Εκδήλωση για τα 15 χρόνια λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη
Τη διημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, οι πρώην πρωθυπουργοί
κκ. Κ.Σημίτης και Π.Πικραμμένος, οι πρώην υπουργοί κκ. Τ.Γιαννίτσης και
Α,Μανιτάκης, Πρόεδροι και μέλη άλλων ανεξάρτητων αρχών, επικεφαλής ομόλογων
θεσμών από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, ο γενικός επιθεωρητής κι ο επικεφαλής του
Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, δικαστές, μέλη της
ακαδημαϊκής κοινότητας, γενικοί γραμματείς και άλλοι κρατικοί λειτουργοί, στελέχη
της ανεξάρτητης αρχής και μέλη της κοινωνίας των πολιτών.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, κ. Ευ.
Μεϊμαράκη και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, κ. Κ.Μητσοτάκη. Ακολούθησαν η ομιλία του μέχρι πρότινος
Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή αλλά και πρώτου Συνηγόρου του Πολίτη στην Ελλάδα κ.
Ν.Διαμαντούρου για τη θεσμική συνεισφορά του Ombudsman και η αναδρομή της
Συνηγόρου του Πολίτη κας Κ.Σπανού στη 15ετία της λειτουργίας του θεσμού στην
Ελλάδα και τις προκλήσεις για το μέλλον.
Στη συνέχεια, η πρώτη ενότητα της διημερίδας, υπό την προεδρία του πρώην
Συνηγόρου και νυν Δημάρχου Αθηναίων κ.Γ.Καμίνη, προσέγγισε το ζήτημα της
θέσης του Συνηγόρου του Πολίτη στο συνταγματικό σύστημα θεσμικών ελέγχων της
ελληνικής δημοκρατίας, με τη συμβολή του Καθηγητή Νομικής κ.Ν.Αλιβιζάτου, του
Αντιπροέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας κ.Α.Ράντου και των Συνηγόρων της
Τουρκίας κ. M.N. Ömeroğlu, της Πορτογαλίας κ. J.de Faria Costa και της Σερβίας κ.
S.Jankovic. Οι εργασίες της Τετάρτης ξεκίνησαν με το ερώτημα της σχέσης της
διαμεσολάβησης με τη χρηστή διοίκηση και τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις, υπό την
προεδρία του Καθηγητή και Προέδρου της Νομικής Σχολής Αθηνών κ.Θ.Φορτσάκη
και με τη συμμετοχή των Συνηγόρων της Ολλανδίας κ. A.Brenninkmeijer και του
Βελγίου κας C. De Bruecker, του Αναπληρωτή Καθηγητή Νομικής κ.Γ.Δελλή, του
Βοηθού Συνηγόρου κ.Ι.Σαγιά και παρεμβάσεις των κυριών Ρ.Παπαδακη,
Κ.Ανδρικάκη και Ε.Σταμπουλή, ειδικών επιστημόνων της Αρχής. Η επόμενη
ενότητα, υπό την προεδρία του Ομότιμου Καθηγητή και Προέδρου του Διοικητικού
Δικαστηρίου του Συμβουλίου της Ευρώπης κ.Χ.Ροζάκη, προσέγγισε την εγγυητική
λειτουργία του Συνηγόρου του Πολίτη και τις προκλήσεις των θεμελιωδών
δικαιωμάτων στην παρούσα συγκυρία, με τη συμβολή των εκπροσώπων του
Συμβουλίου της Ευρώπης κ. U.Bunjes, και για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη κ.
R.Priore, του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(FRA) κ. Γ. Δημητρακόπουλου, του κ.Β.Καρύδη , Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη
και των κυριών Α.Μοσχοπούλου, Μ.Βουτσίνου και Χ. Αγγέλη, ειδικών επιστημόνων
της Αρχής.
Οι εργασίες της διημερίδας έκλεισαν το απόγευμα της Τετάρτης 13/11/2013 με
συζήτηση στρογγυλής τράπεζας για τις σχέσεις κράτους και πολίτη στην εποχή της
κρίσης, την οποία συντόνισε ο Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης
κ.Ι.Μεταξάς, με τη συμμετοχή των τριών κατά σειράν Συνηγόρων, Ν.Διαμαντούρου,
Γ.Καμίνη και Κ.Σπανού, του Επίτιμου Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας κ.
Κ.Μενουδάκου και των δημοσιογράφων Μ.Κατσουνάκη και Π.Τσίμα. Τις
καταληκτικές παρατηρήσεις για το ρόλο του Συνηγόρου στην παρούσα συγκυρία και
τις προκλήσεις για το μέλλον είχε η Συνήγορος του Πολίτη κα Καλλιόπη Σπανού.

