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τις δύο προηγούµενες εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη επιχείρησα να συνδέσω τον νεοσύστατο
αυτόν θεσµό µε τις απαιτήσεις της σύγχρονης δηµοκρατίας (Ετήσια έκθεση 1998) και µε τη λογική της επίλυσης και του θετικού αθροίσµατος, ως πολιτισµικού υποδείγµατος προσέγγισης προβληµάτων, που οφείλει να διέπει τη σχέση της διοίκησης µε τον πολίτη (Ετήσια έκθεση 1999).
Σε ένα επίπεδο, η ενασχόληση µε τις θεµατικές αυτές ήταν λογική απόρροια της «στιγµής της ίδρυσης»,
την οποία διένυε ο θεσµός κατά τα δύο πρώτα έτη της λειτουργίας του. Η σταδιακή µετάβαση από την
πρώτη αυτή φάση σε εκείνη που θα ονόµαζα «στιγµή της εµπέδωσης» επιτρέπει, αν δεν επιβάλλει, και την
αλλαγή της προβληµατικής µέσα από την οποία προσεγγίζεται και αξιολογείται η πορεία του θεσµού.
Με αυτά τα δεδοµένα, στη φετινή έκθεση θα εστιάσω την προσοχή µου στο θέµα της ποιότητας της
δηµοκρατίας, θέµα που συνδέεται άµεσα µε την ίδια την έννοια της αξιολόγησης και της αποτελεσµατικότητας του δηµοκρατικού µας καθεστώτος και ταυτόχρονα, µε δεδοµένη πια την παγίωση της δηµοκρατίας
στη χώρα, αποτελεί τη µεγάλη πρόκληση και το µείζον πολιτικό αλλά και πολιτισµικό διακύβευµα για την
κοινωνία µας.
Η ποιότητα της δηµοκρατίας αποτελεί τα τελευταία χρόνια αντικείµενο πολλαπλού σχολιασµού σε διεθνές επίπεδο, καθώς ολοένα και µεγαλύτερος αριθµός κρατών ανά την υφήλιο βρίσκεται αντιµέτωπος µε
συναφή προβλήµατα. Η έννοια της ποιότητας της δηµοκρατίας µπορεί να κατανοηθεί και να προσεγγιστεί
κατά τρόπους διαφορετικούς. Ένας από αυτούς, αρκετά πρόσφατος, συνδέει την ποιότητα της δηµοκρατίας
µε δύο παραµέτρους: πρώτον, µε την ύπαρξη µηχανισµών λογοδοσίας, όπως, µεταξύ άλλων, ο Συνήγορος
του Πολίτη και οι άλλες ανεξάρτητες αρχές, µέσω των οποίων ελέγχονται ο κρατικός µηχανισµός και η
δηµόσια διοίκηση σε καθηµερινή βάση και όχι µόνο σε τακτά πλην όµως αραιά διαστήµατα (όπως γίνεται
π.χ. µέσω των εκλογών) και δεύτερον, µε την παροχή στον πολίτη (και γενικότερα στον κάθε συναλλασσόµενο µε τους κρατικούς φορείς και τη διοίκηση) της δυνατότητας να επιλέξει τον συγκεκριµένο τρόπο µε
τον οποίο θα συναλλαγεί µε αυτούς.
Το δικαίωµα της επιλογής, το οποίο προϊόντος του χρόνου αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα διεθνώς ως στοιχείο αξιολόγησης της ποιότητας της δηµοκρατίας, συνδέεται ευθέως µε την άσκηση από πλευράς πολιτών
της θεµελιώδους αρχής της ελευθερίας και µε την ύπαρξη στο εσωτερικό της δηµοκρατίας µηχανισµών που
προάγουν και ενισχύουν τον άµεσα συνδεόµενο µε αυτήν πλουραλισµό. Σε ό,τι αφορά την εύρυθµη λειτουργία του κράτους και της δηµόσιας διοίκησης, το δικαίωµα της επιλογής µεταφράζεται αβίαστα στην
εµπέδωση, σε επίπεδο διοίκησης, κανόνων λειτουργίας και συµπεριφοράς που έχουν ως γνώµονα την παροχή στον πολίτη κάθε δυνατότητας να απολαµβάνει πλήρως τα δικαιώµατα που του αναγνωρίζει το δηµοκρατικό κράτος δικαίου. Με άλλα λόγια, η άσκηση του δικαιώµατος της επιλογής από πλευράς του πολίτη έχει ως λογικό της επακόλουθο την υποχρέωση της διοίκησης να αναζητεί τα όρια της νοµιµότητας και
να εξαντλεί τα περιθώρια που αυτή παρέχει, κατά την προσπάθειά της να εξυπηρετήσει τον συναλλασσόµενο µε αυτή. Ως δηµόσια αρχή µε σαφή εντολή την προάσπιση των δικαιωµάτων των πολιτών και την
τήρηση της νοµιµότητας, ο Συνήγορος του Πολίτη αποτελεί µηχανισµό ελέγχου, λογοδοσίας και εµπέδωσης του κράτους δικαίου, του οποίου η λογική λειτουργίας εγγράφεται απόλυτα στον πυρήνα αυτής της προβληµατικής.
Μια τέτοια προσέγγιση όµως εγείρει το ερώτηµα πώς, στο πλαίσιο της καθηµερινής λειτουργίας της
δηµόσιας διοίκησης, προσλαµβάνεται και εφαρµόζεται η έννοια της νοµιµότητας. Η συσσωρευµένη εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη από τους 27 µήνες λειτουργίας του αναδεικνύει πληθώρα περιπτώσεων,
όπου η νοµιµότητα προσεγγίζεται κατά τρόπο εξαιρετικά στενό και τυπολατρικό, µε κύριο στόχο περισσότερο την τυπική κατοχύρωση του δηµόσιου λειτουργού και λιγότερο την αναζήτηση µεθόδων εξυπηρέτησης του συναλλασσοµένου µε τη διοίκηση, οι οποίες, παραµένοντας απαρέγκλιτα µέσα στα όρια της νοµιµότητας, δεν εξαντλούν τα περιθώρια για «φιλική προς τον χρήστη» διευθέτηση του αιτήµατός του.
Επισηµαίνω ότι η προσέγγιση που λειτουργεί µε γνώµονα την προσήλωση στην τυπική κατοχύρωση
της διοίκησης έναντι του πολίτη εγγράφεται σαφώς στη «λογική του µηδενικού αθροίσµατος», στην οποία
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αναφέρθηκα αναλυτικά στην εισαγωγή µου στην Ετήσια έκθεση 1999. Βασική αρχή που διέπει τη λογική
του µηδενικού αθροίσµατος είναι ότι στην περίπτωση µιας διαφοράς (εν προκειµένω µεταξύ πολίτη και
κράτους), υποχρεωτικά ο ένας κερδίζει και ο άλλος χάνει. Έπεται λογικά ότι, προκειµένου να αποφευχθεί
το ενδεχόµενο να «χάσει το κράτος», στόχος του δηµόσιου λειτουργού κατά τη συναλλαγή του µε τον πολίτη είναι να διασφαλίσει τις συνθήκες που θα επιτρέψουν στο κράτος «να κερδίσει». Στη λογική όµως του
µηδενικού αθροίσµατος, µια τέτοια έκβαση σηµαίνει ότι έτσι υποχρεωτικά ο πολίτης «θα χάσει». Αντίθετα,
η προσέγγιση των διαφορών ή των συναλλαγών κράτους-πολίτη µέσα από τη «λογική του θετικού αθροίσµατος» και τη συναφή µε αυτή «λογική της επίλυσης» προσφέρει τη δυνατότητα εξεύρεσης λύσης (ή
ακόµη και εναλλακτικών λύσεων) που «καλύπτει» τόσο τη διοίκηση, στην οποία επιτρέπει να λειτουργήσει µέσα στο πλαίσιο που ορίζει η νοµιµότητα, όσο και τον πολίτη, στον οποίο παρέχει µια ικανοποιητική
(και φιλική προς τον χρήστη) διευθέτηση του θέµατος που τον αφορά.
Με αυτά τα δεδοµένα, η εννοιολόγηση της αρχής της νοµιµότητας, η οποία εγγράφεται στη λογική του
θετικού αθροίσµατος και στη λογική της επίλυσης, εµπεριέχει επιµέρους αρχές κρίσιµης σηµασίας για την
ποιότητα της δηµοκρατίας και την περαιτέρω εµπέδωση του κράτους δικαίου. Κύριες µεταξύ αυτών είναι
η αρχή της χρηστής διοίκησης, η αρχή της επιείκειας, η αρχή της αναλογικότητας, η αρχή της διαφάνειας (και το συναρτώµενο µε αυτή δικαίωµα στην πληροφόρηση), η αρχή της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του διοικουµένου και η αρχή της καλής πίστης. Κοινός παρονοµαστής όλων αυτών των αρχών, οι οποίες είναι εµφανώς καταγεγραµµένες στον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας της Ελληνικής Πολιτείας, είναι
η βασική θέση ότι η λήψη µιας απόφασης απαιτεί τη «διορθωτική» ερµηνεία των κανόνων δικαίου, που
επιτυγχάνεται µε τη συνεκτίµηση των συγκεκριµένων ιδιαιτεροτήτων µιας υπόθεσης και όχι µε την άκαµπτη εφαρµογή των σχετικών κανόνων δικαίου.
Για να διατυπώσω το παραπάνω ελαφρώς διαφορετικά, η άρνηση της διοίκησης να συνεκτιµήσει όλες
αυτές τις επιµέρους αρχές κατά τη διαδικασία λήψης µιας απόφασης και η εµµονή στη στενή ερµηνεία των
κείµενων διατάξεων αποτελεί σαφή παραβίαση της αρχής της νοµιµότητας, επειδή θίγει ευθέως τον σκληρό πυρήνα των δικαιωµάτων των πολιτών και υπονοµεύει την περαιτέρω εµπέδωση του κράτους δικαίου.
Μια τέτοια προσέγγιση που οχυρώνεται πίσω από την τυπική νοµιµότητα, αδιαφορώντας για το ενδεχόµενο ύπαρξης λύσης ικανής να ικανοποιήσει τόσο τον πολίτη όσο και τις επιταγές της τήρησης της νοµιµότητας, οδηγεί αδήριτα στη δηµιουργία και τη διαιώνιση σχέσεων µόνιµης αντιπαράθεσης µεταξύ κράτους
και πολίτη, συµβάλλει καταλυτικά στην απονοµιµοποίηση της διοίκησης στα µάτια των πολιτών, συρρικνώνει ουσιαστικά το περιεχόµενο της έννοιας του πολίτη και επιδρά κατά τρόπο ιδιαίτερα αρνητικό και
υπονοµευτικό στην ποιότητα της δηµοκρατίας.
Με αυτό το σκεπτικό, ο Συνήγορος του Πολίτη, ανεξάρτητη αρχή εντεταλµένη από τον ιδρυτικό της
νόµο για την προάσπιση των δικαιωµάτων των πολιτών και την τήρηση της νοµιµότητας, επιδιώκει, από
την πρώτη στιγµή, να λειτουργήσει ως εναλλακτικός, εξωδικαστικός µηχανισµός ελέγχου και λογοδοσίας,
ικανός να παράσχει στον πολίτη και τον συναλλασσόµενο µε τη διοίκηση επιλογές ως προς τον τρόπο δυνητικής διευθέτησης του θέµατος που τον αφορά, µε γνώµονα τη λογική του θετικού αθροίσµατος, τη λογική
της επίλυσης και την ευρεία και ουσιαστική (και όχι τη στενή και τυπική) έννοια της νοµιµότητας.
Υπ’ αυτήν την οπτική, η εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη κατά το έτος 2000 ήταν κατ’ αρχήν ικανοποιητική. Η στρατηγική επιλογή της Αρχής να εστιάσει τις προσπάθειές της στη συστηµατική προσέγγιση της διοίκησης και στην εξοικείωσή της µε τις επιταγές της αρχής της νοµιµότητας όπως µόλις περιγράφηκε, καθώς και µε την άµεση επίπτωση που αυτή έχει για την ποιότητα της δηµοκρατίας, είχε ενθαρρυντικά εν πολλοίς αποτελέσµατα, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά τόσο στην ενότητα ∆.1 (γενικά
συµπεράσµατα) της ανά χείρας έκθεσης όσο και στον απολογισµό του έργου των τεσσάρων θεµατικών
κύκλων της Αρχής. Ωστόσο, η κατ’ αρχάς θετική αυτή εξέλιξη δεν µπορεί να αποτελέσει αφορµή για εφησυχασµό. Τουναντίον, συνιστά υπόµνηση του µακρού και δύσβατου δρόµου που αποµένει να διανυθεί, προκειµένου οι ενθαρρυντικές αυτές προοπτικές να αποκτήσουν ευρύτερη δυναµική και να γίνουν ευρύτερα αποδεκτές προς όφελος του πολίτη, της διοίκησης και της ποιότητας της δηµοκρατίας µας.
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