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Συζήτηση της ετήσιας έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2014
στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής
O Αναπληρωτής Συνήγορος του Πολίτη, κ. Βασίλης Καρύδης, η αποχωρήσασα
Συνήγορος δυνάμει του πρόσφατου Ν. 4339/2015 κα Καλλιόπη Σπανού, και οι κκ.
Χρήστος Ιωάννου, Βοηθός Συνήγορος για θέματα κοινωνικής προστασίας, Ιωάννης
Σαγιάς, Βοηθός Συνήγορος για θέματα ποιότητας ζωής και Γιώργος Μόσχος, Βοηθός
Συνήγορος για τα δικαιώματα του παιδιού, παρουσίασαν σήμερα, 10/11/2015, την
ετήσια έκθεση του Συνηγόρου για το 2014 στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και
Διαφάνειας της Βουλής.
Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην αποτίμηση της Ανεξάρτητης Αρχής για το έτος
2014, κατά το οποίο οι αναφορές στον Συνήγορο σημείωσαν αριθμό ρεκόρ (16.339
αναφορές, αύξηση 50% από το 2011), αντανακλώντας τα σοβαρά προβλήματα σε
διάφορα κοινωνικά στρώματα. Συζητήθηκε η βασική επισήμανση της Ανεξάρτητης
Αρχής ότι η οικονομική ύφεση και η παρατεταμένη λιτότητα καταλήγουν να θίγουν
τον πυρήνα της σχέσης κράτους – πολιτών και πολλές όψεις των δικαιωμάτων. Τη
στιγμή που οι πολίτες έχουν περισσότερο από ποτέ ανάγκη τις δημόσιες υπηρεσίες,
το κοινωνικό κράτος συρρικνώνεται ενώ κρατικές λειτουργίες εξασθενούν. Και η
πρόταση της Αρχής, η σχέση του πολίτη με το κράτος να τεθεί στο επίκεντρο κάθε
θεσμικής πρωτοβουλίας, ως απαίτηση χρηστής διακυβέρνησης και δημοκρατίας.
Επίσης, εκτενής αναφορά υπήρξε στην προσφυγική κρίση και τις σχετικές
πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο Συνήγορος με ομόλογους θεσμούς.
Στην ίδια συνεδρίαση παρουσιάστηκε από τον Βοηθό Συνήγορο κ. Μόσχο η ειδική
έκθεση της Αρχής «Τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα» στην οποία
τονίζεται η αναγκαιότητα βελτίωσης της διαδικασίας πιστοποίησης και εποπτείας των
ιδρυμάτων, παράλληλα με την ενίσχυση άλλων μορφών εναλλακτικής φροντίδας,
όπως η αναδοχή.
Η Βουλή ενημερώθηκε ότι ο Συνήγορος έχει αποστείλει στα μέλη της Κυβέρνησης τις
προτάσεις του για τα σημαντικότερα προβλήματα αιχμής που παραμένουν επίκαιρα.
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