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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ο Συνήγορος του Πολίτη υπέβαλε στην Πρόεδρο της Βουλής 
την Ετήσια Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής για το έτος 2006 

 

Στις 27 Μαρτίου 2007 και ώρα 12.00, ο Συνήγορος του Πολίτη κύριος Γιώργος 
Καµίνης παρέδωσε στην Πρόεδρο της Βουλής, κυρία Άννα Μπενάκη - Ψαρούδα, την 
Ετήσια Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής για το έτος 2006. Σε συνέντευξη τύπου που 
δόθηκε την επόµενη ηµέρα (11.30’) στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη, ο κ. 
Καµίνης παρουσίασε τα κύρια σηµεία και τα γενικά συµπεράσµατα της ετήσιας έκθεσης. 
 

Εν όψει της συµπλήρωσης της δεύτερης θητείας της Ανεξάρτητης Αρχής (Απρίλιος 
2003 – Απρίλιος 2007), διαπιστώνονται κάποιες παράµετροι οι οποίες, µε µικρές 
διακυµάνσεις, εµφανίζονται µε αξιοσηµείωτη σταθερότητα στη δράση του Συνήγορου 
του Πολίτη τα τελευταία τέσσερα χρόνια: 

 ● Τα υψηλότερα ποσοστά βασίµων υποθέσεων κακοδιοίκησης 
εµφανίζονται στους Α’βάθµιους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(∆ήµοι και Κοινότητες) :   

2006 : 20,66% 
2005 : 18,7% 

2004 : 20,80% 

2003 : 20,40% 

● Η δηµόσια διοίκηση συνεχίζει να ανταποκρίνεται µε υψηλά ποσοστά 
στις προτάσεις του Συνήγορου του Πολίτη 
Στις ατοµικές υποθέσεις των πολιτών : 

2006: 76,10% 
2005: 75,03% 

2004: 72% 

2003: 74,74% 

Στις γενικότερες (νοµοθετικές και οργανωτικές) προτάσεις της Αρχής : 

2006: 39% 
2005: 38,6% 

2004: 37,4% 

2003: 44,1% 



 2

 
● Το ποσοστό των αναφορών που δέχεται ο Συνήγορος είναι µεταξύ των 
υψηλοτέρων στην Ευρώπη, σε σχέση µε το µέγεθος του πληθυσµού της 
χώρας 
  

Από την έναρξη της λειτουργίας του, την 1η Οκτωβρίου 1998, έως την 31 
∆εκεµβρίου 2006, ο ΣτΠ έχει δεχτεί 82.535 αναφορές πολιτών. Μέσα στο 2006, η 
Ανεξάρτητη Αρχή δέχθηκε 9.162 νέες αναφορές. Σηµειώνεται δηλαδή µια πτώση της 
τάξης του 9,17% σε σχέση µε τις αναφορές του 2005. Ωστόσο, η τάση αυτή φαίνεται να 
αναστρέφεται, καθώς µέσα στους δύο πρώτους µήνες του 2007 σηµειώθηκε µια απότοµη 
αύξηση των αναφορών κατά 12% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Να σηµειωθεί ότι η 
αύξηση αυτή παρατηρείται αµέσως µετά την ανάρτηση ενηµερωτικής αφίσας του 
Συνηγόρου σε όλα τα ΚΕΠ της χώρας. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθµός των αναφορών που 
δέχεται ο Συνήγορος ετησίως τον κατατάσσει µεταξύ των πρώτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 

● Ο Συνήγορος προσπαθεί διαρκώς να συµπαρασταθεί στον πολίτη, 
αξιοποιώντας παράλληλα και την εµπειρία του µε σκοπό τη 
βελτίωση της δηµόσιας διοίκησης. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης 
θητείας του ο Συνήγορος εκπόνησε 10 ειδικές εκθέσεις, οι δύο από 
τις οποίες δηµοσιεύθηκαν µέσα στο 2006 : 

1. Ειδική Έκθεση για τα διαβατήρια 

2. Ειδική έκθεση για τις εκτός ΑΣΕΠ προσλήψεις 
 
 
Η Ετήσια Έκθεση 2006 δηµοσιεύεται στην Ιστοσελίδα της Αρχής : 
www.synigoros.gr
  
Πληροφορίες:  κ.κ. Ρόη Τζαβάρα τηλ. 210-7289610, Ελένη Πιπέλια  210-7289605 
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