√ ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ÔÈ µÔËıÔ› ™˘Ó‹ÁÔÚÔÈ
Î·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡
ÙË˜ ∞Ú¯‹˜ ¤Ï·‚·Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÂ ‰ÈÂıÓÂ›˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ Ô˘ Â›¯·Ó ˆ˜ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ
ÙËÓ ∞Ú¯‹, ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙÔ˘
Ombudsman Î·È ÁÂÓÈÎﬁÙÂÚ· ÙË˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
O Συνήγορος του Πολίτη εκτιµά πως η επαφή µε
το διεθνές περιβάλλον συµβάλλει στην ικανότητα
της Αρχής να αντιµετωπίζει τα προβλήµατα που
αναδεικνύουν οι αναφορές των πολιτών και η συνεργασία της µε τη διοίκηση, κατά τρόπο που θα
αξιοποιεί τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της αξιοκρατίας και της βέλτιστης πρακτικής.
Μια τέτοια προσέγγιση συµβαδίζει µε κατεστηµένες και γενικά αποδεκτές διεθνείς πρακτικές οι
οποίες ολοένα και περισσότερο διέπουν τις σχέσεις
κράτους-πολίτη και, σε τελευταία ανάλυση, εγγράφονται στη λογική της εµβάθυνσης της ποιότητας της δηµοκρατίας, της διεύρυνσης του κράτους
δικαίου και της δηµιουργίας µιας σύγχρονης διοικητικής κουλτούρας «φιλικής προς τον χρήστηπολίτη».
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του 2000, ο Συνήγορος του Πολίτη εκπόνησε σχέδιο δράσης στο
πλαίσιο της Πρώτης Τράπεζας του Συµφώνου Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που
αφορά τον εκδηµοκρατισµό και τα δικαιώµατα του
ανθρώπου. Το σχέδιο, που φέρει τον τίτλο «Συµβολή στη σύσταση και δικτύωση διαµεσολαβητικών
θεσµών κυρίως σε κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», έχει ενταχθεί στον σχετικό κύκλο δραστηριοτήτων της ∆ιεύθυνσης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου του Συµβουλίου της Ευρώπης.
Περαιτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη συνέχισε
και ενέτεινε τις επαφές του µε οµολόγους του στο
εξωτερικό, έδωσε σειρά διαλέξεων σε διεθνή συνέδρια, πανεπιστήµια και κέντρα έρευνας δηµόσιων
πολιτικών και συµµετέσχε σε διεθνείς συναντήσεις
µε αντικείµενο τον θεσµό του Ombudsman.
Ανάλογες δραστηριότητες είχαν και οι Βοηθοί
Συνήγοροι, καθώς και µέλη του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού της Αρχής.
2. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
Ήδη από τα τέλη του 1999 (πρβλ. σχετικά εδάφια
της Ετήσιας έκθεσης 1999), η Αρχή είχε αρχίσει να
συνεργάζεται µε το Συµβούλιο της Ευρώπης στο
πλαίσιο της Πρώτης Τράπεζας του Συµφώνου
Σταθερότητας για την υλοποίηση δράσεων θεσµικής οικοδόµησης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, µε
έµφαση στη δηµιουργία διαµεσολαβητικών θεσµών
τύπου Οmbudsman. Στόχος αυτών των δραστηριοτήτων είναι η συµβολή στη συγκρότηση και η µεσοπρόθεσµη στήριξη των νέων διαµεσολαβητικών
θεσµών στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης,
η κατάρτιση και η επιµόρφωση του προσωπικού
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τους, καθώς και η δηµιουργία άτυπων διεθνών δικτύων παρακολούθησης και ενίσχυσής τους σε µεγαλύτερο χρονικό βάθος.
Μέσα στο 2000, µέλη του επιστηµονικού προσωπικού του Συνηγόρου του Πολίτη συµµετείχαν
σε επιµορφωτικά σεµινάρια ή βραχείας διάρκειας
αποστολές σε κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι επαφές αυτές προβλέπεται να πυκνώσουν
ιδιαίτερα κατά το 2001, έτος στο οποίο τοποθετείται και τυπικά η έναρξη του προγράµµατος «Συµβολή στη σύσταση και δικτύωση διαµεσολαβητικών
θεσµών κυρίως σε κράτη της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης».
Αποκλειστικός χρηµατοδότης του προγράµµατος αυτού είναι το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών
(Υπηρεσία ∆ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας).
Η χρηµατοδότηση ξεκινάει από τις αρχές του
2001 και η υλοποίηση του προγράµµατος προβλέπεται να διαρκέσει τουλάχιστον ένα έτος. Κατά τη
διάρκεια του 2000, έλαβαν χώρα διαδοχικές συναντήσεις στο Στρασβούργο και την Αθήνα, στο
πλαίσιο των οποίων η Αρχή εκπροσωπήθηκε από
τον ίδιο τον Συνήγορο του Πολίτη. Σκοπός αυτών
των συναντήσεων ήταν να προγραµµατιστεί η
συνεργασία του Συνηγόρου του Πολίτη µε το Συµβούλιο της Ευρώπης και να αποσαφηνιστεί το λειτουργικό της πλαίσιο. Πρέπει να σηµειωθεί ότι
από την επίσηµη έναρξη του προγράµµατος ο
Συνήγορος του Πολίτη ανήκε στους βασικούς εταίρους του Συµβουλίου της Ευρώπης σε ό,τι αφορά
τις σχετικές µε διαµεσολαβητικούς θεσµούς δράσεις του οργανισµού που εστιάζονται στα κράτη
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ειδικότερα, στο
πλαίσιο αυτών των δράσεων:
• Τον Μάιο ο Συνήγορος του Πολίτη, καθηγητής Νικηφόρος ∆ιαµαντούρος, συµµετέσχε σε σεµινάριο που οργανώθηκε από την «Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δηµοκρατία µέσω του δικαίου» του
Συµβουλίου της Ευρώπης σε συνεργασία µε το
Ίδρυµα Μαραγκοπούλου για τα ∆ικαιώµατα του
Ανθρώπου. Το σεµινάριο µε θέµα «Ο θεσµός του
Συνηγόρου του Πολίτη (Οmbudsman) στην Ευρώπη και οι προκλήσεις της εδραίωσης της δηµοκρατίας» έλαβε χώρα στην Αθήνα στο πλαίσιο της
Πρώτης Τράπεζας του Συµφώνου Σταθερότητας.
Στην εισήγησή του, ο Συνήγορος του Πολίτη έκανε
απολογισµό της δράσης της Αρχής στην Ελλάδα
και παρουσίασε για πρώτη φορά δηµόσια το σχέδιο
δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη στο πλαίσιο του
Συµφώνου Σταθερότητας.
• Τον Ιούνιο ο Συνήγορος του Πολίτη συµµετέσχε σε συνάντηση συντονισµού που έλαβε χώρα
στο Στρασβούργο και είχε στόχο την υλοποίηση
της δράσης του Συµβουλίου της Ευρώπης σχετικά
µε τους Οmbudsmen, η οποία εντάσσεται στο Σύµ-
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φωνο Σταθερότητας. Στο πλαίσιο της ιδιαίτερης
συνεργασίας του µε τη ∆ιευθύντρια ∆ικαιωµάτων
του Ανθρώπου του Συµβουλίου της Ευρώπης, κυρία
Jane Dinsdale, διερευνήθηκαν αναλυτικά τα διαδικαστικά και ουσιαστικά δεδοµένα της συνεργασίας
της Αρχής µε το Συµβούλιο.
• Τον Οκτώβριο, ύστερα από πρόσκληση του
Συµβουλίου της Ευρώπης, οι ειδικοί επιστήµονες
Χρήστος Αδάµ και Ανδρέας Τάκης συµµετείχαν
σε συνέδριο που διοργανώθηκε στα Τίρανα από
την Παρουσία του ΟΑΣΕ στην Αλβανία και το
Συµβούλιο της Ευρώπης µε θέµα τον Συνήγορο
του Πολίτη στην Αλβανία. Στις εισηγήσεις τους
αναφέρθηκαν στα «Κοινά προβλήµατα πολιτειακής και διοικητικής οργάνωσης των χωρών της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης» και στη «Σχέση του
Ombudsman µε τα Mέσα Mαζικής Eνηµέρωσης»
αντίστοιχα. Η συνεργασία µε τον Συνήγορο του
Πολίτη της Αλβανίας προβλέπεται να ενισχυθεί
µέσα στο 2001.
• Τον Οκτώβριο, ύστερα από πρόσκληση του
Συµβουλίου της Ευρώπης, οι ειδικοί επιστήµονες
Ρένα Παπαδάκη και ∆ηµήτρης Χριστόπουλος συµµετείχαν σε στρογγυλή τράπεζα-σεµινάριο µε θέµα
«Ο θεσµός του Ombudsperson στο Κόσοβο», που
συνδιοργανώθηκε από την Αποστολή ΟΑΣΕ στο
Κόσοβο, το Συµβούλιο της Ευρώπης και το γραφείο του τοπικού Οmbudsman. Το σεµινάριο είχε
σκοπό να συµβάλει στη µεταφορά εµπειρίας και
τεχνογνωσίας από τα ευρωπαϊκά γραφεία Συνηγόρων του Πολίτη και από διεθνείς οργανισµούς στον
νεοσύστατο θεσµό, που µόλις ξεκινούσε τη λειτουργία του στην Πρίστινα. Με αφετηρία τη συµµετοχή
των εκπροσώπων του Συνηγόρου του Πολίτη της
Ελλάδας στο σεµινάριο, ξεκίνησε στενή συνεργασία
µεταξύ των δύο γραφείων, η οποία προβλέπεται ότι
θα διευρυνθεί µέσα στο 2001.
• Τoν Νοέµβριο ο Συνήγορος του Πολίτη, καθηγητής Νικηφόρος ∆ιαµαντούρος, συνοδευόµενος
από τους ειδικούς επιστήµονες Παναγιώτη Αλεξόπουλο και Μιχάλη Τσαπόγα, συµµετείχε σε συνέδριο που διεξήχθη στη Σόφια. Το Συνέδριο µε τίτλο «Ίδρυση του θεσµού του Ombudsman: Η βουλγαρική προοπτική» διοργανώθηκε από το Center
for the Study of Democracy στη Σόφια εν όψει της
κατάθεσης σχεδίου νόµου στη Βουλγάρικη Εθνοσυνέλευση σχετικά µε τον Συνήγορο του Πολίτη. Ο
έλληνας Συνήγορος του Πολίτη παρουσίασε τη
σχετική εµπειρία της Αρχής και συνέκρινε το θεσµικό της πλαίσιο µε ορισµένες διατάξεις του βουλγαρικού νοµοσχεδίου.
• Τον ∆εκέµβριο οι ειδικοί επιστήµονες Ζήνα
Ασηµακοπούλου και Ευτύχης Φυτράκης συµµετείχαν στις εργασίες συνεδρίου, το οποίο διοργανώθηκε από το Συµβούλιο της Ευρώπης στη Φιλιππού-
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πολη Βουλγαρίας, µε θέµα «Η µεσολάβηση ως
µέτρο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών».
3. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΕ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ - ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Ο Συνήγορος του Πολίτη, οι Βοηθοί Συνήγοροι και
µέλη του επιστηµονικού προσωπικού της Αρχής
έλαβαν µέρος σε διεθνείς δραστηριότητες που είχαν ως αντικείµενο την Αρχή, την προαγωγή του
θεσµού του Ombudsman και γενικότερα της δηµοκρατίας. Στόχος των δραστηριοτήτων αυτών, οι
οποίες παρουσιάζονται παρακάτω, είναι η εξοικείωση µε πρακτικές διαµεσολάβησης που έχουν χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία σε άλλες χώρες και η ενηµέρωση της διεθνούς κοινότητας των Οmbudsmen
για την εξέλιξη του θεσµού στην Ελλάδα.
Ο Συνήγορος του Πολίτη
Ο Συνήγορος του Πολίτη, καθηγητής Νικηφόρος
∆ιαµαντούρος, συµµετέσχε στα ακόλουθα συνέδρια
και έδωσε τις ακόλουθες διαλέξεις.
Τον Ιανουάριο συµµετέσχε σε σεµινάριο που
διοργάνωσε το Center for the Study of Mind and
Human Interaction του Πανεπιστηµίου της Virginia Ηνωµένων Πολιτειών µε θέµα «Ελλάδα: ταυτότητα, ιστορία. Τουρκία και το µέλλον».
Τον Φεβρουάριο έδωσε τρεις διαλέξεις σε
πανεπιστήµια της Μεγάλης Βρετανίας:
• στο London School of Economics and Political
Science µε θέµα «Οι προοπτικές της δηµοκρατίας
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».
• στο St. Antony’s College του Πανεπιστηµίου της
Οξφόρδης, µε θέµα «Οι προϋποθέσεις της παγίωσης
της δηµοκρατίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».
• στο Πανεπιστήµιο του Cambridge, µε θέµα
«Εκδηµοκρατισµός στη Νοτιοανατολική Ευρώπη:
θεωρητικές εκτιµήσεις και διαγραφόµενες τάσεις».
Τον Μάιο παρουσίασε εισήγηση σε σεµινάριο
που διοργάνωσε η Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης σε συνεργασία µε το Μορφωτικό Τµήµα της
Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, µε θέµα «Η σύγχρονη Ελλάδα: πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές διαστάσεις». Η εισήγηση του Συνηγόρου του
Πολίτη είχε τίτλο «Το πολιτικό σύστηµα: δοµή και
λειτουργία».
Τον Ιούνιο συµµετέσχε στις εργασίες της διήµερης συνάντησης της Λέσχης Bilderberg που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.
Τον Οκτώβριο έλαβε µέρος σε διήµερο σεµινάριο το οποίο διοργάνωσε στην Ύδρα η Βρετανική
Πρεσβεία και το ΕΛΙΑΜΕΠ µε θέµα «Ηνωµένο
Βασίλειο - Ελλάδα: Μια νέα µατιά στις σχέσεις».
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Βοηθοί Συνήγοροι του Πολίτη
Ο Βοηθός Συνήγορος Γιώργος Καµίνης, υπεύθυνος
για τον Κύκλο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, συµµετέσχε στην Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη κατά του Ρατσισµού που έγινε τον Οκτώβριο στο Στρασβούργο, έδρα του Συµβουλίου της Ευρώπης, για την
προετοιµασία της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης για τον
Ρατσισµό. Στη συνδιάσκεψη έλαβαν µέρος κυβερνητικοί φορείς, µη κυβερνητικοί οργανισµοί και εκπρόσωποι ανεξάρτητων αρχών.
Τον Απρίλιο η Βοηθός Συνήγορος Αλίκη Κουτσουµάρη, υπεύθυνη για τον Κύκλο Σχέσεων Κράτους-Πολίτη, εκπροσώπησε τον Συνήγορο του
Πολίτη σε συνδιάσκεψη για τη δηµόσια διοίκηση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το πορτογαλικό Υπουργείο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στη Λισσαβώνα.
Τον Ιούνιο η Βοηθός Συνήγορος Μαρία Μητροσύλη, υπεύθυνη για τον Κύκλο Κοινωνικής Προστασίας, συµµετέσχε στο 9ο σεµινάριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ∆ίκαιο, την Ηθική και την
Ψυχιατρική (CEDEP), που έγινε στην πόλη Aix Les
Bains στη Γαλλία. Η εισήγησή της είχε τίτλο «Ο Συνήγορος του Πολίτη και τα δικαιώµατα των ασθενών στην Ελλάδα. Πολιτικές ψυχικής υγείας».
Ειδικό επιστηµονικό προσωπικό
Τον Σεπτέµβριο ο ειδικός επιστήµονας Μίλτος
Παύλου συµµετέσχε στη συνδιάσκεψη «Στατιστική, ανάπτυξη και δικαιώµατα του ανθρώπου» που
διοργανώθηκε από τη ∆ιεθνή Οµοσπονδία Επισήµων Στατιστικών στο Montereux της Ελβετίας. Η
εισήγησή του µε τίτλο «Οι στατιστικές των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών στη διαδικασία εκδηµοκρατισµού: Η προσέγγιση του έλληνα Συνηγόρου
του Πολίτη» είναι δηµοσιευµένη στο διαδίκτυο
στην ιστοσελίδα www.iaos2000.admin.ch.
Τον Μάρτιο η ειδική επιστήµονας Ζήνα Ασηµακοπούλου συµµετέσχε στις εργασίες συνεδρίουστρογγυλής τράπεζας που διοργανώθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες, µε θέµα «Η
αναθεώρηση των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας στην Ευρώπη: Πολιτικές απασχόλησης και
µεταρρυθµίσεις συστηµάτων κοινωνικής πρόνοιας».
Τον Μάρτιο ο ειδικός επιστήµονας ∆ηµήτρης
Χριστόπουλος συµµετέσχε σε συνέδριο που διοργανώθηκε από το Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe στη Θεσσαλονίκη µε
εισήγηση που είχε τίτλο «Παρουσίαση του Γραφείου του Συνηγόρου του Πολίτη και των µελλοντικών
του δραστηριοτήτων σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».
Τον Απρίλιο, ύστερα από πρόσκληση του Γρα-
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φείου ∆ηµοκρατικών Θεσµών και ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου του ΟΑΣΕ, ο ειδικός επιστήµονας Ανδρέας Τάκης συµµετέσχε στο συνέδριο «Εκδηµοκρατισµός και Συνήγορος του Πολίτη στα Βαλκάνια», που έγινε στην Ποτγκόριτσα της Γιουγκοσλαβίας. Τίτλος της εισήγησής του ήταν «Ο ρόλος του
εθνικού θεσµού προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η περίπτωση του Ombudsman».
Τον Αύγουστο ο ειδικός επιστήµονας Νίκος
Βίττης συµµετέσχε στο 5ο διεθνές συνέδριο µε θέµα
«Ρύπανση του περιβάλλοντος» του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης. Παρουσίασε εισήγηση µε τίτλο:
«Protection and Administrative Management of the
Environment: Environmental Impact Studies.
Evaluation and Indications from the Current
Experience of the Greek Ombudsman». Στη συγγραφή της οµιλίας συνέβαλε και ο ειδικός επιστήµονας Απόστολος Παπατόλιας.
Τον Νοέµβριο ο ειδικός επιστήµονας ∆ηµήτρης
Χριστόπουλος συµµετέσχε σε συνέδριο, που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από την Καναδική
Πρεσβεία, τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, µε θέµα «Συνάντηση πολιτισµών: ένα ανοικτό µέτωπο. Η περίπτωση της Ελλάδας και του Καναδά». Τίτλος της
εισήγησης: «Πολυπολιτισµικότητα: ενότητα και
ετερότητα στην ελληνική ταυτότητα και ο ρόλος
του Συνηγόρου του Πολίτη».
Τον Νοέµβριο οι ειδικοί επιστήµονες Ανδρέας
Τάκης και ∆ηµήτρης Χριστόπουλος έλαβαν µέρος
σε στρογγυλή τράπεζα, που διοργάνωσε στην Αθήνα το πρόγραµµα «∆ίκτυο Ρήγας» του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Συνταγµατικού ∆ικαίου, µε θέµα «Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές». Στη συνάντηση, όπου
συµµετείχαν εµπειρογνώµονες από κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι εκπρόσωποι της Αρχής
προώθησαν την πρωτοβουλία του Συνηγόρου του
Πολίτη στο πλαίσιο του Συµφώνου Σταθερότητας
και αναφέρθηκαν στις υπό αναθεώρηση διατάξεις
του ελληνικού Συντάγµατος σχετικά µε τις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές.
4. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7ο
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
OMBUDSMAN
Οι συναντήσεις µε Συνηγόρους του Πολίτη εντάθηκαν κατά το 2000, είτε σε διµερές είτε σε πολυµερές επίπεδο. Συγκεκριµένα:
• Τον Φεβρουάριο ο Συνήγορος του Πολίτη
συναντήθηκε µε τον οµόλογό του της Ολλανδίας,
κύριο Roel Ferhout, σε επίσηµο ταξίδι που έκανε
στις Κάτω Χώρες. Επίσης, στο πλαίσιο αυτό συνα-
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ντήθηκε µε τον κύριο Marten Oosting, πρώην πρόεδρο του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Ombudsman και
προκάτοχο του κ. Ferhout.
• Τον Μάιο η ειδική επιστήµονας Σουζάνα
Βέρνυ είχε συνάντηση εργασίας µε τους επικεφαλής τοµέων κυρίους Harold Gram και Bjorn Dailin,
στα γραφεία του Νορβηγού Ombudsman στο
Όσλο.
• Στο περιθώριο σεµιναρίου που διοργανώθηκε
τον Μάιο από το Συµβούλιο της Ευρώπης και το
Ίδρυµα Μαραγκοπούλου για τα ∆ικαιώµατα του
Ανθρώπου (πρβλ. παραπάνω 2, Συνεργασία µε το
Συµβούλιο της Ευρώπης στο πλαίσιο του Συµφώνου Σταθερότητας), Συνήγοροι του Πολίτη από
κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης επισκέφθηκαν τα γραφεία της Αρχής και είχαν συναντήσεις εργασίας µε το προσωπικό του Συνηγόρου
του Πολίτη.
• Τον Μάιο η Βοηθός Συνήγορος Μαρία Μητροσύλη είχε συνάντηση εργασίας µε τον γάλλο Συνήγορο κύριο Bernard Stasi, τον Βοηθό Συνήγορο
G. Delbauffe και άλλους αξιωµατούχους. Στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων εξετάστηκε η αποκέντρωση του γαλλικού θεσµού σε νοµαρχιακό επίπεδο, καθώς επίσης και το νέο σύστηµα αποκέντρωσης του θεσµού στις προβληµατικές συνοικίες.
• Τον Σεπτέµβριο η ειδική επιστήµονας Σουζάνα Βέρνυ συµµετέσχε σε συνάντηση των υπευθύνων
διασύνδεσης των Συνηγόρων του Πολίτη στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε το Γραφείο
του Ευρωπαίου Συνηγόρου του Πολίτη στο Στρασβούργο. Οι συµµετέχοντες ενηµερώθηκαν για την
Ευρωπαϊκή Χάρτα Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων και
διερεύνησαν τις µελλοντικές προοπτικές του δικτύου τους.
• Tον Οκτώβριο ο Βοηθός Συνήγορος Γιώργος
Καµίνης, στο πλαίσιο της επίσηµης επίσκεψής του
στη Μεγάλη Βρετανία, είχε συναντήσεις εργασίας
µε την προϊστάµενη της ∆ιεύθυνσης ∆ικαιωµάτων
του Ανθρώπου του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών και µε τους επικεφαλής της Επιτροπής Ίσων
Ευκαιριών και της Αρχής Παραπόνων κατά της
Αστυνοµίας.
• Τον Νοέµβριο η ειδική επιστήµονας Βασιλική
Μπίλη πραγµατοποίησε επίσκεψη γνωριµίας στη
γερµανική «Επιτροπή Αναφορών» (αρχή διαµεσολάβησης) του οµόσπονδου κρατιδίου της ΡηνανίαςΒεστφαλίας, όπου είχε συνάντηση εργασίας µε τον
διευθυντή του επιστηµονικού προσωπικού.
• Τον ∆εκέµβριο ο Συνήγορος του Πολίτη Νικηφόρος ∆ιαµαντούρος συµµετέσχε σε συνάντηση
των δυτικοευρωπαίων Ombudsmen µε τον Αρµοστή του Συµβουλίου της Ευρώπης για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, που έγινε στο Παρίσι. Η συνάντηση διοργανώθηκε από το γραφείο του Αρµοστή,
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Alvaro Gil Robles, µε σκοπό την ενηµέρωσή του για
τα ζητήµατα που απασχολούν τους διαµεσολαβητικούς αυτούς θεσµούς και τη διερεύνηση των προοπτικών περαιτέρω συνεργασίας µεταξύ αυτών και
του γραφείου του.
• Τον ∆εκέµβριο η ειδική επιστήµονας Ιωάννα
Αρσενοπούλου επισκέφθηκε το γραφείο του Συνηγόρου του Πολίτη της Βρετανίας για θέµατα υγείας. Στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης έγιναν συναντήσεις µε αντικείµενα που άπτονται του Κύκλου
Κοινωνικής Προστασίας και τέθηκαν οι βάσεις µελλοντικής συνεργασίας.
Άκρως διαφωτιστικές συναντήσεις µε Ombudsmen του εξωτερικού πραγµατοποιήθηκαν και στο
πλαίσιο συµµετοχής αντιπροσωπείας της Αρχής στο
7ο Συνέδριο του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Ombudsman, το οποίο πραγµατοποιήθηκε κατά τα τέλη
Οκτωβρίου-αρχές Νοεµβρίου στο Durban της Νότιας Αφρικής. Tο συνέδριο είχε θέµα «Η ισορροπία
µεταξύ της άσκησης της κυβερνητικής εξουσίας και
των µηχανισµών λογοδοσίας της: ο ρόλος του Ombudsman».
Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου συζητήθηκαν σε επιµέρους οµάδες εργασίας τα ακόλουθα θέµατα: ανεξαρτησία των διαµεσολαβητικών
θεσµών, αποτελεσµατικότητα της διαµεσολάβησης,
µέθοδοι εργασίας των Οmbudsmen, καθώς και οι
προοπτικές των διαµεσολαβητικών θεσµών σε διαφορετικές γεωπολιτικές ενότητες, µε έµφαση στην
Αφρική και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.
Στο συνέδριο έλαβαν µέρος αντιπροσωπείες από
τα γραφεία Συνηγόρων του Πολίτη από όλον τον
κόσµο. Η Αρχή εκπροσωπήθηκε από τον Συνήγορο του Πολίτη καθηγητή Νικηφόρο ∆ιαµαντούρο
και τη Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη Μαρία Μητροσύλη, υπεύθυνη για τον Κύκλο Κοινωνικής
Προστασίας.
Η ελληνική αντιπροσωπεία συµµετέσχε στις
συζητήσεις για την αναθεώρηση του καταστατικού,
στις αρχαιρεσίες για την εκλογή του προεδρείου
του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Ombudsman, καθώς και
στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του προεδρείου
του Ευρωπαϊκού Τµήµατος.
Στο σύνολό τους, οι επαφές αυτές, τόσο του
ίδιου του Συνηγόρου του Πολίτη όσο και των Βοηθών Συνηγόρων και των µελών του επιστηµονικού
προσωπικού, συνέβαλαν ουσιαστικά στην ένταξη
του Συνηγόρου σε διεθνή δίκτυα συναφή µε τις
δραστηριότητές του, κατέστησαν δυνατή τη µεταφορά στην Ελλάδα χρήσιµης εµπειρίας και τεχνογνωσίας και ενίσχυσαν τον εξωστρεφή προσανατολισµό του, αναδεικνύοντας δυνατότητες πρωτοβουλιών και συνεργασιών, στο πλαίσιο τόσο της ευρωπαϊκής όσο και της ευρύτερης διεθνούς κοινότητας
των Συνηγόρων του Πολίτη.
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