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ΔΡΑΣΈΊΣ ΔΗΜΟΣΊΟΤΗΤΑΣ ΚΑΊ 
ΣΥΝΈΡΓΑΣΊΈΣ
Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει εντάξει στην κουλτούρα της λειτουργίας του την εξω-
στρεφή δράση, δημιουργώντας και συντηρώντας συνεργασίες, συμμετοχή σε δίκτυα 
ομόλογων θεσμών και διεθνών μηχανισμών προάσπισης δικαιωμάτων. Παράλληλα, 
εγκαθιστά σε πρώτη προτεραιότητα τη γνωστοποίηση του έργου και των δυνατοτήτων 
του, προσεγγίζοντας την ελληνική περιφέρεια, ώστε ο αθηνοκεντρικός χαρακτήρας 
που δημιουργεί η ύπαρξη των γραφείων στην πρωτεύουσα να μη δρα ανασταλτικά 
στο σύνολο των πολιτών. Εκδηλώσεις, συναντήσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια και 
διοργανώσεις άλλων φορέων, ελληνικών και διεθνών, αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της δράσης του. Η παραγωγή του επικοινωνιακού αυτού έργου με κριτήριο 
τη σπουδαιότητα των δράσεων αποτυπώνεται στη συνέχεια, ενώ για περισσότερες 
πληροφορίες και πληρέστερα στοιχεία για τις δράσεις της Αρχής πλήρη ενημέρωση 
προσφέρει το site της www.synigoros.gr το οποίο επικαιροποιείται συνεχώς με 
σημαντική προσπάθεια να τηρείται άρτιο όχι μόνο στην ελληνική αλλά και στην αγ-
γλική γλώσσα: www.synigoros.gr/?i=stp.en όπου περιέχονται όλες οι ειδήσεις και 
δραστηριότητες διεθνούς ενδιαφέροντος. 

1. ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ο Συνήγορος διοργάνωσε:

 → Ημερίδα με θέμα «Ανθρώπινα δικαιώματα στους χώρους κράτησης» στην αίθου-
σα τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με την αρμοδιότητά του ως 
Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης των Βασανιστηρίων και της Κακομεταχείρισης 
(7/12/2018).399 

 → Ημερίδα με θέμα τον εξωτερικό έλεγχο επιστροφών και την ενίσχυση των θε-
μελιωδών δικαιωμάτων στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με τη 
συμμετοχή Ευρωπαίων ειδικών (26/11/2018).400 

 → Ημερίδα για την παρουσίαση της ειδικής έκθεσης με τίτλο «Κατασχέσεις τραπεζικών 
λογαριασμών για οφειλές προς το Δημόσιο» στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελη-
τήριο της Αθήνας. Συμμετείχαν στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 
της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, της Ελληνικής Ένωσης 
Τραπεζών, της Ένωσης Καταναλωτών «Η Ποιότητα της Ζωής» (ΕΚΠΟΙΖΩ), της 
Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) κ.ά. (29/10/2018).401

 → Ημερίδα για την παρουσίαση της ειδικής έκθεση με τίτλο «Έσοδα δήμων και κράτος 
δικαίου» στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, 402 στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι 

399 https://www.synigoros.gr/?i=kdet.el.news.537617
400 https://www.synigoros.gr/?i=kdet.el.news.534348 
401 https://www.synigoros.gr/?i=kdet.el.news.528649 
402 https://www.synigoros.gr/?i=kdet.el.news.479597 
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της Πολιτείας, της Δικαιοσύνης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του πανεπιστημιακού 
χώρου και δικηγορικών συλλόγων (9/2/2018).403 

2. ΟΜΙΛΙΕΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Ο Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης, συμμετείχε, ενδεικτικά, ως ομιλητής: 

 → στο ετήσιο συνέδριο του συνδέσμου των Συνηγόρων των Βρετανικών νήσων 
το οποίο έλαβε χώρα στο Εδιμβούργο στις 24-25 Μαΐου.

 → σε συζήτηση που διοργανώθηκε στο πλαίσιο συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Συνηγόρων στις Βρυξέλλες (8-9 Μαρτίου 2018), με τη συμμετοχή της Ευρωπαίας 
Διαμεσολαβήτριας Emily O’Reilly, του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
και Κοινωνικής Επιτροπής Γιώργου Ντάση και Συνηγόρων από πολλά ευρωπαϊκά 
κράτη. Το θέμα της συζήτησης, με τίτλο «Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι 
είδους Ευρώπη;», ήταν κυρίως τα κοινωνικά δικαιώματα και το συνέδριο εστίασε 
στο κατά πόσο οι Συνήγοροι πιστεύουν ότι το μέλλον της Ευρώπης θα πρέπει να 
διαμορφωθεί έτσι, ώστε να εξασφαλιστούν κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς και 
ισότιμες προϋποθέσεις για όλους τους πολίτες. Στην ομιλία του ο Συνήγορος 
τόνισε ότι μια δίκαιη Ευρώπη χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς πρέπει να είναι 
στο επίκεντρο της συζήτησης για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.404

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

3.1. Με τη Διεθνή Ένωση Συνηγόρων (ΙΟΙ) για το προσφυγικό-
μεταναστευτικό ζήτημα 

Ο Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης, έχοντας εκλεγεί στο διοικητικό συμβούλιο 
του Ευρωπαϊκού Γραφείου της Διεθνούς Ένωσης Συνηγόρων (InternationalOmbudsma
nInstitute – IOI), που αριθμεί περισσότερα από 190 μέλη παγκοσμίως και περισσότερα 
από 80 μέλη στην Ευρώπη, συμμετείχε σε σειρά συνεδρίων και συναντήσεων με τους 
ομολόγους του στις Βρυξέλλες, στην Χώρα των Βάσκων (Μπιλμπάο) και στο Μπέλφαστ 
της Ιρλανδίας.

Ειδικότερα συνεργάστηκε για το προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα με τους ομο-
λόγους του Συνηγόρους της Ολλανδίας και της Χώρας των Βάσκων, αλλά και με 
την Ισπανίδα εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στη 
Χώρα των Βάσκων. Σε αυτό το πλαίσιο συνεργασίας εκπονήθηκε μία ενδελεχής, 
ολοκληρωμένη μελέτη της διαχείρισης των προσφυγικών ροών, με έμφαση στη 

403	 Η	ειδική	έκθεση	παρουσιάστηκε	επίσης	στη	Λάρισα,	στις	30.3.2018,	με	τη	συμμετοχή	του	Συντονιστή	
Αποκεντρωμένης	Διοίκησης	Θεσσαλίας-Στερεάς	Ελλάδας	και	του	Προέδρου	της	Περιφερειακής	
Ένωσης	Δήμων	(ΠΕΔ)	Θεσσαλίας,	καθώς	και	στην	Πάτρα,	στο	πλαίσιο	ημερίδας	που	φιλοξένησε	
η	ΠΕΔ	Δυτικής	Ελλάδας	στις	25.4.2018,	με	τη	συμμετοχή	αιρετών	της	Τοπικής	Αυτοδιοίκησης,	
καθώς	και	στελεχών	των	οικονομικών	υπηρεσιών	των	δήμων	των	ΠΕΔ	Δυτικής	Ελλάδας,	Ηπείρου	
και	Πελοποννήσου.

404 https://www.synigoros.gr/?i=kdet.el.news.484701 
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συγκριτική αξιολόγηση πολιτικών και πρακτικών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο405. Η μελέτη αυτή εξετάζει όλα τα στάδια και όλες τις φάσεις της διαχείρισης 
του προσφυγικού πληθυσμού, από την καταγραφή και ταυτοποίηση, τη διαχείριση των 
αιτημάτων ασύλου και ανθρωπιστικής προστασίας, έως τις πολιτικές ενσωμάτωσης 
για όσους και όσες τύχουν προστασίας και τις διαδικασίες επιστροφής για εκείνους 
και εκείνες των οποίων τα αιτήματα θα απορριφθούν. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται, 
επίσης, και στο εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα της διαχείρισης των ανηλίκων, ιδίως των 
ασυνόδευτων, καθώς και των λοιπών ευάλωτων ομάδων406.

Ο Έλληνας Συνήγορος επίσης παρουσίασε, στο πλαίσιο της συνάντησης του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ένωσης Συνηγόρων στις Βρυξέλλες, την έκθεση 
αποτίμησής του για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης αιτούντων άσυλο της πε-
ριόδου Σεπτεμβρίου 2015 - Σεπτεμβρίου 2017 (relocation). Η έκθεση αποτιμά 
την ελληνική εμπειρία από την υλοποίηση του έκτακτου αυτού μέτρου του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), διετούς χρονικής διάρκειας407, για τη μετεγκατάσταση 
και κατανομή των αιτούντων άσυλο από την Ελλάδα και την Ιταλία προς τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη της ΕΕ.

3.2. Με τον Ολλανδό Συνήγορο του Πολίτη 

Ο Έλληνας Συνήγορος έχει εγκαινιάσει στενή συνεργασία με τον Ολλανδό ομόλογό του 
με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών για την αποτελεσματικότερη 
λειτουργία της Αρχής, αλλά και για τη διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευτι-
κών ροών. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια 
της χρονιάς συναντήσεις εργασίας μεταξύ στελεχών των δύο Συνηγόρων. Επίσης, στις 
9.5.2018 ο Ολλανδός Συνήγορος Reinier van Zutphen, στο πλαίσιο επισκεψής του στη 
χώρα μας, συναντήθηκε με τον Έλληνα Συνήγορο στα γραφεία της Αρχής, απευθύνθηκε 
στο προσωπικό του Συνηγόρου και απάντησε σε ερωτήσεις για τους τρόπους με τους 
οποίους η Ολλανδική Ανεξάρτητη Αρχή επιχειρεί τις διαδικασίες διαμεσολάβησης. Πα-
ράλληλα, παρουσίασε τις πρόσφατες καινοτόμες πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει για 
τον εκσυγχρονισμό και τη μετεξέλιξη του θεσμού.408

3.3. Με τη Ρωσίδα Συνήγορο του Πολίτη για την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάντων

Ο Συνήγορος συμμετείχε σε διεθνές συνέδριο στη Μόσχα (7-10.10.2018) με 
θέμα την ενίσχυση της συνεργασίας των Συνηγόρων του Πολίτη για την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη στρατηγικής σημασίας περιοχή της Ευρασίας, 
προσκεκλημένος της Ρωσίδας ομολόγου του Τατιάνας Μοσκαλκόβα. Οι Συνήγο-
ροι του Πολίτη της Ελλάδας και της Ρωσίας υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας 
υπογραμμίζοντας τη σημασία της κοινής δράσης των Ανεξάρτητων Αρχών και της 

405 https://www.synigoros.gr/resources/20181004-dt.pdf
406	 Βλ.	Ειδικές	Θεματικές	Ενότητες,	Πολιτικό	Άσυλο,	σελ.	211
407	 έως	26.9.2017
408 https://www.synigoros.gr/resources/20180509-dt-ollandos-stp.pdf
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ανταλλαγής καλών πρακτικών για την αποτελεσματική προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.409

3.4. Με το Συμβούλιο της Ευρώπης 

Ο Συνήγορος συμμετείχε στην προφορική διαβούλευση που έλαβε χώρα στο Παρίσι 
στις 31.10.2018 με την ομάδα εργασίας του Γραφείου του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
Η εν λόγω συνάντηση αποσκοπούσε στην πραγματοποίηση μιας ευρείας διαδικασίας 
διαβούλευσης και ανταλλαγής απόψεων τόσο με τα διεθνή θεσμικά όργανα του Συνη-
γόρου του Πολίτη όσο και με διεθνείς ενδιαφερόμενους, προκειμένου να προβλεφθούν 
κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες θα πρέπει να επικρατούν στη δημιουργία και την 
εύρυθμη λειτουργία του θεσμού του Συνηγόρου του Πολίτη, με παράλληλη τήρηση των 
εθνικών ιδιαιτεροτήτων και διαφορών.

Επίσης, στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας των δύο θεσμών, ο Συνήγορος είχε 
στις 25.6.2018 συνάντηση με την Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης Dunja Mijatovic στο πλαίσιο της ολιγοήμερης επίσκεψης που 
πραγματοποίησε στη χώρα μας και ενόψει της έκθεσής της για την Ελλάδα

  Τέλος, ο Συνήγορος συμμετείχε στο ετήσιο σεμινάριο κατά του ρατσισμού και της 
μισαλλοδοξίας για τα κράτη μέλη, υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, που 
πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου στο Στρασβούργο. Είχαν προηγηθεί στις 22 Μαΐου 
συναντήσεις του Συνηγόρου με τους ομολόγους του Συνηγόρους της Ολλανδίας, της 
Χώρας των Βάσκων και με εκπροσώπους του Συμβουλίου της Ευρώπης.

3.5. Με την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια 

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια Emily O’Reilly, έπειτα από πρόσκληση του Έλληνα Συ-
νηγόρου πραγματοποίησε διήμερη επίσκεψη στην Αθήνα (22.2.2018) στο πλαίσιο 
της συνεργασίας των δύο φορέων σε μία σειρά θεμάτων που αφορούν τις σχέσεις των 
Ελλήνων πολιτών με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.410

3.6. Με την Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων της Κύπρου

Ο Συνήγορος του Πολίτη είχε σειρά συναντήσεων με την ομόλογό του Επίτροπο Διοι-
κήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κύπρου Μαρία Στυλιανού-Λοτ-
τίδη στα γραφεία της Ανεξάρτητης Αρχής (13.6.2018), με σκοπό την ενίσχυση και 
προώθηση της συνεργασίας των δύο θεσμών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, αλλά 
και γενικότερα σε ό,τι αφορά τη δράση των Συνηγόρων του Πολίτη στην περιοχή της 
Μεσογείου. Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης 
της Επιτρόπου στην Αθήνα.411 

409 https://www.synigoros.gr/resources/20181115-dt-russia.pdf
410 https://www.synigoros.gr/resources/20180221-dt-oreilly.pdf 
411 https://www.synigoros.gr/?i=kdet.el.news.503656
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3.7. Με τον Πρόεδρο του Κινεζικού Οργανισμού για την 
Ανάπτυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Τον Συνήγορο του Πολίτη επισκέφθηκε ο πρώην Αντιπρόεδρος της Κινεζικής Εθνικής 
Επιτροπής της Λαϊκής Πολιτικής Συνέλευσης (National Committee of the Chinese 
People’s Political Consultative Conference) και νυν Πρόεδρος του Κινεζικού Οργανισμού 
για την Ανάπτυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (China Foundation for Human Rights 
Development) Huang Mengfu, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας του (18.6.2018). 
Ο κ. Huang Mengfu ενημερώθηκε από τον Έλληνα Συνήγορο για τον τρόπο λειτουργίας 
της Αρχής και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της προάσπισης και προστασίας των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εγκαινιάζοντας συνεργασία για τη διαμόρφωση του 
θεσμού του Συνηγόρου στην Κίνα.412

3.8. Με τον Πρέσβη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ολλανδίας

Ο Συνήγορος του Πολίτη συναντήθηκε στην Αθήνα με τον Πρέσβη Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων της Ολλανδίας Kaas van Baar413 κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Πρέσβη 
στην Ελλάδα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος της 
χώρας του για το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα. 

3.9. Με τους Εθνικούς Μηχανισμούς Πρόληψης Βασανιστηρίων 
της Μ.Βρετανίας και της Αυστραλίας

Στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών της Αρχής κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς της 
ως Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης (OPCAT) υλοποιήθηκε από κοινού πρόγραμμα με τον 
ομόλογο θεσμό της Μ. Βρετανίας και το Κέντρο Εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου 
της Οξφόρδης και πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο (28.9.2018) στα γραφεία 
του Συνηγόρου, με αντικείμενο τη μεθοδολογία διενέργειας αυτοψίας σε χώρους ποινικής 
και διοικητικής κράτησης, τη σύνταξη εκθέσεων, την υποβολή παρατηρήσεων-συστάσεων 
προς τη διοίκηση και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησής τους.  

Επίσης, ο υπεύθυνος του Μηχανισμού Πρόληψης της Αυστραλίας κ. Steven 
Caruana επισκέφθηκε με στελέχη του Συνηγόρου το Προαναχωρησιακό Κέντρο Αμυ-
γδαλέζας (7.3.2018) για να διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν κατά την 
εφαρμογή στην πράξη των διαδικασιών του Ν. 3907/2011 και του Ν. 4375/2016, 
καθώς και της νομοθεσίας για την αναγνώριση καθεστώτος των αιτούντων διεθνή 
προστασία.

412 https://www.synigoros.gr/resources/20180618-dt-kinezos-axsiomat.pdf 
413 https://www.synigoros.gr/resources/20180611-dt.pdf 
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4. ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – ΑΥΤΟΨΙΕΣ / 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

4.1. Εξορμήσεις στην περιφέρεια 

Το 2018 ο Συνήγορος του Πολίτη εγκαινίασε μία νέα πρακτική, την οποία φιλοδοξεί 
να εγκαταστήσει ως πάγια ετήσια δράση του. Κλιμάκια της Αρχής, αποτελούμενα από 
τον Συνήγορο, Βοηθούς Συνηγόρους και ειδικούς επιστήμονες, επισκέφθηκαν σε πο-
λυήμερες, κυλιόμενες σε ημερομηνίες εξορμήσεις όλες τις περιφέρεις της χώρας. Στις 
επισκέψεις αυτές υπήρξαν συναντήσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες, με τους οποίους 
οργανώθηκαν πολυπρόσωπες συσκέψεις με αντικείμενο τα ζητήματα των εκκρεμών 
αναφορών, πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες και έλεγχοι και οργανώθηκαν ομιλίες και 
παρεμβάσεις, ώστε το έργο και η δράση της Αρχής να τύχουν ευρύτερης γνωστοποίησης.
Απόρροια των επισκέψεων αυτών ήταν η γνωριμία του Συνηγόρου με τις τοπικές κοι-
νωνίες, τους πολιτικούς και επιστημονικούς φορείς της περιφέρειας και τους πολίτες 
στο πλαίσιο των ομιλιών που πραγματοποιήθηκαν. Η θετική ανταπόκριση της δράσης, η 
οποία αποτυπώθηκε στον υψηλό βαθμό επίλυσης των εκκρεμουσών αναφορών, αλλά 
και η παρουσίαση του θεσμικού ρόλου της Αρχής δίνουν το έναυσμα για την επανάληψη 
της πρωτοβουλίας αυτής, εάν το επιτρέψουν οι  οικονομικές, τεχνικές και λειτουργικές 
δυνατότητές μας. 

Αναλυτικά, ο Συνήγορος του Πολίτη πραγματοποίησε τις εξής πολυπρόσωπες  μαζικές 
εξορμήσεις: 

• 29.1.2018 - 2.2.2018  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
• 26.2.2018 - 2.3.2018  Περιφέρεια Κρήτης 
• 26.3.2018 - 30.3.2018  Περιφέρεια Θεσσαλίας 
• 25.4.2018 – 27.4.2018  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
• 4.6.2018 - 8.6.2018  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
• 25.6.2018 - 29.6.2018  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
• 18.9.2018 - 21.9.2018  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
• 12.11.2018 - 16.11.2018  Περιφέρεια Πελοπονήσου

4.2. Αυτοψίες / επισκέψεις 

Εκτός των εξορμήσεων, στελέχη της Αρχής πραγματοποιούν συχνά επισκέψεις και αυ-
τοψίες σε μέρη όπου είναι σημαντικό να γίνεται αισθητή η παρουσία της Αρχής τόσο από 
τους υπαλλήλους όσο και από τους εκεί διαβιούντες, όπως είναι τα Προαναχωρησιακά 
Κέντρα, τα Καταστήματα Κράτησης και τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης μεταναστών 
και προσφύγων (hotspots). Αυτοψίες και επισκέψεις εργασίας πραγματοποιούνται επίσης 
για υποθέσεις που αφορούν περιβαλλοντικά θέματα μεγάλης σημασίας.
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5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Ο Συνήγορος του Πολίτη μετέχει σε πολλά διεθνή δίκτυα και προγράμματα, παρευρίσκεται 
τακτικά στις σχετικές συναντήσεις, παίρνει μέρος στις εκπαιδεύσεις τους, ανταλλάσσει 
πληροφορίες και καλές πρακτικές. Ως σημαντικότερα αξιολογούνται τα ακόλουθα:

5.1. Το Διεθνές Ινστιτούτο Διαμεσολαβητών (IOI)414

Το IOI, το οποίο ιδρύθηκε το 1978, είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός για τη συνεργασία 
περισσότερων από 188 ανεξάρτητων Διαμεσολαβητών από περισσότερες από 90 χώρες. 
Είναι οργανωμένο σε έξι περιφερειακά τμήματα (Αφρική, Ασία, Αυστραλία και Ειρηνικός, 
Ευρώπη, Καραϊβική και Λατινική Αμερική και Βόρεια Αμερική). Στην προσπάθειά του να 
επικεντρωθεί στην καλή διακυβέρνηση και την ανάπτυξη ικανοτήτων, το IOI υποστηρί-
ζει τα μέλη του με τριπλό τρόπο: κατάρτιση, έρευνα και περιφερειακές επιδοτήσεις για 
έργα. Πρόσφατα, ο Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη εξελέγη περιφερειακός διευθυντής 
(regional director) του Ευρωπαϊκού Τομέα του IOI.415

5.2. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών (ENO)416 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών απαρτίζεται από περισσότερα από 95 γραφεία 
σε 36 ευρωπαϊκές χώρες. Το Δίκτυο ιδρύθηκε το 1996 και αναπτύσσεται σταθερά σε 
ένα ισχυρό εργαλείο συνεργασίας για τους Διαμεσολαβητές και το προσωπικό τους, 
χρησιμεύοντας ως αποτελεσματικός μηχανισμός συνεργασίας για την αντιμετώπιση 
περιπτώσεων κακοδιοίκησης. Τα μέλη του μοιράζονται εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές 
μέσω σεμιναρίων και συναντήσεων. 

5.3. Το Δίκτυο των Συνηγόρων των Μεσογειακών Χωρών (ΑΟΜ)

 Στο Δίκτυο των Συνηγόρων των Μεσογειακών Χωρών μετέχουν 28 χώρες από τρεις 
ηπείρους και ο θεσμικός του ρόλος έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στο διεθνές διπλωματικό 
περιβάλλον, αφού το δίκτυο συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών που αφορούν 
το προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα και, γενικότερα, επιβλέπει την εφαρμογή των 
αρχών του κράτους δικαίου, και δη στον τομέα των πολιτικών δικαιωμάτων. 

 Η επιρροή του ΑΟΜ είναι ιδιαίτερα σημαντική στους ανεξάρτητους διεθνείς οργανι-
σμούς, καθώς στο ίδιο τραπέζι κάθονται Συνήγοροι του Πολίτη από περιοχές μεγάλης 
έντασης και από περιοχές στις οποίες μαίνεται η προσφυγική κρίση. Το ΑΟΜ ελέγχει τις 
συνθήκες λειτουργίας σε μερικούς από τους μεγαλύτερους προσφυγικούς καταυλισμούς 
παγκοσμίως και επίσης γνωμοδοτεί και προτείνει λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα 
που προϋποθέτουν τη συνεργασία των εμπλεκομένων σε επίπεδο Ανεξάρτητων Αρχών.  

414	 International	Ombudsmen	Institut,		http://www.theioi.org/
415 http://www.theioi.org/ioi-news/current-news/european-region-elects-new-director
416	 European	Network	of	Ombudsmen,	https://eno.ombudsman.europa.eu/cms/home.html
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Ο Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης εξελέγη τον Ιούνιο του 2018 
στη θέση του Προέδρου του Δικτύου των Συνηγόρων των Μεσογειακών Χωρών και θα 
αναλάβει καθήκοντα τον Μάρτιο του 2019.417

5.4. To Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC)418 

Το ENOC ιδρύθηκε το 1997 και σήμερα συνδέει 43 ανεξάρτητα γραφεία για παιδιά 
από 35 χώρες στην Ευρώπη. Οι στόχοι του είναι να ενθαρρύνει την πληρέστερη δυνατή 
εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, να υποστηρίξει τη συλλογική 
άσκηση πίεσης για τα δικαιώματα των παιδιών, να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφο-
ριών, προσεγγίσεων και στρατηγικών και να προωθήσει την ανάπτυξη αποτελεσματικών 
ανεξάρτητων υπηρεσιών για τα παιδιά.

5.5 Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φορέων για την Ισότητα (EQUINET)419 

To Equinet, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φορέων για την Ισότητα, συγκεντρώνει 46 οργανώσεις 
από 34 ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν την αρμοδιότητα ως εθνικοί φορείς ισότητας 
να καταπολεμούν τις διακρίσεις για διάφορους λόγους, όπως η ηλικία, η αναπηρία, το 
φύλο, η φυλή ή η εθνοτική καταγωγή, η θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις και ο σεξουαλικός 
προσανατολισμός.

5.6. Το Δίκτυο Εθνικών Μηχανισμών Πρόληψης της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης420

Τον Μάρτιο του 2013 οι Εθνικοί Μηχανισμοί Πρόληψης της Αλβανίας, της Βουλγαρί-
ας, της Κροατίας, της Βόρειας Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου, της Σερβίας και της 
Σλοβενίας δημιούργησαν στο Βελιγράδι το λεγόμενο δίκτυο NPM της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης (SEE). Σκοπός του δικτύου είναι η ανταλλαγή εμπειριών και η αμοιβαία υπο-
στήριξη όσον αφορά την εφαρμογή της αρμοδιότητας των NPM που προβλέπεται στο 
προαιρετικό πρωτόκολλο της σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών 
σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (OPCAT) στην περιοχή. 
Το δίκτυο παρέχει ένα φόρουμ, όπου μοιράζονται οι γνώσεις και οι εμπειρίες σχετικά 
με τα πρότυπα και την παρακολούθηση της εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

5.7. Το Πρόγραμμμα Παρακολούθησης Επιστροφών 
Αλλοδαπών (Forced-Return Monitoring project)421

417 https://www.synigoros.gr/resources/20180604-proedros-aom-o-synhgoros-toy-polith.pdf
418	 European	Network	of	Ombudspersons	for	Children,	http://crinarchive.org/enoc/
419 http://www.equineteurope.org/
420	 National	Preventive	Mechanisms	of	the	South-East	Europe	Network
421	 Forced-Return	Monitoring	II	(FReM	II),	 

https://www.icmpd.org/our-work/capacity-building/irregular-migration-return/ongoing-projects/
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Σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ για την επιστροφή, τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη υποχρεούνται 
να δημιουργήσουν ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης των επιχειρήσεων 
αναγκαστικής επιστροφής. Το έργο στοχεύει στη δημιουργία μιας ομάδας ανεξάρτητων 
οθονών αναγκαστικής επιστροφής. Οι συμμετέχοντες παρέχουν συστάσεις σχετικά με 
την εκπαίδευση παρακολούθησης αναγκαστικής επιστροφής.

5.8. Το ευρωπαϊκό δίκτυο των Εθνικών Μηχανισμών Πρόληψης 
κατά των Βασανιστηρίων422

Το ευρωπαϊκό δίκτυο NPM έχει ως στόχο την προώθηση της ανταλλαγής των εμπειριών 
των εθνικών φορέων στην Ευρώπη και τη δημιουργία ενός φόρουμ συνεργασίας μεταξύ 
αυτού του δικτύου και διεθνών παραγόντων, όπως η Υποεπιτροπή των Ηνωμένων Εθνών 
για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (STP) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη 
των Βασανιστηρίων (CPT). Η τελική κατευθυντήρια αρχή είναι να ενισχυθεί η πρόληψη των 
βασανιστηρίων σε εθνικό επίπεδο σε όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

6. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

6.1. Οργανισμός Ήνωμένων Εθνών – Ύπατη Αρμοστεία για τους 
Πρόσφυγες 

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες είναι επιφορτισμένη από τη Γενική 
Συνέλευση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών με την αρμοδιότητα παροχής διε-
θνούς προστασίας σε πρόσφυγες και άλλα πρόσωπα στο πλαίσιο της εντολής της, καθώς 
και στήριξης των Αρχών με σκοπό την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για το προσφυγικό 
πρόβλημα. Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως Εθνικός 
Μηχανισμός Παρακολούθησης της επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών και ως Εθνικός 
Μηχανισμός Πρόληψης στο πλαίσιο του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης 
κατά των Βασανιστηρίων, έχει στενή θεσμική συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία και 
προτίθεται να την ενισχύσει περαιτέρω μέσω της διοργάνωσης τακτικών θεματικών 
συνεδριάσεων και ανταλλαγής πληροφοριών για την προώθηση των κοινών στόχων.

6.2. Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA)423

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το 
εξειδικευμένο κέντρο της ΕΕ για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Παρέχει 
συμβουλές στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και των κρατών μελών σχετικά με μια σειρά 
θεμάτων που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Οργανισμός συμβάλλει 

422	 European	Network	of	National	Preventive	Mechanisms	 	 (NPM)	against	Torture	Project,	 
http://unipd-centrodirittiumani.it/en/attivita/European-National-Preventive-Mechanism-against-
torture-NPM-Project/458

423	 Fundamental	Rights	Agency,	http://fra.europa.eu/en
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στη διασφάλιση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων που 
ζουν στην ΕΕ.

6.3. Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ)424 

Ο ΟΟΣΑ χρησιμοποιεί τον πλούτο των πληροφοριών του πάνω σε ένα ευρύ φάσμα 
θεμάτων για να βοηθήσει τις κυβερνήσεις να προωθήσουν την ευημερία και να κατα-
πολεμήσουν τη φτώχεια μέσω της οικονομικής ανάπτυξης και της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας. Η συνεργασία του με τον Συνήγορο του Πολίτη σχετίζεται με την κατα-
πολέμηση της διαφθοράς στη χώρα μας. 

Επίσης:

Ο Συνήγορος συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης, 
καθώς και πλήθος διπλωματικών αποστολών ξένων χωρών στην Ελλάδα επί θεμάτων 
αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

7. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

7.1. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(ΕΚΔΔΑ)425 

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) είναι ο εθνικός 
στρατηγικός φορέας ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης 
και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ιδρύθηκε το 1983, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου (ΝΠΔΔ) και υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Οραματίζεται 
να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής διοίκησης που διασφαλίζει υψηλή 
ποιότητα υπηρεσιών προς τους πολίτες προς όφελος της ισόρροπης ανάπτυξης και της 
κοινωνικής συνοχής.

7.2. Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 
(ΣΕΕΔΔ)426 

Το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) στοχεύει στην εύρυθμη 
και αποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης εντοπίζοντας φαινόμενα δια-
φθοράς, κακοδιοίκησης, αδιαφανών διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας και χαμηλής 
ποιότητας υπηρεσιών.

424 http://www.oecd.org/
425 http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr/
426 http://www.seedd.gr/
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7.3. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)427

Σκοπός της Ένωσης, όπως καθορίζεται από τη σχετική νομοθεσία, είναι «η προαγωγή της 
δημοτικής και κοινοτικής διοικήσεως, η επαγρύπνησις επί των συμφερόντων των Οργανι-
σμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, η διευκόλυνσις της μεταξύ των συνεργασίας και η παροχή εις 
αυτούς πάντων των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών στοιχείων, που θα ήταν χρήσιμα 
για την πληρέστερη εκπλήρωση του προορισμού τους και για την εξασφάλιση της ευημερίας 
των Δήμων και των Κοινοτήτων, την παροχή κάθε ηθικής και υλικής ωφέλειας, που μπορεί να 
αποδώσει η μεταξύ τους συνεργασία, και η αμοιβαία ηθική ενίσχυση μέσα στα όρια του νομού».

8. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει στενή συνεργασία με το Ελληνικό Κοινοβούλιο, προς το 
οποίο άλλωστε υποβάλλει την Ετήσια Έκθεσή του. Στα πλαίσια της συνεργασίας 
αυτής η ηγεσία αλλά και στελέχη της Αρχής προσέρχονται τακτικά σε συνεδριάσεις των 
αρμόδιων Διαρκών Επιτροπών, όπου ενημερώνουν την Εθνική Αντιπροσωπεία επί 
θεμάτων της αρμοδιότητάς τους. Επιπλέον, εκπρόσωποι του Συνηγόρου μετέχουν σε 
πλήθος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών.428,429 

9. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

9.1. Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών 
Διευθύνσεων

Ο Συνήγορος του Πολίτη συμμετέχει στο Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊστα-
μένων Γενικών Διευθύνσεων, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η εν γένει υπηρεσιακή 
κατάσταση των προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των δημόσιων υπηρεσιών, 
εκτός των θεμάτων πειθαρχικού δικαίου και επιλογής, καθώς και η επιλογή των επτά 
Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι οποίοι αντικατέστησαν τον παλαιότερο 
θεσμό του Γενικού Γραμματέα, δυνάμει του άρθρ. 28 του Ν. 4325/2015.

9.2. Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (ΕΣΕΔ)

Ο Συνήγορος του Πολίτη συμμετέχει στο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (ΕΣΕΔ), 
στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων για 
την πλήρωση των θέσεων Διοικητικών και Τομεακών Γραμματέων όλων των υπουργείων 
και η υποβολή σχετικής εισήγησης στον αρμόδιο υπουργό. ●

427 https://www.kedke.gr
428	 Ενδεικτικά:	https://www.synigoros.gr/resources/20171101-dt-kpz.pdf
429	 Ενδεικτικά	σημειώνουμε	ότι	ο	Συνήγορος	του	Πολίτη	και	στελέχη	της	Αρχής	παρουσίασαν	τις	

Εκθέσεις	2016	και	2017	του	Εθνικού	Μηχανισμού	Πρόληψης	σε	ειδική	συνεδρίαση	της	Ειδικής	
Μόνιμης	Κοινοβουλευτικής	Επιτροπής	Σωφρονιστικού	Συστήματος	και	Λοιπών	Δομών	Εγκλεισμού	
Κρατουμένων	(14.12.2018).	https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/
Fotografiko-Archeio/#8cc48f33-2af5-44fd-8f9a-a9b900a96952




