∆ελτίο Τύπου
Αθήνα, 15 Σεπτεµβρίου 2016

Ο Συνήγορος του Πολίτη στην Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας:
Προτεραιότητά µας η ανάδειξη λύσεων και παρεµβάσεων χρήσιµων για
τον πολίτη και τη διοίκηση
«Βασική κατευθυντήρια αρχή µας είναι η λογική του θετικού αθροίσµατος, η
ανάδειξη δηλαδή λύσεων από τις οποίες βγαίνουν κερδισµένοι τόσο οι πολίτες
όσο και η ∆ιοίκηση», τόνισε στην οµιλία του στην Επιτροπή Θεσµών και
∆ιαφάνειας της Βουλής ο νέος Συνήγορος του Πολίτη, Ανδρέας Ποττάκης. Κατά
την παρουσίαση και συζήτηση της ετήσιας έκθεσης της Ανεξάρτητης Αρχής για
το 2015, ο Συνήγορος χαρακτήρισε χρονιά ορόσηµο το 2015 για το επίπεδο
προστασίας των δικαιωµάτων και την εµπέδωση του κράτους δικαίου, και
πρόσθεσε ότι µεταξύ των βασικών στόχων της Ανεξάρτητης Αρχής είναι η
ολοένα και στενότερη σχέση µε τον δοκιµαζόµενο πολίτη. Στη συζήτηση στην
Επιτροπή της Βουλής συµµετείχαν επίσης οι Βοηθοί Συνήγοροι Βασίλης
Καρύδης, Γιώργος Μόσχος, Ιωάννης Σαγιάς και Χρήστος Ιωάννου.
Ο Συνήγορος του Πολίτη αναφέρθηκε στη «διαρκή, σκληρή, πολυεπίπεδη και ενίοτε
άνιση µάχη που δίνεται για την διασφάλιση των κατακτήσεων του δικαιοπολιτικού
πολιτισµού µας και την προστασία του σκληρού πυρήνα των δικαιωµάτων µέσα στην
παρατεταµένη και πρωτοφανή οικονοµική -και ιδίως δηµοσιονοµική- κρίση».
Πρόσθεσε ότι η ένταση και πυκνότητα των ροών µετακίνησης πολιτών τρίτων χωρών
έθεσε, µε τρόπο επιτακτικό, δυσεπίλυτα ζητήµατα στις κρατικές και κοινωνικές δοµές.
Άµεση προτεραιότητα του Συνηγόρου είναι να βελτιώσει ακόµα περισσότερο τις
συνθήκες πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες του και, όπου αυτό είναι εφικτό, να
προσφέρει νέες δυνατότητες εγγύτερης επικοινωνίας και αρωγής. Οι παρεµβάσεις του
Συνηγόρου του Πολίτη χαρακτηρίζονται από την προσήλωση στη λογική του θετικού
αθροίσµατος, επεσήµανε ο Ανδρέας Ποττάκης, µε συνέπεια η διαµεσολάβηση του
Συνηγόρου να αποδεικνύεται χρήσιµη και αποδοτική τόσο για τον πολίτη όσο και για
τη ∆ιοίκηση. Για την περαιτέρω θωράκιση της φυσιογνωµίας της Ανεξάρτητης Αρχής
και την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας της διαµεσολαβητικής
της δράσης ο Συνήγορος του Πολίτη θα υποβάλει στο προσεχές διάστηµα
ολοκληρωµένες προτάσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τµήµα επικοινωνίας:
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