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Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ιδρυτικού
νόµου της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής του
Συνηγόρου του Πολίτη (άρθρο 3, παράγρ. 5
του N. 2477/1997, ΦΕΚ Α’ 59), η παρούσα
έκθεση υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό και
τον Πρόεδρο της Βουλής και κοινοποιείται
στον Yπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκη-
σης και Αποκέντρωσης. Η έκθεση, που καλύ-
πτει τη χρονική περίοδο από την 1η Iανουαρί-
ου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2001, απευθύνεται
επίσης σε κάθε πολίτη ή δηµόσιο λειτουργό
που επιθυµεί να ενηµερωθεί για το έργο του
Συνηγόρου του Πολίτη κατά το έτος 2001 και
για τα προβλήµατα της δηµόσιας διοίκησης,
όπως αυτά αναδείχθηκαν µέσα από τη διαµε-
σολαβητική δραστηριότητα της Αρχής.

1. ∆OΜΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Η έκθεση αποτελείται από δέκα κεφάλαια.
Το Α’ κεφάλαιο περιέχει την προσωπική
αποτίµηση του Συνηγόρου του Πολίτη για το
έργο της Αρχής κατά το 2001, σκέψεις για
την πορεία του θεσµού και σύντοµη περι-
γραφή των στόχων του για το 2002.
Το Β’ κεφάλαιο περιλαµβάνει µια συνοπτική
παρουσίαση της δοµής της έκθεσης και του
έργου του Συνηγόρου του Πολίτη για το
2001, καθώς και µια σύντοµη περιγραφή
των δραστηριοτήτων των τεσσάρων θεµατι-
κών κύκλων της Αρχής (∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου, Κοινωνικής Προστασίας, Ποιό-
τητας Ζωής και Σχέσεων Κράτους-Πολίτη).
Το Γ’ κεφάλαιο αναφέρεται στην οργάνωση,
τη στελέχωση και τη λειτουργία της Αρχής
σύµφωνα µε το οικείο νοµοθετικό πλαίσιο,
καθώς επίσης και στην πρόσφατη συνταγ-
µατική κατοχύρωση του Συνηγόρου του
Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής.
Το ∆’ κεφάλαιο περιλαµβάνει τη συνολική
αποτίµηση της δραστηριότητας του Συνηγό-
ρου του Πολίτη για το 2001 και αποτελείται
από δύο µέρη. Στο πρώτο παρουσιάζονται τα
σηµαντικότερα συµπεράσµατα που προκύ-
πτουν από την επεξεργασία των στατιστικών
δεδοµένων του έτους 2001, ενώ στο δεύτερο
έχει ενταχθεί το σύνολο των στατιστικών πινά-
κων και γραφηµάτων, στα οποία αποτυπώνε-
ται ποσοτικά η δραστηριότητα της Αρχής.
Το Ε’ κεφάλαιο περιλαµβάνει το έργο, τα
συµπεράσµατα και τις προτάσεις των τεσσά-
ρων θεµατικών κύκλων της Αρχής, µε την

παρουσίαση των σηµαντικότερων υποθέσε-
ων που ερευνήθηκαν κατά το 2001.
Στο ΣΤ’ κεφάλαιο, κατ’ επιταγήν του άρθρου
3, παράγρ. 5 του N. 2477/1997, διατυπώνο-
νται, ανά διοικητικό φορέα, νοµοθετικές,
λειτουργικές και οργανωτικές προτάσεις για
τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας της
δηµόσιας διοίκησης, οι οποίες προέκυψαν
από τη συστηµατική επεξεργασία των προ-
βληµάτων που ανέδειξαν οι αναφορές των
πολιτών. Αποδέκτης των προτάσεων αυτών
είναι η πολιτική ηγεσία των φορέων που
εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Αρχής.
Το Ζ’ κεφάλαιο περιγράφει τα θεσµικά µέσα
που παρέχει ο νόµος στον Συνήγορο του
Πολίτη για τη βελτίωση της αποτελεσµατι-
κότητάς του ως ελεγκτικού και διαµεσολα-
βητικού θεσµού.
Στο Η’ κεφάλαιο παρουσιάζονται οι παράλ-
ληλες δραστηριότητες που αναλαµβάνει ο
Συνήγορος του Πολίτη µε στόχο την καλύτε-
ρη ενηµέρωση των πολιτών αλλά και της
δηµόσιας διοίκησης για τις αρµοδιότητες
και την αποστολή του, καθώς και την προβο-
λή του έργου της Αρχής µέσω της επικοινω-
νίας και της συνεργασίας της µε άλλους
θεσµούς και της συµµετοχής εκπροσώπων
της σε σεµινάρια, συνέδρια και άλλες δρα-
στηριότητες επιστηµονικού ή θεσµικού
ενδιαφέροντος.
Το Θ’ κεφάλαιο αναφέρεται στις διεθνείς
δραστηριότητες στις οποίες συµµετείχε ο
Συνήγορος του Πολίτη κατά το έτος 2001.
Τέλος, το Ι’ κεφάλαιο περιλαµβάνει, υπό
µορφή παραρτηµάτων, τις σχετικές µε τον
Συνήγορο του Πολίτη κανονιστικές διατάξεις
(τα άρθρα 101Α και 103, παράγρ. 9 του
Συντάγµατος, τον N. 2477/1997, τον N.
2623/1998 και το Π∆ 273/1999), το κείµενο
της οµιλίας του Πρωθυπουργού κ. Κ. Σηµίτη
στην εκδήλωση για τη συµπλήρωση τριών
χρόνων λειτουργίας της Αρχής, και τέλος τα
βιογραφικά στοιχεία των στελεχών και του
προσωπικού της Αρχής.

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Oργάνωση, στελέχωση και λειτουργία της
Αρχής
Η οργάνωση, η στελέχωση και η λειτουργία
του Συνηγόρου του Πολίτη καθορίζονται από
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τον ιδρυτικό νόµο (Ν.2477/1997) και τον
κανονισµό λειτουργίας του (Π∆ 273/1999),
στο πλαίσιο που θέτουν οι διατάξεις του
Συντάγµατος µετά την αναθεώρηση του
2001, και κυρίως εκείνες του άρθρου 101Α
σχετικά µε τις ανεξάρτητες αρχές γενικά και
της παραγράφου 9 του άρθρου 103, µε τις
οποίες ο Συνήγορος του Πολίτη κατοχυρώ-
νεται συνταγµατικώς ως ανεξάρτητη αρχή.
Με το πλέγµα αυτών των διατάξεων προβλέ-
πονται οι θεσµικές δυνατότητες του Συνηγό-
ρου του Πολίτη, προκειµένου να διασφαλι-
στεί η δράση και η αποτελεσµατικότητά του
ως ανεξάρτητου εξωδικαστικού µηχανισµού
ελέγχου και διαµεσολάβησης. 
Oι δυνατότητες αυτές εκτείνονται από την
απλή παρέµβαση µε σκοπό την επίλυση
υπόθεσης πολίτη σε δηµόσια υπηρεσία έως
τη δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων της
έρευνας που πραγµατοποίησε η Αρχή.
Κατά τη διάρκεια του 2001 ορισµένες
θέσεις ειδικού επιστηµονικού και διοικητι-
κού προσωπικού πληρώθηκαν µε υπαλλή-
λους του δηµόσιου τοµέα που αποσπάστη-
καν στον Συνήγορο του Πολίτη. Επίσης,
πραγµατοποιήθηκαν προσλήψεις ειδικού
και βοηθητικού επιστηµονικού προσωπικού
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Συνολική αποτίµηση του έτους 2001
Κατά το 2001, η Αρχή δέχθηκε 11.282 νέες
αναφορές πολιτών, ενώ χειρίστηκε συνολικά
15.018 υποθέσεις. Στις τελευταίες περιλαµ-
βάνονται και 3736 αναφορές που είχαν υπο-
βληθεί κατά τα προηγούµενα έτη και παρέ-
µεναν εκκρεµείς για ποικίλους λόγους. 
Από την 1η Oκτωβρίου 1998 έως το τέλος
του 2001 ο Συνήγορος του Πολίτη δέχθηκε
συνολικά 30.103 αναφορές. Κατά το 2001
σηµειώθηκε νέα σηµαντική αύξηση των
αναφορών (17,3%). Ειδικότερα, οι 15.018
αναφορές που εξέτασε η Αρχή κατανέµονται
ως εξής: 
Κύκλος ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου
1731 αναφορές ή 11,53% επί του συνόλου
Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας
4561 αναφορές ή 30,37% επί του συνόλου
Κύκλος Ποιότητας Ζωής
3593 αναφορές ή 23,92% επί του συνόλου
Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη
5133 αναφορές ή 34,18% επί του συνόλου.
Από το σύνολο των αναφορών του έτους
2001 εξετάστηκαν και διεκπεραιώθηκαν οι

9665 ή το 64,36% του συνόλου, ενώ στις
31.12.2001 παρέµεναν εκκρεµείς 5353 ανα-
φορές ή ποσοστό 35,64%. O υψηλός αυτός
αριθµός αποδίδεται στη µεγάλη αύξηση
υποβολής νέων αναφορών στο τέλος του
έτους, οι οποίες κατά τους τελευταίους
τρεις µήνες προσέγγισαν τις 4000.
Σηµειώθηκε επίσης σχετική αύξηση του
ποσοστού των αναφορών που αρχειοθετή-
θηκαν λόγω αναρµοδιότητας (32,9% επί των
νέων αναφορών που υποβλήθηκαν στην
Αρχή), καθώς και ελαφρά µείωση του ποσο-
στού θετικής έκβασης των υποθέσεων που
ερευνήθηκαν κατ’ ουσίαν, το οποίο προσεγ-
γίζει το 47,3%. Λίγο µειώθηκε και το ποσο-
στό των αναφορών που δεν επιλύθηκαν,
επειδή η διοίκηση δεν αποδέχθηκε τις προ-
τάσεις της Αρχής (4,6%).

Αξιοποίηση των θεσµικών δυνατοτήτων
O Συνήγορος του Πολίτη, αξιοποιώντας τις
θεσµικές δυνατότητες που του παρέχει ο ιδρυ-
τικός του νόµος, όπως και την εµπειρία από
τον χειρισµό µεγάλου αριθµού σχετικών υπο-
θέσεων, συνέταξε και διαβίβασε στον Υπουρ-
γό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης ειδική έκθεση µε προτάσεις
για την τροποποίηση σειράς διατάξεων του N.
2910/2001, που διέπει το καθεστώς της παρα-
µονής των αλλοδαπών στη χώρα µας.
∆ιενήργησε επίσης δύο αυτεπάγγελτες
έρευνες. Η πρώτη έγινε στα κρατητήρια του
Αστυνοµικού Μεγάρου Αττικής (Υποδιεύθυν-
ση Αλλοδαπών), για την εξέταση των συνθη-
κών κράτησης των αλλοδαπών σε αυτόν τον
χώρο. Η από κάθε άποψη πολύ κακή κατά-
σταση του χώρου και των όρων και συνθη-
κών διαβίωσης γενικότερα οδήγησε σε
πόρισµα του Συνηγόρου του Πολίτη προς τον
Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης, το οποίο περιείχε
συγκεκριµένες προτάσεις για τη διασφάλιση
του σεβασµού των σχετικών διατάξεων του
Σωφρονιστικού Κώδικα. Η δεύτερη αυτε-
πάγγελτη έρευνα πραγµατοποιήθηκε στην
πόλη της Θεσσαλονίκης, προκειµένου να
σχηµατίσει ο Συνήγορος του Πολίτη σαφέ-
στερη αντίληψη ως προς τις συνθήκες υπό
τις οποίες ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης αποφάσι-
σε να µην επιτρέψει την εγκατάσταση των
υπηρεσιών του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτη-
µένων Ατόµων στην περιοχή των Λαδάδικων,
µε αποτέλεσµα τις έντονες αντιδράσεις κοµ-
µάτων, οργανώσεων και προσωπικοτήτων

B 20-08-02 10:24 ™ÂÏ›‰·18



E
T

H
Σ

I
A

 
E

K
Θ

E
Σ

H
 

2
0

0
1

19

του δηµόσιου βίου. Η έρευνα οδήγησε σε
πόρισµα της Αρχής, µε το οποίο ο ∆ήµος
Θεσσαλονίκης κλήθηκε να ανακαλέσει τις
επίµαχες αποφάσεις του, να συνεργαστεί µε
τους κοινωνικούς φορείς της πόλης για την
εκπόνηση και την υλοποίηση προγραµµάτων
κοινωνικής πολιτικής και να λάβει µέτρα
ικανά να συµβάλουν στην αντιµετώπιση φαι-
νοµένων κοινωνικού αποκλεισµού στην πε-
ριοχή της αρµοδιότητάς του, είτε τα φαινό-
µενα αυτά οφείλονται σε άγνοια είτε σε σύ-
γκρουση συµφερόντων.
Ακολουθώντας την πρακτική των προηγού-
µενων ετών, η Αρχή αξιοποίησε το έτος 2001
ακόµη περισσότερο τη δυνατότητα διενέρ-
γειας αυτοψίας που της παρέχει ο νόµος. Η
έκθεση αναφέρεται σε περισσότερες από 30
αυτοψίες, από τις οποίες προέκυψαν σηµα-
ντικά αποτελέσµατα. Κατά πολύ µικρότερος
ήταν ο αριθµός των υποθέσεων στις οποίες η
Αρχή ζήτησε τη διενέργεια εσωτερικών
ελέγχων ή ένορκων διοικητικών εξετάσεων
για τον έλεγχο της συµπεριφοράς διοικητι-
κών οργάνων. Τέλος, παρουσιάζονται 30
περιπτώσεις, όπου ύστερα από έρευνα της
υπόθεσης ο Συνήγορος του Πολίτη διαπί-
στωσε αποχρώσες ενδείξεις τέλεσης αξιό-
ποινων πράξεων και διαβίβασε τις υποθέ-
σεις στις αρµόδιες εισαγγελικές αρχές.

Παράλληλες δραστηριότητες
Oι παράλληλες δραστηριότητες του Συνηγό-
ρου του Πολίτη κατά το 2001 περιλαµβάνουν
επισκέψεις της Αρχής εκτός Αττικής, συνέ-
δρια, ηµερίδες, σεµινάρια και συναντήσεις
συνεργασίας µε εκπροσώπους διαφόρων
φορέων και υπηρεσιών.
Στόχος αυτών των δραστηριοτήτων είναι η
καλύτερη ενηµέρωση των πολιτών όσον
αφορά την αποστολή, το έργο και τις αρµο-
διότητες της Αρχής, η προώθηση της συνερ-
γασίας του Συνηγόρου του Πολίτη µε τους
φορείς της δηµόσιας διοίκησης και η προ-
αγωγή της διαµεσολαβητικής του προσπά-
θειας, µε απώτερο σκοπό τη βελτίωση της
ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται
από τη δηµόσια διοίκηση στον πολίτη.
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις επισκέψεις σε
πόλεις εκτός Αττικής, πολυµελές κλιµάκιο
της Αρχής επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη,
όπως και κατά τα δύο προηγούµενα έτη.
Άλλο κλιµάκιο πραγµατοποίησε την πρώτη
επίσκεψη του Συνηγόρου του Πολίτη στην

πρωτεύουσα της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης, την Κοµοτηνή. Και
στις δύο αυτές επισκέψεις επικεφαλής των
κλιµακίων ήταν ο Συνήγορος του Πολίτη κα-
θηγητής Νικηφόρος ∆ιαµαντούρος. H Αρχή
ήλθε σε επαφή µε εκπροσώπους δηµόσιων
υπηρεσιών και κοινωνικών φορέων, καθώς
και µε πολίτες, οι οποίοι υπέβαλαν νέες
αναφορές ή ενηµερώθηκαν για την εξέλιξη
των υποθέσεών τους.
Τα στελέχη της Αρχής και µέλη του επιστη-
µονικού προσωπικού της συµµετείχαν σε
πολλές επιστηµονικές εκδηλώσεις, µεταξύ
των οποίων ιδιαίτερη σηµασία είχαν οι δύο
ηµερίδες που διοργάνωσε ο Κύκλος Κοινω-
νικής Προστασίας σε συνεργασία µε το Γενι-
κό Λογιστήριο του Κράτους και το IKA. Στό-
χος αυτών των δραστηριοτήτων ήταν τόσο η
αµοιβαία ενηµέρωση όσο και η αναζήτηση
λύσεων σε προβλήµατα που έχουν ανακύψει
από την επεξεργασία αναφορών πολιτών
που αφορούν σε αυτούς τους φορείς.
Τέλος, τον Σεπτέµβριο, µε την ευκαιρία της
συµπλήρωσης τριών ετών από την έναρξη
της λειτουργίας της Αρχής, πραγµατοποιή-
θηκε εκδήλωση στα γραφεία του Συνηγόρου
του Πολίτη, µε κύριο οµιλητή τον Πρωθυ-
πουργό κ. Κ. Σηµίτη. Στην εκδήλωση παρευ-
ρέθηκαν επίσης υπουργοί, βουλευτές,
καθώς και εκπρόσωποι των πολιτικών κοµ-
µάτων, της δικαστικής εξουσίας, των δηµό-
σιων υπηρεσιών, κοινωνικών φορέων και µη
κυβερνητικών οργανώσεων, επιβεβαιώνο-
ντας έτσι την κοινωνική αποδοχή του
θεσµού και την ευρεία στήριξή του τόσο από
την πολιτεία όσο και από την κοινωνία.

3. ∆ΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ
ΑΝΑ ΚΥΚΛO

Κύκλος ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου
O Κύκλος ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου επι-
λαµβάνεται αναφορών, το αντικείµενο των
οποίων συνδέεται µε την προσβολή ατοµι-
κών, κοινωνικών ή πολιτικών δικαιωµάτων,
όπως αυτά κατοχυρώνονται στο Σύνταγµα,
σε νοµοθετικά κείµενα και σε διεθνείς συµ-
βάσεις που έχουν ενσωµατωθεί στο εσωτε-
ρικό δίκαιο.
Κατά τη διάρκεια του 2001 ο Κύκλος ∆ικαι-
ωµάτων του Ανθρώπου εξέτασε 1731 υπο-
θέσεις, δηλαδή ποσοστό 11,53% επί του
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συνόλου των αναφορών που χειρίστηκε ο
Συνήγορος του Πολίτη. Από τις αναφορές
αυτές, ποσοστό 16% τέθηκε στο αρχείο
λόγω αναρµοδιότητας ή για άλλους τυπικούς
λόγους, ενώ από τις αναφορές που διερευ-
νήθηκαν κατ’ ουσίαν, ποσοστό 47,1% είχε
θετική έκβαση. Στο 37,99% των υποθέσεων
η έρευνα απέδειξε ότι η δράση της δηµό-
σιας διοίκησης ήταν σύννοµη, ενώ, τέλος, η
διοίκηση δεν αποδέχθηκε τις απόψεις του
Συνηγόρου του Πολίτη σε ποσοστό 6,21%
των βάσιµων αναφορών.
Περίπου το ένα τρίτο των αναφορών προήλθε
από αλλοδαπούς, κυρίως οικονοµικούς µετα-
νάστες. Oι σχετικές υποθέσεις θίγουν θέµατα
διακρίσεων λόγω ιθαγένειας, κυρίως όµως
αναδεικνύουν δυσλειτουργίες που παρουσιά-
ζει το νοµικό καθεστώς εισόδου, παραµονής
και εργασίας των αλλοδαπών, καθώς και η
διαδικασία πολιτογράφησής τους.
Από την αποτίµηση της δραστηριότητας του
Κύκλου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου κατά το
2001 εξάγεται ότι το έργο του επικεντρώνε-
ται κυρίως σε θέµατα αλλοδαπών. Το κεντρι-
κό συµπέρασµα που προκύπτει από τη συσ-
σωρευµένη πλέον εµπειρία του Συνηγόρου
του Πολίτη σχετικά µε τα προβλήµατα των
αλλοδαπών είναι ότι η κακοδιοίκηση, υπό
την ευρύτερη έννοιά της, αποτελεί τη σοβα-
ρότερη ίσως αιτία προσβολής των δικαιω-
µάτων του ανθρώπου στη χώρα.
Κατά τα άλλα, οι υποθέσεις που χειρίστηκε
ο Κύκλος µέσα στο 2001 σχετίζονται µε την
έρευνα για τη διαπίστωση φαινοµένων πα-
ραβίασης από τη δηµόσια διοίκηση των αν-
θρώπινων δικαιωµάτων που αφορούν στην
ελευθερία της θρησκείας και των πεποιθή-
σεων, στην παιδεία, στην εργασία και την
επαγγελµατική ελευθερία, στην ισότητα των
πολιτών, στην ελεύθερη πρόσβαση στην
πληροφόρηση, στην ελευθερία των µέσων
µαζικής επικοινωνίας, στην προστασία της
προσωπικότητας και στην αποτελεσµατική
δικαστική προστασία. Από το σύνολο των
υποθέσεων που απασχόλησαν τον Κύκλο το
2001 επιλέχθηκαν τα ακόλουθα θέµατα για
να παρουσιαστούν στην παρούσα ετήσια
έκθεση:
α) Στο πλαίσιο της προστασίας της θρησκεί-
ας και των θρησκευτικών πεποιθήσεων,
ζητήµατα που σχετίζονται µε την ίδρυση, τη
λειτουργία και την προστασία ναών και
ευκτήριων οίκων, καθώς και ζητήµατα που

αφορούν στη θρησκευτική εκπαίδευση των
µαθητών.
β) Στο πλαίσιο του δικαιώµατος στην παιδεία,
ζητήµατα κρίσης υποψηφιότητας διδασκό-
ντων σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της
χώρας, καθώς και περιπτώσεις απόρριψης
µετεγγραφής φοιτητών.
γ) Στο πλαίσιο της προστασίας του δικαιώ-
µατος στην εργασία, υποθέσεις που σχετί-
ζονται µε την άσκηση φαινοµένων προστα-
τευτισµού από επαγγελµατικούς κλάδους
αλλά και από τον νοµοθέτη.
δ) Στο πλαίσιο της αρχής της ισότητας, υπο-
θέσεις που σχετίζονται µε διακρίσεις λόγω
φύλου και ιθαγένειας.
ε) Στο πλαίσιο της ελεύθερης πρόσβασης
στην πληροφόρηση, ζητήµατα που σχετίζο-
νται µε την πρόσβαση ενδιαφεροµένων σε
έγγραφα που φυλάσσονται σε δηµόσιες
υπηρεσίες, καθώς και ζητήµατα που σχετί-
ζονται µε την πληµµελή προστασία προσω-
πικών δεδοµένων από τη δηµόσια διοίκηση.
στ) Στο πλαίσιο της ελευθερίας των µέσων
µαζικής επικοινωνίας, ζητήµατα που αφο-
ρούν στην εφαρµογή νέων διατάξεων του
Συντάγµατος. 
ζ) Στο πλαίσιο της προστασίας της προσωπι-
κότητας, ζητήµατα που σχετίζονται µε περι-
στατικά αστυνοµικής αυθαιρεσίας.
η) Στο πλαίσιο της προσωπικής ελευθερίας,
υποθέσεις που σχετίζονται µε τις συνθήκες
σύλληψης, κράτησης και φυλάκισης.
θ) Στο πλαίσιο της δικαστικής προστασίας,
ζητήµατα µη συµµόρφωσης της δηµόσιας
διοίκησης προς δικαστικές αποφάσεις.
ι) Στο πλαίσιο της αστικής και δηµοτικής
κατάστασης και ιθαγένειας, υποθέσεις που
αφορούν στην ταλαιπωρία των διοικουµένων
εξαιτίας φαινοµένων αυταρχισµού, ελλιπούς
στελέχωσης, αλλά και εσφαλµένης και ανε-
πιεικούς εφαρµογής νοµοθετικών διατάξε-
ων εκ µέρους των δηµόσιων υπηρεσιών.
ια) Στο πλαίσιο της εισόδου και της παραµο-
νής αλλοδαπών και προσφύγων στην Ελλά-
δα, ζητήµατα που σχετίζονται µε την αυθαι-
ρεσία προξενικών αρχών, την εσφαλµένη
ερµηνεία νόµων, τις ελλείψεις του σχετικού
νοµοθετικού πλαισίου, αλλά και τις δυσλει-
τουργίες που παρατηρούνται στη διαδικασία
χορήγησης πολιτικού ασύλου, καθώς και τις
συνθήκες κράτησης των ατόµων αυτών.
Τέλος, ο Συνήγορος του Πολίτη διατυπώνει
και πάλι σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την
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αποτελεσµατικότητα των διοικητικών ερευ-
νών που διεξάγει η Ελληνική Αστυνοµία
όταν επιλαµβάνεται καταγγελιών για ανάρ-
µοστη συµπεριφορά αστυνοµικών οργάνων
σε βάρος πολιτών. Πρέπει πάντως να σηµει-
ωθεί ότι στον τοµέα αυτόν τα περιθώρια
βελτίωσης παραµένουν πολύ µεγάλα, χωρίς
να παραγνωρίζεται ότι τελευταίως η Αστυνο-
µία καταβάλλει προσπάθειες στον τοµέα του
σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου.

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας
O Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ασχολεί-
ται µε υποθέσεις, το αντικείµενο των οποίων
αφορά στην προστασία των κοινωνικών
δικαιωµάτων των πολιτών, στην καταπολέ-
µηση της κακοδιοίκησης και στην τήρηση
της νοµιµότητας από τα όργανα της κοινωνι-
κής διοίκησης. Στις αρµοδιότητες του Κύ-
κλου υπάγονται κυρίως η κοινωνική ασφάλι-
ση, η υγεία και η πρόνοια, καθώς και γενι-
κότερα θέµατα κοινωνικής πολιτικής.
Στον Κύκλο Κοινωνικής Προστασίας προ-
σφεύγουν έλληνες πολίτες, αλλοδαποί οικο-
νοµικοί µετανάστες και πρόσφυγες, καθώς
και κοινωνικά αποκλεισµένες οµάδες ή
κατηγορίες πολιτών που χρειάζονται την ιδι-
αίτερη µέριµνα του κοινωνικού κράτους
δικαίου, όπως τα παιδιά, οι ηλικιωµένοι, οι
σωµατικά και ψυχικά ασθενείς, τα άτοµα µε
ειδικές ανάγκες, οι Ροµά, οι άνεργοι κ.λπ.
Tο έτος 2001 o Κύκλος Κοινωνικής Προστα-
σίας εξέτασε συνολικά 4561 αναφορές
πολιτών (30,37% επί του συνόλου). Στον
αριθµό αυτόν περιλαµβάνονται 3322 αναφο-
ρές που υποβλήθηκαν µέσα στο έτος 2001,
καθώς και 1239 αναφορές που ήταν εκκρε-
µείς στις 31.12.2000 και η εξέτασή τους
συνεχίστηκε το 2001. Επί του συνόλου των
αναφορών που εξέτασε ο Kύκλος µέσα στο
έτος 2001, οι 803 (17,61%) κρίθηκαν εκτός
αρµοδιότητας, ενώ από τις υπόλοιπες 2059
(45,14%), που ερευνήθηκαν κατ’ ουσίαν, οι
1098 (53,33%) κρίθηκαν βάσιµες και είχαν
θετική έκβαση για τον πολίτη, ενώ οι 797
(38,71%) κρίθηκαν αβάσιµες, καθώς η διοί-
κηση ενήργησε σύµφωνα µε τον νόµο. Στις
31.12.2001 δεν είχε ολοκληρωθεί η έρευνα
που αφορούσε σε 1699 αναφορές (37,25%
επί του συνόλου). Σηµειώνεται ότι από το
σύνολο των 1155 βάσιµων αναφορών, η
εισήγηση της Αρχής για ικανοποίηση του
αιτήµατος του πολίτη δεν ικανοποιήθηκε

από τη διοίκηση σε 57 µόνο περιπτώσεις,
που αντιπροσωπεύουν το 4,94% των υποθέ-
σεων της κατηγορίας αυτής.
O Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας διαπί-
στωσε ότι τα κυριότερα προβλήµατα διοικη-
τικής δράσης που εντοπίστηκαν κατά το
έτος 2001 συνδέονται µε φαινόµενα κακοδι-
οίκησης, ιδίως στους ασφαλιστικούς οργα-
νισµούς και τα επικουρικά ταµεία ασφάλι-
σης. Προεξάρχοντα παραδείγµατα των µορ-
φών που λαµβάνει η κακοδιοίκηση στον
τοµέα αυτόν αποτελούν οι καθυστερήσεις
που παρατηρούνται στην έκδοση συνταξιο-
δοτικών αποφάσεων (για το ένα τρίτο των
βάσιµων αναφορών), η ελλιπής ή ανύπαρκτη
πληροφόρηση των δικαιούχων, η απουσία ή
η καθυστέρηση στην παροχή απάντησης
προς τους πολίτες, αλλά και οι οργανωτικές
και λειτουργικές παθογένειες. Περαιτέρω, η
έρευνα των αναφορών απέδειξε ότι σε
µεγάλο αριθµό περιπτώσεων παραβιάζεται
η αρχή της νοµιµότητας και η αρχή της χρη-
στής διοίκησης.
Με αφορµή υποθέσεις που παρουσιάζουν
γενικότερο ενδιαφέρον και σύµφωνα µε
κριτήρια ποιοτικά ή ποσοτικά, ο Κύκλος
Κοινωνικής Προστασίας διατύπωσε νοµοθε-
τικές και οργανωτικές προτάσεις προς τα
καθ’ ύλην αρµόδια υπουργεία, οι οποίες
έχουν ως στόχο τη ρύθµιση των σχετικών
θεµάτων και τη βελτίωση του πλαισίου λει-
τουργίας των εµπλεκόµενων δηµόσιων φο-
ρέων και υπηρεσιών. 
Το βασικό συµπέρασµα που προκύπτει από
την εµπειρία των τριών χρόνων λειτουργίας
του Κύκλου Κοινωνικής Προστασίας της Αρ-
χής είναι ότι η κοινωνική διοίκηση, στον
βαθµό που το αντικείµενό της συνδέεται
άµεσα µε µεγάλα προβλήµατα της χώρας,
όπως είναι το ασφαλιστικό και η υγεία, πα-
ρουσιάζει έντονα φαινόµενα γραφειοκρατίας,
ελλειµµατική οργάνωση και λειτουργική ανε-
πάρκεια. Για τον λόγο αυτόν, προτείνεται:
α) Η ενσωµάτωση της προστασίας των κοινω-
νικών δικαιωµάτων των πολιτών στα όποια
µέτρα και ρυθµίσεις υιοθετηθούν από την πο-
λιτική ηγεσία των αρµόδιων υπουργείων, µε
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρε-
σιών που παρέχει η διοίκηση στους πολίτες.
β) Η απλοποίηση των διαδικασιών, η κωδι-
κοποίηση και η οµοιογενοποίηση των κανό-
νων ιδίως του ασφαλιστικού δικαίου, µε
σκοπό την προστασία των πολιτών από τη
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σύγχυση που δηµιουργεί η δαιδαλώδης,
πολυδιασπασµένη και περιπτωσιολογική
νοµοθεσία που τους διέπει.
γ) Η υιοθέτηση πρωτοβουλιών ικανών να
προαγάγουν την αλλαγή της στάσης των
φορέων της κοινωνικής διοίκησης απέναντι
στην κατανόηση της νοµιµότητας ως έννοιας
που δεν ταυτίζεται µε την αυστηρή γραµµα-
τική ερµηνεία του νοµικού κανόνα, αλλά
ενσωµατώνει στην εφαρµογή του τον σκοπό
για τον οποίο θεσπίστηκε, καθώς επίσης και
τις γενικές αρχές του δικαίου.
δ) Η συγκρότηση µηχανισµών συνεργασίας
των φορέων της διοίκησης µε την Αρχή, µε
στόχο τόσο την από κοινού συστηµατική
αναζήτηση νόµιµων και δίκαιων λύσεων στα
συγκεκριµένα αιτήµατα των πολιτών όσο και
τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των
δηµόσιων υπηρεσιών.

Κύκλος Ποιότητας Ζωής
O Κύκλος Ποιότητας Ζωής χειρίζεται ανα-
φορές σχετικές µε την προστασία του φυσι-
κού και του αστικού περιβάλλοντος και γενι-
κότερα ερευνά υποθέσεις που αφορούν σε
ζητήµατα χωροταξίας, πολεοδοµίας, δηµό-
σιων έργων και πολιτισµού. Στην αρµοδιότη-
τά του υπάγονται κατ’ εξοχήν οι κεντρικές
υπηρεσίες των υπουργείων Γεωργίας, Εσω-
τερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέ-
ντρωσης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και
ΠΕΧΩ∆Ε, οι Oργανισµοί Tοπικής Aυτοδιοί-
κησης (OTA) Α’ και Β’ βαθµού, καθώς και οι
Γενικές Γραµµατείες περιφερειών, ενώ
συχνά εµπλέκονται και κοινωφελείς οργανι-
σµοί όπως η ∆ΕΗ, η ΕΥ∆ΑΠ κ.ά.
Κατά το έτος 2001 ο Κύκλος Ποιότητας
Ζωής δέχθηκε 2256 νέες αναφορές ή ποσο-
στό 20% επί του συνόλου των αναφορών που
υποβλήθηκαν στην Αρχή. Το σύνολο αυτό
των νέων αναφορών εκφράζει µικρή µείωση
σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, κατά το
οποίο είχαν υποβληθεί στον Κύκλο 2470
νέες αναφορές. Τέλος, στο ίδιο διάστηµα, ο
Κύκλος συνέχισε να χειρίζεται 1337 υποθέ-
σεις που εκκρεµούσαν από προηγούµενα
έτη. Έτσι, κατά το 2001 ο κύκλος χειρίστηκε
συνολικά το 23,92% των υποθέσεων της
Αρχής.
Oι αναφορές φυσικών και νοµικών προσώ-
πων προς τον Κύκλο Ποιότητας Ζωής αφο-
ρούν, κατά τα δύο τρίτα περίπου, σε θέµατα
αρµοδιότητας των OTA Α’ και Β’ βαθµού, ενώ

ακολουθούν θέµατα αρµοδιότητας της
κεντρικής διοίκησης, ο κύριος όγκος των
οποίων αφορά στα υπουργεία Πολιτισµού,
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Απο-
κέντρωσης και ΠΕΧΩ∆Ε. Από τις 3593 ανα-
φορές που κλήθηκε να χειριστεί συνολικά ο
Κύκλος Ποιότητας Ζωής κατά το έτος 2001,
κρίθηκαν εκτός αρµοδιότητας οι 963
(26,8%), µε βάση τις διατάξεις του N.
2477/1997, και τέθηκαν στο αρχείο. Από τις
υπόλοιπες 2630 αναφορές ερευνήθηκαν και
περατώθηκαν οι 893 (34%), ενώ εκκρεµούν
ακόµη και διερευνώνται 1737 (66%). Ειδικό-
τερα, από τις 893 υποθέσεις που διερευνή-
θηκαν και περατώθηκαν, 398 κρίθηκαν
βάσιµες, 354 αβάσιµες, ενώ οι υπόλοιπες
141 τέθηκαν στο αρχείο λόγω επιγενόµενων
τυπικών λόγων. Από τις 398 υποθέσεις που
κρίθηκαν βάσιµες, οι 354 είχαν θετική έκβα-
ση για τον ενδιαφερόµενο πολίτη, ενώ σε 44
περιπτώσεις η διοίκηση δεν αποδέχθηκε τις
προτάσεις της Αρχής. Στις 31.12.2001 εκ-
κρεµούσαν στον Κύκλο 1737 υποθέσεις. Σε
235 από αυτές είχε ολοκληρωθεί η έρευνα
της υπόθεσης και είχαν διατυπωθεί εγγρά-
φως οι διαπιστώσεις και οι προτάσεις του
Κύκλου, αναµενόταν όµως ακόµη η αντίδρα-
ση της διοίκησης. Τέλος, την ίδια ηµεροµη-
νία 15 υποθέσεις βρίσκονταν στο στάδιο εκ-
πόνησης πορίσµατος, ενώ οι υπόλοιπες
1487 ήταν σε διάφορα στάδια προκαταρκτι-
κής ή ουσιαστικής διερεύνησης.
Στη φετινή ετήσια έκθεση ο Κύκλος Ποιότη-
τας Ζωής επέλεξε να εστιάσει τον απολογι-
σµό των δραστηριοτήτων του στο διαµεσο-
λαβητικό του έργο, αποδίδοντας ιδιαίτερη
έµφαση σε ζητήµατα της αρµοδιότητάς του
που προκύπτουν από τον N. 2477/1977 και
αφορούν στην αποκατάσταση της νοµιµότη-
τας και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Με αυτό το σκεπτικό, η έκθεση αναφέρεται
αναλυτικά στα πορίσµατα που έχουν εκδοθεί
από τον Κύκλο σχετικά µε τις δύο αυτές
θεµατικές, 19 από τα οποία συντάχθηκαν
µέσα στο έτος 2001. Επισηµαίνεται ότι ορι-
σµένα από τα πορίσµατα αυτά αξιοποιούνται
ήδη από τα διοικητικά δικαστήρια και το
Συµβούλιο της Επικρατείας.
Αντικείµενο ειδικής µνείας στην έκθεση
αποτελούν και οι προϋποθέσεις υπό τις
οποίες ο Κύκλος οδηγείται στην απόφαση
να ενεργοποιήσει τις σχετικές διατάξεις του
ιδρυτικού νόµου του Συνηγόρου του Πολίτη
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και είτε να εισηγηθεί τον πειθαρχικό έλεγχο
δηµοσίων υπαλλήλων που αρνούνται να
συνεργαστούν µε την Αρχή, παρακωλύοντας
τη διερεύνηση υποθέσεων που προκύπτουν
από αναφορές πολιτών, είτε να παραπέµψει
υποθέσεις στον αρµόδιο εισαγγελέα, µε το
αιτιολογικό ότι κατά τη διερεύνησή τους
προέκυψαν αποχρώσες ενδείξεις για την
τέλεση αξιόποινων πράξεων από εµπλεκό-
µενους δηµοσίους υπαλλήλους ή λειτουρ-
γούς. Κατά τη διάρκεια της τριετούς λει-
τουργίας του Κύκλου και έως το τέλος του
2001, οι περιπτώσεις που εµπίπτουν στην
πρώτη από αυτές τις δύο κατηγορίες υπερέ-
βησαν τις 20, ενώ εκείνες που εντάσσονται
στη δεύτερη κατηγορία προσέγγισαν τις 40.
Στην έκθεση, τέλος, καταγράφεται και η
ανταπόκριση των αρµόδιων διοικητικών και
εισαγγελικών αρχών στις πρωτοβουλίες
αυτές της Αρχής. Από την πληροφόρηση
που έχει στη διάθεσή του ο Συνήγορος του
Πολίτη, έως τις 31.12.2001 είχε κινηθεί
σηµαντικός αριθµός ποινικών διώξεων σε
βάρος υπαλλήλων αλλά και στελεχών της
τοπικής αυτοδιοίκησης ως αποτέλεσµα
αυτών των πρωτοβουλιών. Ταυτόχρονα, κατά
τη διάρκεια του ίδιου έτους έγινε γνωστή και
η πρώτη περίπτωση καταδικαστικής απόφα-
σης που εκδόθηκε σε βάρος δηµοσίων
υπαλλήλων τους οποίους είχε παραπέµψει ο
Συνήγορος του Πολίτη στον αρµόδιο εισαγ-
γελέα, επειδή είχαν προκύψει αποχρώσες
ενδείξεις για την εµπλοκή τους στην τέλεση
αξιόποινων πράξεων.
Εποµένως, από τα πορίσµατα που κατά και-
ρούς εκδίδει ο Κύκλος, από τις υποθέσεις
που παραπέµπονται στον αρµόδιο εισαγγε-
λέα αλλά και γενικότερα από την επεξεργα-
σία του συνόλου των υποθέσεων που χειρί-
στηκε ο Κύκλος κατά το έτος 2001 προκύ-
πτουν σαφείς ενδείξεις για την ύπαρξη
εκτεταµένων και σοβαρών παραβάσεων της
περιβαλλοντικής κυρίως νοµοθεσίας, και
µάλιστα σε περιοχές οικολογικά ευαίσθη-
τες, όπως για παράδειγµα αυτές που είναι
ενταγµένες στο ∆ίκτυο Natura 2000. Μέσα
από το διαµεσολαβητικό του έργο, όπως
αυτό αποτυπώνεται ιδίως στα πορίσµατά του
αλλά και στις προτάσεις του για τη βελτίωση
του πλαισίου λειτουργίας των δηµόσιων
υπηρεσιών, ο Κύκλος Ποιότητας Ζωής επι-
χειρεί να συµβάλει στο έργο της διοίκησης
σε ό,τι αφορά:

α) την από τον νόµο αλλά και από το Σύνταγ-
µα επιτασσόµενη αναζήτηση της λεπτής και
αναγκαίας ισορροπίας µεταξύ του δικαιώ-
µατος στο περιβάλλον και του δικαιώµατος
στην ιδιοκτησία (ιδίως σε σχέση µε τις χρή-
σεις γης), αλλά και
β) την εξειδίκευση κρίσιµων εννοιών και
ρυθµίσεων της εθνικής και κοινοτικής νοµο-
θεσίας που αφορούν στο περιβάλλον. Η πρό-
σφατη αναθεώρηση του άρθρου 24 του
Συντάγµατος, η οποία καθιερώνει το ατοµικό
δικαίωµα στο περιβάλλον και την αρχή της
αειφορίας και αναγνωρίζει ρητά την υποχρέ-
ωση του κράτους για τη σύνταξη δασολογίου
και κτηµατολογίου, διευρύνει σηµαντικά τη
δυνατότητα έρευνας και µεσολάβησης της
Αρχής σε ζητήµατα περιβάλλοντος.

Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη
Η αρµοδιότητα του Κύκλου Σχέσεων Κρά-
τους-Πολίτη εκτείνεται στο σύνολο σχεδόν
των φορέων του δηµοσίου και του ευρύτε-
ρου δηµόσιου τοµέα και περιλαµβάνει όλο
το φάσµα του φαινοµένου της κακοδιοίκη-
σης. Συγκεκριµένα, ο Κύκλος επιλαµβάνε-
ται υποθέσεων το αντικείµενο των οποίων
αφορά στα προβλήµατα που ανακύπτουν
στις καθηµερινές συναλλαγές των πολιτών
µε τις υπηρεσίες του δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, στην ποιότητα
των παρεχόµενων υπηρεσιών αλλά και ειδι-
κότερα σε ζητήµατα φορολογίας, λειτουρ-
γίας των OΤΑ, των ∆ΕΚO και των οργανισµών
µαζικής µεταφοράς, και ακόµη σε ζητήµατα
κρατικών προµηθειών, δηµόσιας εκπαίδευ-
σης, εµπορίου και βιοµηχανίας, προστασίας
της κατοικίας και της εργασίας, αγροτικής
πολιτικής και γεωργίας.
Κατά το έτος 2001 ο Κύκλος Σχέσεων Κρά-
τους-Πολίτη εξέτασε 5133 αναφορές, δηλα-
δή το 34,18% του συνόλου των αναφορών
που κατατέθηκαν στον Συνήγορο του Πολίτη.
Από τις αναφορές αυτές, 1628 τέθηκαν στο
αρχείο ως εκτός αρµοδιότητας ή για άλλους
τυπικούς λόγους και 2073 διερευνήθηκαν
κατ’ ουσίαν, ενώ 1432 εκκρεµούσαν στις
31.12.2001. Από τις αναφορές που διερευ-
νήθηκαν, 1042 κρίθηκαν βάσιµες, σε 848
υποθέσεις διαπιστώθηκε νοµιµότητα των
ενεργειών της διοίκησης και σε 183 περι-
πτώσεις διακόπηκε η έρευνα για διάφορους
λόγους (ανάκληση της αναφοράς, επιγενό-
µενη αναρµοδιότητα, µη προσκόµιση στοι-
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χείων από τον ενδιαφερόµενο). Από το
σύνολο των βάσιµων αναφορών η διοίκηση
δεν αποδέχθηκε την εισήγηση της Αρχής για
ικανοποίηση του αιτήµατος του πολίτη σε
ποσοστό µόλις 5,5%, ενώ 389 υποθέσεις
επιλύθηκαν ύστερα από απλή διαµεσολάβη-
ση του Συνηγόρου του Πολίτη.
Τα βασικότερα φαινόµενα κακοδιοίκησης
που αναδείχθηκαν από την ποιοτική ανάλυ-
ση των υποθέσεων που χειρίστηκε ο Κύκλος
κατά το 2001 αφορούν, για µία ακόµη χρο-
νιά, σε γενικότερα οργανωτικά προβλήµατα
των δηµόσιων υπηρεσιών, στην καθυστέρη-
ση ή την άρνηση των εµπλεκόµενων υπηρε-
σιών να απαντήσουν σε αιτήµατα των πολι-
τών και να τους παράσχουν τις πληροφορίες
που ζητούν, ενώ δεν απουσιάζουν και φαι-
νόµενα ευθείας παράβασης των κανόνων
ουσιαστικού δικαίου, αντισυµβατικής συ-
µπεριφοράς ή παράλειψης οφειλόµενης νό-
µιµης ενέργειας. Επίσης, η επισήµανση πε-
ριπτώσεων αιφνίδιας και αδικαιολόγητης
ανατροπής των όρων και των προϋποθέσεων
παροχής επιδοµάτων και επιχορηγήσεων ή
έκδοσης ατοµικών διοικητικών πράξεων
προβληµάτισε ιδιαίτερα τον Κύκλο, καθώς
οι περιπτώσεις αυτές αποτελούν χαρακτηρι-
στικά δείγµατα κατάφωρης παραβίασης της
αρχής της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης
που πρέπει να διέπει τις πράξεις της διοί-
κησης. Ποιοτικά προέχουσα παραβίαση της
νοµιµότητας αποτέλεσε και κατά το έτος
2001 η µη εκτέλεση δικαστικών αποφάσε-
ων, γεγονός που οδήγησε τον συνταγµατικό
νοµοθέτη να προβλέψει τη θέσπιση κυρώ-
σεων στις περιπτώσεις που δεν τηρείται η
υποχρέωση συµµόρφωσης της διοίκησης
µε τις δικαστικές αποφάσεις (άρθρο 95,
παράγρ. 5 του Συντάγµατος).
Η ενασχόληση σε µεγάλο βαθµό µε υποθέ-
σεις οι οποίες αποδεικνύονται οµοειδείς ως
προς τα πραγµατικά περιστατικά που επικα-
λούνται οι πολίτες ενέτεινε τη δραστηριο-
ποίηση του Κύκλου προς την κατεύθυνση

της ελάττωσης της κακοδιοίκησης και της
βελτίωσης της προστασίας των διοικουµέ-
νων σε συγκεκριµένους τοµείς διοικητικής
δράσης. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέ-
τοιων υποθέσεων αποτελούν τα ζητήµατα
που προκύπτουν από την εφαρµογή συγκε-
κριµένων διατάξεων του Κώδικα Oδικής
Κυκλοφορίας, την επιβολή ανταποδοτικών
τελών από τους OΤΑ ή την καθυστέρηση
στην καταβολή αποζηµιώσεων από απαλλο-
τριώσεις.
Η γραπτή και η τηλεφωνική επικοινωνία
αποδείχθηκαν και πάλι οι πιο πρόσφορες
πρακτικές στον Κύκλο Σχέσεων Κράτους-
Πολίτη κατά το έτος 2001. Ιδιαίτερα αποτε-
λεσµατικός τρόπος επίλυσης υποθέσεων
αποδείχθηκε επίσης και η επίσκεψη των
χειριστών ειδικών επιστηµόνων σε εµπλε-
κόµενες υπηρεσίες και ο εντοπισµός λύσης
ικανοποιητικής για τον πολίτη σε συνεργα-
σία µε τους αρµόδιους υπαλλήλους. Σε
σηµαντικό βαθµό, η συχνά παρατηρούµενη
άµεση επίλυση υποθέσεων ύστερα από
απλή διαµεσολάβηση αλλά και η άµεση ή
έµµεση αποδοχή οργανωτικών ή νοµοθετι-
κών προτάσεων του Κύκλου αντικατοπτρίζει
τη σταδιακή εµπέδωση του θεσµικού ρόλου
του Συνηγόρου του Πολίτη και την αποδοχή
του διαµεσολαβητικού του ρόλου.
Το κεντρικό συµπέρασµα που προκύπτει από
την επεξεργασία των αναφορών των πολιτών
του έτους 2001 και από τη διαµόρφωση προ-
τάσεων που στόχο έχουν τη βελτίωση του
πλαισίου λειτουργίας της δηµόσιας διοίκη-
σης είναι η είσοδος της τελευταίας σε µια
πορεία εκσυγχρονισµού της, που όµως δεν
θα µπορέσει να καταλήξει στο επιθυµητό
αποτέλεσµα αν οι δηµόσιοι λειτουργοί δεν
περιορίσουν δραστικά τα φαινόµενα ευθυνό-
φοβης και τυπολατρικής αντιµετώπισης των
αντικειµένων αρµοδιότητάς τους και αν δεν
καταστεί αυτονόητος ο σεβασµός στον νόµο
και στα δικαιώµατα του πολίτη κατά την
παροχή των δηµόσιων υπηρεσιών.
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