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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η αποτίµηση του έργου του Συνηγόρου του Πολί-

τη για το έτος 2000 επιτρέπει τη συναγωγή αξιό-

πιστων συµπερασµάτων για τη µέχρι στιγµής

πορεία της Αρχής, καθώς και για τη θεσµική πολι-

τική που θα πρέπει αυτή να ακολουθήσει στο µέλ-

λον. Τα συµπεράσµατα αυτά βασίζονται τόσο στα

στοιχεία των αναφορών που υποβλήθηκαν στην

Αρχή και εξετάστηκαν το έτος 2000 όσο και στη

συσσωρευµένη εµπειρία που προέκυψε από τη

δράση του Συνηγόρου του Πολίτη κατά τους 27

µήνες λειτουργίας του.

Κύριο χαρακτηριστικό της περασµένης χρονιάς

ήταν η σταδιακή µετάβαση από τη «στιγµή της

ίδρυσης» ενός πολιτικά και πολιτισµικά νέου θε-

σµού στη «στιγµή της εµπέδωσης» και στη συναρ-

τώµενη µε αυτήν επιταγή για εµβάθυνση των διαδι-

κασιών, ανάπτυξη των οργανωτικών σχηµάτων και

εφαρµογή των προειληµµένων αποφάσεων. Σχε-

δόν αναπόφευκτα, στη δεύτερη αυτή φάση έγιναν

επίσης για πρώτη φορά ορατά τα προβλήµατα που

συνδέονται µε τη λειτουργία σύνθετων οργανι-

σµών.

Σε γενικές γραµµές αποδεικνύεται ότι οι στό-

χοι που έθεσε ο Συνήγορος του Πολίτη για το έτος

2000 επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθµό. Οι

στόχοι αυτοί αποτελούσαν εν πολλοίς προέκταση

εκείνων των προηγούµενων ετών και απέβλεπαν: 

α) στην ολοκλήρωση της λειτουργικής και

οργανωτικής ανάπτυξης του θεσµού, 

β) στη σταδιακή ενεργοποίηση του ελεγκτικού

και διαµεσολαβητικού οπλοστασίου της Αρχής,

προκειµένου να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πο-

λιτών, 

γ) στην αποδοχή και την υποστήριξή του από

όλες τις βαθµίδες της δηµόσιας διοίκησης, 

δ) στη διαµόρφωση σαφέστερης επικοινωνια-

κής πολιτικής, και

ε) στον σηµαντικό ρόλο που µπορεί να παίξει η

Αρχή ως σύµβουλος για την παροχή τεχνογνωσίας

κατά την ίδρυση ανάλογων θεσµών στις βαλκανι-

κές χώρες.

Συγκεκριµένα, σηµαντικό ορόσηµο για την ανε-

ξαρτησία της Αρχής, αλλά και για την εύρυθµη λει-

τουργία και την κάλυψη των διοικητικών αναγκών

της ήταν η έναρξη λειτουργίας της Γραµµατείας

της στο τέλος του 2000. Παράλληλα ολοκληρώθη-

κε και η στελέχωση της Αρχής µε επιστηµονικό

προσωπικό. Με το πέρας αυτής της διαδικασίας,

το σύνολο του προσωπικού της Αρχής ανήλθε σε

104 άτοµα, συµπεριλαµβανοµένων των Βοηθών

Συνηγόρων και του Συνηγόρου του Πολίτη. 

Το έτος 2000 εξετάστηκαν από τον Συνήγορο

του Πολίτη 12.811 υποθέσεις πολιτών. Επίσης,

παρατηρήθηκε υψηλή αύξηση της ροής των ανα-

φορών (10.107 νέες αναφορές), η οποία υποδηλώ-

νει τόσο τη νοµιµοποίηση και την αποδοχή του θε-

σµού από τους πολίτες όσο και την αυξηµένη θετι-

κή προβολή του από τα ΜΜΕ. Η προβολή αυτή

παίρνει ιδιαίτερα µεγάλη έκταση κατά τη χρονική

περίοδο δηµοσιοποίησης της ετήσιας έκθεσης, αλ-

λά και µεµονωµένων εκθέσεων ή πορισµάτων έρευ-

νας υποθέσεων. Η σχετική µείωση του ποσοστού

θετικής έκβασης των υποθέσεων µπορεί να θεωρη-

θεί «φυσικό», ως έναν βαθµό, αποτέλεσµα της µε-

γάλης ροής νέων αναφορών (+ 55,8%). Κύριες αι-

τίες για την εξέλιξη αυτή ήταν η αύξηση των αβά-

σιµων αναφορών, που υποδηλώνουν σύννοµη ενέρ-

γεια της διοίκησης, καθώς και η διακοπή της έρευ-

νας, επειδή ο πολίτης κατέφυγε στα δικαστήρια,

αξιοποιώντας έγγραφα του Συνηγόρου του Πο-

λίτη.

Αύξηση παρουσίασε και ο αριθµός των αναφο-

ρών που δεν αποτέλεσαν αντικείµενο ουσιαστικής

επεξεργασίας από τον Συνήγορο του Πολίτη και

τέθηκαν στο αρχείο λόγω αναρµοδιότητας ή για

άλλους τυπικούς λόγους. Αυτό το γεγονός αναδει-

κνύει την ανάγκη για διαµόρφωση µιας σαφέστε-

ρης επικοινωνιακής πολιτικής της Αρχής, µε στόχο

την αποσαφήνιση της φύσης, του ρόλου και των

αρµοδιοτήτων της. Η επίτευξη αυτού του στόχου

θα επιτρέψει στον θεσµό να µεγιστοποιήσει τις

δυνατότητές του ως εναλλακτικού µηχανισµού επί-

λυσης διαφορών και να απαλλάξει τους πολίτες

από παρανοήσεις σχετικά µε τις αρµοδιότητές του,

που συχνά οδηγούν σε τριβές και εντάσεις.

Με δεδοµένη την έντονα αυξητική τάση της

ροής των αναφορών των πολιτών, η απόφαση του

Συνηγόρου του Πολίτη να στραφεί προς τη διοί-

κηση είχε ως µείζον κίνητρο και τη δυνητική αύξη-

ση της αποτελεσµατικότητας του θεσµού, που

προκύπτει από τη µεγαλύτερη εξοικείωση των

δηµόσιων υπηρεσιών µε τη φύση και τους στόχους

της Αρχής, αλλά και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη

που θα προέκυπταν για τους πολίτες από µια

ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας των υπηρε-

σιών που τους παρέχουν οι δηµόσιες υπηρεσίες.

Υπό αυτή την οπτική γωνία, η στροφή προς τη

διοίκηση εγγράφεται ευθέως στη «λογική της επί-

λυσης» και του «θετικού αθροίσµατος» ως µεθόδου

προσέγγισης των προβληµάτων, η οποία αποτελεί

βασική αρχή στη λειτουργία του Συνηγόρου Πολί-

τη. Η στροφή προς τη διοίκηση πήρε δύο κυρίως

µορφές: 

α) τη συστηµατοποίηση και την εντατικοποίη-

ση των επαφών που είχαν το επιστηµονικό προ-

σωπικό, οι Βοηθοί Συνήγοροι και ο Συνήγορος του

Πολίτη µε όλη την ιεραρχία της διοίκησης, συµπε-

ριλαµβανοµένης και της πολιτικής της ηγεσίας, και 
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β) τη διοργάνωση ενηµερωτικών ηµερίδων µε

συγκεκριµένα υπουργεία, µε στόχο τη συστηµατική

πληροφόρηση της ιεραρχίας τους για τη φύση του

Συνηγόρου του Πολίτη ως θεσµού διαµεσολάβησης

ικανού να λειτουργήσει ως εναλλακτικός, εξωδικα-

στικός µηχανισµός ταχείας και ευέλικτης επίλυσης

των διαφορών που ανακύπτουν στις σχέσεις των

πολιτών µε τη διοίκηση. Κοινός παρονοµαστής και

των δύο υπήρξε η αναζήτηση τρόπων απλούστευ-

σης των διαδικασιών λειτουργίας της διοίκησης και

η συµβολή στην προσπάθεια εξορθολογισµού της.

Το βραχύ χρονικό διάστηµα εφαρµογής αυτής

της πρωτοβουλίας επιτρέπει τη διατύπωση κάποι-

ων αρχικών σκέψεων ως προς τα ήδη πεπραγµένα

και τις τάσεις που αυτά σηµατοδοτούν. Σε γενικές

γραµµές δεν υπάρχει αµφιβολία ότι, ως αποτέλε-

σµα όλων αυτών των προσπαθειών, η συνεργασία

µε τη διοίκηση παρουσιάζει βελτίωση και χαρα-

κτηρίζεται από µεγαλύτερη κατανόηση του έργου

και της αποστολής της Αρχής, τόσο σε επίπεδο

υπηρεσιών όσο και σε επίπεδο ηγεσίας. Η εξέλιξη

αυτή είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη και πρέπει να

χαιρετιστεί δεόντως και να επικροτηθεί µε κάθε

τρόπο. Στη φετινή έκθεση αναφέρονται συγκεκρι-

µένα παραδείγµατα δηµόσιων υπηρεσιών που λει-

τούργησαν θετικά και εποικοδοµητικά κατά τη

συνεργασία τους µε την Αρχή, υιοθέτησαν τις προ-

τάσεις της για νοµοθετικές και οργανωτικές ρυθµί-

σεις και γενικότερα αξιοποίησαν τη συσσωρευµένη

εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη για τη βελ-

τίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν

στους πολίτες. 

Όµως, η θετική αυτή γενική εικόνα διαφοροποι-

είται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορά την ποιότη-

τα της συνεργασίας που έχει διαµορφωθεί µεταξύ

του Συνηγόρου του Πολίτη, της δηµόσιας διοίκησης

και της πολιτικής ηγεσίας που την εποπτεύει. Στο

επίπεδο αυτό, οι αντιδράσεις της διοίκησης διαγρά-

φουν ένα ευρύ φάσµα συµπεριφορών, στα άκρα του

οποίου βρίσκονται το ενεργό ενδιαφέρον και η ουσι-

αστική συνεργασία από τη µια πλευρά, η αδιαφορία,

η κωλυσιεργία, η ευθεία άρνηση συνεργασίας και η

προσκόλληση στον τύπο της νοµιµότητας από την

άλλη.

Το δεύτερο επίπεδο διαφοροποίησης είναι πιο

σύνθετο, αλλά εξίσου σηµαντικό, εφόσον στην

ουσία παραπέµπει σε µια έµµεση πλην όµως σαφή

αµφισβήτηση της ίδιας της υπόστασης του Συνη-

γόρου του Πολίτη ως εναλλακτικού, εξωδικαστικού

µηχανισµού επίλυσης των διαφορών που ανακύ-

πτουν µεταξύ των πολιτών και της διοίκησης. Η

εµµονή, για παράδειγµα, ορισµένων δηµόσιων υπη-

ρεσιών στην άποψη ότι εφόσον οι πολίτες δεν ικα-

νοποιούνται από τις πράξεις της διοίκησης µπο-

ρούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, θίγει στον

πυρήνα της την έννοια της Αρχής ως µηχανισµού

εντεταλµένου από τον νοµοθέτη να αναζητεί και να

προωθεί εξωδικαστικές, ευέλικτες, ταχείες λύσεις

χωρίς κόστος στα προβλήµατα των πολιτών. Επι-

σηµαίνεται ότι στην πράξη ανάλογο αποτέλεσµα

έχει και η συµπεριφορά εκείνων των δηµόσιων

υπηρεσιών, οι οποίες εµµένουν στην τυπική έννοια

της νοµιµότητας και επιβραδύνουν ιδιαίτερα ή κα-

θιστούν αδύνατη την εξεύρεση σύννοµης αλλά και

δίκαιης λύσης στα προβλήµατα των πολιτών.

Είτε στη µια είτε στην άλλη τους µορφή οι πρα-

κτικές αυτές υποσκάπτουν τόσο το κράτος δικαίου

όσο και την ποιότητα της σύγχρονης δηµοκρατίας,

βασική έκφραση της οποίας είναι και η παροχή

στους πολίτες της δυνατότητας να επιλέγουν, µέσα

στο πλαίσιο της νοµιµότητας, εναλλακτικές µεθό-

δους πραγµάτωσης των στόχων τους. Αντίθετα, η

εµµονή σε µοναδικές λύσεις, καθώς και σε άκα-

µπτες και ανεπιεικείς προσεγγίσεις παραπέµπει σε

παρωχηµένες και ελλειµµατικές εννοιολογήσεις

του κράτους, αλλά και της δηµοκρατίας, κατά τις

οποίες η ηθική υποχρέωση της δηµόσιας διοίκησης

να εξυπηρετεί τον πολίτη δεν αποτελεί αξία ή

υψηλή προτεραιότητα.

Η επαφή µε την πραγµατικότητα των καθηµε-

ρινών πρακτικών που, εν µέρει τουλάχιστον, συνε-

πάγεται η µετάβαση στη «στιγµή της εµπέδωσης»

ανέδειξε ένα ακόµη στοιχείο δυσλειτουργίας που

θα αποτελέσει αντικείµενο µελλοντικών προτάσε-

ων του Συνηγόρου του Πολίτη προς την πολιτική

ηγεσία µε στόχο τον κατάλληλο συντονισµό, την

οργάνωση και την απλούστευση των διαδικασιών

που διέπουν τη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης

και τη µέσω αυτής καταπολέµηση της κακοδιοίκη-

σης, που αποτελεί και βασική αποστολή της Αρ-

χής. Πολλές από τις υποθέσεις που περιέρχονται

στον Συνήγορο του Πολίτη εµπίπτουν στην κατη-

γορία εκείνη της κακοδιοίκησης που προκύπτει

από την πολυδιάσπαση και την αλληλοεπικάλυψη

αρµοδιοτήτων µεταξύ φορέων της κεντρικής διοί-

κησης και των περιφερειακών της οργάνων σχετι-

κά µε τη ρύθµιση όµοιων ή συναφών αντικειµένων.

∆ιευκρινίζεται ότι η απόφαση για την υπαγωγή συ-

γκεκριµένων περιοχών δράσης της δηµόσιας διοί-

κησης σε έναν ή περισσότερους φορείς αποτελεί

αδιαµφισβήτητο προνοµιακό χώρο επιλογών της

πολιτικής ηγεσίας, ο οποίος εκφεύγει των αρµοδι-

οτήτων του Συνηγόρου του Πολίτη. Η εφαρµογή

όµως αυτών των επιλογών και οι συνέπειές τους

στην καθηµερινή λειτουργία της διοίκησης εµπί-

πτουν σαφώς στην αρµοδιότητά του. Υπ’ αυτήν

την έννοια, εποµένως, ο Συνήγορος του Πολίτη

νοµιµοποιείται να επιληφθεί υποθέσεων, η εµπλο-

κή των οποίων σε συναρµοδιότητες µεταξύ φορέων

ή υπουργείων αποτελεί πηγή άκρως δυσεπίλυτων
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προβληµάτων και καταστάσεων, καθώς και εκτε-

ταµένων φαινοµένων κακοδιοίκησης, η οποία επη-

ρεάζει αρνητικά τη λειτουργία της δηµόσιας διοί-

κησης, της προσδίδει έντονα στοιχεία ανορθολογι-

σµού και, σε τελευταία ανάλυση, συµβάλλει στην

απονοµιµοποίησή της στα µάτια των πολιτών. Εν-

δεικτικό παράδειγµα συναρµοδιότητας που οδηγεί

ευθέως σε τέτοιας µορφής κακοδιοίκηση αποτελεί

η λειτουργία των δασαρχείων, στα οποία εµπλέκο-

νται ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας, το

Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και

Αποκέντρωσης, το Υπουργείο Γεωργίας, καθώς και

το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆η-

µοσίων Έργων. 

Η µετάβαση στη «στιγµή της εµπέδωσης» ανέ-

δειξε κατά το έτος 2000 ένα ακόµη πρόβληµα, το

ενδιαφέρον στοιχείο του οποίου έγκειται στο γεγο-

νός ότι ναι µεν δεν αφορά πράξεις κακοδιοίκησης,

εφόσον η δράση της διοίκησης είναι νόµιµη, πλην

όµως αφορά τη θέσπιση άδικων κανόνων δικαίου,

οι οποίοι έχουν πολλαπλές και ιδιαίτερα ανεπιει-

κείς επιπτώσεις στους πολίτες. Ενδεικτικό παρά-

δειγµα αποτελεί η περίπτωση όπου νόµος εισάγει

δικονοµικό προνόµιο υπέρ του δηµοσίου, απαλ-

λάσσοντάς το από το βάρος της απόδειξης της

κυριότητάς του. Ως αποτέλεσµα αυτής της κατά-

στασης, ο ιδιώτης που αξιώνει οποιοδήποτε σχετι-

κό δικαίωµα οφείλει να αποδείξει την ύπαρξή του,

εφόσον το δηµόσιο αµφισβητήσει τους ισχυρι-

σµούς του. Αυτό το τεκµήριο κυριότητας υπέρ του

δηµοσίου όµως λειτουργεί συχνά όχι απλώς ως

δικονοµικό προνόµιο, αλλά ως δικονοµική ασπίδα

προστασίας των οποιωνδήποτε ισχυρισµών του

δηµοσίου. Χωρίς να παραβιάζει τη νοµιµότητα, η

διαιώνιση της κατάστασης αυτής λειτουργεί ανεπι-

εικώς τουλάχιστον για τις περιπτώσεις εκείνες

όπου ο ιδιώτης είναι σε θέση να επικαλεστεί ευθέ-

ως τίτλους ιδιοκτησίας και να τους υποβάλει στη

διαδικασία ελέγχου και επαλήθευσης από τα αρµό-

δια όργανα της διοίκησης. 

Με τη «στιγµή της εµπέδωσης» συνδέεται και η

ανάληψη πρωτοβουλιών, καθώς και η ενεργοποίη-

ση µηχανισµών ελέγχου ικανών να επεκτείνουν το

εύρος των δραστηριοτήτων του θεσµού, να συµβά-

λουν στην περαιτέρω νοµιµοποίησή του και να κα-

ταστήσουν εφικτή την πραγµάτωση της αποστο-

λής του. Κατά το έτος 2000 ο Συνήγορος του Πο-

λίτη προχώρησε σε µια σειρά παρεµβάσεων που

εγγράφονται στη λογική αυτή, από τις οποίες η

σηµαντικότερη ήταν η αξιοποίηση των σχετικών

διατάξεων του ιδρυτικού του νόµου για τη σύνταξη

και την αποστολή στους αρµόδιους υπουργούς δύο

εκθέσεων βασισµένων είτε σε σηµαντικό όγκο ανα-

φορών πολιτών είτε σε αυτεπάγγελτη έρευνα της

Αρχής, που είχαν στόχο την εις βάθος διερεύνηση

των φαινοµένων κακοδιοίκησης που συνδέονταν

µε τη λειτουργία των οργανισµών τοπικής αυτοδι-

οίκησης και το προνοιακό ίδρυµα «Θεοµήτωρ»

στην Αγιάσο Λέσβου. Οι εκθέσεις αυτές έδωσαν

την ευκαιρία στον Συνήγορο του Πολίτη να τεκµη-

ριώσει έµπρακτα την προσήλωσή του στην τήρηση

της αρχής της νοµιµότητας και να τονίσει ότι η

κριτική που ασκεί σε όσους παραβιάζουν τη νοµι-

µότητα έχει στόχο τη στήριξη των θεσµών και την

ανάδειξη της ευρύτερης σηµασίας της εύρυθµης

λειτουργίας τους για την περαιτέρω εµπέδωση του

κράτους δικαίου και τη βελτίωση της ποιότητας

της δηµοκρατίας.

Η αποτελεσµατική επικοινωνία µε τους πολίτες

και τη δηµόσια διοίκηση επιτυγχάνεται επίσης τόσο

µε τις περιοδικές επισκέψεις του Συνηγόρου του

Πολίτη σε περιοχές εκτός Αττικής όσο και µε συσκέ-

ψεις των στελεχών της Αρχής µε δηµόσιους λειτουρ-

γούς κατά την εκτός έδρας παραµονή τους. Η πρα-

κτική αυτή έχει αποδώσει ήδη καρπούς. Στόχο για

το 2001 αποτελεί η εντατικοποίησή της και η πιο

συστηµατική αξιοποίηση των δυνατοτήτων άµεσης

επικοινωνίας και διαµεσολάβησης που παρέχει. 

Στο εσωτερικό του θεσµού σηµαντική πρωτο-

βουλία του έτους 2000 υπήρξε και η διοργάνωση

διηµερίδας αναστοχασµού, στην οποία συµµετέσχε

όλο το προσωπικό του Συνηγόρου του Πολίτη.

Αντικείµενο της διηµερίδας ήταν η µακροσκοπική

θεώρηση της ως τότε πορείας της Αρχής και η διε-

ρεύνηση συνθηκών ικανών να συµβάλουν στη βελ-

τίωση της λειτουργίας της. 

Σε διεθνές επίπεδο, ο Συνήγορος του Πολίτη

ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Υπουργείου

Εξωτερικών να αναλάβει την πρωτοβουλία προώ-

θησης του θεσµού του Ombudsman στα κράτη-

µέλη του Συµφώνου Σταθερότητας για τη Νοτιοα-

νατολική Ευρώπη, στο πλαίσιο της Πρώτης Τρά-

πεζας, που αφορά τον εκδηµοκρατισµό και τα δι-

καιώµατα του ανθρώπου. Σε στενή συνεργασία µε

το Συµβούλιο της Ευρώπης προχώρησε στην πα-

ροχή τεχνογνωσίας και συµβουλών µε επισκέψεις

στελεχών του στους νεοσύστατους θεσµούς των

βαλκανικών χωρών. Η δραστηριότητα αυτή του

Συνηγόρου του Πολίτη αποτελεί µια περαιτέρω

πρόκληση, την οποία η Αρχή προτίθεται να αξιο-

ποιήσει, διευρύνοντας τη δικτύωσή της στον ευρω-

παϊκό χώρο. 

Κατά το έτος 2000 θεσµοθετήθηκε η συµµετοχή

του Συνηγόρου του Πολίτη στην Εθνική Επιτροπή

∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, που λειτουργεί παρά

τω πρωθυπουργώ, και στο Εθνικό Συµβούλιο ∆ι-

οικητικής Μεταρρύθµισης, που αποτελεί συµβου-

λευτικό όργανο του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµό-

σιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, προκειµένου να

διατυπώνει έγγραφες ή προφορικές απόψεις για
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νοµοσχέδια ή άλλες ενέργειες που η πολιτική ηγεσία

της χώρας θέτει στην κρίση των οργάνων αυτών.

Η αποτίµηση του έργου του Συνηγόρου του

Πολίτη για το έτος 2000 παραπέµπει σε µια σύν-

θετη και αµφίσηµη εικόνα της πραγµατικότητας,

γεµάτη προκλήσεις, ικανοποίηση για τα όποια επι-

τεύγµατα, υποµνήσεις για τους κινδύνους που συν-

δέονται µε τον εφησυχασµό, αυξηµένη αίσθηση ευ-

θύνης απέναντι στους πολίτες και σταθερή προσή-

λωση στον στόχο της καταπολέµησης της κακοδι-

οίκησης και της περαιτέρω διεύρυνσης του κρά-

τους δικαίου. Είναι προφανές όµως ότι η προώθη-

ση και η τελική πραγµατοποίηση αυτών των στό-

χων προϋποθέτει την ενεργό στήριξη της πολιτικής

ηγεσίας της χώρας, των δηµόσιων λειτουργών, των

ΜΜΕ, αλλά και πάνω απ’ όλα των πολιτών. 

2. ΡΟΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ 
ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Κατά το έτος 2000 η Αρχή δέχθηκε 10.107 νέες

αναφορές πολιτών, ενώ χειρίστηκε 12.811 υποθέ-

σεις συνολικά. Στις τελευταίες περιλαµβάνονται

και οι αναφορές που υποβλήθηκαν µεν στην Αρχή

κατά το τελευταίο τρίµηνο του 1998 και κατά το

1999, αλλά, λόγω του ιδιαίτερα σύνθετου χαρακτή-

ρα τους, παρέµειναν εκκρεµείς και κατά το 2000.

Όπως δείχνει το Γράφηµα ∆.1, η αύξηση των ανα-

φορών ήταν σηµαντική και έφθασε στο 55,8% του

συνόλου των αναφορών για το έτος 1999.

Συνολικά η Αρχή, από την έναρξη της λειτουρ-

γίας της την 1.10.1998 έως τις 31.12.2000, δέχθη-

κε 18.821 αναφορές πολιτών (1430 το 1998, 7284

το 1999 και 10.107 το 2000). Τα αναλυτικά και τα

συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία του έτους

2000 παρουσιάζονται στον Πίνακα ∆.1.

Η µείωση του ποσοστού των αναφορών που

κατόπιν έρευνας διεκπεραιώθηκαν µε θετική έκβα-

ση για τον πολίτη (από 57% το 1999 σε 50,5% το

2000) οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αβάσι-

µων αναφορών (από 32,4% το 1999 σε 37,1% το

2000 επί των αναφορών που διερευνήθηκαν), δη-

λαδή των αναφορών εκείνων για τις οποίες διαπι-

στώθηκε ότι η διοίκηση είχε ενεργήσει σύννοµα

(βλ. κεφ. ∆΄, 2.6).

2.2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Οι 12.811 αναφορές που χειρίστηκε ο Συνήγορος

του Πολίτη κατά το έτος 2000 κατανεµήθηκαν,

ανάλογα µε το θεµατικό περιεχόµενό τους, στους

τέσσερις κύκλους δραστηριοτήτων. Όπως απεικο-

νίζει το Γράφηµα ∆.2, ο Κύκλος που δέχθηκε τις

περισσότερες αναφορές είναι εκείνος των Σχέσεων

Κράτους-Πολίτη, που χειρίστηκε 4015 ή το 31,3%

του συνόλου των αναφορών. Ακολουθούν οι Κύκλοι

Κοινωνικής Προστασίας και Ποιότητας Ζωής, που

χειρίστηκαν 3799 (29,7%) και 3454 (27%) αναφο-

ρές αντίστοιχα. Τέλος, ο Κύκλος ∆ικαιωµάτων του

Ανθρώπου επεξεργάστηκε 1543 αναφορές, δηλαδή

12% του συνόλου των αναφορών του έτους 2000.

Όπως φαίνεται και από το συγκριτικό Γράφηµα

∆.3, η ποσοστιαία κατανοµή των αναφορών του

έτους 2000 στους θεµατικούς κύκλους δεν διαφο-

ροποιείται σηµαντικά σε σχέση µε την αντίστοιχη

κατανοµή των ετών 1998 και 1999. 

2.3 ΡΟΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

Το 2000 η αύξηση της ροής των αναφορών υπήρ-

ξε σαφώς υψηλότερη από αυτήν του 1999, µε κο-

ρύφωση τον Μάρτιο του 2000. Η αύξηση αυτή

συνδέεται άµεσα µε την αυξηµένη προβολή της

Αρχής από τα ΜΜΕ, ιδιαίτερα κατά τη χρονική
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ΓΡΑΦΗΜΑ ∆.1
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περίοδο Φεβρουαρίου-Ιουνίου, όταν δηλαδή ολο-

κληρώνεται και δηµοσιοποιείται η ετήσια έκθεση

του Συνηγόρου του Πολίτη. Οι αυξοµειώσεις της

ροής κατάθεσης αναφορών που αποτυπώνονται

στο Γράφηµα ∆.4 είναι παρεµφερείς µε αυτές των

προηγούµενων ετών λειτουργίας. Τα διαστήµατα

ύφεσης στην υποβολή αναφορών παρατηρούνται

κατά τις εορτές του Πάσχα και των Χριστουγέν-

νων και τους θερινούς µήνες. Η πτώση κατά τον

µήνα Απρίλιο του 2000 µπορεί να αποδοθεί, εκτός

από τις εορτές του Πάσχα, και στις βουλευτικές

εκλογές που διεξήχθησαν τότε. 

Ο αριθµός των αναφορών που υποβλήθηκαν

στην Αρχή ανά µήνα το 2000 κυµαίνεται από 505

(τον Αύγουστο) έως 1349 (τον Μάρτιο), ενώ ο

µέσος όρος ήταν 842 αναφορές τον µήνα.

Το Γράφηµα ∆.5 απεικονίζει, µε διαφορετικό

χρώµα για κάθε Κύκλο, τις αναφορές που υποβλή-

θηκαν στην Αρχή ανά µήνα για τα έτη 1999 και

2000. Στο ίδιο Γράφηµα αποτυπώνεται και η ση-

µαντική αύξηση του αριθµού των αναφορών που

χαρακτηρίζει το έτος 2000.

Το Γράφηµα ∆.6 παρουσιάζει τον αριθµό των

νέων αναφορών ανά έτος για κάθε θεµατικό

κύκλο από την έναρξη της λειτουργίας της

Αρχής.

2.4 ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Από το σύνολο των 12.811 αναφορών που χειρί-

στηκε η Αρχή το 2000, οι 9100 ή το 71% του συ-

νόλου ενέπιπταν στην αρµοδιότητα του Συνηγό-
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ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

31,3%

12%

27%

29,7%

ΓΡΑΦΗΜΑ ∆.2
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000 ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟ

ΚΥΚΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1543 12,04 1237 80,17 407 26,38 384 46,27

ΚΥΚΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3799 29,66 2704 71,18 906 23,85 960 53,39

ΚΥΚΛΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 3454 26,96 2156 62,42 1036 29,99 499 44,55

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ 4015 31,34 3201 79,73 1362 33,92 977 53,13

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ -
ΠΟΣΟΣΤΑ 12.811 100 9298 72,58 3711 28,97 2820 50,47

Θετική έκβαση 
% επί του συνόλου 

των κατόπιν έρευνας

διεκπεραιωθεισών 

αναφορών του Κύκλου

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Σύνολο 2000
% επί του συνόλου

των αναφορών 

του ΣτΠ

Σύνολο 
διεκπεραιωθεισών
αναφορών
% επί του συνόλου των

αναφορών του Κύκλου

Εκτός 
αρµοδιότητας 
% επί του συνόλου

των αναφορών 

του Κύκλου

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆.1
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000
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ρου του Πολίτη. Αντίθετα, 3711 αναφορές (29%

του συνόλου) τέθηκαν στο αρχείο λόγω αναρµο-

διότητας και δεν διερευνήθηκαν κατ’ ουσίαν, κα-

θώς δεν πληρούσαν τις σχετικές προϋποθέσεις που

προβλέπει ο ιδρυτικός νόµος της Αρχής. 

Από το σύνολο των 12.811 αναφορών του

έτους 2000 εξετάστηκαν και διεκπεραιώθηκαν οι

9298 (72,6% του συνόλου). Σε αυτόν τον αριθµό

συνυπολογίζονται και οι 3711 αναφορές που

αρχειοθετήθηκαν λόγω αναρµοδιότητας. Αντίθε-

τα, στις 31.12.2000 συνεχιζόταν η διερεύνηση

3513 αναφορών (27,6%), οι οποίες µεταφέρθηκαν

ως εκκρεµείς στο έτος 2001. 

Το ∆ιάγραµµα ∆.1 παρουσιάζει την πορεία των

αναφορών που υποβλήθηκαν στον Συνήγορο του

Πολίτη και εξετάστηκαν κατά το έτος 2000.
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ΓΡΑΦΗΜΑ ∆.3
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ: 1998, 1999, 2000

ΓΡΑΦΗΜΑ ∆.4
ΜΗΝΙΑΙΑ ΡΟΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000



2.5 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ
ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤ’ ΟΥΣΙΑΝ
ΚΑΙ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΛΟΓΩ ΑΝΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ
Ή ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Από τις αναφορές που υποβλήθηκαν στην Αρχή το

2000, οι 3711 (29%) τέθηκαν στο αρχείο λόγω

αναρµοδιότητας του Συνηγόρου του Πολίτη ή για

άλλους λόγους. Το ποσοστό αυτό είναι αυξηµένο

σε σχέση µε το 1999 (23,9%). 

Το Γράφηµα ∆.7 παρουσιάζει την ποσοστιαία

κατανοµή επί του συνόλου των 12.811 αναφορών

του 2000 ως προς την αρµοδιότητα της Αρχής. 

Οι συγκεκριµένοι λόγοι για τους οποίους τέθη-

καν αναφορές στο αρχείο παρουσιάζονται αναλυ-
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ΓΡΑΦΗΜΑ ∆.5
ΜΗΝΙΑΙΑ ΡΟΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ: 1999 ΚΑΙ 2000

ΓΡΑΦΗΜΑ ∆.6
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ: 1998, 1999, 2000
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆.1
ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

* Στον αριθµό αυτόν περιλαµβάνονται και αναφορές που εµφανίστηκαν ως διεκπεραιωµένες στην Ετήσια
Έκθεση 1999, αλλά κατέστησαν και πάλι εκκρεµείς ύστερα από την προσκόµιση νέων στοιχείων από τους

ενδιαφεροµένους.

τικά στο Γράφηµα ∆.8. Συχνότεροι λόγοι για αρ-

χειοθέτηση λόγω αναρµοδιότητας ήταν η αοριστία

της αναφοράς (γενικές προτάσεις, κοινοποιήσεις

καταγγελιών κ.λπ., 689 αναφορές), αλλά και η έλ-

λειψη πράξης ή παράλειψης της διοίκησης (617

αναφορές) ή ακόµη και προηγούµενης αίτησης

προς αυτήν. 

Σχετικά αυξηµένος σε σχέση µε το 1999 ήταν και

ο αριθµός των αναφορών που τέθηκαν στο αρχείο

λόγω παρέλευσης εξαµήνου από την τελευταία ενέρ-

γεια της διοίκησης (539 αναφορές) ή επειδή αναφέρο-

νταν σε ιδιωτική διαφορά (212 αναφορές).

Επίσης, συχνά οι αναφορές στρέφονταν κατά

φορέων που εξαιρούνται από την αρµοδιότητα της

Αρχής (388 αναφορές) ή αφορούσαν υποθέσεις πο-

λιτών που εκκρεµούσαν ενώπιον δικαστικής αρχής

(339 αναφορές). Σε άλλες περιπτώσεις η υπόθεση

σχετίζονταν µε την υπηρεσιακή κατάσταση δηµοσίων

υπαλλήλων (352 αναφορές). Τέλος, σε 265 περιπτώ-

σεις ο πολίτης δεν είχε απευθυνθεί στη δηµόσια υπη-

ρεσία, προτού προσφύγει στον Συνήγορο του Πολίτη.

2.6 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ
ΚΑΤ’ ΟΥΣΙΑΝ

Το 2000 διερευνήθηκαν κατ’ ουσίαν από την Αρχή

9100 αναφορές (71% επί του συνόλου). Από αυτές

διεκπεραιώθηκαν µέσα στο έτος οι 5587, ενώ στις

31.12.2000 συνεχίζονταν η διερεύνηση για 3513

αναφορές. 

Η έκβαση των αναφορών που ερευνήθηκαν

κατ’ ουσίαν και διεκπεραιώθηκαν απεικονίζεται

στο Γράφηµα ∆.9, το οποίο παρουσιάζει την ποσο-

στιαία ταξινόµηση των αναφορών αυτών, µε κριτή-

ριο την έκβαση και το αποτέλεσµα της έρευνας και

της παρέµβασης του Συνηγόρου του Πολίτη. Η

ποσοστιαία κατανοµή των κατηγοριών του Γραφή-

µατος ∆.9 υπολογίζεται επί του αριθµού των 5587

αναφορών που διερευνήθηκαν κατ’ ουσίαν και δι-

εκπεραιώθηκαν κατά το έτος 2000.

Στην κατηγορία «θετική έκβαση» εντάσσεται

το ήµισυ (50,5%) των αναφορών εκείνων που διε-

ρευνήθηκαν κατ’ ουσίαν και διεκπεραιώθηκαν από

Μεταφορά εκκρεµών

αναφορών του 1999

2704*

Νέες αναφορές

του 2000 

10.107

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

που εξετάστηκαν το 2000

12.811

∆εν ερευνήθηκαν κατ’ ουσίαν

λόγω αναρµοδιότητας 

3711 (29%)

Ερευνήθηκαν κατ’ ουσίαν

ως εντός αρµοδιότητας 

9100 (71%)

∆ιεκπεραιωθείσες αναφορές

που διερευνήθηκαν 

5587 (43,6%)

ΣΥΝΟΛΟ

(∆ιεκπεραιωθείσες) 

9298 (72,6%)

Εκκρεµείς

3513 (27,4%)



την Αρχή µέσα στο 2000. Παρατηρείται εν προ-

κειµένω µείωση σε σχέση µε το 1999 (το ποσοστό

ήταν 57%), η οποία οφείλεται στην αύξηση τόσο

των αβάσιµων αναφορών (32,4% το 1999, 37,1%

το 2000) όσο και εκείνων για τις οποίες η έρευνα

διακόπηκε (5,6% το 1999, 7,2% το 2000). Τέλος,
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ΓΡΑΦΗΜΑ ∆.7
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΓΡΑΦΗΜΑ ∆.8
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Εκτός αρµοδιότητας

Εντός αρµοδιότητας

29%

71%

617

539

388

352

339

212

48

44

43
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689
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122
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Αοριστία αναφοράς, κοινοποιήσεις,

γενικές προτάσεις, παροχή συµβουλών

Έλλειψη προηγούµενης αίτησης προς τη διοίκηση

Έλλειψη τυπικών στοιχείων αναφοράς

(υπογραφή, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.)
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για ποσοστό 5,2% των αναφορών που διερευνήθη-

καν κατ’ ουσίαν και διεκπεραιώθηκαν, η διοίκηση

δεν αποδέχθηκε τις προτάσεις και τα πορίσµατα

του Συνηγόρου του Πολίτη. 

Το Γράφηµα ∆.10 παρουσιάζει ταξινοµηµένες

ανάλογα µε την ειδικότερη έκβασή τους τις 5587

αναφορές που διερευνήθηκαν και διεκπεραιώθη-

καν κατά το 2000. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ ∆.10
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
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290

2592

Επίλυση χωρίς ενέργειες της Αρχής

Μη αποδοχή των προτάσεων της Αρχής από τη διοίκηση

Αποδοχή των προτάσεων της Αρχής
από τη διοίκηση και επίλυση µε διαµεσολάβηση

15

198

188

Ανάκληση αναφοράς

Επιγενόµενη αναρµοδιότητα

(εκκρεµότητα ενώπιον δικαστικής αρχής κ.λπ.)

Παράλειψη του ενδιαφεροµένου να προσκοµίσει

στοιχεία που του ζητήθηκαν από την Aρχή
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2044
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ΓΡΑΦΗΜΑ ∆.9
ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΡΕΥΝΑΣ



Από το σύνολο των 5587 αναφορών που διεκ-

περαιώθηκαν ύστερα από έρευνα, 3110 αναφορές

(55,7%) αποδείχθηκαν βάσιµες. Ωστόσο, αξίζει να

σηµειωθεί ότι στο σύνολο των διεκπεραιωθεισών

αναφορών (9298) οι βάσιµες αναφορές (3110)

ανέρχονται στο 33,4% του συνόλου, ενώ οι αβάσι-

µες (2076), µαζί µε εκείνες για τις οποίες ο Συνή-

γορος του Πολίτη είναι αναρµόδιος (3711) αλλά

και εκείνες των οποίων η διερεύνηση διακόπηκε

(401) αποτελούν την πλειονότητα των διεκπεραιω-

θεισών αναφορών (66,6%). Με άλλα λόγια, διαπι-

στώνεται ότι µόνον ο ένας στους τρεις πολίτες που

προσφεύγουν στην Αρχή «έχει δίκιο», δηλαδή ότι η

καταγγελία του είναι βάσιµη και ότι η µεσολάβηση

της Αρχής είναι απαραίτητη.

Οι 2076 αβάσιµες αναφορές αποτελούν το

37,2% αυτών που διερευνήθηκαν και διεκπεραιώ-

θηκαν. Κατόπιν διερεύνησης, διαπιστώθηκε ότι σε

2044 από αυτές (36,6% του συνόλου των 5587 δι-

εκπεραιωθεισών κατόπιν έρευνας αναφορών) οι

ενέργειες της διοίκησης ήταν σύννοµες. Ωστόσο,

οι υποθέσεις αυτές δεν ήταν στο σύνολό τους από-

λυτα οµοιογενούς έκβασης ή απαλλαγµένες από

προβλήµατα. Ειδικότερα, για 1485 από αυτές η

διοίκηση είχε τηρήσει την αρχή της νοµιµότητας

και οι ισχυρισµοί του πολίτη ήσαν αβάσιµοι, ενώ

για 330 υποθέσεις οι ενέργειες της διοίκησης ήταν

µεν τυπικά σύννοµες, δεν ικανοποιούσαν όµως το

εύλογο αίτηµα του πολίτη. Στις περιπτώσεις αυτές

οι ισχύουσες διατάξεις ή οι διοικητικές διαδικασίες

αποδείχθηκαν προβληµατικές (οργανωτικές δυσ-

λειτουργίες και καθυστερήσεις, ανεπαρκές ή προ-

βληµατικό νοµοθετικό πλαίσιο κ.λπ.). Τέλος, σε

229 υποθέσεις στις οποίες η δράση της διοίκησης

διαπιστώθηκε ότι ήταν σύµφωνη µε τον νόµο, η

τελευταία διέθετε εκ του νόµου διακριτική ευχέ-

ρεια.

Από τη σχετική έρευνα προέκυψε ότι 32 ανα-

φορές περιείχαν αναληθή στοιχεία ή παρέλειπαν

στοιχεία, αποκρύπτοντάς τα από την Αρχή. Τέλος,

σε 401 περιπτώσεις η έρευνα διακόπηκε, διότι ο

πολίτης προσέφυγε στη δικαιοσύνη (188 περιπτώ-

σεις), ανακάλεσε την αναφορά του (198 περιπτώ-

σεις) ή αρνήθηκε να προσκοµίσει τα στοιχεία που

του ζητήθηκαν από την Αρχή (15 περιπτώσεις). 

Για τις 2592 υποθέσεις (46,4% των αναφορών

που διεκπεραιώθηκαν ύστερα από έρευνα ή 83,4%

των βάσιµων αναφορών), είτε η διοίκηση αποδέ-

χθηκε τις προτάσεις και τα πορίσµατα της Αρχής

(1141 υποθέσεις) είτε αυτές επιλύθηκαν µε απλή
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ΓΡΑΦΗΜΑ ∆.11
ΕΚΒΑΣΗ ΒΑΣΙΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

7,3%

9,3%

83,4%

Επίλυση χωρίς ενέργειες της Αρχής

Μη αποδοχή των προτάσεων της Αρχής από τη διοίκηση

Αποδοχή των προτάσεων της Αρχής από τη διοίκηση
και επίλυση µε διαµεσολάβηση

% % %

ΚΥΚΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 465 356 76,56 81 17,42 28 6,02

ΚΥΚΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 995 878 88,24 35 3,52 82 8,24

ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 576 471 81,77 77 13,37 28 4,86

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ 1074 887 82,59 97 9,03 90 8,38

ΣΥΝΟΛΑ 3110 2592 83,34 290 9,33 228 7,33

Σύνολο
βάσιµων
αναφορών

Αποδοχή των
προτάσεων
της Αρχής 

Μη αποδοχή
των προτάσεων
της Αρχής

Επίλυση χωρίς 
ενέργειες 
της Αρχής

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆.2
ΕΚΒΑΣΗ ΒΑΣΙΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ



διαµεσολάβηση µεταξύ της διοίκησης και των πο-

λιτών (1451 υποθέσεις). Επίσης, 228 υποθέσεις

πολιτών (7,3% των βάσιµων αναφορών) επιλύθη-

καν προτού η Αρχή προβεί σε ενέργειες. Σε αρκε-

τές από αυτές τις περιπτώσεις, ήδη το γεγονός της

υποβολής αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη

προκάλεσε την επίλυση του προβλήµατος προτού

χρειαστεί να επιληφθεί η Αρχή. 

Αντίθετα, από τις βάσιµες αναφορές οι 290

(9,3% επί του συνόλου των βάσιµων) είχαν αρνη-

τική έκβαση, καθώς η διοίκηση δεν αποδέχθηκε τις

προτάσεις και τα πορίσµατα της Αρχής. 

Η στατιστική εικόνα της επίλυσης των βάσι-

µων αναφορών εµφανίζεται στο Γράφηµα ∆.11,

στο οποίο τα ποσοστά υπολογίζονται επί του συ-

νόλου των 3110 βάσιµων αναφορών.

Η µικρή µείωση του ποσοστού επίλυσης των

βάσιµων υποθέσεων από το 1999 στο 2000 (86,2%

και 83,4% αντίστοιχα) οφείλεται στη µικρή αύξη-

ση της επίλυσης χωρίς ενέργειες του Συνηγόρου

του Πολίτη (από 5,7% σε 7,3%) και της µη απο-

δοχής των προτάσεων της Αρχής από τη διοίκηση

(από 8,1% σε 9,3%).

Ο Πίνακας ∆.2 παρουσιάζει αναλυτικά και ανά

Κύκλο την έκβαση των βάσιµων αναφορών.

2.7 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
∆ΡΑΣΗΣ

Η διερεύνηση των βάσιµων αναφορών ανέδειξε

µια σειρά προβληµάτων διοικητικής δράσης. 

Αυτά είναι:

α) η «κακοδιοίκηση» (καθυστερήσεις, ασαφής

και ανεπαρκής πληροφόρηση, επιλήψιµες συµπε-

ριφορές κ.λπ.),

β) η παραβίαση της αρχής της νοµιµότητας (µη

εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, παράβαση νό-

µου, άρνηση συνεργασίας µε τον Συνήγορο του

Πολίτη, παράλειψη οφειλόµενης ενέργειας, εσφαλ-

µένη ερµηνεία νόµου, αναρµοδιότητα, κατάχρηση

εξουσίας, µη νόµιµη συγκρότηση οργάνου, παράνο-

µες ή παράτυπες διαδικασίες, µη εφαρµογή διάτα-

ξης, ελλιπής ή ανύπαρκτη αιτιολογία διοικητικών

πράξεων κ.λπ.), και

γ) η παραβίαση αρχών του διοικητικού δικαίου

(αρχή της χρηστής διοίκησης, της επιείκειας, της

αναλογικότητας, της δικαιολογηµένης εµπιστοσύ-

νης, της καλής πίστης), οι πρακτικές που εισάγουν

διακρίσεις, η ελλιπής ή ανύπαρκτη προστασία συλ-

λογικών αγαθών κ.λπ.

Το Γράφηµα ∆.12 απεικονίζει τη στατιστική

κατανοµή των προβληµάτων διοικητικής δράσης. 

Η κακοδιοίκηση οφείλεται κυρίως σε καθυστε-

ρήσεις (33,1% επί του συνόλου των προβληµάτων

διοικητικής δράσης), σε λειτουργικά ή οργανωτικά

προβλήµατα των εµπλεκόµενων υπηρεσιών (8,1%)

και σε ελλιπή ή ανύπαρκτη πληροφόρηση (6,4%).

Από τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την παρα-

βίαση της νοµιµότητας, συχνότερα εµφανίζεται η

παράλειψη οφειλόµενης ενέργειας (11,3%), η πα-

ράβαση νόµου (5,3%) και η κακή ερµηνεία νόµου

(5,3%). Ανάµεσα στα προβλήµατα παραβίασης

των αρχών της χρηστής διοίκησης ξεχωρίζουν η ελ-

λιπής ή ανύπαρκτη προστασία συλλογικών αγαθών

και η κακή στάθµιση προστασίας περιβαλλοντικών

αγαθών. Τα προβλήµατα αυτά αντιστοιχούν στο

2,8% του συνόλου των προβληµάτων διοικητικής

δράσης.

Στο Γράφηµα ∆.13 παρουσιάζονται οι φορείς

της δηµόσιας διοίκησης που εµπλέκονται στις υπο-

θέσεις για τις οποίες διαπιστώθηκαν προβλήµατα

διοικητικής δράσης. Οι υπηρεσίες και οι φορείς εµ-

φανίζονται οµαδοποιηµένοι ανά εποπτεύον υπουρ-

γείο, ενώ αποτελούν ξεχωριστές κατηγορίες οι Ορ-

γανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθµού

και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Λόγω της πο-

λυδιάσπασης της αρµοδιότητάς τους σε πολλά

υπουργεία, οι τελευταίοι είναι οµαδοποιηµένοι σε
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ΓΡΑΦΗΜΑ ∆.12
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ

51,14%

36,06%

12,8%

Κακοδιοίκηση

Παραβίαση της αρχής της νοµιµότητας

Παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης



ξεχωριστή ενιαία κατηγορία. Μεγαλύτερο αριθµό

υποθέσεων κακοδιοίκησης παρουσιάζουν οι ασφα-

λιστικοί φορείς (22,2%), καθώς και οι Οργανισµοί

Τοπικής Αυτοδιοίκησης – περισσότερο οι δήµοι και

οι κοινότητες (18,9%) και λιγότερο οι νοµαρχιακές

αυτοδιοικήσεις (15%). Μεταξύ των υπουργείων,

στο Υπουργείο Οικονοµικών (10,4%) και το

Υπουργείο Παιδείας (6,2%) αντιστοιχεί µεγαλύτε-

ρος αριθµός υποθέσεων που αφορούν προβλήµατα

διοικητικής δράσης. 

Το Γράφηµα ∆.14 παρουσιάζει την κατανοµή

των υποθέσεων αυτών για το 22,2% του συνόλου

που αφορά τους φορείς ασφάλισης.

Στο Γράφηµα ∆.15 αποτυπώνεται η κατανοµή

των υποθέσεων των ΟΤΑ Α΄ βαθµού (δήµοι-κοινό-

τητες) ανά γεωγραφική περιφέρεια.

Ειδικότερα, ο ∆ήµος Αθηναίων εµφανίζει τον

µεγαλύτερο αριθµό υποθέσεων κακοδιοίκησης

(12,3% των υποθέσεων που αφορούν τους ΟΤΑ Α΄

βαθµού), ενώ ποσοστά κάτω του 3% των υποθέσεων

κακοδιοίκησης που αφορούν τους ΟΤΑ Α΄ βαθµού

παρουσιάζουν οι δήµοι Γλυφάδας (2,28%), Πειραιά

(2,16%), Αµαρουσίου (2,03%), Ηρακλείου Κρήτης

(2,03%), Θεσσαλονίκης (1,9%), Αχαρνών (1,65%),

Καλλιθέας (1,4%), Χαλανδρίου (1,4%), Ζωγράφου

(1,02%) και Κηφισιάς (1,02%).

Στο Γράφηµα ∆.16 παρουσιάζεται η κατανοµή

των υποθέσεων των ΟΤΑ Β΄ βαθµού (νοµαρχιακές

αυτοδιοικήσεις) ανά γεωγραφική περιφέρεια.

Μεταξύ των ΟΤΑ Β΄ βαθµού, η Νοµαρχία Αθη-

νών (21% των υποθέσεων κακοδιοίκησης των ΟΤΑ

Β΄ βαθµού) και η Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής
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ΓΡΑΦΗΜΑ ∆.13
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΚΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

15%

10,4%

6,2%

4,1%

4%

3,5%
3,4%3,1%

2,8%

1,4%5%

22,2%

18,9%
Nοµαρχίες (OTA B΄ βαθµού)

Yπουργείο Oικονοµικών

Yπουργείο Eθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων

Yπουργείο Eσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Aποκέντρωσης

Yπουργείο Yγείας και Πρόνοιας

Yπουργείο Περιβάλλοντος, Xωροταξίας

και ∆ηµοσίων Έργων

Yπουργείο ∆ηµόσιας Tάξης

Yπουργείο Πολιτισµού

Yπουργείο Eργασίας

Yπουργείο Eθνικής Άµυνας

Άλλα υπουργεία και εποπτευόµενοι φορείς

Aσφαλιστικοί φορείς

∆ήµοι και κοινότητες (OTA A΄ βαθµού)

ΓΡΑΦΗΜΑ ∆.14
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΚΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

IKA (Ίδρυµα Kοινωνικών Aσφαλίσεων)

ETEM (Eπικουρικό Tαµείο Eργατών Mετάλλου)

OΓA (Oργανισµός Γεωργικών Aσφαλίσεων)

TEBE (Tαµείο Aσφαλίσεως Eπαγγελµατιών και Bιοτεχνών Eλλάδας)

TAΠ OTE (Tαµείο Aσφαλίσεως Προσωπικού OTE)

Άλλοι φορείς

35,9%

21,3%

14,9%

6,8%

3,3%

17,8%



(10,8%) παρουσιάζουν τον µεγαλύτερο αριθµό υπο-

θέσεων κακοδιοίκησης. Ακολουθούν οι νοµαρχιακές

αυτοδιοικήσεις Κυκλάδων (5,1%), Θεσσαλονίκης

(4%), Πειραιά (3,9%) και Φθιώτιδος (3%), ενώ οι

υπόλοιπες εµφανίζουν χαµηλότερα ποσοστά.

2.8 ΟΙ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Η συντριπτική πλειονότητα εκείνων που υπέβαλαν

αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη το 2000 είναι

φυσικά πρόσωπα (98,26%), ενώ νοµικά πρόσωπα

είναι µόλις το 1,74% (βλ. Γράφηµα ∆.17).

Όπως προκύπτει από το Γράφηµα ∆.18, το

66,9% των πολιτών που προσέφυγαν στην Αρχή

ήταν άνδρες και το 33,1% γυναίκες.

Η πλειονότητα (95,7%) των ατόµων που υπέβα-

λαν αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη ήταν έλ-

ληνες πολίτες. Ειδικότερα, η κατανοµή της υπηκοό-

τητας των προσώπων που προσέφυγαν στην Αρχή

είναι η εξής: Ελλάδα 95,7%, Ευρωπαϊκή Ένωση και

Βόρεια Αµερική 0,8%, χώρες της Ανατολικής Ευρώ-

πης, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και των Βαλκα-

νίων 2,3% και Αφρική, Ασία, Νότια Αµερική και

Ωκεανία 0,6%, ενώ αδιευκρίνιστης υπηκοότητας ή

ανιθαγενείς είναι το 0,6% (βλ. Γράφηµα ∆.19).

2.9 ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ 

Περισσότεροι από τους µισούς πολίτες που προ-

σέφυγαν στον Συνήγορο του Πολίτη διαµένουν

στην Αττική (52,4%). Το 8,8% διαµένει στη Θεσ-

σαλονίκη, ενώ το 36,7% στην υπόλοιπη Ελλάδα

και το 2,1% στο εξωτερικό. Σηµειώνεται ότι το

ποσοστό των διαµενόντων στην υπόλοιπη Ελλάδα

παρουσιάζεται αυξηµένο σε σχέση µε το 1999

(31,5%), ενώ ανάλογη µείωση εµφανίζει το ποσο-

στό των πολιτών που διαµένουν στην Αττική, το

οποίο το 1999 αντιπροσώπευε το 57,9% του συ-

νόλου (βλ. Γράφηµα ∆.20).
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ΓΡΑΦΗΜΑ ∆.15
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΚΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ (∆ΗΜΟΙ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ)

Αττική

Κεντρική Mακεδονία

Πελοπόννησος

Κρήτη

Νότιο Aιγαίο

Στερεά Eλλάδα

Yπόλοιπες περιφέρειες

50%

9%

9%

6%

5%

5%

16%

ΓΡΑΦΗΜΑ ∆.16
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΚΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ)

Αττική

Πελοπόννησος

Στερεά Eλλάδα

Νότιο Aιγαίο

Κεντρική Mακεδονία

∆υτική Eλλάδα

Yπόλοιπες περιφέρειες

37%

9%

9%
8%

7%

7%

23%



Ειδικότερα, η κατανοµή των αναφορών σύµφω-

να µε τον τόπο διαµονής παρουσιάζεται στον Πίνα-

κα ∆.3. Στον Χάρτη ∆.1 παρουσιάζεται η ποσοστιαία

κατανοµή των αναφορών που εξέτασε ο Συνήγορος

του Πολίτη κατά το 2000 ανά περιφέρεια µε βάση

τον τόπο διαµονής των αιτούντων πολιτών.

Τέλος, σχεδόν οι µισοί (47%) από τους κατοί-

κους εξωτερικού που προσέφυγαν στον Συνήγορο

του Πολίτη διαµένουν στη Γερµανία, ενώ οι υπό-

λοιποι (βλ. Γράφηµα ∆.21) καλύπτουν ευρύ φάσµα

χωρών από την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσµο.
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ΓΡΑΦΗΜΑ ∆.17
ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΥΓΑΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Φυσικά πρόσωπα

Νοµικά πρόσωπα

98,26%

1,74%

ΓΡΑΦΗΜΑ ∆.18
ΦΥΛΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΥΓΑΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

33,1%

66,9%

Γυναίκες

Άνδρες

ΓΡΑΦΗΜΑ ∆.19
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΥΓΑΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Eυρωπαϊκή Ένωση και Bόρεια Aµερική

Aνατολική Eυρώπη, πρώην EΣΣ∆, Bαλκάνια

Aφρική, Aσία, Nότια Aµερική, Ωκεανία

Aδιευκρίνιστης υπηκοότητας και ανιθαγενείς

Eλληνικής υπηκοότητας

0,8%
2,3%

0,6%
0,6%95,7%
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ΓΡΑΦΗΜΑ ∆.20
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆.3
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Περιφέρειες %

Αττική 52,4

Κεντρική Μακεδονία 12,8

Πελοπόννησος 4,4

Θεσσαλία 3,8

∆υτική Ελλάδα 3,7

Κρήτη 3,6

Στερεά Ελλάδα 3,5

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2,9

Νότιο Αιγαίο 2,6

Ήπειρος 2,4

∆υτική Μακεδονία 2,1

Βόρειο Αιγαίο 2,0

Ιόνια νησιά 1,7

Εξωτερικό 2,1

36,7%

2,1%
52,4%

8,8%

Aττική

Θεσσαλονίκη

Yπόλοιπη Eλλάδα

Eξωτερικό

ΓΡΑΦΗΜΑ ∆.21
ΧΩΡΑ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

8%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

3%
2%

2%
2%

15%

47%

HΠA

Bέλγιο

Aυστραλία

Kαναδάς

Aλβανία

Kύπρος

Γαλλία

Nότια Aφρική

Hνωµένο Bασίλειο

Aυστρία

Bουλγαρία

Άλλες χώρες

Γερµανία
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ΧΑΡΤΗΣ ∆.1
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

2,9%

2,1%

3,8%

3,5%

1,7%

4,4%

3,6%

2,6%

2%

52,4%

3,7%

2,4%

12,8%

Eξωτερικό 2,1%




