µε αυτό. Ταυτόχρονα, υπό τη νέα του µορφή αφίσταται πλέον του µεικτού εκείνου
υποδείγµατος που λειτούργησε ως γνώµονας κατά τη µέχρι τώρα λειτουργία του και τον
συνέδεε κατά τρόπο πιο άµεσο µε την εκτελεστική εξουσία. Η εξέλιξη αυτή αναµφισβήτητα
αναβαθµίζει περαιτέρω το κύρος της Αρχής και ενισχύει τις δυνατότητές της να ανταποκρι-
θεί πληρέστερα στις προσδοκίες τόσο της πολιτείας όσο και των πολιτών σε ό,τι αφορά την
εκπλήρωση της αποστολής της. 
Στην πραγµάτωση αυτών ακριβώς των ευρύτερων στόχων συµβάλλουν καταλυτικά οι διάφο-
ρες διατάξεις του αναθεωρηµένου καταστατικού χάρτη της χώρας, οι οποίες αναδιατάσσουν
το πλαίσιο λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης και ενισχύουν το νοµικό οπλοστάσιο που
είναι διαθέσιµο στους ελεγκτικούς µηχανισµούς του κράτους για την καταπολέµηση της
κακοδιοίκησης και, σε τελευταία ανάλυση, της διαφθοράς. Τέτοιους µηχανισµούς εσωτερι-
κού και εξωτερικού ελέγχου αποτελούν αντίστοιχα τα διάφορα σώµατα επιθεωρητών-ελε-
γκτών που λειτουργούν σε πολλά υπουργεία αλλά και οι ανεξάρτητες αρχές, µεταξύ των
οποίων συγκαταλέγεται και ο Συνήγορος του Πολίτη. Κατά συνέπεια, οι νέες ή αναθεωρηµέ-
νες αυτές διατάξεις αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία για τον Συνήγορο του Πολίτη, καθόσον του
παρέχουν αυξηµένες δυνατότητες διαµεσολάβησης και διευρύνουν τα εργαλεία και τα µέσα
που έχει στη διάθεσή του προκειµένου να διασφαλίσει την τήρηση της νοµιµότητας και τον
πληρέστερο σεβασµό στις απαιτήσεις του κράτους δικαίου.
O Συνήγορος του Πολίτη, όπως έχω επανειληµµένα επισηµάνει, δεν έχει άµεση επαφή µε
υποθέσεις που αφορούν σε διαφθορά. O ιδρυτικός του νόµος προβλέπει ρητά ότι ο εντοπι-
σµός αποχρωσών ενδείξεων για την τέλεση αξιόποινης πράξης απαιτεί την άµεση αποστολή
της σχετικής υπόθεσης στον αρµόδιο εισαγγελέα. Από τη στιγµή δε που επιλαµβάνεται µιας
υπόθεσης η δικαιοσύνη, η Αρχή δεν έχει κανένα περιθώριο παρέµβασης ή και παρακολού-
θησής της. 
Αν όµως οι συνθήκες αυτές αποκλείουν τη δυνατότητα άµεσης επαφής µε περιπτώσεις που
παραπέµπουν σε φαινόµενα διαφθοράς, η καθηµερινή εµπειρία της Αρχής µε συστηµικές
δυσλειτουργίες της διοίκησης που παραπέµπουν στον σκληρό πυρήνα της κακοδιοίκησης
παρέχει στον Συνήγορο του Πολίτη εκτεταµένη έµµεση επαφή µε φαινόµενα διαφθοράς στον
χώρο των αρµοδιοτήτων του. Συγκεκριµένα, η συσσωρευµένη εµπειρία που απορρέει από τα
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τρία χρόνια λειτουργίας και από την επεξεργασία 30.000 και πλέον αναφορών πολιτών οδηγεί
αβίαστα στο συµπέρασµα ότι η κλασική µορφή κακοδιοίκησης, που συνιστούν οι ιδιαίτερα
µεγάλης διάρκειας καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών, αποτελεί προ-
νοµιακό χώρο για την ανάπτυξη σχέσεων αθέµιτης συναλλαγής µεταξύ πολίτη και δηµοσίου
υπαλλήλου ή λειτουργού, στόχος των οποίων είναι η ταχύτερη προώθηση της υπόθεσης του
ενδιαφεροµένου από τη διοίκηση. Με άλλα λόγια, η διαφθορά, µε τη µορφή της παροχής
προς τους εµπλεκόµενους δηµοσίους υπαλλήλους πάσης φύσεως «κινήτρων», υλικών και µη,
ικανών να διασφαλίσουν την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτηµάτων των πολιτών, θάλλει στις
υπηρεσίες εκείνες της κεντρικής διοίκησης αλλά και της αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού
όπου παρατηρούνται µεγάλοι χρόνοι αναµονής στον χειρισµό των υποθέσεων των πολιτών. 
Σε ένα υψηλό επίπεδο αφαίρεσης, οι αναθεωρηµένες διατάξεις κατατείνουν στην προαγω-
γή τριών επί µέρους αρχών, εν πολλοίς αλληλένδετων, οι οποίες παραπέµπουν στον σκληρό
πυρήνα της λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης και αφορούν άµεσα ή έµµεσα την καταπο-
λέµηση της κακοδιοίκησης και κατ’ επέκταση της διαφθοράς. Αυτές είναι η αρχή της δια-
φάνειας, η αρχή της έγκαιρης, συνεπούς και συστηµατικής εφαρµογής των κείµενων διατά-
ξεων και η αρχή της εµπιστοσύνης του διοικουµένου. 
Η αρχή της διαφάνειας στηρίζεται στην απλή αλλά προφανή άποψη ότι η αδιαφάνεια στη
λειτουργία ενός σύνθετου οργανισµού, όπως εξ ορισµού είναι κάθε δηµόσια διοίκηση, υπο-
σκάπτει τις σχέσεις εµπιστοσύνης µεταξύ των συναλλασσοµένων και αποτελεί προθάλαµο
για την ανάπτυξη σχέσεων συναλλαγής και διαφθοράς. Είναι ενδεικτικό ότι οι συνθήκες
εκείνες που προάγουν τη διαφάνεια στη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης έχουν, κατά τα
τελευταία χρόνια, αποκτήσει ιδιαίτερα υψηλή προτεραιότητα στην ηµερήσια διάταξη υπερε-
θνικών οργανισµών, όπως είναι, µεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Oργανισµός Oικο-
νοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, στους οποίους ανήκει και η Ελλάδα, ενώ αποτελεί
αντικείµενο αποκλειστικής ενασχόλησης για τον διεθνή ιδιωτικό οργανισµό γνωστό µε την
ονοµασία «∆ιεθνής ∆ιαφάνεια». O οργανισµός αυτός µάλιστα εκδίδει σε ετήσια βάση έναν
«δείκτη πρόσληψης της διαφθοράς», ο οποίος, προϊόντος του χρόνου, αποκτά ολοένα και
υψηλότερο κύρος και ειδικό βάρος στις κοινωνίες των πλέον ώριµων δηµοκρατιών. Εντασ-
σόµενη σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο, η λογική της προαγωγής της διαφάνειας που διατρέ-
χει πολλές από τις αναθεωρηθείσες διατάξεις του Συντάγµατος αποκτά ευρύτερη σηµασία
και βαρύτητα για τη λειτουργία της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης και για τη σχέση της µε
τον πολίτη. 
Εξίσου προφανής, πλην όµως κρίσιµης σηµασίας για την τήρηση της νοµιµότητας, είναι και
η εµµονή των αναθεωρηθεισών διατάξεων του Συντάγµατος στην υποχρέωση της διοίκησης
να εφαρµόζει τις κείµενες διατάξεις. Αν και αυτονόητη, η υποχρέωση αυτή παραβιάζεται
συχνά, µε ακραίο παράδειγµα την όχι σπάνια µη εφαρµογή δικαστικών αποφάσεων από
φορείς της διοίκησης. Είναι ενδεικτικό ότι µια από τις αναθεωρηθείσες διατάξεις επεκτεί-
νει την υποχρέωση αυτή πέραν του Συµβουλίου της Επικρατείας και στα πολιτικά και ποινι-
κά δικαστήρια. Η συσσωρευµένη εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη τεκµηριώνει αβίαστα
την άποψη ότι µεγάλο τµήµα του φαύλου κύκλου που συνδέει την κακοδιοίκηση µε τη συναλ-
λαγή και τη διαφθορά συναρτάται ευθέως µε τη χαλαρή έως και ανύπαρκτη άσκηση των εκ
του νόµου προβλεπόµενων πειθαρχικών ελέγχων και ελέγχων νοµιµότητας από τα αρµόδια
όργανα της κεντρικής διοίκησης, καθώς και των Oργανισµών Tοπικής Aυτοδιοίκησης A’ και
B’ βαθµού. Η πρακτική αυτή, την οποία ο Συνήγορος του Πολίτη έχει πολλές φορές επιση-
µάνει, συµβάλλει σταδιακά στην άµβλυνση της αποτελεσµατικότητας και στην απονοµιµο-
ποίηση των υπαρχόντων µηχανισµών ελέγχου και λογοδοσίας του κράτους, καθώς και στην
ανάπτυξη ενός κλίµατος ανοχής και ατιµωρησίας που αµέσως ή εµµέσως λειτουργεί ως
εστία για την ανάπτυξη σχέσεων συναλλαγής και διαφθοράς. 
Oι ταχύτατες αλλαγές που κατά την τελευταία δεκαετία τείνουν να µετασχηµατίσουν την ελλη-
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νική κοινωνία αποτελούν ένα πρόσθετο µακροκοινωνιολογικό παράγοντα που επιτείνει τα
προβλήµατα προσαρµογής της δηµόσιας διοίκησης στις συνθήκες της αυξηµένης διαφά-
νειας και της συστηµατικής και συνεπούς εφαρµογής των κείµενων διατάξεων, που επιτάσ-
σει ο πρόσφατος συντακτικός νοµοθέτης. Συγκεκριµένα, οι µεγάλες αλλαγές που προκύ-
πτουν τόσο από την παρατηρούµενη µεταβολή στη δηµογραφική σύνθεση της κοινωνίας όσο
και από την προϊούσα ένταξή της στο ευρύτερο περιβάλλον που διαµορφώνει η διαδικασία
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης δηµιουργούν ένα διευρυνόµενο χάσµα µεταξύ κοινωνικής και
νοµικής πραγµατικότητας στην Ελλάδα. Αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης είναι αφενός µεν
η εκάστοτε νοµική πραγµατικότητα την οποία καλείται να εφαρµόζει η δηµόσια διοίκηση να
εδράζεται σε διατάξεις και νόµους πολύπλοκους, πολυάριθµους και όχι σπάνια απαρχαιω-
µένους, ανίκανους να ανταποκριθούν µε στοιχειώδη επάρκεια, κανονιστική συνέπεια και
ορθολογικότητα στις συνθήκες της νέας κοινωνικής πραγµατικότητας, αφετέρου δε το
ανθρώπινο δυναµικό στο οποίο στηρίζεται η δηµόσια διοίκηση να παρουσιάζει σηµαντικά
ελλείµµατα τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων ικανών να συµβάλουν στην αποτελεσµατική αντι-
µετώπιση των ολοένα και πιο σύνθετων προβληµάτων που καλείται να αντιµετωπίσει το κρά-
τος στην προσπάθειά του να αναβαθµίσει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στους
πολίτες. Συχνότατο παρεπόµενο αυτής της κατάστασης είναι η εµφάνιση και η επέκταση
φαινοµένων κακοδιοίκησης σε τοµείς διοικητικής δράσης, όπου ο ρυθµός των κοινωνικών
αλλαγών είναι υψηλότερος. Ενδεικτικά παραδείγµατα τέτοιων τοµέων και προνοµιακοί χώροι
ανάπτυξης σχέσεων αθέµιτης συναλλαγής και δυνητικά διαφθοράς αποτελούν οι υπηρεσίες
της πολεοδοµίας, οι δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες, τα ασφαλιστικά ταµεία και το σύστη-
µα παροχής υπηρεσιών υγείας. 
O ρόλος του Συνηγόρου του Πολίτη στην καταπολέµηση αυτής της κατάστασης είναι δεδο-
µένος. Από την πρώτη στιγµή της λειτουργίας της η Αρχή έχει εστιάσει την προσοχή της στη
διττή προσπάθεια της επίλυσης των µεµονωµένων προβληµάτων κακοδιοίκησης που ως
επιµέρους συµπτώµατα εκφράζουν οι αναφορές των πολιτών και της προληπτικής διορθω-
τικής παρέµβασης, µέσα από τη διαµόρφωση προτάσεων που στόχο έχουν τη βελτίωση του
πλαισίου λειτουργίας της διοίκησης και τη σταδιακή διαµόρφωση κλίµατος εµπιστοσύνης
στις σχέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη µε τις υπηρεσίες και τους φορείς του δηµόσιου
τοµέα. O συνδυασµός της σταδιακά αυξανόµενης ανταπόκρισης της διοίκησης στις προτά-
σεις αυτές—ανταπόκρισης που καταγράφεται ποικιλοτρόπως σε πολλά σηµεία της παρού-
σας έκθεσης—και της επιταγής του αναθεωρηµένου Συντάγµατος για τη συστηµατική εφαρ-
µογή των κανόνων του κράτους δικαίου αποτελούν ελπιδοφόρες εξελίξεις, οι οποίες πρέπει
µε κάθε τρόπο να ενισχυθούν. Προς την κατεύθυνση αυτή είναι εξ υπαρχής σταθερά προσα-
νατολισµένη η γενικότερη προσπάθεια του Συνηγόρου του Πολίτη για την προσέγγιση των
δυσλειτουργιών της δηµόσιας διοίκησης µέσα από πρακτικές διαµεσολάβησης και ελέγχου,
που εδράζονται στη λογική της επίλυσης και του θετικού αθροίσµατος και στην αναζήτηση
λύσεων ικανών να συµβάλουν στη σταδιακή αναδιάταξη των σχέσεων κράτους-πολίτη προς
όφελος του τελευταίου, να προαγάγουν τη βαθµιαία οικοδόµηση σχέσεων εµπιστοσύνης
µεταξύ τους και να λειτουργήσουν ως µηχανισµοί στήριξης και αναβάθµισης της ποιότητας
της δηµοκρατίας µας. 

Νικηφόρος ∆ιαµαντούρος
Μάρτιος 2002

A 20-08-02 10:23 ™ÂÏ›‰·13


