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Ο Συνήγορος του Πολίτη για το 2019

Έχοντας ολοκληρώσει τον κύκλο υλοποίησης 
ανελαστικών προγραμμάτων δημοσιονομικής 
προσαρμογής, η χώρα αναζητά ένα νέο σημείο 
ισορροπίας. Για να επουλώσει τα τραύματα στη 
κοινωνική της συνοχή, για να θεραπεύσει τις αδι-
κίες, για να ενισχύσει το κράτος δικαίου, για να 
θωρακίσει τα δικαιώματα όλων των πολιτών της. 
Η διαδικασία, αναπόφευκτα, θα είναι σταδιακή, αν 
και όχι απαραίτητα βραδεία. Και τούτο, όχι μόνο 
λόγω των δεσμεύσεων για αυστηρή δημοσιονομι-
κή πειθαρχία και επίτευξη φιλόδοξων στόχων. Η 
απώλεια περίπου του ¼ του παραγόμενου πλούτου 

της χώρας την δεκαετία της δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης, 
δεν υποβάθμισε μόνο το βιοτικό επίπεδο του καθενός και της καθεμιάς 
μας. Συνέδραμε καθοριστικά και στην αποδιοργάνωση του διοικητικού 
μηχανισμού που αποτελεί πυλώνα για την βιώσιμη και ισόρροπη οικονο-
μική ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη. Συνέτεινε και στην αποδόμηση 
του κοινωνικού κράτους, την συρρίκνωση της παροχικής διοίκησης, την 
αποδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών του δημοσίου. 

Αυτό το νέο σημείο ισορροπίας, ωστόσο, δεν μπορεί και δεν πρέπει να 
αναζητηθεί σε μία επαναφορά στη προτέρα κατάσταση, στην επιστρο-
φή στην προ των μνημονίων Ελλάδα της προηγούμενης δεκαετίας. 

Το 2019, η πρώτη «μετα-μνημονιακή» χρονιά, θα πρέπει να σηματοδοτή-
σει την αφετηρία προς αναζήτηση αυτής της νέας ισορροπίας, όχι μόνο 
συμβολικά αλλά και ουσιαστικά. Υπάρχει μια βαθιά ριζωμένη σχέση 
καχυποψίας μεταξύ κράτους και πολιτών, μια αίσθηση δυσπιστίας που 
λειτουργεί, μάλιστα, αμφίπλευρα. Το μεγάλο στοίχημα που θα πρέπει 
να κερδηθεί είναι η εμπέδωση μιας ειλικρινούς σχέσης εμπιστοσύνης 
μεταξύ των δύο. Η δημόσια διοίκηση κατά τα προηγούμενα χρόνια της 
δημοσιονομικής προσαρμογής κλήθηκε να εναρμονιστεί με διαδοχικές 
μεταρρυθμίσεις, πολλές από τις οποίες έμειναν ημιτελείς ή και απεδεί-
χθησαν ατελέσφορες. Βίωσε αιφνίδιες και συχνά όχι καλομελετημένες 
αλλαγές και αναδιαρθρώσεις, υπέστη συντριπτική συρρίκνωση σε προ-
σωπικό και πόρους. Φυσικό αποτέλεσμα, η αποτελεσματικότητά της συ-
χνά, δεν ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις, η ποιότητα των παρεχομένων 
υπηρεσιών υπολειπόταν του προσδοκώμενου.

Η δημόσια διοίκηση θα πρέπει να είναι ένας δυναμικός οργανισμός, 
στοχεύοντας στην παροχή υψηλής ποιότητας αγαθών και υπηρεσιών, 
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εκεί που απαιτείται, στον αποτελεσματικό και ουσιαστικό έλεγχο δρα-
στηριοτήτων, στην αυστηρή τήρηση των αρχών της αξιοκρατίας, της 
διαφάνειας, της νομιμότητας, αλλά και της επιείκειας και της αναλο-
γικότητας. Με διαρκή αναζήτηση απλούστερων και αποτελεσματικότε-
ρων διαδικασιών, προς όφελος των διοικουμένων αλλά και των υπηρε-
τούντων στις δημόσιες υπηρεσίες. Με εξορθολογισμό των κριτηρίων, 
όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, για την 
αντιστροφή του φαινομένου του “brain-drain”, και με διαφανείς, σύν-
νομες και ελεγχόμενες διαδικασίες για την ανάπτυξη επιχειρηματικής, 
οικονομικής δραστηριότητας. Με καταπολέμηση διοικητικών στρεβλώ-
σεων και αγκυλώσεων, γραφειοκρατικών προσκομμάτων και αδικιών. Με 
ουσιαστικά κίνητρα και στους δημόσιους λειτουργούς, προκειμένου να 
εισφέρουν το καλύτερο δυνατό, αυτό που θα επιτρέψει την υπέρβαση 
των δυσλειτουργιών του συστήματος και όχι την αποδοχή και διαιώνισή 
τους. Εξάλλου, η ουσιαστική αλλαγή θα προέλθει από την διαρκή ανα-
ζήτηση απαντήσεων στα βασικά, τα θεμελιώδη ερωτήματα: τί είδους 
διοίκηση θέλουμε και μπορούμε να έχουμε. Ποιός θα πρέπει να είναι ο 
ρόλος της στις σημερινές συνθήκες, στο διαρκώς εξελισσόμενο ευρω-
παϊκό περιβάλλον.

Όπως το 2019 απετέλεσε έτος αφετηρία για μια νέα εποχή για την 
δημόσια διοίκηση, την οικονομική δραστηριότητα, για το σύνολο της 
κοινωνίας, έτσι και για τον θεσμό του Συνηγόρου του Πολίτη υπήρξε 
χρονιά ανασύνταξης και αναδιάταξης των δυνάμεών του. Προκειμένου 
να παραμείνει αποτελεσματικός, χρήσιμος, ουσιαστικός στις παρεμβά-
σεις του. Χωρίς φοβικά σύνδρομα, με αυτοπεποίθηση στον λόγο του, 
εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του και πλήρη επίγνωση του ρόλου του. 
Με ακόμη περισσότερη εξωστρέφεια, με γνώμονα τη προστασία των 
δικαιωμάτων των πολιτών και κατοίκων της χώρας και την βελτίωση 
της δημόσιας διοίκησης. Για να διατηρήσει τα υψηλά επίπεδα αποδο-
χής στο εσωτερικό και αναγνώρισης στο εξωτερικό. Με διαρκή στόχο 
την αναβάθμιση των υποδομών του, την ανανέωση των δομών του, την 
αναθεώρηση των λειτουργιών του. Διεκδικώντας και νέα θεσμικά εργα-
λεία, ισχυρότερη νομιμοποίηση, λειτουργική πληρότητα και εγγυήσεις 
ανεξαρτησίας, με σημείο αναφοράς τις «αρχές της Βενετίας», αρχές 
κοινές για τον θεσμό του Συνηγόρου του Πολίτη που επεξεργάστηκε και 
ενέκρινε το Συμβούλιο της Ευρώπης για τα κράτη-μέλη του. 

Ό θεσμός του Συνηγόρου του Πολίτη γεννήθηκε σε χώρες με δημό-
σια διοίκηση υψηλών προδιαγραφών, κι όχι το αντίθετο. Σε χώρες με 
μακρά παράδοση λογοδοσίας και διαφάνειας στη δημόσια ζωή. Η ελε-
γκτική δικαιοδοσία του συνιστά μια ακόμη ζώνη προστασίας για τον 
πολίτη απέναντι σε φαινόμενα αυθαιρεσίας στον δημόσιο και τον ιδι-
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ωτικό τομέα. Ένα καθοριστικό θεσμικό αντίβαρο, έναν ουσιαστικό θε-
ματοφύλακα ενός κράτους δικαίου. Δεν είναι τυχαίο, ότι ο θεσμός του 
Συνηγόρου έχει εξαπλωθεί σήμερα σε όλες τις ηπείρους. Και μεταξύ 
των πρωτοπόρων, ο θεσμός στη χώρα μας. Πρωταγωνιστής μεταξύ των 
ομόλογων θεσμών στην ευρύτερη ζώνη της Μεσογείου, αλλά και μέσα 
στην ευρωπαϊκή οικογένεια, αναγνωρίζεται ως πολύτιμος και αξιόπιστος 
εταίρος των οργάνων της ΕΕ, του ΌΗΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
έχοντας αναλάβει ρόλο εθνικού φορέα προστασίας δικαιωμάτων και 
παρακολούθησης της υλοποίησης των δεσμεύσεων του κράτους. Απο-
τελεί προνομιακό συνομιλητή της πολιτείας, η οποία συχνά αναζητεί 
τη συνδρομή, τις προτάσεις, τις εισηγήσεις της Αρχής. Ακόμη και εκεί 
που ο λόγος του Συνηγόρου είναι δυσάρεστος, που ασκεί κριτική, που 
αναδεικνύει σφάλματα, αδικίες, στρεβλώσεις, η πολιτεία ακούει. Γιατί 
οι θέσεις του εδράζονται σε αντικειμενική και τεκμηριωμένη ανάλυση 
που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Αλλά και όταν παρέχει ενημέρωση και 
έγκυρη πληροφόρηση για τα όρια των δικαιωμάτων και τη νομιμότητα 
των υποχρεώσεων των πολιτών, ακόμη και οι πιο δύσπιστοι αποδέχονται, 
ότι δεν έχουν αδικηθεί ή δεν έχει παραβιαστεί κάποιο δικαίωμά τους, 
όταν αυτό προκύπτει από τη τεκμηριωμένη άποψη του Συνηγόρου. 

Χωρίς τις διαμεσολαβητικές, ελεγκτικές και επιχειρησιακές αρμοδιότη-
τες της Αρχής, το διοικητικό κόστος και η δικαστική ύλη θα υπερέβαινε 
κατά πολύ τα σημερινά επίπεδα, με ό,τι αυτό θα σήμαινε για τις προο-
πτικές βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Ένα κράτος χωρίς 
ισχυρό και ανεξάρτητο Συνήγορο θα ήταν λιγότερο διαφανές, σύννομο, 
αποτελεσματικό, δημοκρατικό. Θα ήταν σίγουρα λιγότερο ανθρώπινο.

Ανδρέας Ι. Ποττάκης 

Συνήγορος του Πολίτη 
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Το αποτύπωμα της χρονιάς

Ό θεσμικός ρόλος του Συνηγόρου του Πολίτη αποσκοπεί κατ΄ αρχήν 
στην αντιμετώπιση των προσκομμάτων που ταλαιπωρούν τους πολίτες 
και προσφεύγουν σε αυτόν, κατά τη συναλλαγή τους με τη Δημόσια 
Διοίκηση. Παράλληλα, μέσω της παρέμβασής του επιδιώκει σταθερά 
την εξάλειψη της διοικητικής γραφειοκρατίας και την εμπέδωση ενός 
διοικητικού πολιτισμού που θα θέτει στο επίκεντρό του τον πολίτη, τον 
διοικούμενο, τον κάτοικο αυτής της χώρας. Η Αρχή για μία ακόμη χρο-
νιά, κατέβαλε προσπάθεια να αναδείξει τις αστοχίες, τις ελλείψεις, τις 
δυσλειτουργίες, τις αγκυλώσεις που υφίστανται σε όλα τα επίπεδα της 
Διοίκησης και σε όλα τα αντικείμενα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά 
της. Παράλληλα, αποποιούμενη την στείρα κριτική, η Αρχή παρενέβη με 
προτάσεις, υποδείξεις, σχολιασμούς, τόσο στο πεδίο της παραγωγής 
του νομοθετικού έργου, όσο και στο πεδίο της λειτουργίας της δημόσι-
ας διοίκησης. 

Με τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Συνηγόρου του Πολίτη στα πε-
δία της προώθησης της αρχής της ισότητας, της καταπολέμησης των 
διακρίσεων, της προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπη-
ρία, της προάσπισης και προώθησης των δικαιωμάτων του παιδιού, της 
προστασίας των δικαιωμάτων των για οποιοδήποτε λόγο στερούμενων 
της ελευθερίας προσώπων και των επιστρεφόμενων πολιτών τρίτων χω-
ρών, αλλά και, ευρύτερα, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των, ο θεσμός του Συνηγόρου του Πολίτη έχει μετεξελιχθεί σε φορέα 
προάσπισης του ίδιου του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και της 
κοινωνικής δικαιοσύνης. Η απόδοση από την Πολιτεία της αρμοδιότη-
τας ελέγχου των περιστατικών αυθαιρεσίας του ένστολου προσωπικού 
της Αστυνομίας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος, απο-
τέλεσε την έμπρακτη διακήρυξη της ανεξαρτησίας, αμεροληψίας και 
κύρους της Αρχής.

Καθώς ο έντονος χαρακτήρας της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτι-
κής κρίσης που σφράγισε τα τελευταία χρόνια τη χώρα δείχνει να υπο-
χωρεί, η Αρχή αποσύρεται σταδιακά από τον επείγοντα και εσπευσμένο 
χειρισμό των θεμάτων και επανέρχεται στην αμιγώς θεσμική της απο-
στολή. Ό έλεγχος της ορθής διοικητικής δράσης και συμπεριφοράς, η 
προστασία των κεκτημένων δικαιωμάτων των πολιτών, η αναγνώριση και 
ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών τους, η απαλοιφή εν τέλει 
της δυσπιστίας του πολίτη έναντι του κράτους, επανέρχεται ως ο πλέον 
κρίσιμος, σύνθετος και απαιτητικός ρόλος του Συνηγόρου του Πολίτη. 
Στο πλαίσιο αυτό ο θεσμός εστιάζει στις παθογένειες του κράτους, κα-
ταγράφει τη σχέση των πολιτών με αυτό, επεξεργάζεται και προτείνει 
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λύσεις εύστοχες, ρεαλιστικές και ανθρωποκεντρικές, αφουγκραζόμε-
νος τις προκλήσεις του σήμερα σε κάθε επίπεδο, κοινωνικό, οικονομικό, 
τεχνολογικό, περιβαλλοντικό. 

Ό Συνήγορος του Πολίτη ανέδειξε με το έργο του και αυτή τη χρονιά, 
ότι λειτουργεί ως σύμμαχος του πολίτη αλλά και του κράτους, αποδει-
κνύοντας ότι τα συμφέροντα των δύο πλευρών δεν συγκρούονται αλλά 
αλληλοσυμπληρώνονται, διότι ο σεβασμός δικαιικών αρχών και αξιών, η 
προστασία των αδυνάτων και η αποδοτικότερη λειτουργία των κρατικών 
δομών και μηχανισμών συνιστούν θεμελιακές εκφάνσεις του δημόσιου, 
και άρα συλλογικού, συμφέροντος, το οποίο υπηρετεί το σύνολο του 
προσωπικού της Αρχής.

Ζωή Καραμήτρου-Ευανθία Μπενέκου

Κεντρική Συντακτική Όμάδα
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Το 2019 με μια ματιά 

Ό Συνήγορος του Πολίτη κατά το 2019, ανέπτυξε ικανή δράση τόσο στο 
πεδίο της κύριας δραστηριότητάς του, τη διαμεσολάβηση με τη δημό-
σια διοίκηση σε όλα τα επίπεδα, όσο και στο πεδίο των ειδικών και πρό-
σθετων αρμοδιοτήτων που του έχουν αποδοθεί. Κατά τρόπο ευσύνοπτο 
και χρηστικό, παρατίθεται στη συνέχεια με χρονολογική σειρά η δρα-
στηριότητα αυτή. 

Η σύνταξη και δημοσιοποίηση ειδικών εκθέσεων που αφορούν στις ειδι-
κές αρμοδιότητες και προβλέπονται εκ του νόμου, ανταποκρίθηκε στην 
επιταγή της διαφάνειας και λογοδοσίας της Αρχής. Η παρουσίαση όμως 
ειδικών εκθέσεων που συντάχθηκαν κατ’ επιλογήν της Αρχής, ενστικτω-
δώς, και με κριτήριο τη σοβαρότητα των θεμάτων, έδωσε τη δυνατότητα 
να παρουσιαστεί η παρέμβασή μας, που χαρακτηρίστηκε από μελέτη, 
εμβάθυνση, ουσιώδη αποτύπωση των προβλημάτων, αλλά και κατάθεση 
προτάσεων και λύσεων στοχευμένων, ρεαλιστικών και υλοποιήσιμων.

Όι επανειλημμένες εκλογικές αναμετρήσεις ανέτρεψαν την πάγια βού-
ληση της Αρχής να επισκέπτεται με κλιμάκιά της την περιφέρεια, επι-
σκέψεις που πάντοτε τροφοδοτούν εκατέρωθεν το Συνήγορο και τους 
πολίτες με γνώση και επιβεβαιώνουν τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα 
του θεσμού. 

Τέλος η Αρχή υπήρξε εξωστρεφής σε διεθνές επίπεδο, εδραιώνοντας 
τη θέση της ως σημείου αναφοράς για τις διεθνείς πρωτοβουλίες συ-
νεργασιών, ανταλλαγής εμπειρίας και εργαλείων άσκησης του έργου 
καθώς και αναβάθμισης του θεσμού σε καίριο συνομιλητή. 

Από το σημαντικό επικοινωνιακό έργο του Συνηγόρου, για το οποίο πλή-
ρη ενημέρωση προσφέρει η επίσημη ιστοσελίδα μας www.synigoros.gr, 
ενδεικτικά αναφέρουμε τις ακόλουθες δράσεις και εκδηλώσεις:

10 Ιανουαρίου:  Ό Συνήγορος του Πολίτη, Ανδρέας Ποττάκης, συμ-
μετέχει με ομιλία του σε Στρογγυλή Τράπεζα της Ει-
σαγγελίας του Αρείου Πάγου σε συνεργασία με το 
Συμβούλιο της Ευρώπης, με θέμα «Μεταχείριση Ατό-
μων υπό κράτηση και συνέπειες» 

30 Ιανουαρίου:  Όμιλία του Συνηγόρου σε διεθνές συνέδριο με θέμα 
«Democracy in Crisis» στο Μουσείο Ακρόπολης
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7 Φεβρουαρίου:  Ό Συνήγορος πραγματοποιεί συνάντηση με τον 
Simon Mordue, αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της 
Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερι-
κών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

20-22  
Φεβρουαρίου:  Ό θεσμός γιορτάζει τη συμπλήρωση 20 χρόνων λει-

τουργίας του με επετειακή εκδήλωση στο Κέντρο 
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσία του 
Προέδρου της Δημοκρατίας και διήμερο διεθνές συ-
νέδριο µε θέμα «Κράτος και Κοινωνία - Προκλήσεις 
για τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες», στη Βουλή 

20 Φεβρουαρίου:  Με την ευκαιρία της συνάντησης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Τομέα της Διεθνούς 
Ένωσης Συνηγόρων (ΊΌΊ) στην Αθήνα, δημοσιοποιεί-
ται η έκθεση της Αρχής για το πρόγραμμα μετεγκα-
τάστασης αιτούντων άσυλο

21 Φεβρουαρίου:  Υπογράφεται σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Έλ-
ληνα, του Σέρβου και της Όυκρανής Συνηγόρου

21 Φεβρουαρίου:  Ό Συνήγορος πραγματοποιεί συνάντηση με τη Ρωσί-
δα ομόλογό του, Tatyana Moskalkova και τον Ίρλανδό 
Συνήγορο Peter Tyndall

12 Μαρτίου:  Ό Έλληνας Συνήγορος αναλαμβάνει την προεδρία 
της Ένωσης Συνηγόρων της Μεσογείου (Association 
of Mediterranean Ombudsmen) 

15 Μαρτίου:  Ως Πρόεδρος της Ένωσης Συνηγόρων της Μεσο-
γείου, ο Συνήγορος συμμετέχει στην 118η Όλομέλεια 
της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης 

19 Μαρτίου:  Ό Συνήγορος, συνοδευόμενος από τους Συνηγό-
ρους της Χώρας των Βάσκων, Manuel Lezertua, και 
της Όλλανδίας, Reinier van Zutphen, πραγματοποιεί 
διαδοχικές συναντήσεις με τον Ευρωπαίο Επίτροπο 
Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ίθαγέ-
νειας Δημήτρη Αβραμόπουλο και τον Αντιπρόεδρο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Frans Timmermans στις 
Βρυξέλλες. Επίσης, πραγματοποιεί συνάντηση με 
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τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ανθρωπιστικής Βοήθειας 
και Διαχείρισης Κρίσεων, Χρήστο Στυλιανίδη 

22 Μαρτίου:  Η 20ή επετειακή Ετήσια Έκθεση της Αρχής για το 
έτος 2018 παραδίδεται στον Πρόεδρο της Βουλής 
των Ελλήνων 

04 Απριλίου:  Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας 
της Βουλής των Ελλήνων ενημερώνεται από τον Συ-
νήγορο και τους Βοηθούς Συνηγόρους για τις Ετήσι-
ες Εκθέσεις της Αρχής, των ετών 2016, 2017 και 2018 

5 Απριλίου:  Όμιλία του Συνηγόρου στο Πανεπιστήμιο Brunel της 
Μ. Βρετανίας με θέμα τον σεβασμό των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων και τη διαχείριση προσφυγικών και 
μεταναστευτικών ροών

18 Απριλίου:  Η Αρχή διοργανώνει ημερίδα σε συνεργασία με τα 
Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ) με στόχο την ενημέρωση και επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών σε σχέση με τα δικαιώματα του 
Παιδιού στη σχολική καθημερινότητα 

22-23 Μαΐου:  Κατόπιν πρωτοβουλίας του Συνηγόρου, οι ανεξάρ-
τητες αρχές δέκα κρατών µελών της Ε.Ε. αποφασί-
ζουν στο Ναύπλιο τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου 
µηχανισµού εξωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων 
αναγκαστικής επιστροφής αλλοδαπών σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προάσπιση των θεµελι-
ωδών δικαιωμάτων κατά τις επιχειρήσεις αυτές

14 Ιουνίου:  Σε συνεργασία με τη UNICEF, ο Συνήγορος δημοσι-
εύει την Έκθεση 2018 «Τα Δικαιώματα των παιδιών 
που μετακινούνται στην Ελλάδα» 

23 Ιουλίου:  Ακρόαση του Συνηγόρου από την Επιτροπή του 
Ό.Η.Ε. κατά των Βασανιστηρίων στη Γενεύη

30 Ιουλίου:  Δημοσιεύεται η πρώτη Ετήσια Έκθεση της Αρχής με 
την αρμοδιότητά της ως Πλαίσιου προαγωγής της 
εφαρμογής της Σύμβασης του Ό.Η.Ε. για τα άτομα 
με αναπηρία και υποβάλλεται στην αρμόδια Επιτρο-
πή των Ηνωμένων Εθνών
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07 Αυγούστου:  Δημοσιεύεται η ειδική έκθεση του Συνηγόρου για το 
έτος 2018 στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του ως φο-
ρέα προώθησης της αρχής της Ίσης Μεταχείρισης 

20 Αυγούστου:  Ό Συνήγορος δημοσιοποιεί την πρώτη ειδική έκθεσή 
του ως Εθνικός Μηχανισμός Διερεύνησης Περιστα-
τικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους 
υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης 

16 Σεπτεμβρίου:  Η Αρχή διοργανώνει ημερίδα διαβούλευσης με θέμα 
«Ό Συνήγορος του Πολίτη 2020-Στρατηγικός Σχεδι-
ασμός» 

17 Σεπτεμβρίου:  Η Αρχή, σε συνεργασία με τα Περιφερειακά Κέντρα 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ) διοργανώνει 
σειρά εργαστηρίων επιμόρφωσης των διευθυντών 
σχολικών μονάδων, με έμφαση στις θεματικές της 
κακοποίησης-παραμέλησης και της ένταξης των παι-
διών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

30 Σεπτεμβρίου:  Δημοσιεύεται η ειδική έκθεση του Συνηγόρου «Ενι-
σχύσεις και Πρωτογενής Παραγωγή» και παρουσιά-
ζεται σε εκδήλωση στη Λάρισα

11 Οκτωβρίου:  Ό Έλληνας Συνήγορος πραγματοποιεί συνάντηση 
με αντιπροσωπεία Τσέχων βουλευτών, μελών της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υπομνημάτων της Τσε-
χικής Δημοκρατίας, κατά τη διάρκεια επίσημης επί-
σκεψής τους στη χώρα

14 Οκτωβρίου:  Δημοσιεύεται η ειδική έκθεση της Αρχής με τίτλο 
«Αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων σπουδών και επαγ-
γελματικά δικαιώματα» και παρουσιάζεται σε εκδή-
λωση στην Αθήνα

23 Οκτωβρίου:  Ό Συνήγορος υποβάλλει τις παρατηρήσεις του επί 
του σχεδίου νόμου περί διεθνούς προστασίας στον 
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και στην αρμόδια 
επιτροπή της Βουλής

23 Οκτωβρίου:  Η έκθεση της Αρχής για την εφαρμογή της Σύμβα-
σης του Ό.Η.Ε. για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία, παρουσιάζεται στην Υποεπιτροπή για τα 
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θέματα των Ατόμων με Αναπηρία της Βουλής των 
Ελλήνων

25 Οκτωβρίου:  Ό Συνήγορος διοργανώνει ημερίδα για τη Διερεύ-
νηση περιστατικών αυθαιρεσίας στα Σώματα Ασφα-
λείας με αφορµή την πρώτη έκθεσή του ως φορέα 
του ανεξάρτητου Εθνικού Μηχανισµού ∆ιερεύνησης 
Περιστατικών Αυθαιρεσίας

1 Νοεμβρίου:  Η παράλληλη έκθεση της Αρχής σε σχέση με την 
εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώμα-
τα του Παιδιού αποστέλλεται στον Όργανισμό Ηνω-
μένων Εθνών

5 Νοεμβρίου:  Ό Συνήγορος διοργανώνει ημερίδα με τίτλο «Εργα-
σιακές Σχέσεις & Ίση Μεταχείριση» με αφορμή την 
ετήσια ειδική έκθεσή του για την Ίση Μεταχείριση

18 Νοεμβρίου:  Ό Έλληνας Συνήγορος εκλέγεται πρώτος μεταξύ των 
ομολόγων του υποψηφίων στο Ευρωπαϊκό Τμήμα της 
Διεθνούς Ένωσης Συνηγόρων του Πολίτη (ΊΌΊ) 

29 Νοεμβρίου:  Δίνεται στη δημοσιότητα η ετήσια ειδική έκθεση 
2018 του Συνηγόρου με την ειδική αρμοδιότητά του 
ως Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης βάσει του ν. 
4228/2014 με τον οποίο κυρώθηκε το Προαιρετικό 
Πρωτόκολλο στη Σύμβαση του ΌΗΕ κατά των Βασα-
νιστηρίων (OPCAT) 

2 Δεκεμβρίου:  Ό Έλληνας Συνήγορος με τον Σλοβένο ομόλογό του 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Peter Svetina και τον 
Βοηθό Συνήγορο Ivan Selih, ενημερώνουν τη Διαρκή 
Επιτροπή Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και την 
Υποεπιτροπή για τα Θέματα Ατόμων με Αναπηρία 
της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ίσότητας, Νεολαίας 
και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής

9 Δεκεμβρίου:  Με την ιδιότητά του ως Πρόεδρος της Ένωσης Συνη-
γόρων του Πολίτη των Χωρών της Μεσογείου (ΑΌΜ), 
ο Έλληνας Συνήγορος συμμετέχει με ομιλία του στο 
Συνέδριο της Ένωσης με θέμα τις αρχές της «Επι-
τροπής της Βενετίας», στην Κύπρο
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17 Δεκεμβρίου:  Παρουσιάζεται στη Διαρκή Κοινοβουλευτική Επι-
τροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δι-
καιοσύνης της Βουλής η ετήσια ειδική έκθεση του 
Συνηγόρου ως Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης των 
Βασανιστηρίων και της Κακομεταχείρισης 
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