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1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Oι επισκέψεις του Συνηγόρου του Πολίτη
εκτός Αττικής, καθώς και τα συνέδρια, οι
ηµερίδες και τα σεµινάρια τα οποία διοργα-
νώνει ή στα οποία συµµετέχει έχουν σκοπό
την ενηµέρωση των πολιτών για την αποστο-
λή του, καθώς και την προαγωγή της συστη-
µατικής συνεργασίας του µε τις δηµόσιες
υπηρεσίες. Μέσα από αυτήν την επικοινω-
νιακή πολιτική ο Συνήγορος του Πολίτη επι-
χειρεί να αναδείξει καινούργιους κοινωνι-
κούς προβληµατισµούς και να συµβάλει
στην εφαρµογή νέας διοικητικής νοοτρο-
πίας στη λειτουργία των δηµόσιων υπηρε-
σιών, η οποία θα επηρεάσει θετικά την ποι-
ότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στον
πολίτη. 

2. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤOΥ
ΣΥΝΗΓOΡOΥ ΤOΥ
ΠOΛΙΤΗ ΣΕ ΠOΛΕΙΣ
ΕΚΤOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η Θεσσαλονίκη και η Κοµοτηνή ήταν οι δύο
πόλεις που επισκέφθηκε ο Συνήγορος του
Πολίτη κατά το έτος 2001, στο πλαίσιο της πά-
γιας πολιτικής του να επικοινωνεί συστηµατι-
κά µε πολίτες που κατοικούν σε πόλεις εκτός
Αττικής. Σκοπός της πρακτικής αυτής, την
οποία η Αρχή εγκαινίασε ήδη από τον πέµπτο
µήνα της λειτουργίας της, είναι να υπογραµ-
µίσει ότι ο θεσµός δεν είναι αθηνοκεντρικός,
αλλά έχει πανελλαδικό χαρακτήρα και να
εξοικειώσει τους πολίτες σε όλη την επικρά-
τεια µε τη διαµεσολαβητική λογική που διέ-
πει τη λειτουργία του και τον ρόλο του ως ελε-
γκτικού µηχανισµού της δηµόσιας διοίκησης. 
Oι επισκέψεις του Συνηγόρου του Πολίτη
στη Θεσσαλονίκη κατά τα δύο προηγούµενα
έτη επιβεβαίωσαν τη σοβαρότητα των προ-
βληµάτων που αναπόφευκτα προκύπτουν
από τη λειτουργία των δηµόσιων υπηρεσιών
στη δεύτερη σε µέγεθος πόλη της Ελλάδας,
αλλά και το έντονο ενδιαφέρον των κατοίκων
της για τη λειτουργία, το πεδίο αρµοδιότητας
και την αποτελεσµατικότητα της παρέµβα-
σης της Αρχής. Θεωρείται λοιπόν επιβεβλη-
µένο να επισκέπτεται τακτικά η Αρχή την
πόλη αυτή. Tο 2001 η επίσκεψη πραγµατο-

ποιήθηκε από τις 31 Oκτωβρίου έως τις 2
Νοεµβρίου µε ενδεκαµελές κλιµάκιο, το
οποίο απαρτιζόταν από τον Συνήγορο του
Πολίτη, δύο Βοηθούς Συνηγόρους και οκτώ
µέλη του επιστηµονικού προσωπικού. Στα
γραφεία του ∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσσα-
λονίκης, ο Συνήγορος του Πολίτη είχε την
ευκαιρία να συναντηθεί και να συνεργαστεί
εποικοδοµητικά µε εκπροσώπους του
Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης, της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των OΤΑ
και άλλων δηµόσιων υπηρεσιών, όπως και
µε κοινωνικούς φορείς της πόλης. Oι οµά-
δες εργασίας που συγκροτήθηκαν εξέτασαν
περιπτώσεις κακοδιοίκησης που εµφανίζο-
νται κυρίως στις δηµόσιες οικονοµικές
υπηρεσίες, στους φορείς κοινωνικής ασφά-
λισης και στα πολεοδοµικά γραφεία. Σε
δηµόσια οµιλία του, ο Συνήγορος του Πολί-
τη καθηγητής κ. Νικηφόρος ∆ιαµαντούρος
ανέπτυξε το θέµα: «Η λογική της διαµεσο-
λάβησης στη διαδικασία επίλυσης διαφο-
ρών». Aκολούθησε συζήτηση µε τη συµµε-
τοχή των καθηγητών του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κυρίων Ν.
Παρασκευόπουλου και Γ. Τσιάκαλου, καθώς
και της κυρίας Π. Λάµψα, εκπροσώπου
κίνησης πολιτών. Μεγάλο µέρος της επίσκε-
ψης αφιερώθηκε στην επαφή µε τους πολί-
τες είτε για την υποβολή νέων αναφορών
είτε για την ενηµέρωση ως προς την εξέλι-
ξη των αναφορών τους που έχουν ήδη υπο-
βληθεί. Στην επίσκεψη του Συνηγόρου του
Πολίτη δόθηκε σηµαντική δηµοσιότητα και
από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα της πόλης. 
Η επίσκεψη στην πόλη της Κοµοτηνής, που
πραγµατοποιήθηκε στις 6 και 7 Ιουνίου
2001, συνδέεται τόσο µε τον σηµαντικό
αριθµό αναφορών, τις οποίες έχουν υποβά-
λει στην Αρχή για διάφορα θέµατα κάτοικοι
της περιοχής, όσο και µε την ευρύτερη
σηµασία που έχει η παρουσία του θεσµού
σε µια ακριτική περιφέρεια, όπως αυτή της
Θράκης. Στις εγκαταστάσεις του Εµπορικού
και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Ροδόπης,
πενταµελές κλιµάκιο αποτελούµενο από τον
Συνήγορο του Πολίτη, δύο Βοηθούς Συνηγό-
ρους και δύο µέλη του επιστηµονικού προ-
σωπικού είχε την ευκαιρία να συναντηθεί
και να συνεργαστεί κατά τρόπο αποδοτικό
µε εκπροσώπους περιφερειακών, νοµαρ-
χιακών, δηµοτικών και άλλων δηµόσιων
υπηρεσιών και κοινωνικών φορέων, καθώς
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και µε πολίτες της περιοχής, οι οποίοι υπέ-
βαλαν σηµαντικό αριθµό νέων αναφορών
και έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την
έκταση και τα αποτελέσµατα της δράσης της
Αρχής. Σηµαντική ήταν και η προσέλευση
µελών της εγκαταστηµένης στην περιοχή
µουσουλµανικής µειονότητας, κυρίως για
θέµατα που αφορούν σε στέρηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας κατά το παρελθόν. Σε
δηµόσια οµιλία του, ο Συνήγορος του Πολί-
τη, καθηγητής κ. Νικηφόρος ∆ιαµαντούρος
ανέπτυξε το θέµα: «O Συνήγορος του Πολίτη
1998-2001. Έργο και προοπτικές». O τοπι-
κός Tύπος και τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα της
περιοχής έδωσαν εκτενή δηµοσιότητα στην
επίσκεψη του Συνηγόρου του Πολίτη. 

3. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ -
ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Στην παρούσα ενότητα αναφέρονται τα συνέ-
δρια, οι ηµερίδες και τα σεµινάρια στα
οποία συµµετείχαν ο Συνήγορος του Πολίτη,
οι Βοηθοί Συνήγοροι και τα µέλη του επι-
στηµονικού προσωπικού, όπως και οι υπό-
λοιπες εκδηλώσεις και δραστηριότητες που
διοργάνωσε η Αρχή µε στόχο την αποτίµηση
ή την προβολή του έργου της.

3.1 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - OΜΙΛΙΕΣ

Ιανουάριος 2001
1. Μαρία Μητροσύλη, Βοηθός Συνήγορος
του Πολίτη, Kύκλος Kοινωνικής Προστασίας.
∆ιάλεξη: «Ποιότητα ζωής και θέµατα κοινω-
νικής προστασίας. Η εµπειρία του Συνηγόρου
του Πολίτη», Αστυνοµική Ακαδηµία, Αθήνα.
2. Μαρία Μητροσύλη, Βοηθός Συνήγορος
του Πολίτη, Kύκλος Kοινωνικής Προστασίας.
Εισήγηση: «Η ποιότητα ζωής και ο Συνήγο-
ρος του Πολίτη», Περιφέρεια ∆υτικής Ελλά-
δας, Πάτρα.
3. Γιώργος Καµίνης, Βοηθός Συνήγορος του
Πολίτη, Kύκλος ∆ικαιωµάτων του Aνθρώπου.
Oµιλία: «O θεσµός του Συνηγόρου του Πολίτη
ως µέσο υπεράσπισης των δικαιωµάτων του
ανθρώπου», Ελληνική Oµάδα για τα ∆ικαιώ-
µατα των Μειονοτήτων και Ελληνικό Παρατη-
ρητήριο των Συµφωνιών του Ελσίνκι, Αθήνα.
4. Ανδρέας Τάκης, ειδικός επιστήµονας, Κύ-
κλος ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Oµιλία: «Oι θέσεις του Συνηγόρου του Πολί-
τη σχετικά µε το νέο νοµοσχέδιο για τη µε-

τανάστευση», Ένωση ∆ικαιωµάτων του Αν-
θρώπου, Αθήνα.

Φεβρουάριος 2001
5. Ανδρέας Τάκης, ειδικός επιστήµονας, Κύ-
κλος ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Oµιλία: «O θεσµός του Συνηγόρου του Πολί-
τη», Πολιτιστικός Σύλλογος ∆ήµου Παπάγου.
6. Μίλτος Παύλου, ειδικός επιστήµονας, Κύ-
κλος Κοινωνικής Προστασίας.
Oµιλία: «Μετανάστευση και νοµοθετικές
πρακτικές: οι προτάσεις του Συνηγόρου του
Πολίτη προς την Εθνική Επιτροπή για τα ∆ι-
καιώµατα του Ανθρώπου» στο συνέδριο µε
θέµα: «∆ηµόσια συζήτηση για το νέο νοµο-
σχέδιο για τους µετανάστες», Σωµατείο
«Πρωτοβουλία αλληλεγγύης στους µετανά-
στες» Ρεθύµνου, Ρέθυµνο Κρήτης.

Μάρτιος 2001
7. Νικηφόρος ∆ιαµαντούρος, Συνήγορος του
Πολίτη. 
Εισήγηση: «Προώθηση της ανεκτικότητας και
του σεβασµού απέναντι στην πολιτιστική,
εθνική και θρησκευτική πολυµορφία» και συ-
ντονισµός στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης
µε τίτλο «Προώθηση και ενθάρρυνση της δια-
φορετικότητας» σε ηµερίδα µε θέµα: «Προο-
δευτική διακυβέρνηση για τον 21ο αιώνα»,
Εθνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών, Αθήνα.
8. Μαρία Μητροσύλη, Βοηθός Συνήγορος
του Πολίτη, Kύκλος Kοινωνικής Προστασίας.
Εισήγηση: «Πολιτικές ψυχικής υγείας. Η
εφαρµογή του νόµου» στη διαβαλκανική
ηµερίδα µε τίτλο: «Νέες πρωτοβουλίες απα-
σχόλησης στην ψυχοκοινωνική αποκατάστα-
ση», Πανελλήνια Ένωση για την Ψυχοκοινω-
νική Αποκατάσταση και την Επαγγελµατική
Επανένταξη, Αθήνα.
9. Κώστας Μπακογιάννης, ειδικός επιστήµο-
νας, Κύκλος ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Εισήγηση: «Ανεξάρτητες αρχές. O θεσµός
του Συνηγόρου του Πολίτη», οµάδα εργασίας
για την υποστήριξη των θεσµικών µεταρρυθ-
µίσεων στην Αλβανία, Κέντρο Ευρωπαϊκού
Συνταγµατικού ∆ικαίου, Αθήνα. 

Απρίλιος 2001
10. Κατερίνα Μαρκετάκη, ειδική επιστήµο-
νας, Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας.
Oµιλία: «Συνήγορος του Πολίτη. Ρόλος και
λειτουργία της Αρχής» στο συνέδριο µε
θέµα: «Ανεξάρτητες αρχές», Ένωση Aνθρώ-
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πινων ∆ικαιωµάτων και ∆ικηγορικός Σύλλο-
γος Πρέβεζας, Πρέβεζα. 
11. Κώστας Μπακογιάννης, ειδικός επιστή-
µονας, Κύκλος ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Εισήγηση: «Ανεξάρτητες αρχές. O θεσµός
του Συνηγόρου του Πολίτη», οµάδα εργασίας
για την υποστήριξη των θεσµικών µεταρρυθ-
µίσεων στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµο-
κρατία της Μακεδονίας, Κέντρο Ευρωπαϊ-
κού Συνταγµατικού ∆ικαίου, Αθήνα. 

Μάιος 2001
12. Νικηφόρος ∆ιαµαντούρος, Συνήγορος
του Πολίτη.
Κεντρική εισήγηση: «Κοινωνικές εξελίξεις
στη σύγχρονη Ελλάδα και Ευρώπη», διεθνές
επιστηµονικό συνέδριο, Πάντειο Πανεπι-
στήµιο, Αθήνα.
13. Μαρία Μητροσύλη, Βοηθός Συνήγορος
του Πολίτη, Kύκλος Kοινωνικής Προστασίας.
Oµιλία: «Limites institutionnelles - Institu-
tions limites», ελληνοτουρκική ηµερίδα
που διοργάνωσε το περιοδικό Εκ των υστέ-
ρων, Αθήνα.
14. Κατερίνα Μαρκετάκη, ειδική επιστήµο-
νας, Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας.
Oµιλία: «∆ικαιώµατα χρηστών των υπηρε-
σιών ψυχικής υγείας» στο συνέδριο µε θέµα:
«∆υνατότητες κοινωνικής και επαγγελµατι-
κής αποκατάστασης ατόµων µε ψυχοκοινω-
νικά προβλήµατα στον Nοµό ∆ωδεκανήσου»
που συνδιοργάνωσαν το Κρατικό Θεραπευτή-
ριο Λέρου, η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ∆ω-
δεκανήσου και ο ∆ηµοτικός Oργανισµός
Πρόνοιας ∆ήµου Ροδίων, Ρόδος.
15. Ανδρέας Τάκης, ειδικός επιστήµονας, Κύ-
κλος ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Oµιλία: «Κράτος δικαίου και µετανάστευση»
σε ηµερίδα του Κόµµατος των Φιλελευθέ-
ρων για το µέλλον της µετανάστευσης στη
χώρα µας, Αθήνα.

Ιούνιος 2001
16. Ανδρέας Τάκης, ειδικός επιστήµονας, Κύ-
κλος ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Εισήγηση: «Πόσο δηµοκρατική είναι η
τέταρτη εξουσία», ετήσιο συνέδριο δηµο-
σιογραφίας της ΕΣΗΕΑ, Σαµοθράκη.
17. Ανδριανή Παπαδοπούλου, βοηθός επιστή-
µονας, Κύκλος ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Εισήγηση: «Εµπειρία και δραστηριότητα του
Συνηγόρου του Πολίτη» σε ηµερίδα µε
θέµα: «Ροµά της Ελλάδας. Στέγαση, εκπαί-

δευση, σχέση µε τις Αρχές, δικαιώµατα,
παραβιάσεις και αντιµετώπισή τους», Ελλη-
νική Oµάδα για τα δικαιώµατα των Μειονο-
τήτων και Ελληνικό Παρατηρητήριο των
Συµφωνιών του Ελσίνκι, Αθήνα.
18. Γιώργος Καµίνης, Βοηθός Συνήγορος του
Πολίτη, Kύκλος ∆ικαιωµάτων του Aνθρώπου.
Εισήγηση: «O Συνήγορος του Πολίτη και η
αρχή της διάκρισης των εξουσιών» σε εκ-
δήλωση µε θέµα: «Κράτος ∆ικαίου και Σύ-
νταγµα» που διοργάνωσε το περιοδικό Ισο-
πολιτεία και ο εκδοτικός οίκος Αντ. Ν. Σάκ-
κουλα, Αθήνα.

Αύγουστος 2001
19. Μαρία Μητροσύλη, Βοηθός Συνήγορος
του Πολίτη, Kύκλος Kοινωνικής Προστασίας.
Εισήγηση: «Παγκόσµια διάσκεψη του OΗΕ
κατά του ρατσισµού, των φυλετικών διακρί-
σεων, της ξενοφοβίας και της διεθνούς µι-
σαλλοδοξίας» σε συνέντευξη τύπου που δι-
οργάνωσε το Κέντρο Πληροφόρησης του
OΗΕ, Aθήνα.

Σεπτέµβριος 2001
20. Μίλτος Παύλου, ειδικός επιστήµονας,
Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας.
Oµιλία: «Ανεξάρτητη αρχή του Συνηγόρου
του Πολίτη: δικαιώµατα µεταναστών και δυ-
νατότητες προσφυγής» στο συνέδριο µε θέ-
µα: «∆ηµόσια συζήτηση για δυνατότητες
προσφυγής σε δηµόσιες υπηρεσίες», Σω-
µατείο «Πρωτοβουλία αλληλεγγύης στους
µετανάστες» Ρεθύµνου, Ρέθυµνο Κρήτης.
21. Μίλτος Παύλου, ειδικός επιστήµονας,
Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας.
Oµιλία: «Ενηµέρωση για δυνατότητες προ-
σφυγής φυσικών και νοµικών προσώπων
στην ανεξάρτητη αρχή του Συνηγόρου του
Πολίτη» στο συνέδριο µε θέµα: «∆ηµόσια
συζήτηση για δυνατότητες παρέµβασης των
µη κυβερνητικών οργανώσεων σε θέµατα
ρατσισµού και διακρίσεων», Ευρωπαϊκό
Αντιρατσιστικό ∆ίκτυο, Ρέθυµνο Κρήτης.

Oκτώβριος 2001
22. Νικηφόρος ∆ιαµαντούρος, Συνήγορος
του Πολίτη.
Oµιλία: «Συνήγορος του Πολίτη. O ρόλος των
ανεξάρτητων διοικητικών αρχών» στο συνέ-
δριο µε θέµα: «Μηχανισµοί ελέγχου στην ελ-
ληνική δηµόσια διοίκηση», Αστυνοµική Ακα-
δηµία, Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, Αθήνα.
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23. Νικηφόρος ∆ιαµαντούρος, Συνήγορος
του Πολίτη.
Συντονισµός συζήτησης µε θέµα: «Εφαρµο-
γή στην Ελλάδα του Χάρτη των Ευρωπαϊκών
Πολιτικών Κοµµάτων για µια µη ρατσιστική
κοινωνία», Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών
Μελετών και Ερευνών, Αθήνα.
24. Γιώργος Καµίνης, Βοηθός Συνήγορος του
Πολίτη, Kύκλος ∆ικαιωµάτων του Aνθρώπου.
Oµιλία: «Ανθρώπινα δικαιώµατα και ο
θεσµός του Συνηγόρου του Πολίτη», Σχολή
Εθνικής Ασφάλειας, Αθήνα. 
25. Γιώργος Καµίνης, Βοηθός Συνήγορος του
Πολίτη, Kύκλος ∆ικαιωµάτων του Aνθρώπου.
Συντονισµός συνεδρίασης µε θέµα: «Η δια-
φύλαξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των
ευρισκόµενων παράνοµα στη χώρα µετανα-
στών» στη συνδιάσκεψη µε θέµα: «Παράνοµη
µετανάστευση και αξιοπρέπεια των µετανα-
στών. Συνεργασία στη Μεσόγειο», Υπουργείο
Εξωτερικών - Γενική Γραµµατεία Απόδηµου
Ελληνισµού, Συµβούλιο της Ευρώπης, Aθήνα.
26. Γιώργος Καµίνης, Βοηθός Συνήγορος του
Πολίτη, Kύκλος ∆ικαιωµάτων του Aνθρώπου.
Παρουσίαση των γενικών συµπερασµάτων
της διηµερίδας µε θέµα: «Η εκτέλεση των
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου», Συµβούλιο
της Ευρώπης, Ελληνική Ένωση για τα ∆ικαι-
ώµατα του Ανθρώπου, Αθήνα.
27. Γιώργος Καµίνης, Βοηθός Συνήγορος του
Πολίτη, Kύκλος ∆ικαιωµάτων του Aνθρώπου.
Oµιλία: «O Συνήγορος του Πολίτη και οι
συνθήκες κράτησης στα αστυνοµικά τµήµα-
τα» στη διηµερίδα µε θέµα: «Η πάλη κατά
των βασανιστηρίων. Μια ιστορία χωρίς
τέλος», Ελληνικό Τµήµα της ∆ιεθνούς
Αµνηστίας, Αθήνα.
28. Γιώργος Καµίνης, Βοηθός Συνήγορος του
Πολίτη, Kύκλος ∆ικαιωµάτων του Aνθρώπου.
Εισήγηση: «Η προστασία του ιδιωτικού βίου
στην εποχή του ∆ιαδικτύου και της κοινω-
νίας της πληροφορίας» σε συνέδριο µε
θέµα: «Η πορεία προς το Ευρωπαϊκό
Σύνταγµα και η πρόσφατη αναθεώρηση του
Ελληνικού Συντάγµατος. Σκέψεις, τάσεις και
προοπτική», Κέντρο ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊ-
κού Oικονοµικού ∆ικαίου, Θεσσαλονίκη.

Νοέµβριος 2001
29. Νικηφόρος ∆ιαµαντούρος, Συνήγορος
του Πολίτη.
Oµιλία: «Εµπιστοσύνη, κοινωνικό κεφάλαιο

και η αναζήτηση ενός νέου υποδείγµατος
των σχέσεων κράτους-πολίτη στην Ελλάδα»
στην εκδήλωση µε θέµα: «Faculty Retreat
on Academic Integrity», Αµερικανικό Κολ-
λέγιο Ελλάδας, Βουλιαγµένη.
30. Γιώργος Καµίνης, Βοηθός Συνήγορος του
Πολίτη, Kύκλος ∆ικαιωµάτων του Aνθρώπου.
Oµιλία: «O Συνήγορος του Πολίτη ως µηχα-
νισµός προστασίας των δικαιωµάτων του
ανθρώπου», Φιλοπρόοδος Όµιλος Βροντά-
δου, Χίος. 

∆εκέµβριος 2001
31. Νικηφόρος ∆ιαµαντούρος, Συνήγορος
του Πολίτη.
Oµιλία: «Προωθώντας τη λογοδοσία σε µια
δηµοκρατική κοινωνία. Η περίπτωση του
Ombudsman», εκδήλωση αποφοίτων του
Αµερικανικού Κολλεγίου Ελλάδας, Αθήνα.
32. Νικηφόρος ∆ιαµαντούρος, Συνήγορος
του Πολίτη.
Εισήγηση: «Εκδηµοκρατισµός και ανθρώπι-
να δικαιώµατα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Παραδοσιακοί µηχανισµοί προστασίας και ο
ανερχόµενος ρόλος της διαµεσολάβησης» σε
διεθνές συνέδριο µε θέµα: «Η συνταγµατική
αναθεώρηση στη σηµερινή Ευρώπη», Ευρω-
παϊκό Κέντρο ∆ηµοσίου ∆ικαίου, Αθήνα.
33. Σπυριδούλα Καλαντζή, ειδική επιστήµο-
νας, Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας.
Εισήγηση: «Ενηµέρωση για θέµατα που
αφορούν την κοινωνική προστασία. Αρµοδιό-
τητες του Συνηγόρου του Πολίτη» σε ηµερίδα
µε τίτλο: «Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ποικι-
λοµορφία και ∆ηµοκρατία. Oι Ροµά στη Νο-
τιοανατολική Ευρώπη», Ελληνικό Παρατηρη-
τήριο των Συµφωνιών του Ελσίνκι (Γραφείο
Ροµά), Αθήνα.
34. Καλλιόπη Λυκοβαρδή, βοηθός επιστή-
µονας, Κύκλος ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Εισήγηση: «Βίαιη αποβολή των Ροµά από
καταυλισµούς και καταχρηστική συµπεριφο-
ρά αστυνοµικών οργάνων κατά τη διενέργεια
ελέγχων» σε ηµερίδα µε τίτλο: «Νοτιοανατο-
λική Ευρώπη. Ποικιλοµορφία και δηµοκρα-
τία. Oι Ροµά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη»,
Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συµφωνιών του
Ελσίνκι (Γραφείο Ροµά), Αθήνα.
35. Ανδρέας Τάκης, ειδικός επιστήµονας, Κύ-
κλος ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Παράδοση σεµιναριακού µαθήµατος µε θέµα:
«Κοινωνία των πληροφοριών και Σύνταγµα»,
Εθνική Σχολή ∆ικαστών, Θεσσαλονίκη. 
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3.2 ΠΑΡΑΚOΛOΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ

Ιανουάριος 2001
Συµµετοχή των ειδικών επιστηµόνων του
Κύκλου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου Ανδρέα
Τάκη και Σουζάννας Βέρνυ και των βοηθών
επιστηµόνων Καλλιόπης Λυκοβαρδή και Αν-
δριανής Παπαδοπούλου σε σεµινάριο επι-
µόρφωσης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και
τη διεκδίκησή τους, που διοργάνωσε στην
Aθήνα η Ελληνική Oµάδα για τα ∆ικαιώµατα
των Μειονοτήτων και το Ελληνικό Παρατη-
ρητήριο των Συµφωνιών του Ελσίνκι.

Μάιος και Oκτώβριος 2001
Συµµετοχή της Καλλιόπης Στεφανάκη, βοη-
θού επιστήµονα του Κύκλου ∆ικαιωµάτων
του Ανθρώπου, ως εκπροσώπου της Αρχής
σε δύο συναντήσεις οµάδων εργασίας στην
Αθήνα, που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων της Ύπατης Αρµοστείας του
OHE για θέµατα πρόσβασης στο άσυλο και
υποδοχής και ένταξης προσφύγων. 

Ιούλιος 2001
Συµµετοχή των Γιάννη Κωστή και Κωνσταντί-
νας Πρεβεζάνου, ειδικών επιστηµόνων του
Κύκλου Κοινωνικής Προστασίας, Κώστα Μπα-
κογιάννη και Μάριου Πρωτοπαπά, ειδικών
επιστηµόνων των Κύκλων ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου και Σχέσεων Κράτους-Πολίτη αντί-
στοιχα, Νίκου ∆ουλαδίρη και Αναστασίας Μα-
τανά, βοηθών επιστηµόνων των Κύκλων Σχέ-
σεων Κράτους-Πολίτη και ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου αντίστοιχα, στο 25ο ∆ιεθνές Συνέ-
δριο ∆ιοικητικών Επιστηµών που διοργάνωσε
στη Βουλιαγµένη το ∆ιεθνές Ινστιτούτο ∆ιοι-
κητικών Επιστηµών µε θέµα: «La conduite de
l’action publique au XXIe siècle».

4. ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ
ΕΤΩΝ ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑΣ 
ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
Με την ευκαιρία της συµπλήρωσης τριών ετών
λειτουργίας του θεσµού, ο Συνήγορος του Πο-
λίτη διοργάνωσε στις 27 Σεπτεµβρίου 2001
εκδήλωση στα γραφεία της Αρχής, στην οποία
παρέστησαν ο Πρωθυπουργός κ. Κ. Σηµίτης
ως κεντρικός οµιλητής, υπουργοί, βουλευτές,

εκπρόσωποι των κοµµάτων, της δικαστικής
εξουσίας και κοινωνικών και επιστηµονικών
φορέων, καθώς και µέλη της ακαδηµαϊκής
κοινότητας και άλλων ανεξάρτητων αρχών,
στελέχη υπουργείων, περιφερειακών υπηρε-
σιών, Oργανισµών Tοπικής Aυτοδιοίκησης και
άλλων δηµόσιων νοµικών προσώπων. 
Στην οµιλία του, ο Πρωθυπουργός κ. Κ. Ση-
µίτης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την
πορεία του θεσµού του Συνηγόρου του Πολί-
τη κατά την πρώτη τριετία της λειτουργίας
του και επιβεβαίωσε την ενεργό και ανεπι-
φύλακτη στήριξή του σε αυτόν. Επιχειρώντας
την αποτίµηση του έργου της Αρχής, ο Συνή-
γορος του Πολίτη καθηγητής κ. Νικηφόρος
∆ιαµαντούρος επισήµανε τις χρόνιες δυσλει-
τουργίες της δηµόσιας διοίκησης που εξα-
κολουθούν να δυσχεραίνουν κάθε προσπά-
θεια εξυγίανσης και εκσυγχρονισµού της.
Ταυτόχρονα όµως υπογράµµισε και την ιδιαί-
τερη σηµασία που αποκτούν τα απτά θετικά
αποτελέσµατα τα οποία είχε µέχρι σήµερα η
λειτουργία της Αρχής στην κατεύθυνση της
κάµψης αυτών των αντιστάσεων. 

5. ∆ΙOΡΓΑΝΩΣΗ
ΗΜΕΡΙ∆ΩΝ ΣΕ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ
ΑΛΛOΥΣ ΦOΡΕΙΣ
Το 2001 συνεχίστηκε η πρακτική της αµοι-
βαίας ενηµέρωσης και συνεργασίας στο
πλαίσιο ηµερίδων που διοργάνωσε η Αρχή
από κοινού µε δηµόσιες υπηρεσίες, οι
οποίες εµπλέκονται σε µεγάλο αριθµό υπο-
θέσεων που χειρίζεται ο Συνήγορος του Πο-
λίτη. Oι πρωτοβουλίες αυτές αποβλέπουν
κυρίως στην κατηγοριοποίηση και στην ανά-
δειξη της σηµασίας των προβληµάτων που
αντιµετωπίζουν οι πολίτες, στην από κοινού
προσέγγιση των εφαρµοστέων διατάξεων
και στην πληρέστερη κατανόηση του θεσµι-
κού πλαισίου στο οποίο αναπτύσσεται η πα-
ρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη. 

5.1 ∆ΙOΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΣΕ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤO ΓΕΝΙΚO ΛOΓΙΣΤΗΡΙO
ΤOΥ ΚΡΑΤOΥΣ
O Συνήγορος του Πολίτη, έχοντας ήδη σηµα-
ντική εµπειρία από την αντιµετώπιση µεγά-
λου αριθµού συνταξιοδοτικών θεµάτων που
προκαλούνται από την αµφισηµία ή τα κενά
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των εφαρµοστέων διατάξεων, θεώρησε ιδι-
αίτερα χρήσιµη τη συζήτηση των σηµαντικό-
τερων από αυτά στο πλαίσιο ηµερίδας µε
θέµα: «Προβλήµατα και λύσεις στην κοινω-
νική ασφάλεια», την οποία διοργάνωσε στις
11 Μαΐου 2001 στην Αθήνα σε συνεργασία
µε το ΓΛK. Η ηµερίδα αποτέλεσε εξάλλου
ευκαιρία ενηµέρωσης για την αποστολή και
το έργο της Αρχής, όπως και για τη θεµε-
λίωση σχέσεων αµοιβαίας εµπιστοσύνης
και πνεύµατος συνεργασίας µε τις υπηρε-
σίες του ΓΛK. O Συνήγορος του Πολίτη, η
Βοηθός Συνήγορος, υπεύθυνη του Kύκλου
Kοινωνικής Προστασίας Μαρία Μητροσύλη
και µέλη του επιστηµονικού προσωπικού
του Κύκλου ανέπτυξαν τα ακόλουθα θέµατα:
1. Νικηφόρος ∆ιαµαντούρος, Συνήγορος του
Πολίτη.
Oµιλία: «O Συνήγορος του Πολίτη και η υπη-
ρεσία συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους».
2. Μαρία Μητροσύλη, Βοηθός Συνήγορος
του Πολίτη, Kύκλος Kοινωνικής Προστασίας.
Εισήγηση: «O ρόλος και η αποστολή του
Κύκλου Κοινωνικής Προστασίας του Συνη-
γόρου του Πολίτη στην επίλυση θεµάτων
κοινωνικής ασφάλειας».
3. Παυλίνα Κοντογεωργοπούλου και Πανα-
γιώτης Τσακανίκας, ειδικοί επιστήµονες,
Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας.
Εισήγηση: «Η εφαρµογή της αρχής της
νοµιµότητας από το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους».
4. Κατερίνα Μαρκετάκη, ειδική επιστήµο-
νας, Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας.
Εισήγηση: «Προτάσεις του Συνηγόρου του
Πολίτη για την εξάλειψη φαινοµένων κακο-
διοίκησης στον χειρισµό θεµάτων κοινωνι-
κής ασφάλειας».

5.2 ∆ΙOΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΣΕ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤOΝ OΡΓΑΝΙΣΜO
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Μεγάλο µέρος των υποθέσεων που χειρίζε-
ται ο Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας
αφορά σε ασφαλισµένους του OΓΑ. Η ηµερί-
δα µε θέµα: «Συνεργασία OΓΑ και Συνηγό-
ρου του Πολίτη για την καλύτερη παροχή
υπηρεσιών στους ασφαλισµένους του OΓΑ»,
που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα στις 19
Νοεµβρίου 2001 σε συνεργασία µε τον OΓA,
έδωσε την ευκαιρία της άµεσης ανταλλαγής
απόψεων για την αντιµετώπιση σοβαρών
ερµηνευτικών προβληµάτων της σχετικής
νοµοθεσίας και έθεσε το πλαίσιο µιας διαρ-
κέστερης συνεργασίας, που αναµένεται να
αποβεί αµοιβαία επωφελής. Η Βοηθός
Συνήγορος και µέλη του επιστηµονικού
προσωπικού του Κύκλου Κοινωνικής Προ-
στασίας ανέπτυξαν τα ακόλουθα θέµατα.
1. Μαρία Μητροσύλη, Βοηθός Συνήγορος
του Πολίτη, Kύκλος Kοινωνικής Προστασίας.
Εισήγηση: «O ρόλος του Κύκλου Κοινωνι-
κής Προστασίας του Συνηγόρου του Πολίτη
στην επίλυση θεµάτων κοινωνικής ασφάλει-
ας αγροτών».
2. Παυλίνα Κοντογεωργοπούλου, ειδική επι-
στήµονας και Τασούλα Τοπαλίδου, βοηθός
επιστήµονας.
Εισήγηση: «Προβλήµατα από τη µετεξέλιξη
του OΓΑ σε φορέα κύριας ασφάλισης (αγρο-
τική ιδιότητα, ανταποκριτές, υπαγωγή στην
ασφάλιση)».
3. Ρένα Παπαδάκη, ειδική επιστήµονας και
∆ανάη Παπαλουκά, βοηθός επιστήµονας.
Εισήγηση: «Προβλήµατα κακοδιοίκησης
στον OΓΑ σε θέµατα ασφάλισης, συντάξεων,
παροχών υγείας και οικογενειακών επιδοµά-
των. Προτάσεις για οργανωτικές βελτιώσεις».
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