ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2019 υπεβλήθη την Τρίτη 31
Μαρτίου 2020 στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα.
Για πρώτη φορά δεν τηρήθηκε η διαδικασία της δια ζώσης επίδοσης από τον
Συνήγορο του Πολίτη κ. Ανδρέα Ποττάκη στον Πρόεδρο της Βουλής. Με σεβασμό
στη πιστή τήρηση των μέτρων κατά της διάδοσης του κορωνοϊού, η ετήσια έκθεση
της Αρχής απεστάλη ηλεκτρονικά και ταχυδρομικά.
Αναμφίβολα η βαριά σκιά της πανδημίας μονοπωλεί το ενδιαφέρον και τις αγωνίες
Κεντρικής Διοίκησης και πολιτών (ιδ. και έκτακτη επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη
για
τα
μέτρα
εναντίον
του
κορωνοϊού:
https://www.synigoros.gr/?i=kdet.el.news.643469 ), ωστόσο, όπως τονίζει ο
Συνήγορος του Πολίτη κ. Ανδρέας Ποττάκης, «η ετήσια έκθεση της Ανεξάρτητης
Αρχής για το 2019 αποκτά ιδιαίτερη σημασία αφού αποτυπώνει την κατάσταση του
διοικητικού μηχανισμού μέχρι τα τέλη του 2019, δηλαδή λίγο πριν κληθεί να
αντιμετωπίσει την πανδημία. Το 2019 υπήρξε ένα κομβικό έτος. Η χώρα, μετά την
ολοκλήρωση του κύκλου υλοποίησης ανελαστικών προγραμμάτων δημοσιονομικής
προσαρμογής, αναζητά ένα νέο σημείο ισορροπίας. Η απώλεια περίπου του ¼ του
παραγόμενου πλούτου την δεκαετία της δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης,
συνέδραμε καθοριστικά και στην αποδιοργάνωση του διοικητικού μηχανισμού.
Συνέτεινε και στην αποδόμηση του κοινωνικού κράτους, και στην αποδυνάμωση των
ελεγκτικών μηχανισμών του δημοσίου».
»Η δημόσια διοίκηση κατά τα προηγούμενα χρόνια της δημοσιονομικής
προσαρμογής κλήθηκε να εναρμονιστεί με διαδοχικές μεταρρυθμίσεις, πολλές από
τις οποίες έμειναν ημιτελείς ή και απεδείχθησαν ατελέσφορες. Βίωσε αιφνίδιες και
συχνά όχι καλομελετημένες αλλαγές και αναδιαρθρώσεις, υπέστη συντριπτική
συρρίκνωση σε προσωπικό και πόρους».
Χαρακτηριστικό των ανωτέρω είναι και το ιστορικό ρεκόρ σε αναφορές πολιτών προς
το Συνήγορο του Πολίτη, από καταβολής του θεσμού, συνεχίζοντας την ανοδική τάση
που καταγράφεται τα τελευταία πέντε χρόνια. Την τελευταία πενταετία η αύξηση των
αναφορών αγγίζει το 50%, από 11.502 το 2015 σε 16.976 αναφορές το 2019.
Το 2019 καταγράφεται επίσης και ως σημαντική χρονιά για την Ανεξάρτητη Αρχή.
Όπως σημειώνει ο κ. Ανδρέας Ποττάκης «το 2019 υπήρξε χρονιά ανασύνταξης και
αναδιάταξης. Με διαρκή στόχο την αναβάθμιση των υποδομών της Ανεξάρτητης
Αρχής, την ανανέωση των δομών της, την αναθεώρηση των λειτουργιών της.
Διεκδικώντας και νέα θεσμικά εργαλεία, ισχυρότερη νομιμοποίηση, λειτουργική
πληρότητα και εγγυήσεις ανεξαρτησίας, με σημείο αναφοράς τις «αρχές της
Βενετίας», αρχές κοινές για τον θεσμό του Συνηγόρου του Πολίτη που
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επεξεργάστηκε και ενέκρινε το Συμβούλιο της Ευρώπης για τα κράτη-μέλη του.
Πρωταγωνιστής μεταξύ των ομόλογων θεσμών στην ευρύτερη ζώνη της Μεσογείου,
αλλά και μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, αναγνωρίζεται ως πολύτιμος και
αξιόπιστος εταίρος των οργάνων του ΟΗΕ, της ΕΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης,
έχοντας αναλάβει ρόλο εθνικού φορέα προστασίας δικαιωμάτων και
παρακολούθησης της υλοποίησης των δεσμεύσεων του κράτους. Χωρίς τις
διαμεσολαβητικές, ελεγκτικές και επιχειρησιακές αρμοδιότητες της Αρχής, το
διοικητικό κόστος και η δικαστική ύλη θα υπερέβαινε κατά πολύ τα σημερινά
επίπεδα, με ό,τι αυτό θα σήμαινε για τις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης και
κοινωνικής συνοχής».
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