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Κατά τη διάρκεια του 2010 συνεχίστηκε η συστηματική
συνεργασία του Συνηγόρου του Πολίτη με φορείς του
εξωτερικού, με στόχο την ενίσχυση του διεθνούς προσα-

νατολισμού της Αρχής. Οι βασικοί άξονες της δραστηριοποίησης αυτής είναι οι εξής:

Ομόλογοι θεσμοί και Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Ο Συνήγορος του Πολίτη μετέχει στο ηλεκτρονικό σύστημα
διασύνδεσης των γραφείων των ομόλογων θεσμών των
κρατών-μελών της ΕΕ, με την ανταλλαγή πληροφοριών
για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Παρέχει επίσης υλικό
για το εξαμηνιαίο περιοδικό που εκδίδει ο Ευρωπαίος Δια
μεσολαβητής και συμμετέχει στα συνέδρια που διοργανώνονται ανά διετία από τον προαναφερόμενο θεσμό.

• Στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες
(5–6 Ιουνίου), εκπρόσωπος του Συνηγόρου του Πολίτη παρουσίασε την εμπειρία της Αρχής στο ζήτημα
της αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων σε
κατόχους τίτλων σπουδών που έχουν απονεμηθεί από
άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Πρόγραμμα «διδυμοποίησης» με τον Συνήγορο του Πολίτη της Σερβίας
Ο Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη ηγείται προγράμματος
διδυμοποίησης (twinning) με στόχο την ενίσχυση του
ομόλογου θεσμού της Σερβίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τον Ολλανδό Συνήγορο του Πολίτη
και το Κέντρο Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου για τη διετία 10.2009–9.2011.
Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη του Σέρβου Συνηγόρου του Πολίτη στην προσπάθειά του να βελτιώσει την επιχειρησιακή του ικανότητα και να εδραιωθεί
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στη Σερβία και τη διεθνή κοινότητα των Ombudsmen.
Έχοντας ήδη διανύσει επιτυχώς την πρώτη φάση του, το
πρόγραμμα προχωράει περαιτέρω στην ανάπτυξη του
δυναμικού του Σέρβου Συνηγόρου του Πολίτη, ως ανεξάρτητης και αμερόληπτης αρχής που ελέγχει τη διοίκηση και προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών, προς ένα αποτελεσματικό και δημοκρατικό κράτος δικαίου στη Σερβία.
Για την επίτευξη των σκοπών του προγράμματος, πραγ-
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ματοποιούνται δραστηριότητες κατάρτισης, επισκέψεις
εργασίας, συνέδρια, δημόσιες εκδηλώσεις και εργαστήρια με ειδικούς και επιστήμονες ομόλογων θεσμών από
την Ελλάδα, την Ολλανδία, τη Σλοβενία, την Αυστρία και
την Ισπανία. Επιπλέον, ένα έμπειρο στέλεχος του Έλληνα Συνηγόρου του Πολίτη με έδρα το Βελιγράδι συντονίζει την υλοποίησή του.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Χρηστής Διοίκησης (Code
of Good Adminstrative Conduct) στη Σερβία αποτελεί
από τις πλέον σημαντικές δράσεις του προγράμματος διδυμοποίησης που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2010. Ο
νέος Κώδικας βασίστηκε στον αντίστοιχο Κώδικα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, η δε εκδοχή του για τη Σερβία
ετοιμάστηκε με συνεργασία του Ευρωπαϊου Διαμεσολαβητή με τον Σέρβο Συνήγορο του Πολίτη. Παρουσιάστηκε
και παραδόθηκε στην Πρόεδρο της Σερβικής Βουλής σε
δημόσια εκδήλωση και συνέδριο τον Ιούνιο του 2010, με
τη συμμετοχή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή Νικηφόρου Διαμαντούρου ως κεντρικού ομιλητή και «πρέσβη»
του Κώδικα.

Δίκτυο Συνηγόρων του Πολίτη των χωρών της Μεσογείου
Ο Συνήγορος του Πολίτη συμμετέχει ενεργά στο Δίκτυο
Συνηγόρων του Πολίτη των χωρών της Μεσογείου (Net
work of Ombudsmen of the Mediterranean Αrea), που
συστάθηκε το 2007, με πρωτοβουλία των Συνηγόρων
του Πολίτη της Γαλλίας, της Ισπανίας και του Μαρόκου.
Σκοπός του δικτύου είναι να δημιουργηθεί μια μόνιμη
δομή διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ των θεσμών και
των αντίστοιχων χωρών, και να προωθηθούν οι δημοκρατικές αρχές διακυβέρνησης και ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Οι στόχοι του δικτύου επιτυγχάνονται μέσω προγραμμάτων επιμόρφωσης και ανταλλαγής

εμπειρίας, συγκριτικών μελετών για τους θεσμούς Συνηγόρου του Πολίτη, δράσεων για την πληροφόρηση των
πολιτών και την ενίσχυση των τοπικών θεσμών Συνηγόρου του Πολίτη, συνεισφέροντας γενικότερα στην οικοδόμηση νεοσύστατων θεσμών Συνηγόρου του Πολίτη.
• Στην 4η συνάντηση των μελών του δικτύου που πραγματοποιήθηκε (14–15 Ιουνίου) στη Βαρκελώνη, με θέμα
«Immigration and Human Rights: A Challenge for
Ombudsman Institutions», παρουσιάστηκε η κατάσταση στο ζήτημα της μετανάστευσης σε κάθε κράτος που
συμμετείχε στη σχετική έρευνα.

Πρόγραμμα «Peer to Peer»
Ο Συνήγορος του Πολίτη συμμετέχει επίσης 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. Κύριο εργαλείο του προγράμματος είναι η οργάνωση σεμιναρίων, στα οποία συμμετέχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες των εθνικών θεσμών
για τα δικαιώματα του ανθρώπου, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις αρχές δικαίου και τις
πρακτικές που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη στο πεδίο
των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
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• Ειδικοί επιστήμονες του Συνηγόρου του Πολίτη συμμετείχαν σε σεμινάρια που διοργανώθηκαν στην Πάδοβα
(Ιούνιος) και στο Μπιλμπάο (Νοέμβριος).
• Εκπρόσωπος του Συνηγόρου του Πολίτη συμμετείχε

στην ετήσια συνάντηση της ομάδας επαφών του προγράμματος, που πραγματοποιήθηκε (3 Δεκεμβρίου) στο
Στρασβούργο.

O Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη εταίρος στο πρόγραμμα υποστήριξης
του Συνηγόρου του Πολίτη της Γεωργίας
Ύστερα από διεθνή διαγωνισμό, επιλέχθηκε από τον Συνήγορο του Πολίτη της Δημοκρατίας της Γεωργίας ο Έλληνας
Συνήγορος του Πολίτη ως μέλος ομάδας, που θα υλοποιήσει πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης του ομόλογου θεσμού για την ενίσχυσή του. Ο Έλληνας Συνήγορος του
Πολίτη παρείχε βοήθεια σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, συνεργασίας με δημόσιες υπηρεσίες και φορείς,
βελτίωσης της συμμόρφωσης των υπηρεσιών, καθώς και
επικοινωνίας. Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (Ελλάδα), το Ινστιτούτο Raoul Wallenberg (Σουηδία), το Civic Development
Institute (Γεωργία) και η Human Dynamics (Αυστρία).

Συνέδρια, συναντήσεις εργασίας
Ο Συνήγορος του Πολίτη, οι Βοηθοί Συνήγοροι, καθώς
και το επιστημονικό προσωπικό της Αρχής συμμετέχουν
σε συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια και ομάδες εργασίας,
με στόχο την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας για
τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών προς τον πολίτη.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω από τη δραστηριότητα της Αρχής:
Συνέδρια – Ημερίδες

• Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου στη Φλωρεντία
(29–30 Ιανουαρίου), με θέμα «Evolution in Quality
and Law Theory». Ο Συνήγορος του Πολίτη Γιώργος
Καμίνης παρουσίασε την εμπειρία του θεσμού σε θέμα
τα ισότητας και έκανε συγκριτικές παρατηρήσεις στη
νομοθεσία κατά των διακρίσεων.
• Εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου
Δικαίου στην Αθήνα (5 Φεβρουαρίου), με θέμα «Public Adminstration in the Balkans – from Weberian
Bureaucracy to New Public Management». Στην εκδήλωση, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Jean
Monnet Project: South-Eastern European Develop-
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ments on the Administrative Space in Balkan States,
ο Συνήγορος του Πολίτη Γιώργος Καμίνης απηύθυνε
χαιρετισμό.
• Συνέδριο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (11–
12 Φεβρουαρίου). Η ομιλία του Συνηγόρου του Πολίτη
Γιώργου Καμίνη είχε τίτλο «Η προαγωγή της δημόσιας
λογοδοσίας και διαφάνειας μέσω των ανεξάρτητων
αρχών».
• Συμπόσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
(FRA) της EE στη Βιέννη (7 Μαΐου) με θέμα «Strength
ening the Fundamental Rights Architecture in the
EU», με τη συμμετοχή του Συνηγόρου του Πολίτη Γιώργου Καμίνη.
• Ημερίδα του προεδρείου των ευρωπαίων μελών του
Διεθνούς Ινστιτούτου Ombudsman στην Αθήνα (18 Ιουνίου), όπου συζητήθηκε ο σχεδιασμός των δράσεων
του ινστιτούτου.
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 Δι-
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καιώματα του Παιδιού Γιώργος Μόσχος και στελέχη του
Κύκλου συμμετείχαν μεταξύ άλλων:
• Στις συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εφήβων
Συμβούλων (ENYA) στη Μάλτα (4–7 Ιουνίου) και το
Στρασβούργο (8–9 Οκτωβρίου).
• Σε διαβούλευση εμπειρογνωμόνων που διοργάνωσε η
Ύπατη Αρμοστεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Γενεύη (30 Σεπτεμβρίου–1 Οκτωβρίου) με θέμα «ChildSensitive Counselling, Complaint and Reporting
Mechanisms».
• Στην ετήσια διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) στο Στρασβούργο (6–9 Οκτωβρίου) και σε συνάντηση της συντονιστικής επιτροπής
στο Παρίσι (12 Ιανουαρίου).
• Στο 5ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα Δικαιώματα του Παιδιού στις Βρυξέλλες (14 Οκτωβρίου).
Ο Συνήγορος του Πολίτη συνέχισε τη συστηματική συνεργασία και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με φορείς
του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται σε θέματα ισότητας. Επίσης, ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης
μεταχείρισης, ο Συνήγορος του Πολίτη είναι μέλος των
ευρωπαϊκών δικτύων Gender Equality Bodies Network
και Equinet, συμμετέχοντας ενεργά στις συναντήσεις εργασίας και τα σεμινάρια που διοργανώνονται. Ενδεικτικά
αναφέρονται οι εξής δραστηριότητες:
• Η Βοηθός Συνήγορος Σταματίνα Γιαννακούρου συμμετείχε σε νομικό σεμινάριο υψηλού επιπέδου του ευρωπαϊκού δικτύου Equinet με θέμα «Legal Develop
ments and Concepts in the Field of Equality and NonDiscrimination in Europe», που πραγματοποιήθηκε
(1–2 Ιουλίου) στις Βρυξέλλες.
• Ειδικός επιστήμονας του Κύκλου Ισότητας των Φύλων
συμμετείχε στη Στρογγυλή Τράπεζα του Οργανισμού
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ με θέμα «Καταπολέμηση των στερεοτύπων και των εγκλημάτων μίσους
λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού», που πραγματοποιήθηκε (12–13 Οκτωβρίου) στη Νάπολη.
• Ο Βοηθός Συνήγορος Βασίλης Καρύδης μίλησε με θέμα
«Combating Discrimination in the Workplace», στη Σύνοδο Κορυφής για την ισότητα (Equality Summit), που
διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Βελγικής Προεδρίας της
ΕΕ και πραγματοποιήθηκε (15–16 Νοεμβρίου) στις Βρυξέλλες. Στη σύνοδο συμμετείχαν εκπρόσωποι εθνικών
φορέων προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης για
την εφαρμογή των Οδηγιών 2000/43/ΕΚ και 200/78/ΕΚ.

Στρασβούργο, 8–9 Οκτωβρίου 2010

Τέλος, ο θεσμός εκπροσωπήθηκε και σε άλλες διοργανώσεις στο εξωτερικό. Ενδεικτικά:
• Η Βοηθός Συνήγορος Καλλιόπη Σπανού εκπροσώπησε την Αρχή στην ημερίδα που διοργάνωσε (1 Φεβρουαρίου) στο Παρίσι ο Γάλλος Συνήγορος του Πολίτη, σε
συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Johns Hopkins και
Paris II, με θέμα «Human Rights: Universal Principles
and Regional Guarantees», στο πλαίσιο του Αραβικού
Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
• Ο Βοηθός Συνήγορος Γιάννης Σακέλλης παρουσίασε
εισήγηση με θέμα «Υγεία και κοινωνική προστασία
στην Ελλάδα: Ζητήματα κακοδιοίκησης», σε ημερίδα
που διοργανώθηκε (10–12 Φεβρουαρίου) από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με θέμα «Διοίκηση –
Δημοκρατία – Λογοδοσία» στη Λευκωσία.
• Η Βοηθός Συνήγορος Ευαγγελία Μπαλλά παρουσίασε το έργο και τη συμβολή του Έλληνα Συνηγόρου του
Πολίτη στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και ιδίως στη διαχείριση των αποβλήτων, στο διεθνές συμπόσιο INSINUME 2010 «International Symposium on In Situ Nuclear Metrology as a Tool for Ra-
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dioecology», που διοργανώθηκε (20–23 Οκτωβρίου)
στη Ρωσία στο Διεθνές Κέντρο Ερευνών της Dubna.
Συναντήσεις εργασίας

Ο Συνήγορος του Πολίτη πραγματοποίησε συναντήσεις
εργασίας με εκπροσώπους διεθνών και ευρωπαϊκών
φορέων και οργανισμών. Ενδεικτικά συναντήθηκε:
• Με αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για
την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (CPT). Συζητήθηκαν
οι συνθήκες κράτησης σε φυλακές, αστυνομικά κρατητήρια και χώρους υποδοχής αιτούντων άσυλο, καθώς
και το νομικό πλαίσιο επιθεώρησης και λογοδοσίας των
αστυνομικών αρχών (18 Ιανουαρίου).
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• Με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Thomas Hammarberg. Στη
συνάντηση με θέμα «Human Rights of Asylum Seekers
and Minorities in Greece; Police Complaints Mechanism and Relevant Legislative Developments» συμμετείχε και ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του
Παιδιού Γιώργος Μόσχος (10 Φεβρουαρίου).
• Με τον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια
Manfred Nowak, στο πλαίσιο διερευνητικής αποστολής
για την παρακολούθηση πρακτικών ταπεινωτικής μεταχείρισης, ιδίως σε χώρους κράτησης (11 Οκτωβρίου).

