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NOMIKO ΠΛAIΣIO 
KAI ΛEITOYPΓIA 
THΣ APXHΣ
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1. Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤOΧΥΡΩΣΗ 
ΤOΥ ΣΥΝΗΓOΡOΥ 
ΤOΥ ΠOΛΙΤΗ ΩΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
Με τη συνταγµατική αναθεώρηση του 2001
κατοχυρώθηκε η ύπαρξη και η λειτουργία
του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης
αρχής µε τη συγκεκριµένη ονοµασία (άρθρο
103, παράγρ. 9 του Συντάγµατος). Σύµφωνα
µε την ίδια διάταξη, η συγκρότηση και οι
αρµοδιότητες της Αρχής ρυθµίζονται από
τον κοινό νοµοθέτη. Εξακολουθούν ασφα-
λώς να έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του N.
2477/1997, στον βαθµό που είναι σύµφωνες
µε τις νέες διατάξεις του Συντάγµατος για
τις ανεξάρτητες αρχές γενικά (άρθρο 101Α),
µε τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού
της Βουλής και µε τις ενιαίες ρυθµίσεις που
θα διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία
των ανεξάρτητων αρχών, µετά την ψήφιση
του εκτελεστικού νόµου του Συντάγµατος
κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 101Α του
Συντάγµατος. Αυτονόητο είναι ότι στο ίδιο
ακριβώς πνεύµα πρέπει να κινούνται και
τυχόν νεότερες νοµοθετικές ρυθµίσεις σε
περίπτωση τροποποίησης του ισχύοντος
νοµοθετικού πλαισίου.
O Συνήγορος του Πολίτη, ως µία από τις πέντε
ήδη συνταγµατικώς κατοχυρωµένες ανεξάρ-
τητες αρχές, διέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 101Α του Συντάγµατος, µε τις οποίες: 
α) κατοχυρώνεται η προσωπική και η λει-
τουργική ανεξαρτησία των µελών των ανε-
ξάρτητων αρχών, 
β) προβλέπεται ο διορισµός προσώπων µε
τα ανάλογα προσόντα ως µελών τους για
ορισµένη θητεία, και 
γ) ορίζεται ότι τα πρόσωπα αυτά επιλέγονται
από τη ∆ιάσκεψη των Προέδρων της Βου-
λής, µε επιδίωξη οµοφωνίας ή πάντως µε
την αυξηµένη πλειοψηφία των τεσσάρων
πέµπτων των µελών της.
Με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου ανατίθε-
ται στον Κανονισµό της Βουλής η περαιτέρω
ρύθµιση της διαδικασίας επιλογής των
µελών των ανεξάρτητων αρχών, όπως και η
ρύθµιση του όλου πλέγµατος των σχέσεων
της Βουλής µε τις ανεξάρτητες αρχές, και
ειδικότερα του τρόπου άσκησης του κοινο-
βουλευτικού ελέγχου σε αυτές. Προβλέπε-

ται επίσης η ρύθµιση από τον κοινό νοµοθέ-
τη σειράς θεµάτων, τα οποία συνδέονται εµ-
φανώς µε τον ανεξάρτητο χαρακτήρα αυτών
των αρχών. Πρόκειται για τον ορισµό των
προσόντων, της θητείας και των επιµέρους
εγγυήσεων της προσωπικής και λειτουργι-
κής ανεξαρτησίας των µελών τους, όπως και
για τους κανόνες που θα διέπουν την επιλο-
γή και το υπηρεσιακό καθεστώς του επιστη-
µονικού και του υπόλοιπου προσωπικού των
ανεξάρτητων αρχών. Η συνταγµατική πρό-
βλεψη αυτών των ρυθµίσεων δεσµεύει
ασφαλώς τον κοινό νοµοθέτη, µε την έννοια
ότι ο τελευταίος οφείλει, ρυθµίζοντας αυτά
τα θέµατα, να διασφαλίσει τη µείζονα ανε-
ξαρτησία ισοβαρών κατά το κύρος ανεξάρ-
τητων αρχών.
O εκτελεστικός νόµος του άρθρου 101Α του
Συντάγµατος δεν είχε ψηφιστεί έως το τέλος
του έτους 2001. Το ίδιο ισχύει και για τις
προαναφερόµενες ρυθµίσεις του Κανονι-
σµού της Βουλής.

2. OΡΓΑΝΩΣΗ 
ΚΑΙ ∆OΜΗ
2.1 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚOΝΙΣΗ ΤΗΣ
OΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
Η αποτελεσµατική λειτουργία του Συνηγόρου
του Πολίτη προϋποθέτει ένα οργανωτικό
πλαίσιο ικανό να ανταποκρίνεται στις κατευ-
θυντήριες γραµµές που έχει χαράξει ο νοµο-
θέτης και να παρέχει τις καλύτερες δυνατές
συνθήκες υποστήριξης του έργου του. Η
δοµή της Αρχής εξειδικεύεται λεπτοµερώς
από τον Κανονισµό Λειτουργίας της και απει-
κονίζεται σχηµατικά στο ∆ιάγραµµα Γ1.

2.2 O ΣΥΝΗΓOΡOΣ ΤOΥ ΠOΛΙΤΗ
O Συνήγορος του Πολίτη προΐσταται της
Αρχής, χαράσσει την πολιτική της, κατευθύ-
νει και συντονίζει το έργο της και, συνεπι-
κουρούµενος από τους Βοηθούς Συνηγό-
ρους, φροντίζει για την εκπλήρωση της απο-
στολής της. Ως πρώτος Συνήγορος του Πο-
λίτη επιλέχθηκε ο Νικηφόρος ∆ιαµαντού-
ρος, καθηγητής της Πολιτικής Επιστήµης
στο Πανεπιστήµιο 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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2.3 ΚΥΚΛOΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΩΝ
Το έργο της Αρχής κατανέµεται σε τέσσερις
κύκλους δραστηριοτήτων, καθένας από τους
οποίους έχει συγκεκριµένο θεµατικό αντι-
κείµενο και εποπτεύεται από έναν Βοηθό
Συνήγορο. Oι 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 προσβο-
λής ατοµικών, πολιτικών και κοινωνικών
δικαιωµάτων, που κατοχυρώνονται από το
Σύνταγµα ή από διεθνείς συµβάσεις οι
οποίες έχουν ενσωµατωθεί στο εσωτερικό
δίκαιο.
• Κοινωνικής Προστασίας. Εποπτεύεται και
συντονίζεται από τη Βοηθό Συνήγορο Μαρία
Μητροσύλη, δικηγόρο, ειδική σε θέµατα
υγείας και πρόνοιας, διδάκτορα της Νοµι-

κής του Πανεπιστηµίου Paris X. Αντικείµενο
του Kύκλου αποτελούν κυρίως τα θέµατα
κοινωνικής πολιτικής, ασφάλισης, υγείας,
πρόνοιας, προστασίας του παιδιού, των ηλι-
κιωµένων, των ατόµων µε ειδικές ανάγκες
και των «ευάλωτων» κοινωνικά µάδων.
• Ποιότητας Ζωής. Εποπτεύεται και συντο-
νίζεται από τον Βοηθό Συνήγορο Γιάννη
Μιχαήλ, αρχιτέκτονα-πολεοδόµο, διδάκτορα
του Πολυτεχνείου του Aachen. Αντικείµενο
του Κύκλου αποτελούν τα θέµατα περιβάλ-
λοντος, πολεοδοµίας, χωροταξίας, δηµό-
σιων έργων και πολιτισµού.
• Σχέσεων Κράτους-Πολίτη. Εποπτεύεται
και συντονίζεται από τη Βοηθό Συνήγορο
Αλίκη Κουτσουµάρη, νοµικό, πρώην Γενική
∆ιευθύντρια στο Υπουργείο Εσωτερικών, ∆η-
µόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Αντι-
κείµενο του Κύκλου αποτελούν τα θέµατα
πληροφόρησης και επικοινωνίας, ποιότητας
παρεχόµενων υπηρεσιών και κακοδιοίκη-
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σης στους Oργανισµούς Tοπικής Aυτοδιοί-
κησης, τις Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας
και τους φορείς που έχουν αρµοδιότητα για
τις µεταφορές, τις επικοινωνίες, την εργα-
σία, τη βιοµηχανία, την ενέργεια, τη φορολο-
γία και γενικότερα τα δηµοσιονοµικά θέµα-
τα, καθώς και τα τελωνεία, το εµπόριο και
τις κρατικές προµήθειες, τη γεωργία, την
αγροτική πολιτική και την παιδεία.
Για τη γραµµατειακή, διοικητική και επικοι-
νωνιακή υποστήριξη των Βοηθών Συνηγό-
ρων δηµιουργήθηκε σε κάθε Κύκλο ένα
Γραφείο Βοηθού Συνηγόρου.
Oι ειδικοί επιστήµονες και οι βοηθοί επι-
στήµονες που στελεχώνουν την Αρχή κατα-
νέµονται από τον Συνήγορο του Πολίτη στους
τέσσερις κύκλους δραστηριοτήτων.

2.4 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
O Κανονισµός Λειτουργίας του Συνηγόρου
του Πολίτη προβλέπει τη λειτουργία µονά-
δας Γραµµατείας της Αρχής σε επίπεδο
διεύθυνσης. Η Γραµµατεία συγκροτείται από
τα ακόλουθα πέντε τµήµατα και δύο γρα-
φεία:
• Το Τµήµα ∆ιοίκησης και το υπαγόµενο σε
αυτό Γραφείο ∆ιοικητικής Μέριµνας ασχο-
λούνται µε θέµατα υπηρεσιακής κατάστα-
σης και γενικότερης διοικητικής µέριµνας.
• Το Τµήµα Oικονοµικής ∆ιαχείρισης και το
υπαγόµενο σε αυτό Γραφείο Προµηθειών
καλύπτουν όλο το φάσµα των οικονοµικών
δραστηριοτήτων της Αρχής, συµπεριλαµβα-
νοµένης της προµήθειας των απαραίτητων
υλικών.
• Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης
µεριµνά για την πρωτοκόλληση και την
κατανοµή των αναφορών στους Kύκλους, τη
διακίνηση της αλληλογραφίας και την προ-
ώθηση σειράς διαδικαστικών θεµάτων.
• Το Τµήµα Μηχανογραφικών Εφαρµογών
έχει την ευθύνη της µηχανογραφικής υπο-
στήριξης, καθώς και της εν γένει υποστήρι-
ξης και συντήρησης του συνόλου του ηλε-
κτρονικού συστήµατος.
• Το Τµήµα Επικοινωνίας και ∆ιεθνών Σχέ-
σεων φροντίζει για την επικοινωνιακή πολι-
τική και τη δραστηριότητα της Αρχής σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και για
τη λειτουργία της βιβλιοθήκης.
Αποστολή αυτών των µονάδων είναι να προ-
άγουν µεθόδους οργάνωσης της Αρχής
βασισµένες σε σύγχρονες µηχανογραφικές

και ηλεκτρονικές εφαρµογές και ικανές να
ανταποκριθούν στις επιταγές που απορρέ-
ουν από τους ιδεοτυπικούς κανόνες της
«βέλτιστης πρακτικής» καθώς και από την
αρχή της «εύρυθµης και αγαθής διοίκη-
σης».

3. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
3.1 ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚO ΠΡOΣΩΠΙΚO
Στις αρχές του 2001 προωθήθηκε η διαδι-
κασία απόσπασης και πρόσληψης του επι-
στηµονικού προσωπικού, καθώς και η δια-
δικασία επιλογής και πρόσληψης του διοι-
κητικού προσωπικού.
Στις 31.12.2001 το σύνολο του απασχολού-
µενου επιστηµονικού προσωπικού στον
Συνήγορο του Πολίτη ανερχόταν σε 77
άτοµα. Aπό αυτούς, 23 είναι ειδικοί επιστή-
µονες µε απόσπαση, 26 ειδικοί επιστήµονες
και 28 βοηθοί επιστήµονες µε σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου, ενώ παρέµεναν
κενές 21 θέσεις ειδικών και 2 θέσεις βοη-
θών επιστηµόνων. 

3.2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Με την ολοκλήρωση της στελέχωσης των
διοικητικών υπηρεσιών της Αρχής, όλο το
φάσµα των αρµοδιοτήτων διοικητικής και οι-
κονοµικής υποστήριξης του θεσµού ασκείται
πλέον (από 1.1.2001) αποκλειστικά από τη
Γραµµατεία του Συνηγόρου του Πολίτη, γεγο-
νός που καθιστά την Αρχή διοικητικά αυτο-
δύναµη, ενισχύοντας κατά τούτο τον ανεξάρ-
τητο χαρακτήρα της. 
Στις 31.12.2001 το σύνολο του διοικητικού
προσωπικού της Γραµµατείας της Αρχής
ανερχόταν σε 28 αποσπασµένους δηµοσίους
υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων, από
τους οποίους 4 άτοµα κατέχουν τίτλο µετα-
πτυχιακών σπουδών (11,4%), 11 κατέχουν
πτυχίο ΑΕΙ της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής
(31,4%), 3 πτυχίο ΤΕΙ (8,6%), 13 απολυτήριο
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (42,8%) και 2
στοιχειώδους εκπαίδευσης (5,8%). Μέσα
στο 2001 αποχώρησαν δύο υπάλληλοι.

3.3 ΣΥΝOΛΙΚΗ ΕΙΚOΝΑ
Στις 31.12.2001 η εικόνα του προσωπικού
του Συνηγόρου του Πολίτη ήταν η ακόλουθη:
Το σύνολο των απασχολουµένων, συµπερι-
λαµβανοµένων του Συνηγόρου του Πολίτη
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και των τεσσάρων Βοηθών Συνηγόρων, ήταν
117 άτοµα, 40 άνδρες και 77 γυναίκες. Το
σύνολο αυτό αντιστοιχεί στο 81,8% των προ-
βλεπόµενων από τον νόµο θέσεων προσω-
πικού για την Αρχή. 
O Πίνακας Γ1 παρουσιάζει αναλυτικά και
κατά κατηγορία προσωπικού τον βαθµό στε-
λέχωσης της Αρχής στις 31.12.2001. Tο
σύνολο του επιστηµονικού προσωπικού
ανέρχεται σε 77 άτοµα και του προσωπικού
διοικητικής και γραµµατειακής υποστήρι-
ξης σε 35, όπως φαίνεται και από τα Γραφή-
µατα Γ1 και Γ2. Από το επιστηµονικό προ-
σωπικό, 13 άτοµα είναι διδάκτορες (17%),
42 άτοµα κατέχουν τίτλους µεταπτυχιακών
σπουδών (54,5%) και 22 άτοµα είναι πτυχι-
ούχοι ΑΕΙ της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής
(28,5%).
Το επιστηµονικό και διοικητικό προσωπικό
καλύπτει ευρύ φάσµα επιστηµονικών ειδι-
κοτήτων, καθώς περιλαµβάνει 40 νοµικούς
(43,5%), 12 πολιτικούς επιστήµονες (13,1%),
11 κοινωνιολόγους (12%), 10 φιλολόγους
(10,9%), 5 οικονοµολόγους (5,4%), 2 διοικη-
τικούς επιστήµονες (2,2%), 2 γεωλόγους
(2,2%), 2 µηχανικούς (2,2%), 2 αρχιτέκτονες
(2,2%), έναν επιστήµονα πληροφορικής
(1,05%), έναν φυσικό (1,05%), έναν ψυχολό-
γο (1,05%), έναν δηµοσιογράφο (1,05%),
έναν γιατρό (1,05%) και έναν πολεοδόµο
αρχιτέκτονα (1,05%).

4. ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑ
4.1 ΤΥΠOΣ, ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡOΘΕΣΜΙΑ
ΥΠOΒOΛΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΦOΡΑΣ
Προκειµένου να επιληφθεί µιας υπόθεσης ο
Συνήγορος του Πολίτη, πρέπει η σχετική
αναφορά να είναι γραπτή και ενυπόγραφη.
Συντάσσεται είτε σε απλό χαρτί είτε σε ειδι-
κό έντυπο που χορηγείται κατά την επίσκε-
ψη του πολίτη στο Γραφείο Εξυπηρέτησης
Πολιτών ή αποστέλλεται σε όποιον το ζητή-
σει.
Εάν ο πολίτης δεν γνωρίζει γραφή, η αναφο-
ρά του συντάσσεται από µέλος του Γραφείου
Εξυπηρέτησης Πολιτών. Η υπογραφή µπο-
ρεί να αντικατασταθεί µε σηµάδι που ο ίδιος
βάζει στην αναφορά και επικυρώνεται από
τον Συνήγορο του Πολίτη.
Η αναφορά µπορεί να κατατεθεί από τον
ενδιαφερόµενο αυτοπροσώπως στο Γραφείο
Εξυπηρέτησης Πολιτών. Μπορεί όµως και να
αποσταλεί µε το ταχυδροµείο ή µε τηλεοµοι-
οτυπία (fax), προκειµένου να διευκολυνθούν
πολίτες, οι οποίοι είτε προσωρινά (λόγω
ασθένειας, εργασιακών περιορισµών κ.λπ.)
είτε µόνιµα (υπερήλικες, άτοµα µε ειδικές
ανάγκες κ.ά.) αδυνατούν να υποβάλουν αυτο-
προσώπως την αναφορά τους.
Oι αναφορές καταχωρίζονται σε ειδικό µη-
τρώο µέσω του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου
της Αρχής και στη συνέχεια προωθούνται στον
καθ’ ύλην αρµόδιο κύκλο δραστηριοτήτων.

ΠINAKAΣ Γ1 ΣTEΛEXΩΣH ΠPOΣΩΠIKOY

Π ΛEΠOMENO
Π ΣΩΠIKO

ΠPOΣΩΠIKO
Σ Σ 31.12.2001

40

30

30

7

1

30

138

EI∆IKOI EΠIΣTHMONEΣ (ME AΠOΣΠAΣH)

EI∆IKOI EΠIΣTHMONEΣ (ME ΠENTAETH ΣYMBAΣH
I∆IΩTIKOY ∆IKAIOY)

BOHΘOI EΠIΣTHMONEΣ (ME ΠENTAETH ΣYMBAΣH
I∆IΩTIKOY ∆IKAIOY)

ΓPAMMATEIA ΣYNHΓOPOY KAI BOHΘΩN ΣYNHΓOPΩN

∆IEYΘYNTPIA ΓPAMMATEIAΣ

ΓPAMMATEIA

ΣYNOΛO

KATHATHA ΓO Σ ΠPOΣΩΠIKOY

23

26

28

6

1

28

112
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O ιδρυτικός νόµος του Συνηγόρου του Πολί-
τη προβλέπει (άρθρο 4, παράγρ. 3 του N.
2477/1997) ότι η αναφορά πρέπει να υπο-
βληθεί µέσα σε έξι µήνες αφότου ο ενδια-
φερόµενος έλαβε γνώση των ενεργειών ή
των παραλείψεων της διοίκησης. Ωστόσο, ο
Συνήγορος του Πολίτη διατηρεί τη διακριτι-
κή ευχέρεια να εξετάσει αναφορές που
κατατίθενται µετά την παρέλευση εξαµήνου,
εφόσον θεωρεί ότι ο πολίτης στερήθηκε,
χωρίς δική του ευθύνη, της δυνατότητας να
προσφύγει στην Αρχή.

4.2 ΕΛΑΧΙΣΤO ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝO 
ΤΗΣ ΑΝΑΦOΡΑΣ
Προκειµένου να ξεκινήσει η διαδικασία
εξέτασης της αναφοράς από το επιστηµονι-
κό προσωπικό του Συνηγόρου του Πολίτη,
πρέπει αυτή να περιέχει τα ακόλουθα στοι-
χεία:
α) Tα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφεροµέ-
νου. O ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει να
µην ανακοινωθούν στην εµπλεκόµενη δη-
µόσια υπηρεσία τα προσωπικά του στοιχεία.
Εάν όµως η έρευνα της υπόθεσης προϋπο-

ΓΡΑΦHΜΑ Γ1 ANAΛYΣH EΠIΠE∆OY ΣΠOY∆ΩN
TOY EΠIΣTHMONIKOY ΠPOΣΩΠIKOY

28,5% ΠTYXIO
17% ∆I∆AKTOPIKO
54,5% METAΠTYXIAKO

   17%

   28,5%

   54,5%

ΓΡΑΦHΜΑ Γ2 ANAΛYΣH EΠIΠE∆OY ΣΠOY∆ΩN
TOY ∆IOIKHTIKOY ΠPOΣΩΠIKOY

36% ΠTYXIO
9% TEI
40% ∆E
6% YE
9% METAΠTYXIAKO

   36%

   9%

   40%

   6%    9%

36% ΠTYXIO
9% TEI
40% ∆E
6% YE
9% METAΠTYXIAKO
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θέτει οπωσδήποτε την ανακοίνωση των στοι-
χείων αυτών, ο πολίτης ειδοποιείται προκει-
µένου να δώσει τη συναίνεσή του.
β) Tα στοιχεία επικοινωνίας, δηλαδή ταχυ-
δροµική διεύθυνση και, εφόσον υπάρχει,
αριθµό τηλεφώνου.

γ) Tα στοιχεία της εµπλεκόµενης δηµόσιας
υπηρεσίας και ενδεχοµένως του αρµόδιου
δηµοσίου υπαλλήλου που έχει χειριστεί την
υπόθεση.
δ) Σύντοµη και, κατά το δυνατόν, ακριβή
περιγραφή της υπόθεσης, µαζί µε τα σχετι-
κά έγγραφα (ή αντίγραφά τους). Μπορεί να
ζητηθεί συµπληρωµατικά 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 παράλ-
ληλη άσκηση διοικητικών προσφυγών,
εκτός εάν ο πολίτης έχει ασκήσει ενδικοφα-
νή προσφυγή και δεν έχει παρέλθει η προ-
βλεπόµενη χρονική προθεσµία των τριών
µηνών προκειµένου να αποφασίσει το αρµό-
διο όργανο.
στ) ∆ήλωση για τυχόν εκκρεµοδικία της
υπόθεσης. Εκ του νόµου, η εκκρεµοδικία
κωλύει την παρέµβαση του Συνηγόρου του
Πολίτη στη συγκεκριµένη υπόθεση.

4.3 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η αναφορά χρεώνεται στον καθ’ ύλην αρµό-
διο κύκλο δραστηριοτήτων και διερευνάται
από ειδικό επιστήµονα, επικουρούµενο από

βοηθό επιστήµονα, υπό την εποπτεία του
αρµόδιου Βοηθού Συνηγόρου.
O πολίτης ενηµερώνεται γραπτώς και τηλε-
φωνικώς σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Η
έρευνα ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη του
σχετικού πορίσµατος, το οποίο σε περιπτώ-
σεις απλών υποθέσεων 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.

4.4 ΣΥΛΛOΓΙΚOΙ ΤΡOΠOΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΠOΘΕΣΕΩΝ
Κατά την εκτέλεση των διαµεσολαβητικών
της καθηκόντων, η Αρχή µπορεί να κάνει
χρήση κάθε πρόσφορου µέσου (άρθρο 4,
παράγρ. 6 του N. 2477/1997). Αξιοποιώντας
αυτή τη δυνατότητα και προκειµένου να
αντιµετωπίσει ιδιαίτερα σύνθετες υποθέ-
σεις, που:
α) εµπλέκουν πολλούς φορείς ή υπηρεσίες, 
β) παραπέµπουν σε ευρύτερα προβλήµατα
µείζονος σηµασίας, η λύση των οποίων προ-
ϋποθέτει σφαιρική προσέγγιση, 
ο Συνήγορος του Πολίτη µπορεί να συγκαλέ-
σει ευρείες συσκέψεις, οι οποίες παρέχουν
τη δυνατότητα στο επιστηµονικό προσωπικό
του να έλθει ταυτόχρονα σε επαφή µε τις
εµπλεκόµενες υπηρεσίες αλλά και τους
ενδιαφερόµενους πολίτες, προκειµένου να
αναζητήσει συναινετικές λύσεις.
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