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Ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ) καλλιεργεί συστηματικά τις σχέσεις του με τους ομόλογους θεσμούς των
κρατών-μελών της ΕΕ, των υπό ένταξη χωρών και με
τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Ο Συνήγορος, οι Βοηθοί Συνήγοροι και το επιστημονικό προσωπικό συμμετέχουν σε διεθνή συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια και
ομάδες εργασίας με στόχο την ανταλλαγή εμπειρίας
και τεχνογνωσίας στους τομείς των αρμοδιοτήτων τους.
Από το 2001 ο Συνήγορος του Πολίτη διευθύνει το πρόγραμμα «Ευνομία», το οποίο συμβάλλει στη δημιουργία και στη στήριξη μεσοπρόθεσμα ομόλογων προς
τον ΣτΠ θεσμών (Ombudsman) σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επίσης, μέσα στο 2009, ξεκίνησε
σε συνεργασία με τον Ολλανδό Συνήγορο του Πολίτη
η υλοποίηση ενός προγράμματος «διδυμοποίησης»
(twinning project) με τον Συνήγορο του Πολίτη της
Σερβίας. Πρόκειται για πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Ο ΣτΠ συμμετέχει στο Δίκτυο Συνηγόρων
του Πολίτη των χωρών της Μεσογείου (Network of
Ombudsmen of the Mediterranean area), καθώς και
στο πρόγραμμα Peer to Peer, το οποίο υλοποιείται από
το Γραφείο του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με τη συγχρηματοδότηση του Συμβουλίου της
Ευρώπης και της ΕΕ. Στόχος του προγράμματος είναι

η δημιουργία ενός ενεργού δικτύου συνεργασίας ανεξάρτητων εθνικών δομών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με ιδιαίτερη έμφαση στα κράτη μη μέλη της ΕΕ.
Ο Συνήγορος του Πολίτη είχε συναντήσεις εργασίας:
• Με αντιπροσωπεία της Ύπατης Αρμοστείας του
ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, με επικεφαλής τη Βοηθό
Ύπατο Αρμοστή Erika Feller για θέματα προστασίας
των αιτούντων άσυλο (2 Απριλίου).
• Με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Jacques Barrot (28 Ιουνίου), στο πλαίσιο επίσκεψής του στην Ελλάδα. Αντικείμενο της επίσκεψης
του αντιπροέδρου της επιτροπής ήταν ζητήματα
μετανάστευσης και οι συνθήκες της αποδοχής των
αιτήσεων των αιτούντων άσυλο.
• Με αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (CPT), στο
πλαίσιο επίσκεψής της στην Ελλάδα (17 Σεπτεμβρίου). Συζητήθηκαν οι συνθήκες κράτησης σε
φυλακές, αστυνομικά κρατητήρια και χώρους
υποδοχής αιτούντων άσυλο, καθώς και το νομικό
πλαίσιο επιθεώρησης και λογοδοσίας των αστυνομικών αρχών.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Στο πλαίσιο της διεθνούς δράσης της Αρχής, ο Συνήγορος του Πολίτη Γιώργος Καμίνης συμμετείχε σε διεθνή
συνέδρια και συναντήσεις εργασίας τόσο στην Ελλάδα
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

όσο και στο εξωτερικό. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:
• 7ο Σεμινάριο των Συνηγόρων των κρατών-μελών
της ΕΕ και των υποψήφιων μελών που διεξήχθη
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στην Κύπρο (5–7 Απριλίου). Το σεμινάριο οργάνωσαν ο Επίτροπος της Κύπρου και ο Ευρωπαίος
Διαμεσολαβητής. Η ομιλία του Έλληνα Συνηγόρου
του Πολίτη είχε τίτλο «Μετανάστευση υπηκόων
τρίτων χωρών και άσυλο: Υποδοχή, ένταξη και νομιμοποίηση των μεταναστών».
• 9ο Παγκόσμιο Συνέδριο του Διεθνούς Ινστιτούτου των
Οmbudsmen που διεξήχθη στη Στοκχόλμη (9–12
Ιουνίου). Η ομιλία του Έλληνα Συνηγόρου του Πολίτη είχε τίτλο «Without a Residence Permit: The Protection of Asylum Seekers and Illegal Immigrants».
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Συνήγορος του Πολίτη
Γιώργος Καμίνης συμμετείχε και στις εκδηλώσεις
που πραγματοποιήθηκαν για τον εορτασμό των 200
ετών του Συνηγόρου του Πολίτη της Σουηδίας.
• Συνέδριο του European Union Agency for Fundamental Rights με θέμα «Making Rights a Reality
for All», που διεξήχθη στη Στοκχόλμη (10–11 Δεκεμβρίου). Ο Συνήγορος του Πολίτη Γιώργος Καμίνης προήδρευσε στη συνεδρία που είχε θέμα
«Access to Basic Rights for Everyone».
Σημαντική ήταν η διεθνής δράση του Συνηγόρου
του Πολίτη στο πεδίο της προστασίας και της προώθησης των δικαιωμάτων του παιδιού. Ο Βοηθός
Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού Γιώργος
Μόσχος συμμετείχε, μεταξύ άλλων:
• Στη συνάντηση των Συνηγόρων για το Παιδί των
κρατών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με θέμα
«Children in Conflictuous Situation», που διεξήχθη στο Ντουμπρόβνικ (18–21 Μαΐου).
• Στην εναρκτήρια συνάντηση για την παρουσίαση
της στρατηγικής του Συμβουλίου της Ευρώπης για
το πρόγραμμα «Building a Europe for and with
Children» για το διάστημα 2009–2011, που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο (1–3 Ιουνίου).
• Στην Ετήσια Συνάντηση του Δικτύου των Ευρωπαίων Συνηγόρων για το Παιδί (ENOC), που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι (22–26 Σεπτεμβρίου).
Επίσης, ο Γιώργος Μόσχος εκπροσώπησε τον Έλληνα Συνήγορο του Πολίτη σε διεθνή συνάντηση που
έγινε στα Τίρανα (9–10 Δεκεμβρίου), με αφορμή τη
συμπλήρωση 10 χρόνων από την ίδρυση του Αλβανού Συνηγόρου του Πολίτη.

σης και καταπολέμησης των διακρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό:
Ο Βοηθός Συνήγορος Ανδρέας Τάκης συμμετείχε:
• Στη συνάντηση εργασίας της 2ης ομάδας του Δικτύου Equinet (Policy Formation), που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες (17 Μαρτίου).
• Στο συνέδριο High Level Meeting Heads of National Equality Bodies με θέμα «Future Contribution, Priorities and Needs of Equality Bodies within
Equinet», που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες
(18 Μαρτίου).
• Σε Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Roma and Housing», που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες (20 Οκτωβρίου).
Η Βοηθός Συνήγορος Σταματίνα Γιαννακούρου συμμετείχε:
• Στο σεμινάριο, που διοργάνωσε το Δίκτυο Equinet
στις Βρυξέλλες, με θέμα «European Concepts of
Equality. Role of the European Court of Justice»
(30 Ιουνίου).
• Σε συνέδριο με θέμα «The Legal Gaps which Lead
to Constitutional Conflicts», που διοργάνωσε ο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου στην
Αθήνα (13 Νοεμβρίου).
Τέλος, για ζητήματα διαφάνειας και δικαιωμάτων
του ανθρώπου, η Βοηθός Συνήγορος Καλλιόπη
Σπανού συμμετείχε, μεταξύ άλλων, στις παρακάτω
διεθνείς συναντήσεις:
• Στο συνέδριο με θέμα «Διαφάνεια και μεταρρύθμιση των διοικητικών διαδικασιών, ιδίως μέσω
πρωτοβουλιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης»,
που διοργάνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου στην Αθήνα (30–31 Ιανουαρίου). Ο
τίτλος της εισήγησης της Βοηθού Συνηγόρου ήταν
«Transparency and Public Administration».
• Στο συνέδριο με θέμα «Universality of Human
Rights and the Role of the Ombudsman and the
National Human Rights Institutions», που διοργάνωσε το Human Rights Office of Turkey στην
Άγκυρα (21–23 Μαΐου). Ο τίτλος της εισήγησης
της Βοηθού Συνηγόρου ήταν «Ombudsman: An
Institution for the Realisation of Rights».

Ο ΣτΠ συνέχισε τη συστηματική συνεργασία και την
ανταλλαγή τεχνογνωσίας με φορείς του εξωτερικού
που δραστηριοποιούνται σε θέματα ίσης μεταχείρι156
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Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, 14–15 Δεκεμβρίου

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣτΠ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Ο Συνήγορος του Πολίτη διοργάνωσε στις 14 και
15 Δεκεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο την 3η συνάντηση του Δικτύου Συνηγόρων του Πολίτη των χωρών της Μεσογείου. Το θέμα της συνάντησης ήταν
«Transparency in Public Services: What Role for
the Ombudsman». Ειδικότερα αναπτύχθηκαν τρεις
επί μέρους ενότητες:
• «Access to Administrative Documents»,
• «Access to Places of Deprivation of Liberty»,
• «Transparency and Fight against Corruption».
Στην εκδήλωση συμμετείχαν το σύνολο των Συνηγόρων του Πολίτη των χωρών της Μεσογείου,
εκπρόσωποι Εθνικών Επιτροπών Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου από χώρες της Μεσογείου, εκπρόσω-

ποι ευρωπαϊκών θεσμών και διεθνών οργανισμών
(Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, Ηνωμένα Έθνη κ.ά.).
Το Δίκτυο Συνηγόρων του Πολίτη των χωρών της
Μεσογείου (Network of Ombudsmen of the Mediterranean Area) συστάθηκε το 2007, με πρωτοβουλία των Συνηγόρων του Πολίτη της Γαλλίας,
της Ισπανίας και του Μαρόκου. Σκοπός του δικτύου
είναι να αναπτυχθεί μόνιμος διάλογος και συνεργασία μεταξύ των θεσμών και των αντίστοιχων χωρών,
καθώς και να προωθηθούν οι δημοκρατικές αρχές
διακυβέρνησης και ο σεβασμός των δικαιωμάτων
του ανθρώπου.

O ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΤΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΔΙΔΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ» (TWINNING PROJECT) ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ
Ύστερα από διεθνή διαγωνισμό, επιλέχθηκε από τον
Συνήγορο του Πολίτη της Δημοκρατίας της Σερβίας ο
Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη ως πρώτος εταίρος
(senior partner) και ο Ολλανδός Συνήγορος του Πολίτη ως δεύτερος εταίρος (junior partner), προκειμένου να υλοποιήσουν το πρόγραμμα διδυμοποίησης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον Συνήγορο του Πολίτη της Δημοκρατίας της Σερβίας. Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη και η ενίσχυση του θεσμού
του Σέρβου Συνηγόρου του Πολίτη στην αρχική φάση
λειτουργίας του. Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 24 μηνών και προϋπολογισμό περίπου 800.000
ευρώ. Το εταιρικό σχήμα υποστηρίζει ο Ευρωπαϊκός
Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου.
Η επιλογή της ελληνο-ολλανδικής υποψηφιότητας
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

από τον Σέρβο Συνήγορο του Πολίτη έγινε τον Ιανουάριο του 2009. Επισήμως, το πρόγραμμα ξεκίνησε
τον Οκτώβριο του 2009. Για την υλοποίηση του προγράμματος έχει δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή «δεξαμενή εμπειρογνωμόνων» (pool of experts), στην
οποία πρωτεύοντα ρόλο έχουν ειδικοί επιστήμονες
του Έλληνα Συνηγόρου του Πολίτη. Τον συντονισμό
της ομάδας έχει αναλάβει ο Έλληνας Συνήγορος του
Πολίτη και για τις ανάγκες του προγράμματος έχει
εγκατασταθεί στο Βελιγράδι μέλος του επιστημονικού προσωπικού του Έλληνα Συνηγόρου του Πολίτη. Το πρόγραμμα υλοποιείται με συχνές επισκέψεις
εργασίας στη Σερβία και επισκέψεις αξιωματούχων
του Σέρβου Συνηγόρου του Πολίτη στα γραφεία του
Έλληνα και του Ολλανδού Συνηγόρου του Πολίτη.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΥΝΟΜΙΑ»
Το πρόγραμμα «Ευνομία» εγκαινίασε τη δράση του τον Ιανουάριο
του 2001, χρηματοδοτούμενο από
έκτακτη οικονομική συνεισφορά της
ελληνικής κυβέρνησης στη Γενική
Διεύθυνση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Το πρόγραμμα συμβάλλει στη δημιουργία διαμεσολαβητικών θεσμών (Ombudsman) και στηρίζει τη
λειτουργία των νεοσύστατων θεσμών σε χώρες της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι δράσεις του προγράμματος εστιάζουν στην κατάρτιση και την επιμόρφωση
του προσωπικού των Ombudsman και στη δημιουργία άτυπων διεθνών δικτύων για την παρακολούθηση και την ενίσχυση των νέων αυτών θεσμών σε βάθος χρόνου.
Από το 2004, το πρόγραμμα «Ευνομία» υλοποιείται υπό την αιγίδα του Γραφείου του Επιτρόπου για
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του Συμβουλίου της
Ευρώπης και χρηματοδοτείται αδιαλείπτως από την
ελληνική κυβέρνηση σε ετήσια βάση. Η μονάδα
σχεδιασμού του προγράμματος εδρεύει στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη και η διευθύνουσα
επιτροπή του προγράμματος απαρτίζεται από τον
Έλληνα Συνήγορο του Πολίτη, από τον Ευρωπαίο
Διαμεσολαβητή και από τον Επίτροπο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης.
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Ο Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη, σε συνεργασία με
τον ομόλογό του της Γεωργίας, διοργάνωσε διεθνές
συνέδριο με θέμα «Freedom of Expression: Striking
the Difficult Balances for the Ombudsman». To συνέδριο, το οποίο είχε αναβληθεί τον Σεπτέμβριο του
2008 λόγω του πολέμου στη Γεωργία, πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία των δέκα χρόνων από την
ίδρυση του Γεωργιανού Συνηγόρου του Πολίτη στην
Τιφλίδα (11–12 Φεβρουαρίου).
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ
Ο Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη σε συνεργασία με
τον Αλβανό ομόλογό του διοργάνωσαν στα Τίρανα
διεθνή συνάντηση εργασίας με θέμα «Access to
Information: What Can the Ombudsman Do» (8–9
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Μαρτίου). Στη συνάντηση μετείχαν επίσης ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, οι Συνήγοροι της ΠΓΔΜ, της
Σερβίας και της Σουηδίας, o Ούγγρος Επίτροπος για
τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και ο
Επίτροπος για την Αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας. Έλαβαν ακόμη μέρος αντιπροσωπείες από τους
Συνηγόρους του Πολίτη της Τσεχίας, της Πολωνίας,
του Μαυροβουνίου και της Βοϊβοντίνας (Σερβία).
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Κλιμάκια του Έλληνα Συνηγόρου του Πολίτη επισκέφθηκαν τα γραφεία των ομόλογων θεσμών της
ΠΓΔΜ (25–26 Φεβρουαρίου) και της Βουλγαρίας
(25 Φεβρουαρίου). Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας που κύριο στόχο είχαν την ανάδειξη
καλών πρακτικών στον χειρισμό υποθέσεων για περιβαλλοντικά θέματα.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ
Το πρόγραμμα «Ευνομία» μαζί με το Ευρωπαϊκό
Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού και την οργάνωση
«Save the Children – Norway» υποστήριξε την διοργάνωση της 4ης Ετήσιας Διάσκεψης του Δικτύου
Συνηγόρων του Παιδιού της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η διάσκεψη διοργανώθηκε από τον Συνήγορο
του Παιδιού της Κροατίας και πραγματοποιήθηκε στο
Ντουμπρόβνικ (19–20 Μαΐου). Στο πλαίσιο των εργασιών της διάσκεψης, το πρόγραμμα «Ευνομία» διοργάνωσε σεμινάριο με θέμα «International Justice
for Children: How Can Children’s Ombudspersons
Disseminate Information and Assist Children».
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΕ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Το πρόγραμμα «Ευνομία» διοργάνωσε στην
Αθήνα σεμινάριο με θέμα «Exploring Standards
and Measures Addressing Roma Institutional
Visibility» (16–17 Ιουνίου). Στο σεμινάριο μετείχαν
αντιπροσωπείες από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη
Συνεργασία στην Ευρώπη και του Συμβουλίου της
Ευρώπης που ασχολούνται με το θέμα, καθώς και
ομόλογοι θεσμοί από κράτη-μέλη του Συμβουλίου
της Ευρώπης.
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Τιφλίδα, 11–12 Φεβρουαρίου

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ:
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
Το σεμινάριο (22–23 Ιουνίου) που οργάνωσε
στην Αθήνα το πρόγραμμα «Ευνομία» περιλάμβανε δύο στρογγυλές τράπεζες με θέμα «Control
Mechanisms and Environmental Protection» και
«Ombudsman and Environmental Protection: Non
Judicial Control, Mediation and Awareness» αντίστοιχα, καθώς και μια συνεδρία με παρεμβάσεις με-

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 16–17 Ιουνίου

λών των Συνηγόρων του Πολίτη για περιβαλλοντικά
θέματα. Στο σεμινάριο συμμετείχαν αντιπροσωπίες
ΣτΠ από τις εξής χώρες: Αλβανία, Αρμενία, Αυστρία,
Βουλγαρία, Κροατία, ΠΓΔΜ, Σλοβενία, Ισπανία, καθώς και από τον Συνήγορο του Πολίτη της Βοϊβοντίνα (Σερβία) και τον Συνήγορο του Πολίτη της Καταλονίας (Ισπανία). Στις στρογγυλές τράπεζες συμμετείχαν ομιλητές από το Συμβούλιο της Επικρατείας,
τη Βουλή των Ελλήνων, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και μη κυβερνητικές οργανώσεις.
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