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1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι επισκέψεις του Συνηγόρου του Πολίτη εκτός

Αττικής καθώς και τα συνέδρια, οι ηµερίδες και τα

σεµινάρια τα οποία οργανώνει ή στα οποία συµµε-

τέχει έχουν σκοπό την ενηµέρωση των πολιτών για

την αποστολή του, καθώς και τη συνεργασία του

µε τις δηµόσιες υπηρεσίες. Μέσα από αυτήν την

επικοινωνιακή πολιτική, ο Συνήγορος του Πολίτη

προσπαθεί να αναδείξει καινούργιους κοινωνικούς

προβληµατισµούς και να προωθήσει την εφαρµογή

µιας νέας διοικητικής νοοτροπίας από την πλευρά

της διοίκησης.

2. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Συνήγορος του Πολίτη πραγµατοποίησε δύο

επισκέψεις εκτός Αττικής, την πρώτη στη Θεσσα-

λονίκη και τη δεύτερη στη Μυτιλήνη.

Ύστερα από την επίσκεψη που είχε προγραµ-

µατίσει ο Συνήγορος του Πολίτη στη Θεσσαλονίκη

τον Ιούλιο του 1999, κρίθηκε αναγκαία η παρουσία

του στη Βόρεια Ελλάδα και κατά το επόµενο έτος.

Εκτός του ότι η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη σε

µέγεθος πόλη της Ελλάδας και συγκεντρώνει πλή-

θος διοικητικών υπηρεσιών, από τον µεγάλο αριθµό

των αναφορών που δέχθηκε ο Συνήγορος του

Πολίτη µέσα στο 2000 από τη Θεσσαλονίκη, ανα-

δείχθηκε το ισχυρό ενδιαφέρον των Θεσσαλονικέ-

ων για τον ρόλο και τη δράση του και διαφάνηκε η

αναγκαιότητα για µια δεύτερη επίσκεψη.

Η επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη πραγµατοποιή-

θηκε από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου 2000. Ο

Συνήγορος του Πολίτη, οι δύο Βοηθοί Συνήγοροι

και οι πέντε ειδικοί επιστήµονες που τον συνόδευ-

αν δέχθηκαν τους πολίτες στον ∆ικηγορικό Σύλ-

λογο και συγκέντρωσαν 180 αναφορές. Συναντή-

θηκαν επίσης µε εκπροσώπους του Υπουργείου

Μακεδονίας-Θράκης, της Περιφέρειας της Κε-

ντρικής Μακεδονίας, των ΟΤΑ και άλλων φορέων

της περιοχής. Πραγµατοποιήθηκε επίσης συνέ-

ντευξη Τύπου καθώς και δηµόσια οµιλία του Συ-

νηγόρου του Πολίτη.

Η πόλη της Μυτιλήνης επιλέχθηκε για δύο

λόγους: πρώτον, επειδή µέχρι στιγµής ο Συνήγο-

ρος του Πολίτη δεν είχε πραγµατοποιήσει καµία

επίσκεψη σε νησί, και δεύτερον, για να επισκεφθεί

κλιµάκιο του Συνηγόρου του Πολίτη το Ίδρυµα

«Θεοµήτωρ» και να διαπιστώσει εκ του σύνεγγυς

τις δυσλειτουργίες του ιδρύµατος, που ήδη είχε

καταγράψει ο Συνήγορος του Πολίτη σε προη-

γούµενη επίσκεψη.

Κατά τη διάρκεια της διήµερης επίσκεψής του

στο νησί (στις 10 και 11 Μαΐου 2000), ο Συνήγο-

ρος του Πολίτη ήταν επικεφαλής εξαµελούς αντι-

προσωπείας της Αρχής. Η συνάντηση εργασίας µε

εκπροσώπους του Υπουργείου Αιγαίου, της Περι-

φέρειας Βορείου Αιγαίου, των ΟΤΑ και άλλων φο-

ρέων της περιοχής, η συνέντευξη Τύπου, η δηµό-

σια οµιλία του Συνηγόρου του Πολίτη και η υπο-

δοχή των πολιτών για την κατάθεση των αναφο-

ρών έλαβαν χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του

Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης. Εκδηλώθη-

κε έντονο ενδιαφέρον για τον ρόλο, τη δράση και

την προοπτική της Αρχής, η δε συµµετοχή των

παρευρισκοµένων στη συνάντηση εργασίας ήταν

ενεργός και εποικοδοµητική.

Η ανταπόκριση των πολιτών και των δηµόσιων

υπηρεσιών στις επισκέψεις του Συνηγόρου του

Πολίτη εκτός Αττικής αναδεικνύει την αναγκαιό-

τητα της συνέχισης των επισκέψεών του έως ότου

να ολοκληρωθεί η αποκέντρωση της Αρχής. Ο Συ-

νήγορος του Πολίτη θα µπορέσει –µέσα από την

άµεση επικοινωνία– να διακρίνει ευκρινέστερα τα

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι εκτός

Αττικής, να συµβάλει στην ενηµέρωσή τους για την

Αρχή και να τους βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν

και να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους.

3. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ - ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

Στην παρούσα ενότητα αναφέρονται τα συνέδρια,

οι ηµερίδες και τα σεµινάρια στα οποία συµµετείχαν

ο Συνήγορος του Πολίτη, οι Βοηθοί Συνήγοροι και

τα µέλη του επιστηµονικού προσωπικού. Οι δρα-

στηριότητες αυτές έχουν σκοπό την πληροφόρηση

των πολιτών για τις αρµοδιότητες και την αποστο-

λή του Συνηγόρου του Πολίτη, την ανταλλαγή από-

ψεων και τη συνεργασία µε τις δηµόσιες υπηρεσίες.

3.1 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ, ΟΜΙΛΙΕΣ

Ιανουάριος 2000
1. Νικηφόρος ∆ιαµαντούρος, Συνήγορος του

Πολίτη.

∆ιάλεξη: «Ζητήµατα εκδηµοκρατισµού στη Νο-

τιοανατολική Ευρώπη», Πανεπιστήµιο Αθηνών.

2. Μαρία Μητροσύλη, Βοηθός Συνήγορος του

Πολίτη, Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας.

Εισήγηση: «Τσιγγάνοι, πολίτες β΄ κατηγορί-

ας;», Συµπόσιο των Γιατρών του Κόσµου µε θέµα

«Τσιγγάνικοι πληθυσµοί στην Ευρώπη. Από τον

κοινωνικό αποκλεισµό στην καταπάτηση των αν-

θρωπίνων δικαιωµάτων», Αθήνα.

3. Γιάννης Μιχαήλ, Βοηθός Συνήγορος του

Πολίτη, Κύκλος Ποιότητας Ζωής.

Οµιλία: «Ο Συνήγορος του Πολίτη», Προσυνε-

δριακή Συνδιάσκεψη της Νέας ∆ηµοκρατίας, Στά-

διο Ειρήνης και Φιλίας, Αθήνα.
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4. Γιάννης Μιχαήλ, Βοηθός Συνήγορος του

Πολίτη, Κύκλος Ποιότητας Ζωής.

Οµιλία: «Εµπειρίες του Συνηγόρου του Πολίτη

(Κύκλος Ποιότητας Ζωής) από την περιβαλλοντι-

κή νοµοθεσία», ηµερίδα της ∆ιεθνούς Οργάνωσης

Βιοπολιτικής, Αθήνα.

5. Κατερίνα Κορωναίου, ειδική επιστήµονας,

Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη.

Οµιλία: «Ο θεσµός του Συνηγόρου του Πολί-

τη», ηµερίδα µε θέµα «Ενηµέρωση στελεχών της

Αναπτυξιακής ΑΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης για

τον θεσµό του Συνηγόρου του Πολίτη», Θέρµη

Θεσσαλονίκης.

Φεβρουάριος 2000
6. Νικηφόρος ∆ιαµαντούρος, Συνήγορος του

Πολίτη.

Οµιλία: «Συνήγορος του Πολίτη: έργο και προ-

οπτικές», ∆ικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.

7. Νικηφόρος ∆ιαµαντούρος, Συνήγορος του

Πολίτη. 

Συντονιστής στην παρουσίαση της Σειράς Με-

λετών του Κέντρου Ερευνών Μειονοτικών Οµά-

δων, Στοά του Βιβλίου, Αθήνα.

8. Γιάννης Μιχαήλ, Βοηθός Συνήγορος του

Πολίτη, Κύκλος Ποιότητας Ζωής.

Οµιλία: «Το δικαίωµα πρόσβασης στην περι-

βαλλοντική πληροφόρηση», ηµερίδα της Ελληνι-

κής Αρχιτεκτονικής Εταιρείας και της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, Αθήνα.

9. Γιάννης Μιχαήλ, Βοηθός Συνήγορος του

Πολίτη, Κύκλος Ποιότητας Ζωής. 

Οµιλία: «Συνήγορος του Πολίτη: έργο και προ-

οπτικές», εκδήλωση του Οµίλου Προβληµατισµού

για τον Εκσυγχρονισµό της Κοινωνίας (ΟΠΕΚ),

Θεσσαλονίκη.

10. Γιώργος Καµίνης, Βοηθός Συνήγορος του

Πολίτη, Κύκλος ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. 

Οµιλία µε θέµα τον θεσµό του Συνηγόρου του

Πολίτη σε σεµινάριο που διοργανώθηκε στο Ρέθυ-

µνο από τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Ρεθύµνου Κρή-

της και την Ελληνική Ένωση για τα ∆ικαιώµατα

του Ανθρώπου και του Πολίτη. 

Μάρτιος 2000
11. Μαρία Μητροσύλη, Βοηθός Συνήγορος

του Πολίτη, Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας.

Εισήγηση: «Ο Συνήγορος του Πολίτη. Παρου-

σίαση του έργου του», σεµινάριο που διοργανώθη-

κε στη Θήβα από την Ελληνική Ένωση για τα

∆ικαιώµατα του Ανθρώπου και του Πολίτη και τον

∆ικηγορικό Σύλλογο Θηβών.

12. Νικηφόρος ∆ιαµαντούρος, Συνήγορος του

Πολίτη.

Παρουσίαση του βιβλίου του καθηγητή Αντώ-

νη Μακρυδηµήτρη µε τίτλο «Εκθέσεις εµπειρογνω-

µόνων για τη δηµόσια διοίκηση», Αθήνα.

13. Μαρία Μητροσύλη, Βοηθός Συνήγορος

του Πολίτη, Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. 

∆ιάλεξη: «Συνήγορος του Πολίτη και κοινωνι-

κή προστασία», Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνι-

κών και Πολιτικών Επιστηµών, Τµήµα ∆ηµόσιας

∆ιοίκησης, Αθήνα.

14. Γιώργος Καµίνης, Βοηθός Συνήγορος του

Πολίτη, Κύκλος ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου.

∆ιάλεξη: «Ο Συνήγορος του Πολίτη και η προ-

στασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου», Πάντειο

Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστη-

µών, Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Αθήνα.

Μάιος 2000
15. Χρύσα Χατζή, ειδική επιστήµονας, Κύκλος

∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου.

Εισήγηση: «Ο Συνήγορος του Πολίτη. Μια κρι-

τική παρουσίαση του θεσµού», σεµινάριο που διορ-

γανώθηκε στο Ηράκλειο από τον ∆ικηγορικό Σύλ-

λογο Ηρακλείου Κρήτης και την Ελληνική Ένωση

για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου και του Πολίτη.

16. ∆ηµήτρης Χριστόπουλος, ειδικός επιστή-

µονας, Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη. 

Εισήγηση: «Ο Συνήγορος του Πολίτη. Παρου-

σίαση και αποτίµηση του έργου του», σεµινάριο

που διοργανώθηκε στην Καβάλα από τον ∆ικηγο-

ρικό Σύλλογο Καβάλας και την Ελληνική Ένωση

για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου και του Πολίτη.

Ιούνιος 2000
17. Νικηφόρος ∆ιαµαντούρος, Συνήγορος του

Πολίτη.

∆ιάλεξη: «Οι σχέσεις κράτους-πολίτη στην Ελ-

λάδα και ο ρόλος του Συνηγόρου του Πολίτη»,

Athens Laboratory of Business Administration,

Αθήνα.

18. Νίκος Βίττης, Βασιλική Μπίλη, Βασιλική

Νταλάκου, Απόστολος Παπατόλιας, ειδικοί επι-

στήµονες, Κύκλος Ποιότητας Ζωής.

Εισηγήσεις σε ηµερίδα µε τίτλο «Ο Συνήγορος

του Πολίτη και τα περιβαλλοντικά ζητήµατα: µια

πρώτη αποτίµηση δύο χρόνων εµπειρίας» που

διοργανώθηκε στη Μυτιλήνη από το Τµήµα Περι-

βάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.

19. Νικηφόρος ∆ιαµαντούρος, Συνήγορος του

Πολίτη.

Οµιλία: «Ανεξάρτητοι διοικητικοί φορείς και

αντιρατσιστικός αγώνας: Συνήγορος του Πολίτη

και Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Αν-

θρώπου», σε συνέδριο που διοργανώθηκε στην

Αθήνα µε αφορµή την παρουσίαση της έκθεσης

της European Commission Against Racism and

Intolerance για την Ελλάδα.
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20. Μαρία Μητροσύλη, Βοηθός Συνήγορος

του Πολίτη, Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας.

Εισήγηση: «Ο Συνήγορος του Πολίτη και η πρό-

σβαση των πολιτών στις υπηρεσίες του», Ερευνητι-

κό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής,

Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών.

21. Μαρία Μητροσύλη, Βοηθός Συνήγορος

του Πολίτη, Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας.

Οµιλία: «Νοµικά ζητήµατα στην ψυχιατρική.

∆ικαιώµατα ασθενών. Προβλήµατα ένταξης στην

αγορά εργασίας», Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό

Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, Ιατρική Σχολή

Πανεπιστηµίου Αθηνών.

22. Μαρία Μητροσύλη, Βοηθός Συνήγορος

του Πολίτη, Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. 

Οµιλία: «Συνεργατικές επιχειρήσεις. Κοινωνι-

κοί συνεταιρισµοί: νοµικό πλαίσιο, δυσκολίες, δυ-

νατότητες, προοπτικές», Ερευνητικό Πανεπιστη-

µιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, Ιατρική Σχο-

λή Πανεπιστηµίου Αθηνών.

23. Μαρία Μητροσύλη, Βοηθός Συνήγορος

του Πολίτη, Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. 

Οµιλία: «Ευρωπαϊκή διάσταση στα θέµατα κοι-

νωνικού στιγµατισµού. Η έννοια του θεσµού: εφαρ-

µογές στην ψυχολογία και τις κοινωνικές επιστήµες»,

Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής

Υγιεινής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών.

24. Χρήστος Αδάµ, ειδικός επιστήµονας,

Κύκλος Ποιότητας Ζωής.

Οµιλία: «Ο θεσµός του Συνηγόρου του Πολί-

τη», σε συνέδριο µε τίτλο «Αρχιτεκτονικές σπουδές

στην Ελλάδα του 2000», Σχολή Αρχιτεκτονικής,

Πανεπιστήµιο Πατρών.

Σεπτέµβριος 2000
25. Μαρία Μητροσύλη, Βοηθός Συνήγορος

του Πολίτη, Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας.

Εισήγηση: «Η σχέση αιµοδότη-αιµολήπτη. Η

συµβολή του Συνηγόρου του Πολίτη», 14η Αµφι-

κτυονία Συλλόγων Εθελοντών Αιµοδοτών Ελλά-

δας µε θέµα «Η αιµοδοσία είναι στο χέρι µας»,

Ένωση ∆ωρητών Αίµατος-Σώµατος και Πανελ-

λήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Μεσογειακής Αναι-

µίας, Αθήνα.

Οκτώβριος 2000
26. Νικηφόρος ∆ιαµαντούρος, Συνήγορος του

Πολίτη.

Προεδρία στη συζήτηση: «Έθνος και οµοσπον-

δία», ∆ιεθνές Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Πολι-

τικής Επιστήµης µε θέµα «Η δηµοκρατία πέρα από

το έθνος-κράτος: οι προοπτικές µιας µετα-εθνικής

παγκόσµιας τάξης», Αθήνα.

27. Γιώργος Καµίνης, Βοηθός Συνήγορος του

Πολίτη, Κύκλος ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου.

Εισήγηση: «Αστυνοµία και Συνήγορος του Πο-

λίτη», σε ηµερίδα µε τίτλο «Αστυνοµία και ανθρώ-

πινα δικαιώµατα» του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου

Αστυνοµικών Συνδικάτων και της Πανελλήνιας

Ένωσης Αξιωµατικών Αστυνοµίας, Αθήνα.

Νοέµβριος 2000
28. Γιώργος Καµίνης, Βοηθός Συνήγορος του

Πολίτη, Κύκλος ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου.

Εισήγηση: «Τα δικαιώµατα του ανθρώπου και

ο Συνήγορος του Πολίτη», κύκλος σεµιναρίων µε

θέµα «∆ηµόσια διοίκηση και εκπαίδευση», Πάντειο

Πανεπιστήµιο, Αθήνα.

29. Γιώργος Καµίνης, Βοηθός Συνήγορος του

Πολίτη, Κύκλος ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. 

Προεδρία συνεδρίας σε συνέδριο µε τίτλο «Βα-

σανιστήρια και δηµοκρατία. Το πρόβληµα της ατιµω-

ρησίας», που διοργανώθηκε από το Ιατρικό Κέντρο

Αποκατάστασης Θυµάτων Βασανιστηρίων, Αθήνα.

∆εκέµβριος 2000
30. Νικηφόρος ∆ιαµαντούρος, Συνήγορος του

Πολίτη.

Οµιλία: «Μηχανισµοί ελέγχου στην ελληνική

διοίκηση. Συνήγορος του Πολίτη. Ο ρόλος των

ανεξάρτητων διοικητικών αρχών», Σχολή Εθνικής

Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνοµίας, Αθήνα.

3.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ

Κύκλος ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Σεµινάριο µε θέµα «∆ίκαιο κατάστασης αλλοδα-

πών», εισηγήτρια Ζωή Παπασιώπη-Πασιά, κα-

θηγήτρια ∆ιεθνούς ∆ικαίου στο Τµήµα της Νοµι-

κής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου

Θεσσαλονίκης, Απρίλιος 2000.

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Σεµινάριο µε θέµα «Μεταρρύθµιση κοινωνικοα-

σφαλιστικού συστήµατος και δυνατότητα της ∆ιοί-

κησης να ανταποκριθεί σε αυτή», εισηγητής Πλά-

τωνας Τήνιος, Σύµβουλος του Πρωθυπουργού σε

θέµατα ασφάλισης, Φεβρουάριος 2000.

Σεµινάριο µε θέµα «Ο χρόνος στην κοινωνική

ασφάλιση», εισηγήτρια Αθηνά Πετρόγλου, δικηγό-

ρος, Φεβρουάριος 2000.

Σεµινάριο µε θέµα «Ευρωπαϊκό δίκαιο κοινωνι-

κής ασφάλειας. Θεσµικό πλαίσιο, νοµολογία, εξε-

λίξεις της πραγµατικότητας», εισηγητής Πρόδρο-

µος Μαυρίδης, ανώτερο στέλεχος της Γενικής ∆ι-

εύθυνσης Απασχόλησης/Κοινωνικών Υποθέσεων

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νοέµβριος 2000.
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Κύκλος Ποιότητας Ζωής

Σεµινάριο µε θέµα «Προστασία του περιβάλλο-

ντος», εισηγητής Μιχαήλ ∆εκλερής, Επίτιµος Αντι-

πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας, ∆εκέµ-

βριος 2000.

Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη

Σεµινάριο µε θέµα «∆ιοίκηση, πολίτες και δηµο-

κρατία», εισηγήτρια Καλλιόπη Σπανού, καθηγή-

τρια ∆ιοικητικής Επιστήµης στο Τµήµα Πολιτικής

Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Πανεπι-

στηµίου Αθηνών, Οκτώβριος 2000.

3.3 ∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α ΘΕΣΜΙΚΟΥ
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ

Στις 9 και 10 Ιουνίου 2000 πραγµατοποιήθηκε στη

Χαλκίδα διηµερίδα, στην οποία έλαβε µέρος το

σύνολο του προσωπικού του Συνηγόρου του Πο-

λίτη, µε στόχο την ανασκόπηση των πρώτων είκο-

σι µηνών της λειτουργίας του. Στο πλαίσιο της διη-

µερίδας συζητήθηκαν θέµατα που αφορούσαν την

εσωτερική οργάνωση της Αρχής, τη βελτίωση της

αποτελεσµατικότητάς της, την επικοινωνιακή της

πολιτική καθώς και ζητήµατα προσωπικού. 

Η συνάντηση αυτή έδωσε τη δυνατότητα για

αναστοχαστικό προβληµατισµό, που θεµελιώνεται

σε ανταλλαγή απόψεων µεταξύ του προσωπικού

του Συνηγόρου του Πολίτη, για ζητήµατα των

οποίων η διερεύνηση απαιτεί έναν βαθµό απόστα-

σης από την καθηµερινότητα. Η διηµερίδα κρίθη-

κε ιδιαίτερα εποικοδοµητική, αφού προέκυψαν

χρήσιµα συµπεράσµατα για την προοπτική του

θεσµού.

Για τον λόγο αυτόν η Αρχή προσανατολίζεται

στην επανάληψη του αναστοχαστικού εγχειρήµατος.

4. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΙΗΜΕΡΙ∆ΑΣ 
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο Συνήγορος του Πολίτη για πρώτη φορά διοργά-

νωσε διηµερίδα σε συνεργασία µε το Υπουργείο

Οικονοµικών στο Ηράκλειο Κρήτης στις 13 και 14

Νοεµβρίου 2000. Η διηµερίδα είχε στόχο την ενη-

µέρωση των οικονοµικών υπηρεσιών της Περιφέ-

ρειας Κρήτης για το έργο και τον ρόλο του Συνη-

γόρου του Πολίτη, αλλά και την πληροφόρηση του

επιστηµονικού προσωπικού της Αρχής για τις και-

νούργιες ρυθµίσεις και γενικότερα για τα προβλή-

µατα που προκύπτουν από την εφαρµογή της

φορολογικής νοµοθεσίας. Απώτερος σκοπός της

διηµερίδας ήταν και η θεµελίωση σχέσεων αµοιβαί-

ας εµπιστοσύνης και συνεργασίας ανάµεσα στον

Συνήγορο του Πολίτη και το Υπουργείο Οικονοµι-

κών για τη δηµιουργία µιας φορολογικής πολιτικής

πιο κατανοητής και προσιτής στον πολίτη.

Στη διηµερίδα πραγµατοποιήθηκαν οι παρα-

κάτω εισηγήσεις και οµιλίες από τον Συνήγορο του

Πολίτη, µία Βοηθό Συνήγορο, τους ειδικούς επι-

στήµονες και τους βοηθούς επιστήµονες.

1. Νικηφόρος ∆ιαµαντούρος, Συνήγορος του

Πολίτη.

Κεντρική εισήγηση: «Σχέσεις της φορολογικής

διοίκησης µε τους πολίτες. Η συνδροµή του Συνη-

γόρου του Πολίτη στην επίλυση προβληµάτων».

2. Αλίκη Κουτσουµάρη, Βοηθός Συνήγορος του

Πολίτη, Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη.

Εισήγηση: «Ο ρόλος και η αποστολή της Ανε-

ξάρτητης ∆ιοικητικής Αρχής: ο Συνήγορος του

Πολίτη στις σχέσεις κράτους-πολίτη».

3. Στράτος Γεωργούλας, ειδικός επιστήµονας,

Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη.

Οµιλία: «Συµπεράσµατα και εκτιµήσεις του

Συνηγόρου του Πολίτη για την άσκηση της φορο-

λογικής διοίκησης από τις οικονοµικές υπηρεσίες

µε έµφαση σε αυτές της Περιφέρειας Κρήτης».

4. Μαρία Λιαδή, ειδική επιστήµονας, Κύκλος

Σχέσεων Κράτους-Πολίτη.

Οµιλία: «Ερµηνευτικά προβλήµατα: εφαρµογή

των γενικών αρχών του δικαίου κατά την ερµηνεία

της φορολογικής νοµοθεσίας».

5. Χρυσούλα Αντωναροπούλου, βοηθός επι-

στήµονας, Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη.

Οµιλία: «Το φορολογικό απόρρητο: έννοια και

εφαρµογή των σχετικών νοµοθετικών διατάξεων».

6. Ανδριανή Ανδρικάκη, βοηθός επιστήµονας,

Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη.

Οµιλία: «Ρυθµίσεις φορολογικών νόµων που

δηµιουργούν προβλήµατα κατά την εφαρµογή.

Αντιµετώπιση περιπτώσεων».

7. Μάριος Πρωτοπαππάς, ειδικός επιστήµο-

νας, Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη.

Οµιλία: «Προβλήµατα στις σχέσεις πολιτών-

φορολογικών υπηρεσιών. ∆ιαπιστώσεις του Συνη-

γόρου του Πολίτη. Προτάσεις».


