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1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΟΜΗ

1.1 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Η αποτελεσµατική λειτουργία του Συνηγόρου

του Πολίτη προϋποθέτει ένα οργανωτικό πλαίσιο

ικανό να ανταποκρίνεται στις κατευθυντήριες

γραµµές που έχει χαράξει ο νοµοθέτης και να πα-

ρέχει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες υποστήρι-

ξης του έργου του. Η δοµή της Αρχής εξειδικεύ-

εται λεπτοµερώς από τον Κανονισµό Λειτουρ-

γίας της και απεικονίζεται σχηµατικά στο ∆ιά-

γραµµα Γ.1. 

1.2 Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο Συνήγορος του Πολίτη προΐσταται της Αρχής,

χαράσσει την πολιτική της, κατευθύνει και συντο-

νίζει το έργο της και, συνεπικουρούµενος από τους

Βοηθούς Συνηγόρους, φροντίζει για την εκπλήρω-

ση της αποστολής της. Ως πρώτος Συνήγορος του

Πολίτη επιλέχθηκε ο Νικηφόρος ∆ιαµαντούρος,

καθηγητής της Πολιτικής Επιστήµης στο Πανεπι-

στήµιο Αθηνών. 

Την ευθύνη της γραµµατειακής και διοικητικής

υποστήριξης του Συνηγόρου του Πολίτη, καθώς

και των επικοινωνιακών του δραστηριοτήτων έχει

το Γραφείο του Συνηγόρου του Πολίτη. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.1
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΣYNHΓOPOΣ
TOY ΠOΛITH

KYKΛOΣ

∆IKAIΩMATΩN

TOY ANΘPΩΠOY

BOHΘOΣ ΣYNHΓOPOΣ

KYKΛOΣ

KOINΩNIKHΣ

ΠPOΣTAΣIAΣ

BOHΘOΣ ΣYNHΓOPOΣ

KYKΛOΣ

ΠOIOTHTAΣ ZΩHΣ

BOHΘOΣ ΣYNHΓOPOΣ

KYKΛOΣ

ΣXEΣEΩN

KPATOYΣ-ΠOΛITH

BOHΘOΣ ΣYNHΓOPOΣ

ΓPAΦEIO
EΞYΠHPETHΣHΣ

KAI ΠΛHPOΦOPHΣHΣ ΠOΛITΩN

ΓPAMMATEIA
∆IEYΘYNTHΣ

TMHMA
∆IOIKHΣHΣ

TMHMA
ΓPAMMATEIAKHΣ

YΠOΣTHPIΞHΣ

TMHMA
OIKONOMIKHΣ

∆IAXEIPIΣHΣ

TMHMA
EΠIKOINΩNIAΣ KAI
∆IEΘNΩN ΣXEΣEΩN

TMHMA
MHXANOΓPAΦIKΩN

EΦAPMOΓΩN

ΓPAΦEIO
∆IOIKHTIKHΣ

MEPIMNAΣ

ΓPAΦEIO
ΠPOMHΘEIΩN

ΓPAΦEIO
BOHΘOY ΣYNHΓOPOY

ΓPAΦEIO
BOHΘOY ΣYNHΓOPOY

ΓPAΦEIO
BOHΘOY ΣYNHΓOPOY

ΓPAΦEIO
BOHΘOY ΣYNHΓOPOY

ΓPAΦEIO
ΣYNHΓOPOY TOY ΠOΛITH



1.3 ΚΥΚΛΟΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Το έργο της Αρχής κατανέµεται σε τέσσερις κύ-

κλους δραστηριοτήτων, καθένας από τους οποίους

έχει συγκεκριµένο θεµατικό αντικείµενο και επο-

πτεύεται από έναν Βοηθό Συνήγορο. Οι τέσσερις

Κύκλοι είναι οι εξής:

• ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Εποπτεύεται

και συντονίζεται από τον Βοηθό Συνήγορο Γιώργο

Καµίνη, επίκουρο καθηγητή του Συνταγµατικού

∆ικαίου στο Τµήµα Νοµικής του Πανεπιστηµίου

Αθηνών. Αντικείµενο του Κύκλου αποτελούν ιδίως

ζητήµατα προσβολής ατοµικών, πολιτικών και κοι-

νωνικών δικαιωµάτων, που κατοχυρώνονται από

το Σύνταγµα ή από διεθνείς συµβάσεις που έχουν

ενσωµατωθεί στο εσωτερικό δίκαιο.

• Κοινωνικής Προστασίας. Εποπτεύεται και

συντονίζεται από τη Βοηθό Συνήγορο Μαρία

Μητροσύλη, δικηγόρο, ειδικό σε θέµατα υγείας

και πρόνοιας, διδάκτορα της Νοµικής του Πανε-

πιστηµίου Paris X. Αντικείµενο του Kύκλου απο-

τελούν κυρίως τα θέµατα κοινωνικής πολιτικής,

ασφάλισης, υγείας, πρόνοιας, προστασίας του

παιδιού, των ηλικιωµένων, των ατόµων µε ειδι-

κές ανάγκες και των «ευάλωτων» οµάδων.

• Ποιότητας Ζωής. Εποπτεύεται και συντονί-

ζεται από τον Βοηθό Συνήγορο Γιάννη Μιχαήλ,

αρχιτέκτονα-πολεοδόµο, διδάκτορα του Πολυτε-

χνείου Aachen. Αντικείµενο του Κύκλου αποτελούν

τα θέµατα περιβάλλοντος, πολεοδοµίας, χωροτα-

ξίας, δηµόσιων έργων και πολιτισµού.

• Σχέσεων Κράτους-Πολίτη. Εποπτεύεται

και συντονίζεται από τη Βοηθό Συνήγορο Αλίκη

Κουτσουµάρη, νοµικό, πρώην Γενική ∆ιευθύντρια

στο Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης

και Αποκέντρωσης. Αντικείµενο του Κύκλου

αποτελούν τα θέµατα πληροφόρησης και επικοι-

νωνίας, ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών και

κακοδιοίκησης στους Οργανισµούς Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, τις Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλει-

ας και τους φορείς που έχουν αρµοδιότητα για

τις µεταφορές, τις επικοινωνίες, την εργασία, τη

βιοµηχανία, την ενέργεια, τη φορολογία και γενι-

κότερα τα δηµοσιονοµικά θέµατα, καθώς και τα

τελωνεία, το εµπόριο και τις κρατικές προµήθει-

ες, τη γεωργία, την αγροτική πολιτική και την

παιδεία.

Για τη γραµµατειακή, διοικητική και επικοινω-

νιακή υποστήριξη των Βοηθών Συνηγόρων δηµι-

ουργήθηκε σε κάθε Κύκλο ένα Γραφείο Βοηθού

Συνηγόρου. 

Οι ειδικοί επιστήµονες και οι βοηθοί επιστή-

µονες που στελεχώνουν την Αρχή κατανέµονται

από τον Συνήγορο του Πολίτη στους τέσσερις κύ-

κλους δραστηριοτήτων. 

1.4 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ο Κανονισµός Λειτουργίας του Συνηγόρου του

Πολίτη προβλέπει τη λειτουργία µονάδας Γραµµα-

τείας της Αρχής σε επίπεδο διεύθυνσης. 

Η Γραµµατεία συγκροτείται από τα ακόλουθα πέ-

ντε τµήµατα και δύο γραφεία:

• Το Τµήµα ∆ιοίκησης και το υπαγόµενο σε

αυτό Γραφείο ∆ιοικητικής Μέριµνας ασχολούνται

µε θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης και γενικότε-

ρης διοικητικής µέριµνας.

• Το Τµήµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και το

υπαγόµενο σε αυτό Γραφείο Προµηθειών καλύ-

πτουν όλο το φάσµα των οικονοµικών δραστηριο-

τήτων της Αρχής, συµπεριλαµβανόµενης της προ-

µήθειας των απαραίτητων υλικών. 

• Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης
µεριµνά για την πρωτοκόλληση και την κατανοµή

των αναφορών στους κύκλους, τη διακίνηση της

αλληλογραφίας και την προώθηση σειράς διαδικα-

στικών θεµάτων.

• Το Τµήµα Μηχανογραφικών Εφαρµογών
έχει την ευθύνη της µηχανογραφικής υποστήριξης,

καθώς και της εν γένει υποστήριξης και συντήρη-

σης του συνόλου του ηλεκτρονικού συστήµατος.

• Το Τµήµα Επικοινωνίας και ∆ιεθνών Σχέ-
σεων φροντίζει για την επικοινωνιακή πολιτική

και τη δραστηριότητα της Αρχής σε εθνικό και

διεθνές επίπεδο, καθώς και για τη λειτουργία της

βιβλιοθήκης. 

Αποστολή αυτών των µονάδων είναι να προά-

γουν µεθόδους οργάνωσης της Αρχής βασισµένες

σε σύγχρονες µηχανογραφικές και ηλεκτρονικές

εφαρµογές και ικανές να ανταποκριθούν στις επι-

ταγές που απορρέουν από τους ιδεοτυπικούς κανό-

νες της «βέλτιστης πρακτικής» καθώς και από την

αρχή της «εύρυθµης και αγαθής διοίκησης». 

2. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

2.1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Κατά το έτος 2000 συνεχίστηκε η προσπάθεια για

στελέχωση της Αρχής µε το σύνολο του επιστηµο-

νικού προσωπικού που προβλέπεται από τον ιδρυ-

τικό νόµο και τον Κανονισµό Λειτουργίας. Η προ-

σπάθεια αυτή κρίθηκε απαραίτητη, αφενός λόγω

κένωσης θέσεων του ειδικού και βοηθητικού επι-

στηµονικού προσωπικού και αφετέρου λόγω της

σταθερής αυξητικής τάσης που εµφανίζει ο αριθ-

µός των υποβαλλόµενων αναφορών προς τον Συ-

νήγορο του Πολίτη. 

Για τη συµπλήρωση του αριθµού των ειδικών

επιστηµόνων, οι οποίοι σύµφωνα µε τον νόµο

(άρθρο 5, παράγρ. 2, Ν. 2477/1997) µπορούν να
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αποσπαστούν στην Αρχή από φορείς του ευρύτε-

ρου δηµόσιου τοµέα, έγινε δηµόσια πρόσκληση

στις 6.7.2000 προκειµένου να καλυφθούν 23 κενές

θέσεις. Η διαδικασία επιλογής ολοκληρώθηκε τον

Νοέµβριο και ως το τέλος του έτους είχε ολοκλη-

ρωθεί και η διαδικασία απόσπασης δύο ειδικών

επιστηµόνων. Στις 31.12.2000 εκκρεµούσαν οι

αποσπάσεις των υπολοίπων. 

Στις 30.8.2000 ξεκίνησαν οι διαδικασίες επιλο-

γής και πρόσληψης επιστηµονικού προσωπικού για

την κάλυψη των υπόλοιπων κενών θέσεων, δηλαδή

6 θέσεων ειδικού και 5 θέσεων βοηθητικού επιστη-

µονικού προσωπικού, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου ορισµένου χρόνου (άρθρο 5, παράγρ. 1, Ν.

2477/1997). Η διαδικασία επιλογής του ειδικού

επιστηµονικού προσωπικού ολοκληρώθηκε µέσα

στο 2000. Οι επιλεγέντες θα προσληφθούν στις

αρχές του 2001, ενώ η διαδικασία επιλογής και η

πρόσληψη αυτών που θα επιλεγούν σε θέσεις βοη-

θητικού επιστηµονικού προσωπικού θα ολοκληρω-

θεί τους πρώτους µήνες του ίδιου έτους.

Στις 31.12.2000 το σύνολο του απασχολούµε-

νου προσωπικού στον Συνήγορο του Πολίτη ανερ-

χόταν σε 66 άτοµα, από τους οποίους 17 είναι ειδι-

κοί επιστήµονες µε απόσπαση, 24 ειδικοί επιστή-

µονες και 25 βοηθοί επιστήµονες µε σχέση εργα-

σίας ιδιωτικού δικαίου. 

2.2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Στις 10.12.1999 δηµοσιεύθηκε στον ηµερήσιο Τύ-

πο δηµόσια πρόσκληση για την κάλυψη 28 θέσεων

της Γραµµατείας, διαφόρων ειδικοτήτων και εκ-

παιδευτικής βαθµίδας, καθώς και δηµόσια ανακοί-

νωση για την επιλογή του διευθυντή της ίδιας µο-

νάδας. 

Για την επιλογή του προσωπικού τηρήθηκε η

διαδικασία της δηµόσιας συνέντευξης, και η επιλο-

γή πραγµατοποιήθηκε µέσα στο πρώτο τρίµηνο

του 2000. Έως το τέλος του έτους ολοκληρώθηκε

η απόσπαση και η ανάληψη καθηκόντων του διοι-

κητικού προσωπικού και της ∆ιευθύντριας της

Γραµµατείας, ενώ µέσα στο ίδιο διάστηµα αποχώ-

ρησαν δύο υπάλληλοι. 

Στις 31.12.2000 το σύνολο του διοικητικού προ-

σωπικού της Γραµµατείας της Αρχής, των ήδη υπη-

ρετούντων συνυπολογιζόµενων, ανερχόταν σε 26

αποσπασµένους δηµοσίους υπαλλήλους διαφόρων

ειδικοτήτων, από τους οποίους 11 κατείχαν πτυχίο

ΑΕΙ, 3 πτυχίο ΤΕΙ, 10 απολυτήριο δευτεροβάθµιας

εκπαίδευσης και 2 στοιχειώδους εκπαίδευσης.

Με την ολοκλήρωση της στελέχωσης των διοι-

κητικών υπηρεσιών του, ο Συνήγορος του Πολίτη

κατέστη διοικητικά αυτοδύναµος, µε συνέπεια η

διοικητική και οικονοµική του υποστήριξη να µην

εξαρτάται πλέον (1.1.2001) από τις υπηρεσίες του

Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και

Αποκέντρωσης.

2.3 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

Στις 31.12.2000 η εικόνα του προσωπικού του

Συνηγόρου του Πολίτη ήταν η ακόλουθη:

Το σύνολο των απασχολουµένων, συµπεριλαµ-

βανόµενων του Συνηγόρου του Πολίτη και των

τεσσάρων Βοηθών Συνηγόρων, είναι 104 άτοµα,

35 άνδρες και 69 γυναίκες. Το σύνολο αυτό αντι-

στοιχεί στο 73,2% των προβλεπόµενων από τον

νόµο θέσεων προσωπικού για την Αρχή.

Ο Πίνακας Γ.1 παρουσιάζει αναλυτικά και

κατά κατηγορία προσωπικού τον βαθµό στελέχω-

σης της Αρχής στις 31.12.2000.

Όπως φαίνεται και από τα Γραφήµατα Γ.1 και

Γ.2, το σύνολο του επιστηµονικού προσωπικού
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Μεταπτυχιακό

Πτυχίο



ανέρχεται σε 66 άτοµα και το προσωπικό διοικητι-

κής και γραµµατειακής υποστήριξής της σε 33.

Από το σύνολο του επιστηµονικού προσωπικού, 11

άτοµα είναι διδάκτορες (17%), 33 άτοµα κατέχουν

τίτλους µεταπτυχιακών σπουδών (50%) και 22

άτοµα είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ της ηµεδαπής ή της

αλλοδαπής (33%). 

Από το σύνολο του διοικητικού προσωπικού,

3 άτοµα κατέχουν τίτλους µεταπτυχιακών σπου-

δών (9%), 12 άτοµα είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ της

ηµεδαπής ή της αλλοδαπής (36%), 3 άτοµα κατέ-

χουν πτυχίο ΤΕΙ (9%), 13 άτοµα τίτλο σπουδών

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (40%) και 2 άτοµα

κατέχουν τίτλο στοιχειώδους εκπαίδευσης (6%). 

Το επιστηµονικό και διοικητικό προσωπικό κα-

λύπτει ευρύ φάσµα επιστηµονικών ειδικοτήτων,

καθώς περιλαµβάνει 31 νοµικούς (38,3%), 14 πο-

λιτικούς επιστήµονες (17,3%), 10 κοινωνιολόγους

(12,3%), 10 φιλόλογους (12,3%), 4 οικονοµολό-

γους (4,9%), 2 διοικητικούς επιστήµονες (2,5%), 2

γεωλόγους (2,5%), 2 µηχανικούς (2,5%), έναν επι-

στήµονα πληροφορικής (1,2%), έναν φυσικό

(1,2%), έναν ψυχολόγο (1,2%), έναν δηµοσιογρά-

φο (1,2%), έναν γιατρό (1,2%) και έναν πολεοδό-

µο αρχιτέκτονα (1,2%). 

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

3.1 ΤΥΠΟΣ, ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Προκειµένου ο Συνήγορος του Πολίτη να επιλη-

φθεί µιας υπόθεσης, πρέπει η σχετική αναφορά να

είναι έγγραφη και ενυπόγραφη. Συντάσσεται είτε

σε απλό χαρτί είτε σε ειδικό έντυπο που χορηγεί-

ται κατά την επίσκεψη του πολίτη στο Γραφείο

Εξυπηρέτησης Πολιτών ή αποστέλλεται σε όποιον

το ζητήσει.

Εάν ο πολίτης δεν γνωρίζει γραφή, η αναφορά

του συντάσσεται από µέλος του Γραφείου Εξυπηρέ-

τησης Πολιτών. Η υπογραφή µπορεί να αντικατα-

σταθεί µε σηµάδι που ο ίδιος βάζει στην αναφορά

και επικυρώνεται από τον Συνήγορο του Πολίτη. 

Η αναφορά µπορεί να κατατεθεί από τον ενδι-

αφερόµενο αυτοπροσώπως στο Γραφείο Εξυπηρέ-

τησης Πολιτών. Μπορεί όµως και να αποσταλεί µε

το ταχυδροµείο ή µε τηλεοµοιοτυπία (fax), προκει-

µένου να διευκολυνθούν πολίτες, οι οποίοι είτε

προσωρινά (λόγω ασθένειας, εργασιακών περιορι-

σµών κ.λπ.) είτε µόνιµα (υπερήλικες, άτοµα µε
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Κατηγορίες Προβλεπόµενο Προσωπικό
προσωπικού προσωπικό στις 31.12.2000

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ (µε απόσπαση) 40 17

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ (µε πενταετή σύµβαση ιδιωτικού δικαίου) 30 24

ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ (µε πενταετή σύµβαση ιδιωτικού δικαίου) 30 25

Γραµµατεία Συνηγόρου και Βοηθών Συνηγόρων 7 7

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 30 26

ΣΥΝΟΛΟ 137 99

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.1
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΗΜΑ Γ.2
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

9%

36%

9%

40%

6%

Μεταπτυχιακό

Πτυχίο

ΤΕΙ

∆Ε
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ειδικές ανάγκες κ.ά.) αδυνατούν να υποβάλουν

αυτοπροσώπως την αναφορά τους.

Οι αναφορές καταχωρίζονται σε ειδικό µητρώο

µέσω του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της Αρχής

και στη συνέχεια προωθούνται στον καθ’ ύλην

αρµόδιο κύκλο δραστηριοτήτων. 

Ο ιδρυτικός νόµος του Συνηγόρου του Πολίτη

προβλέπει (άρθρο 4, παράγρ. 3) ότι η αναφορά

πρέπει να υποβληθεί µέσα σε έξι µήνες αφότου ο

ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση των ενεργειών ή των

παραλείψεων της διοίκησης. Ωστόσο, ο Συνήγο-

ρος του Πολίτη διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να

εξετάσει αναφορές που κατατίθενται µετά την πα-

ρέλευση εξαµήνου, εφόσον θεωρεί ότι ο πολίτης

στερήθηκε, χωρίς δική του ευθύνη, της δυνατότη-

τας να προσφύγει στην Αρχή. 

3.2 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Προκειµένου να ξεκινήσει η διαδικασία εξέτασης

της αναφοράς από το επιστηµονικό προσωπικό

του Συνηγόρου του Πολίτη, πρέπει αυτή να περιέ-

χει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Tα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφεροµέ-

νου. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει να µην

ανακοινωθούν στην εµπλεκόµενη δηµόσια υπηρε-

σία τα προσωπικά του στοιχεία. Εάν όµως η έρευ-

να της υπόθεσης προϋποθέτει οπωσδήποτε την

ανακοίνωση των στοιχείων αυτών, ο πολίτης ειδο-

ποιείται προκειµένου να δώσει τη συναίνεσή του. 

β) Tα στοιχεία επικοινωνίας, δηλαδή ταχυδρο-

µική διεύθυνση και, εφόσον υπάρχει, αριθµό τηλε-

φώνου. 

γ) Tα στοιχεία της εµπλεκόµενης δηµόσιας

υπηρεσίας και ενδεχοµένως του αρµόδιου υπαλλή-

λου που έχει χειριστεί την υπόθεση. 

δ) Σύντοµη και, κατά το δυνατόν, ακριβή περι-

γραφή της υπόθεσης, µαζί µε τα σχετικά έγγραφα (ή

αντίγραφά τους). Μπορεί να ζητηθεί συµπληρωµα-

τικά και οποιοδήποτε άλλο απαραίτητο στοιχείο.

ε) Σύντοµη περιγραφή τυχόν ενεργειών του

πολίτη ενώπιον της διοίκησης. Πάντως, η εξέταση

της υπόθεσης από τον Συνήγορο του Πολίτη δεν

αναστέλλεται από την παράλληλη άσκηση διοικη-

τικών προσφυγών, εκτός εάν ο πολίτης έχει ασκή-

σει ενδικοφανή προσφυγή και δεν έχει παρέλθει η

προβλεπόµενη χρονική προθεσµία των τριών

µηνών προκειµένου να αποφασίσει το αρµόδιο

όργανο.

στ) ∆ήλωση για τυχόν εκκρεµοδικία της υπόθε-

σης. Εκ του νόµου, η εκκρεµοδικία κωλύει την

παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη στη συγκε-

κριµένη υπόθεση. 

3.3 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η αναφορά χρεώνεται στον καθ’ ύλην αρµόδιο κύ-

κλο δραστηριότητας και διερευνάται από ειδικό

επιστήµονα, επικουρούµενο από βοηθό επιστήµο-

να, υπό την εποπτεία του αρµόδιου Βοηθού Συνη-

γόρου.

Ο πολίτης ενηµερώνεται γραπτώς και τηλεφω-

νικώς σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Η έρευνα

ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη του σχετικού πορί-

σµατος, το οποίο σε περιπτώσεις απλών υποθέσε-

ων αντικαθίσταται από απλό ενηµερωτικό έγγραφο.

Επίσης, ο πολίτης ενηµερώνεται γραπτώς όταν

δεν υφίσταται δυνατότητα εξέτασης της αναφοράς

του επί της ουσίας, επειδή είτε ο Συνήγορος του

Πολίτη είναι αναρµόδιος είτε η αναφορά είναι

προφανώς αόριστη ή αβάσιµη.

3.4 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ 
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κατά την εκτέλεση των διαµεσολαβητικών της κα-

θηκόντων, η Αρχή µπορεί να κάνει χρήση κάθε

πρόσφορου µέσου (άρθρο 4, παράγρ. 6). Αξιοποιώ-

ντας αυτή τη δυνατότητα και προκειµένου να αντι-

µετωπίσει ιδιαίτερα σύνθετες υποθέσεις, που:

α) εµπλέκουν πολλούς φορείς ή υπηρεσίες,

β) παραπέµπουν σε ευρύτερα προβλήµατα µεί-

ζονος σηµασίας, η λύση των οποίων προϋποθέτει

σφαιρική προσέγγιση, 

ο Συνήγορος του Πολίτη µπορεί να συγκαλέσει

ευρείες συσκέψεις, οι οποίες παρέχουν τη δυνατό-

τητα στο επιστηµονικό του προσωπικό να έλθει σε

ταυτόχρονη επαφή µε τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες

αλλά και τους ενδιαφερόµενους πολίτες, προκειµέ-

νου να αναζητήσει συναινετικές λύσεις. 
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