
Ευγενία Παπαδοπούλου 
Δικηγόρος 

ειδικός επιστήμονας 

Κωνσταντίνος 

Πεχλιβάνογλου 
Δρ Γεωλόγος Ωκεανογράφος 

ειδικός επιστήμονας 

Η αναφορά προς το Συνήγορο του Πολίτη, ως 

στοιχείο παραγωγής, διαχείρισης και 

πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία 



Η πρόσβαση στους ελεγκτικούς μηχανισμούς  

ελεύθερη στους πολίτες 

υποχρέωση πληροφόρησης από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς 

Η πληροφόρηση πρέπει να είναι σαφής, χρηστική ,φιλική  

Συνεργασία των φορέων στη διάχυση της πληροφορίας 

Διαφάνεια 

Συντονισμός 

Επίσπευση διαδικασιών 



Πως επικοινωνεί ο Συνήγορος του Πολίτη με τους πολίτες 

Ηλεκτρονικά 

Ταχυδρομικά 
Αυτοπροσώπως 

(Ή δι’ αντιπροσώπου) 

Καθημερινά 8:30 – 2:00  

Τετάρτη 8:30-16:30 

Με φαξ (2107292129) 



Παραγωγή της πληροφορίας 

Διερεύνηση της αναφοράς 

Ιστορικό - Αναζήτηση Διοικητικών εγγράφων 

Αναζήτηση 

Νομοθεσίας 

Νομολογίας 

Εγκυκλίων 

Επικοινωνία 

με Δημόσιες Υπηρεσίες 

Φορείς 

τηλεφωνικά  

ταχυδρομικά  

ηλεκτρονικά 

Ηλεκτρονικά  

Βάσεις Δεδομένων 

Διαύγεια 

Εθνικό Τυπογραφείο κλπ 

Αυτοψίες  

Συσκέψεις 

με φορείς/υπηρεσίες 

Ταχυδρομικά 



Σύνθεση της πληροφορίας 

Σύνταξη διαμεσολαβητικών εγγράφων του ΣτΠ 

Σύνταξη διερευνητικών εγγράφων του ΣτΠ 

Σύνταξη  εγγράφων/προτάσεων του ΣτΠ 

Σύνταξη  πορισμάτων του ΣτΠ 

Σύνταξη προτάσεων προς τη Διοίκηση 

Δημόσια 

έγγραφα 



Σύνθεση της πληροφορίας 

Σύνταξη  νομοθετικών προτάσεων  

Σύνταξη  ειδικών εκθέσεων  

Σύνταξη  ετήσιων εκθέσεων  

Μορφές θεσμικής παρέμβασης του ΣτΠ 

Δημόσια 

έγγραφα 



Διαχείριση της πληροφορίας 

Από το Συνήγορο του Πολίτη 

Ενημέρωση των εμπλεκομένων υπηρεσιών 

Ενημέρωση των συναρμόδιων υπηρεσιών 

Ενημέρωση του αναφερόμενου πολίτη 

Ενημέρωση των θιγόμενων πολιτών (μετά από αίτημά τους) 

Απαντήσεις εμπλεκομένων/συναρμοδίων υπηρεσιών 

Καταληκτικό έγγραφο ή πόρισμα ή πορισματικό έγγραφο 



Δημοσιοποίηση της πληροφορίας 

Από το Συνήγορο του Πολίτη 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα 

(επιλεκτικά αναλόγως της σπουδαιότητας και του χρόνου) 

Ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα 

(επιλεκτικά αναλόγως της σπουδαιότητας και του χρόνου) 

Αποστολή προς ΜΗ εμπλεκόμενες υπηρεσίες– φορείς (γνωμοδοτήσεις) 

(επιλεκτικά αναλόγως της σπουδαιότητας) 

Συνόψεις 

διαμεσολάβησης 

Δελτία τύπου 

Πορίσματα 

Σημαντικά 

έγγραφα 

Εκθέσεις 



Από βάσεις δεδομένων (νομικές – τεχνικές κλπ) 

π.χ. Νομοτέλεια, Νόμος, κλπ (κατ’ επιλογήν τους)  

Από τα Μ.Μ.Ε. (κατ’ επιλογήν τους) 

Δημοσιοποίηση της πληροφορίας 

Από Νομικά ή Τεχνικά επιστημονικά περιοδικά 

(δημοσιοποίηση-σχολιασμός επιλεκτικά αναλόγως σπουδαιότητας)  

Από τους πολίτες (εμπλεκόμενους-θιγόμενους κατ’ επιλογήν τους) 



Πρόσβαση στην πληροφορία 

Ελεύθερη στην ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Πολίτη 

Ελεύθερη στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

Στις βάσεις δεδομένων (βάσει συνδρομής) 

Στα επιστημονικά περιοδικά (βάσει συνδρομής ή και ελεύθερη) 



Πρόσβαση στην πληροφορία 

(άμεσες προοπτικές) 

του Συνηγόρου του Πολίτη 

Ελεύθερη πρόσβαση με θεματική ταξινόμηση και αναζήτηση σε 

όλα τα έγγραφα διαμεσολάβησης μέσω της ιστοσελίδας του  

Χωρική & θεματική απεικόνιση σε διαδραστικό χάρτη, 

όλων των εγγράφων των υποθέσεων του Κύκλου 

Ποιότητας Ζωής μέσω της ιστοσελίδας του  


