
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

13 NOMIKO ΠΛΑΙΣΙΟ

14 ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

16 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΠ



Ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ) είναι

ανεξάρτητη αρχή κατοχυρωµένη στο

Σύνταγµα. Ξεκίνησε τη λειτουργία του

την 1η Οκτωβρίου 1998 και παρέχει τις

υπηρεσίες του σε όλους τους πολίτες

δωρεάν.

Η οργάνωση, η στελέχωση και η λει-

τουργία του ΣτΠ καθορίζονται στον Ν.

3094/2003 και στον Κανονισµό Λει-

τουργίας του (Π∆ 273/1999), στο πλαί-

σιο που θέτουν οι διατάξεις του Συ-

ντάγµατος µετά την αναθεώρησή του

το 2001. Τα πλήρη κείµενα των νοµο-

θετικών κειµένων που διέπουν τη λει-

τουργία του ΣτΠ δηµοσιεύονται στην

ιστοσελίδα: www.synigoros.gr

Αποστολή του ΣτΠ είναι η διαµεσολά-

βηση µεταξύ της δηµόσιας διοίκησης

και των πολιτών για την προστασία

των δικαιωµάτων τους, την τήρηση της

νοµιµότητας και την καταπολέµηση

της κακοδιοίκησης. O ΣτΠ ασχολείται

επίσης µε την προάσπιση και την προ-

αγωγή των δικαιωµάτων του παιδιού.

Το 2004 εντάχθηκε στον ΣτΠ και ο

νέος θεσµός του Συνηγόρου της Υγεί-

ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επί-

σης, µε την ψήφιση του Ν. 3304/2005

για την «εφαρµογή της αρχής της ίσης

µεταχείρισης ανεξαρτήτως εθνοτικής

καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων

πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή

γενετήσιου προσανατολισµού», απο-

στολή της Αρχής αποτελεί πλέον και

η προώθηση της ίσης µεταχείρισης

στις δηµόσιες υπηρεσίες. Τέλος, ο

ΣτΠ, µε βάση τον Ν. 3488/2006, ορί-

ζεται και φορέας παρακολούθησης

της εφαρµογής, στον ιδιωτικό και στον

δηµόσιο τοµέα, της αρχής της ίσης

µεταχείρισης ανδρών και γυναικών

όσον αφορά την πρόσβαση στην απα-

σχόληση, στην επαγγελµατική εκ-

παίδευση και ανέλιξη και στις συν-

θήκες εργασίας. Για την άσκηση της

εν λόγω αρµοδιότητας, δυνάµει της

οποίας συστάθηκε µία επιπλέον θέση

Βοηθού Συνηγόρου, τροποποιήθηκε

ο Κανονισµός Λειτουργίας του ΣτΠ και

ιδρύθηκε έκτος Κύκλος δραστηριό-

τητας της Αρχής για τα ζητήµατα ισό-

τητας των φύλων.
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Ως διαµεσολαβητής, ο ΣτΠ διατυπώ-

νει συστάσεις και προτάσεις προς τη

δηµόσια διοίκηση. ∆εν επιβάλλει κυ-

ρώσεις ούτε ακυρώνει τις παράνοµες

πράξεις της δηµόσιας διοίκησης.

Στον ΣτΠ µπορεί να προσφύγει οποι-

οσδήποτε έλληνας ή αλλοδαπός πο-

λίτης ζει στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

και συναλλάσσεται µε το ελληνικό δη-

µόσιο. Ειδικά ως προς τις προσβολές

των δικαιωµάτων του παιδιού, στον

ΣτΠ µπορεί να προσφύγει το άµεσα εν-

διαφερόµενο παιδί, γονέας ή συγγε-

νής του, αλλά και κάθε τρίτο πρόσω-

πο που έχει άµεση αντίληψη της πα-

ραβίασης ενός δικαιώµατος του παι-

διού. Τα ίδια ισχύουν και για τα νοµι-

κά πρόσωπα ή τις ενώσεις προσώπων.

Ο ΣτΠ παρεµβαίνει σε προβλήµατα

που αντιµετωπίζει ο πολίτης στην ε πα-

φή του µε τη δηµόσια διοίκηση. Εν-

δεικτικά: ελλιπής παροχή ή άρνηση

παροχής πληροφοριών, υπερβολική

καθυστέρηση στη διεκπεραίωση αι-

τηµάτων, παράβαση νόµου ή εφαρ-

µογή παράνοµης διαδικασίας και αθέ-

µιτες διακρίσεις εις βάρος πολιτών. 

Ο ΣτΠ είναι αρµόδιος για διαφορές του

πολίτη µε υπηρεσίες:

• του δηµοσίου,

• των οργανισµών τοπικής αυτοδιοί-

κησης (κοινότητες, δήµοι, νοµαρχίες),

• άλλων νοµικών προσώπων δηµο-

σίου δικαίου (ΝΠ∆∆),

• των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δι-

καίου (ΝΠΙ∆), των επιχειρήσεων και

των οργανισµών που ελέγχονται από

το κράτος ή από ΝΠ∆∆.

Ειδικά σε περιπτώσεις παραβίασης δι-

καιωµάτων του παιδιού και της αρχής

της ίσης µεταχείρισης στην απασχό-

ληση, ο ΣτΠ είναι αρµόδιος και για

πράξεις ιδιωτών, φυσικών και νοµι-

κών προσώπων.

Ο ΣτΠ δεν είναι αρµόδιος: 

• αν έχουν περάσει περισσότεροι από

έξι µήνες από τότε που ο πολίτης

πλη ροφορήθηκε την παράνοµη πρά-

ξη ή την παράλειψη της δηµόσιας δι-

οίκησης που τον αφορά,

• για την παροχή πληροφοριών και νο-

µικών συµβουλών,

• για ιδιωτικές διαφορές,

• για υποθέσεις που αναφέρονται

στην υπηρεσιακή κατάσταση του προ-

σωπικού των δηµόσιων υπηρεσιών

(εκτός αν πρόκειται για άνιση µετα-

χείριση υπαλλήλων µε βάση τον Ν.

3304/2005 και τον Ν. 3488/2006),

στην εθνική άµυνα, στην εξωτερική πο-

λιτική και τις διεθνείς σχέσεις της χώ-

ρας, στην κρατική ασφάλεια,

• για υποθέσεις που εκκρεµούν ενώ-

πιον των δικαστηρίων, 

• για πράξεις των δικαστικών αρχών,

του Νοµικού Συµβουλίου του Κρά-

τους, των ανεξάρτητων αρχών, των

θρησκευτικών ΝΠ∆∆,

• για πράξεις υπουργών και υφυ-

πουργών που αφορούν τη διαχείριση

της πολιτικής λειτουργίας.

Ο ΣτΠ επιλαµβάνεται κάθε θέµατος

που εµπίπτει στις αρµοδιότητές του,

ύστερα από ενυπόγραφη αναφορά κά -

θε άµεσα ενδιαφερόµενου φυσικού ή

νοµικού προσώπου ή ένωσης προσώ-

πων. Οι αναφορές µπορούν να υπο-

βληθούν αυτοπροσώπως, ταχυδροµι-

κά ή µέσω τηλεοµοιοτυπίας (φαξ).

Πρέ πει να περιλαµβάνουν τα πλήρη 

και ακριβή στοιχεία του ενδιαφεροµέ-

νου, σύντοµη περιγραφή του προβλή-

µατος, το αίτηµα του ενδιαφεροµένου,

την εµπλεκόµενη δηµόσια υπηρεσία ή,

σε περιπτώσεις παραβίασης δικαιω-

µάτων του παιδιού, τον εµπλεκόµενο

ιδιώτη, τις ενέργειες που έχουν προ-

ηγηθεί και το αποτέλεσµά τους, καθώς

και κάθε αποδεικτικό στοιχείο ή πλη-

ροφορία που µπορεί να βοηθήσει στη

δι ερεύνηση του θέµατος. 

Οι αναφορές εξετάζονται κατά θεµατι-

κές ενότητες που οργανώνονται σε έξι

Κύκλους δραστηριότητας: ∆ικαιώµατα

του Ανθρώπου, Κοινωνική Προστασία,

Ποιότητα Ζωής, Σχέσεις Κράτους–Πο-

λίτη, ∆ικαιώµατα του Παιδιού και Ισότητα

των Φύλων. Η διερεύνησή τους ανατί-

θεται σε ειδικό επιστήµονα-χειριστή

του αρµόδιου για την αναφορά Κύκλου. 

Ο πολίτης ενηµερώνεται γραπτώς και

τηλεφωνικά σε κάθε στάδιο της δια-

δικασίας. Η έρευνα ολοκληρώνεται µε

τη σύνταξη εγγράφου, το οποίο ο ΣτΠ

απευθύνει προς την αρµόδια υπηρεσία.

Εφόσον όµως το απαιτεί η φύση της

υπόθεσης, η Αρχή µπορεί να ενεργο-

ποιήσει τις προβλεπόµενες από τον Ν.

3094/2003 θεσµικές της δυνατότη-

τες, δηλαδή να προβεί σε διενέργεια

αυτοψίας ή να διαβιβάσει την υπόθεση

σε εισαγγελικό/πειθαρχικό έλεγχο.

Τέλος, όπου κρίνεται απαραίτητο, η

έρευνα ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη

πορίσµατος, το οποίο γνωστοποιείται

και στον καθ’ ύλην αρµόδιο υπουργό.

Επίσης, ο πολίτης ενηµερώνεται γρα-

πτώς όταν δεν υπάρχει δυνατότητα εξέ-

τασης της αναφοράς του, επειδή ο ΣτΠ

είναι αναρµόδιος ή η αναφορά είναι προ-

φανώς αόριστη, αβάσιµη ή ασκείται

κατά τρόπο καταχρηστικό.

Ο ΣτΠ µπορεί:

• Να ζητάει από τις δηµόσιες υπηρεσίες

κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο

στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει

πρόσωπα, να διενεργεί αυτοψία και

να παραγγέλλει πραγµατογνωµοσύνη. 

• Να θέτει προθεσµία προς τις υπη-

ρεσίες, µέσα στην οποία οφείλουν να

τον ενηµερώσουν για τις ενέργειές

τους σχετικά µε την εφαρµογή των προ-

τάσεών του ή για τους λόγους που δεν

επιτρέπουν την αποδοχή τους.

Άρνηση δηµόσιου λειτουργού, υπαλ-

λήλου κ.λπ. να συνεργαστεί µε τον ΣτΠ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
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κατά τη διεξαγωγή της έρευνας συνιστά,

ανάλογα µε την περίπτωση, πειθαρχι-

κό παράπτωµα παράβασης καθήκοντος

ή λόγο αντικατάστασης. Αν προκύπτει

από εκθέσεις του ΣτΠ ότι λειτουργός ή

υπάλληλος δηµόσιας υπηρεσίας παρα -

κωλύει, για δεύτερη φορά µέσα σε µια

τριετία, το έργο της έρευνας ή αρνείται

χωρίς σοβαρό λόγο να συµπράξει στην

επίλυση του προβλήµατος, µπορεί να

του επιβληθεί η ποινή της οριστικής

παύσης. Τέλος, αν προκύψουν απο-

χρώσες ενδείξεις για τέλεση αξιόποι-

νης πρά ξης, ο ΣτΠ διαβιβάζει την έκ-

θεση και στον αρµόδιο εισαγγελέα.

Η αποτελεσµατική λειτουργία του ΣτΠ

προϋποθέτει οργανωτικό πλαίσιο ικα-

νό να ανταποκρί νεται στις κατευθυντή -

ριες γραµµές που έχει χαράξει ο νοµο -

θέτης και να παρέχει τις καλύτερες δυ-

νατές συνθήκες υποστήριξης του έρ-

γου του. Η δοµή της Αρχής εξειδικεύε-

ται λεπτοµερώς στον Κανονισµό Λει-

τουργίας της και απεικονίζεται σχηµα -

τικά στο ∆ιάγραµµα 1. 

Στις 31.12.2008 το σύνολο των απα-

σχολουµένων, συµπεριλαµβανοµέ-

νων του Συνηγόρου του Πολίτη και των

έξι Βοηθών Συνηγόρων, ήταν 192

άτοµα, 61 άνδρες και 131 γυναίκες. 

Το σύνολο του επιστηµονικού προ-

σωπικού ανέρχεται σε 137 άτοµα και

του προσωπικού διοικητικής και γραµ-

µατειακής υποστήριξης σε 48 άτοµα.

Από το επιστηµονικό προσωπικό, 39

άτοµα (28,46%) είναι διδάκτορες, 73

άτοµα (53,29%) κατέχουν τίτλο µετα-

πτυχιακών σπουδών και 25 άτοµα

(18,25%) είναι πτυχιούχοι ανώτατων

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της ηµε-

δαπής ή της αλλοδαπής. 

Από το διοικητικό προσωπικό, 13 άτοµα

(27,1%) κατέχουν τίτλο µεταπτυχιακών

σπουδών, 12 άτοµα (25%) είναι πτυχι-

ούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυ-

µάτων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,

4 άτοµα (8,3%) κατέχουν πτυχίο ΤΕΙ , 17

άτοµα (35,45%) κατέχουν τίτλους σπου-

δών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και

2 άτοµα (4,15%) κατέχουν τίτλους υπο-

χρεωτικής εκπαίδευσης.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΠ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ 31.12.2008

Ειδικοί επιστήµονες (µε απόσπαση) 23

Ειδικοί επιστήµονες (µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) 113

Bοηθοί επιστήµονες (µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) 1

Προσωπικό γραφείου Συνηγόρου του Πολίτη και Βοηθών Συνηγόρων 8

∆E Γραµµατέων (µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) 1

Γραµµατεία 39

ΣΥΝΟΛΟ 185

ΣΣΥΥΝΝΗΗΓΓΟΟΡΡΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΗΗ

HH  ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΜΜΕΕ  ΜΜΙΙΑΑ  ΜΜΑΑΤΤΙΙΑΑ 17

Το επιστηµονικό και διοικητικό προ-

σω πικό καλύπτει ευρύ φάσµα επιστη-

µο νικών ειδικοτήτων. Μεταξύ όσων

κατέχουν βασικό ή µεταπτυχιακό τίτλο

σπουδών από ΑΕΙ περιλαµβάνονται: 77

νοµικοί, 13 πολιτικοί επιστήµονες, 11 φι-

λόλογοι, 11 οικονοµολόγοι, 9 κοινω-

νιολόγοι, 7 αρχαιολόγοι, 6 επιστήµονες

πληροφορικής, 4 δηµοσιογράφοι, 4

πολεοδόµοι αρχιτέκτονες, 3 ψυχολόγοι,

3 γεωλόγοι, 3 ωκεανογράφοι, 3 χηµικοί,

2 πολιτικοί µηχανικοί, 2 παιδαγωγοί, 1

διοικητικός επιστήµονας, 1 επιστήµονας

στατιστικής και ασφαλιστικής επιστήµης,

1 γιατρός, 1 τοπογράφος µηχανικός. 

Περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε την οργάνωση και το προσωπικό
του ΣτΠ µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Αρχής www.synigoros.gr




