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Ο ρόλος του Συνηγόρου του Πολίτη στα 15 χρόνια λειτουργίας του
Συνέδριο 12 και 13 Νοεµβρίου 2013
Αµφιθέατρο Μουσείου Ακρόπολης
Ο Συνήγορος του Πολίτη διοργανώνει µε την υποστήριξη του Συµβουλίου της
Ευρώπης διήµερη εκδήλωση την Τρίτη 12 και την Τετάρτη 13 Νοεµβρίου 2013
στο αµφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης για τα 15 χρόνια λειτουργίας του
θεσµού. Ένα συνέδριο ουσιαστικού προβληµατισµού, όχι µιας απλής γιορταστικής
επετείου. Η πρόκληση για τον Συνήγορο, από το 1998 µέχρι και σήµερα, είναι να
αποτελέσει σύµβολο µιας νέας σχέσης κράτους-πολιτών, µιας νέας δηµόσιας
διοίκησης, σε ήθος, ύφος, ικανότητα ανταπόκρισης στις ανάγκες των πολιτών. Και η
προσπάθεια αυτή συνεχίζεται, αναφέρει η Συνήγορος του Πολίτη, Καλλιόπη
Σπανού, εξηγώντας τους στόχους του συνεδρίου.
Ποιός ο ρόλος του θεσµού του Ombudsman, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται
διεθνώς; Ποιά η θέση του στο συνταγµατικό σύστηµα θεσµικών ελέγχων της
ελληνικής δηµοκρατίας, ένα σύστηµα που οι ισορροπίες του δοκιµάζονται στα χρόνια
της κρίσης; Και ποιά η σχέση του µε την εκτελεστική εξουσία, που αντιµετωπίζει
διαχρονικά µε δυσπιστία τις ανεξάρτητες αρχές; Η µη δεσµευτική διαµεσολάβηση
στις διαφορές των πολιτών µε τη διοίκηση µήπως είναι άλλη µια γραφειοκρατική
διαδικασία ή µια µέθοδος ικανή να επιφέρει ρωγµές στη γραφειοκρατία και
καταλυτικές µεταρρυθµίσεις στη δηµόσια διοίκηση; Ο Συνήγορος τι νέο κοµίζει σε
σχέση µε τη δικαιοσύνη στην εγγύηση των δικαιωµάτων και του κοινωνικού κράτους
δικαίου, στη δεκαπενταετή λειτουργία του αλλά και διεθνώς; Και τελικά πόσο
αποτελεσµατικός είναι ο λόγος υπέρ των δικαιωµάτων και κατά των διακρίσεων στη
σηµερινή συγκυρία;
Αυτά και πολλά άλλα ερωτήµατα θα προσεγγίσει η διηµερίδα του Συνηγόρου του
Πολίτη, µε τη συµµετοχή της ελληνίδας Συνηγόρου κας Καλλιόπης Σπανού και
οµολόγων της από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, του µέχρι πρότινος Ευρωπαίου
∆ιαµεσολαβητή αλλά και πρώτου Συνηγόρου του Πολίτη στην Ελλάδα κ. Νικηφόρου
∆ιαµαντούρου, του διαδόχου του κ. Γιώργου Καµίνη, ανώτατων δικαστών,
πανεπιστηµιακών καθηγητών, εκπροσώπων του Συµβουλίου της Ευρώπης και
ευρωπαϊκών οργανισµών, των Βοηθών Συνηγόρων του Πολίτη και ειδικών
επιστηµόνων της ανεξάρτητης αρχής. Η διηµερίδα θα κλείσει το απόγευµα της
Τετάρτης µε στρογγυλή τράπεζα για τις σχέσεις κράτους και πολίτη στην εποχή της
κρίσης.
Επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραµµα της διηµερίδας.
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