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1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧOΛΙΑ
Κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών λειτουρ-
γίας του, ο Συνήγορος του Πολίτη ανέπτυξε
εκτενείς δραστηριότητες στην επαφή του µε
το διεθνές περιβάλλον. O διεθνής προσανα-
τολισµός της Αρχής αντανακλά την πεποίθη-
ση πως η διεθνής συνεργασία και η ανταλ-
λαγή εµπειριών συµβάλλουν ουσιαστικά
στην ποιοτική βελτίωση των µεθόδων και
των πρακτικών αντιµετώπισης των προβλη-
µάτων των πολιτών, στη διεύρυνση των
δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού της
και, κατ’ επέκταση, στην ενίσχυση της απο-
τελεσµατικότητας και του κύρους της.
Κατά τη διάρκεια του 2001 συνεχίστηκε µε
εντατικούς ρυθµούς η συνεργασία του Συνη-
γόρου του Πολίτη µε το Συµβούλιο της Ευ-
ρώπης, στο πλαίσιο του προγράµµατος
«Συµβολή στη σύσταση και τη δικτύωση
διαµεσολαβητικών θεσµών κυρίως σε κράτη
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης». Για την
υλοποίηση του προγράµµατος δηµιουργή-
θηκε ειδική υπηρεσιακή µονάδα εντός της
Αρχής. 
Περαιτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη πύκνω-
σε τις επαφές του µε οµολόγους του στο
εξωτερικό, έδωσε µια σειρά διαλέξεων σε
διεθνή συνέδρια, πανεπιστήµια και κέντρα
έρευνας δηµόσιων πολιτικών και συµµετέ-
σχε σε διεθνείς συναντήσεις µε αντικείµενο
τον θεσµό του Ombudsman. Ανάλογες δρα-
στηριότητες είχαν και οι Βοηθοί Συνήγοροι,
καθώς και µέλη του ειδικού επιστηµονικού
προσωπικού. 
Tον Μάιο πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα,
υπό την αιγίδα της Αρχής, διεθνής συνάντηση
εργασίας µε θέµα: «O ρόλος του Συνηγόρου
του Πολίτη στην προστασία του περιβάλλο-
ντος». Τέλος, τον Oκτώβριο 2001 πραγµατο-
ποιήθηκε στα γραφεία του Συνηγόρου του
Πολίτη διεθνής συνάντηση εργασίας µε τη
συµµετοχή αλλοδαπών Ombudsmen και
πανεπιστηµιακών µε θέµα: «O Συνήγορος
του Πολίτη - Tρία χρόνια λειτουργίας», που
στόχευε στη διατύπωση µιας συνολικής απο-
τίµησης των τριών πρώτων ετών λειτουργίας
της Αρχής.

2. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΕ ΤO ΣΥΜΒOΥΛΙO ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
∆ΗΜΙOΥΡΓΙΑ ΚΑΙ TH
∆ΙΚΤΥΩΣΗ ΘΕΣΜΩΝ
OMBUDSMAN ΣΤΗ
ΝOΤΙOΑΝΑΤOΛΙΚΗ
ΕΥΡΩΠΗ 

Η συνεργασία της Αρχής µε το Συµβούλιο
της Ευρώπης ξεκίνησε από τα τέλη του
1999. Το έτος 2000 ο Συνήγορος του Πολίτη
εκπόνησε σχέδιο δράσης στο πλαίσιο της
Πρώτης Τράπεζας του Συµφώνου Σταθερό-
τητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που
αφορά στην υλοποίηση δράσεων θεσµικής
οικοδόµησης, µε έµφαση στη δηµιουργία
διαµεσολαβητικών θεσµών ικανών να προα-
γάγουν τη δηµοκρατία και τα δικαιώµατα του
ανθρώπου. Η τυπική έναρξη λειτουργίας του
προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε στις
αρχές του 2001. Στόχος των δράσεων που
εντάσσονται στο πρόγραµµα είναι η συµβολή
στη συγκρότηση και η µεσοπρόθεσµη στή-
ριξη των νέων διαµεσολαβητικών θεσµών
στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης,
η κατάρτιση και η επιµόρφωση του προσω-
πικού τους, καθώς και η δηµιουργία άτυπων
διεθνών δικτύων παρακολούθησης και ενί-
σχυσής τους σε µεγαλύτερο χρονικό βάθος.
Το πρόγραµµα αυτό χρηµατοδοτήθηκε απο-
κλειστικά από την ελληνική κυβέρνηση, στο
πλαίσιο έκτακτης οικονοµικής εισφοράς της
στη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ικαιωµάτων του Αν-
θρώπου του Συµβουλίου της Ευρώπης.
Κατά τη διάρκεια του 2000 (βλ. Ετήσια έκ-
θεση 2000, κεφ. Θ’), µέλη του επιστηµονι-
κού προσωπικού της Αρχής συµµετείχαν σε
επιµορφωτικά σεµινάρια ή αποστολές βρα-
χείας διάρκειας σε κράτη της Νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης. Oι επαφές αυτές εντατικο-
ποιήθηκαν το 2001, µε αποτέλεσµα ο Συνή-
γορος του Πολίτη να έχει αναδειχθεί σήµε-
ρα σε έναν από τους βασικότερους εταίρους
του Συµβουλίου της Ευρώπης στις σχετικές
µε διαµεσολαβητικούς θεσµούς δράσεις σε
κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
Αναλυτικά, οι δραστηριότητες κατά τη διάρ-
κεια του 2001 διαµορφώθηκαν ως εξής: Tον
Φεβρουάριο ο ειδικός επιστήµονας Μιλτιά-
δης Παύλου και η βοηθός επιστήµονας
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Καλλιόπη Λυκοβαρδή έλαβαν µέρος σε σύ-
ντοµη εκπαιδευτική αποστολή στην Πρίστι-
να, στο πλαίσιο της οποίας µετέφεραν στο
προσωπικό του νεοσύστατου θεσµού στο
Κόσοβο γνώσεις και πρακτικές σχετικές µε
τον χειρισµό υποθέσεων πολιτών. Ακόµη, οι
απεσταλµένοι συζήτησαν µε τον Ombuds-
man και τους Βοηθούς του θέµατα που σχε-
τίζονται µε τον ρόλο του θεσµού και τις δυ-
σκολίες που αντιµετωπίζει κατά την εκτέλε-
ση της αποστολής του στη συγκεκριµένη
περιοχή.
Tον Μάρτιο ο Συνήγορος του Πολίτη αποδέ-
χθηκε πρόταση συνεργασίας του Κέντρου
για τη Μελέτη της ∆ηµοκρατίας (Center for
the Study of Democracy, CSD) της Βουλγα-
ρίας, για την υποστήριξη του προγράµµατος
«Προώθηση των ευρωπαϊκών προτύπων για
τα ανθρώπινα δικαιώµατα: δηµιουργία θε-
σµού Ombudsman στη Βουλγαρία». Το
πρόγραµµα εκπονείται από το CSD στο
πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη δηµοκρα-
τία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής. Η έναρξη υλοποίησής
του τοποθετείται στις αρχές του 2002. 
Tον Μάιο ο Συνήγορος του Πολίτη και ο ειδι-
κός επιστήµονας ∆ηµήτρης Χριστόπουλος
συµµετείχαν σε συνάντηση απολογισµού του
προγράµµατος του Συµβουλίου της Ευρώ-
πης για την ενίσχυση των θεσµών Ombuds-
man στις χώρες του Συµφώνου Σταθερότη-
τας. Η συνάντηση, που διοργανώθηκε από το
Συµβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο,
είχε σκοπό την αξιολόγηση των ενεργειών
υλοποίησης του προγράµµατος, την προ-
σαρµογή της µεθοδολογίας του σύµφωνα µε
τις πραγµατικές ανάγκες των θεσµών που
δέχονται βοήθεια, καθώς και τον σχεδιασµό
στρατηγικής που θα επιτρέψει την εντατικο-
ποίηση των σχετικών δραστηριοτήτων κατά
την περίοδο 2000-2001. 
Τον Ιούλιο ο Συνήγορος του Πολίτη, σε
συνεργασία µε την Αποστολή OΑΣΕ στην
Oµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλα-
βίας και το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης της Γιου-
γκοσλαβίας, διοργάνωσε διήµερη συνάντη-
ση εργασίας στο Βελιγράδι µε θέµα: «Επι-
λογή προτύπου για τον Ombudsman της
Oµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκο-
σλαβίας». Η ελληνική αντιπροσωπεία απο-
τελείτο από τον Συνήγορο του Πολίτη, τους
Βοηθούς Συνηγόρους Γιώργο Καµίνη και
Αλίκη Κουτσουµάρη και την ειδική επιστή-

µονα Αιµιλία Λιάσκα. Η Αρχή ήταν ο κύριος
χρηµατοδότης της συνάντησής, τις εργασίες
της οποίας άνοιξε ο Συνήγορος του Πολίτη,
καθηγητής Νικηφόρος ∆ιαµαντούρος. Oι
εισηγήσεις των µελών της ελληνικής αντι-
προσωπείας αφορούσαν στην παρουσίαση
των υπηρεσιών του Γραφείου του Συνηγόρου
του Πολίτη και σε σχολιασµό επί του περιε-
χοµένου δύο νοµοσχεδίων για τον Ombuds-
man της χώρας. 
Tον Σεπτέµβριο, ύστερα από σχετικό αίτηµα
από τη ∆ιεύθυνση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ-
που του Συµβουλίου της Ευρώπης, η Αρχή
κατέθεσε γνωµοδότηση στο σχέδιο νόµου
για τον Ombudsman της Σλοβακίας. Τη
γνωµοδότηση προετοίµασαν οι ειδικοί επι-
στήµονες Μαρία Λιαδή και Χρύσα Χατζή. 
Tον Νοέµβριο, οι ειδικοί επιστήµονες Μα-
ρία Λιαδή και Χρύσα Χατζή συµµετείχαν στις
εργασίες διεθνούς συνεδρίου στη Λιου-
µπλιάνα Σλοβενίας µε θέµα: «Oι σχέσεις
ανάµεσα στον Ombudsman και τα δικαστι-
κά σώµατα», στο οποίο παρουσίασαν εισή-
γηση µε τίτλο: «Εφαρµογή δικαιοσύνης. O
Συνήγορος του Πολίτη της Ελλάδας και η
αποτελεσµατικότητα της δικαστικής προ-
στασίας». Η εκδήλωση αποτέλεσε πρωτο-
βουλία του Ombudsman της Σλοβενίας, µε
χρηµατοδότηση από τον Ombudsman της
Σουηδίας και το Συµβούλιο της Ευρώπης. 
Tον Νοέµβριο ο Συνήγορος του Πολίτη
πραγµατοποίησε επίσκεψη στα Τίρανα, µε
σκοπό την προώθηση της θεσµικής συνερ-
γασίας µεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας και
ειδικότερα την εξέταση ενεργειών για την
ενίσχυση του οµόλογου θεσµού της Αλβα-
νίας. O Συνήγορος του Πολίτη είχε επίσης
εθιµοτυπικές συναντήσεις µε τον Πρόεδρο
της ∆ηµοκρατίας της Αλβανίας κ. Rexhep
Meidani, τον Yπουργό ∆ικαιοσύνης κ. Sokol
Nako, τον Yπουργό ∆ηµοσίων Έργων και
Τουρισµού κ. Bashkim Fino, τον επικεφα-
λής του Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου κ. Feh-
mi Abdiu και τον Πρόεδρο του Ανωτάτου ∆ι-
καστηρίου κ. Thimio Kondi.
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3. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΕ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ, ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ
ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
∆ΙΕΘΝOΥΣ
ΠΡOΣΑΝΑΤOΛΙΣΜOΥ

O Συνήγορος του Πολίτη, οι Βοηθοί Συνήγο-
ροι και µέλη του επιστηµονικού προσωπι-
κού της Αρχής έλαβαν µέρος σε δραστηριό-
τητες µε διεθνή προσανατολισµό, που είχαν
ως αντικείµενο την προαγωγή του θεσµού
και ως ευρύτερο στόχο την εξοικείωση µε
πρακτικές διαµεσολάβησης που έχουν χρη-
σιµοποιηθεί σε άλλες χώρες, καθώς και την
ενηµέρωση της διεθνούς κοινότητας των
Ombudsmen για την εξέλιξη του θεσµού
στην Ελλάδα. 

O Συνήγορος του Πολίτη

O Συνήγορος του Πολίτη καθηγητής Νικη-
φόρος ∆ιαµαντούρος συµµετέσχε στα ακό-
λουθα συνέδρια και έδωσε τις ακόλουθες
διαλέξεις.
Τον Απρίλιο έδωσε δύο διαλέξεις σε συνέ-
δριο που διοργάνωσε το Massachusetts
Institute of Technology στο Cambridge των
Ηνωµένων Πολιτειών, µε θέµατα: «∆ηµο-
κρατία, διακυβέρνηση και δηµόσια διοίκη-
ση στην Ελλάδα: αναζητώντας ένα νέο υπό-
δειγµα» και «Ελλάδα και δηµοκρατία στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη» αντίστοιχα.
Tον Μάιο, στο πλαίσιο επίσηµης επίσκεψης
στην Επίτροπο ∆ιοίκησης της Κύπρου, έδωσε
δύο διαλέξεις στη Λευκωσία: την πρώτη σε
εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον Όµιλο
Προβληµατισµού για τον Εκσυγχρονισµό της
Κοινωνίας Κύπρου, µε θέµα: «∆ηµοκρατία,
διακυβέρνηση και µεταρρύθµιση της δηµό-
σιας διοίκησης: ο ρόλος του Συνηγόρου του
Πολίτη» και τη δεύτερη σε εκδήλωση που δι-
οργανώθηκε από το Πανεπιστήµιο Κύπρου
µε θέµα: «O Συνήγορος του Πολίτη στην Ελ-
λάδα σε ευρωπαϊκή προοπτική». 
Tον Σεπτέµβριο έλαβε µέρος σε συνέδριο
που πραγµατοποιήθηκε από το European
Consortium for Political Research στο
Canterbury της Αγγλίας, όπου προήδρευσε
σε συνεδρία µε θέµα: «Χρηµατοδότηση και
χορηγία των πολιτικών κοµµάτων». 

Tον Σεπτέµβριο συµµετέσχε σε διεθνές συνέ-
δριο µε θέµα: «Η έννοια του Ombudsman:
προοπτικές και προκλήσεις για τον 21ο αι-
ώνα», που διοργανώθηκε στη Λευκωσία από
την Επίτροπο ∆ιοίκησης Kύπρου, µε την ευ-
καιρία της συµπλήρωσης δέκα ετών λειτουρ-
γίας του θεσµού στην Kύπρο. Στο συνέδριο ο
Συνήγορος του Πολίτη είχε εισήγηση µε θέ-
µα: «∆ηµοκρατία, λογοδοσία και ο θεσµός
του Ombudsman». 
Τον ίδιο µήνα ο Συνήγορος του Πολίτη προή-
δρευσε στην πρώτη συνεδρία του σεµιναρίου
«Oι Ombudsmen εναντίον των διακρίσεων»
για τους εθνικούς και τοπικούς Ombudsmen
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που διοργανώθηκε
στις Βρυξέλλες από τον Ευρωπαίο Συνήγορο
του Πολίτη και τον Φλαµανδό Ombudsman
της Βελγικής Oµοσπονδίας (Vlaams Om-
budsman), µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής. 
Tον Σεπτέµβριο επίσης, ο Συνήγορος του
Πολίτη συµµετέσχε στο συνέδριο «EU - La-
tin America/Caribbean Conference for
Ombudsman and National Human Rights
Institutions», που διοργανώθηκε από το
Υπουργείο Εξωτερικών και το Κέντρο Aν-
θρώπινων ∆ικαιωµάτων της ∆ανίας στην Κο-
πεγχάγη, µε αντικείµενο τη συνεργασία των
Ombudsmen και των εθνικών θεσµών για τα
δικαιώµατα του ανθρώπου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης µε τους οµόλογους θεσµούς στα
κράτη της Λατινικής Αµερικής και της Κα-
ραϊβικής.
Tον Νοέµβριο ο Συνήγορος του Πολίτη µαζί
µε τους Ευρωπαίους οµολόγους του έλαβε
µέρος στο 7ο Στρογγυλό Τραπέζι του Συµ-
βουλίου της Ευρώπης, που διοργανώθηκε
από τη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου του Συµβουλίου της Ευρώπης
στη Ζυρίχη, και προήδρευσε σε σεµινάριο
µε θέµα: «Σεβασµός των δικαιωµάτων του
ανθρώπου από την αστυνοµία και άλλες αρ-
χές τήρησης του νόµου».

Βοηθοί Συνήγοροι του Πολίτη 

Tον Απρίλιο ο Βοηθός Συνήγορος του Πολί-
τη Γιώργος Καµίνης, υπεύθυνος για τον Κύ-
κλο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, ήταν ο
κεντρικός οµιλητής σε εκδήλωση µε θέµα:
«O ρόλος του Έλληνα Συνηγόρου του Πολίτη
ως εγγυητή των δικαιωµάτων του ανθρώ-
που», η οποία διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη
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από τη Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας
στα Ηνωµένα Έθνη, στο πλαίσιο των εργα-
σιών της Επιτροπής Aνθρώπινων ∆ικαιωµά-
των του OΗΕ.
Tον Μάιο η Βοηθός Συνήγορος Μαρία Μη-
τροσύλη, υπεύθυνη για τον Κύκλο Κοινωνι-
κής Προστασίας, είχε συνάντηση εργασίας
µε τον Γάλλο Συνήγορο του Πολίτη κ. Bernard
Stasi και στελέχη της γαλλικής Αρχής στο
Παρίσι, µε αντικείµενο ζητήµατα που αφο-
ρούν στην οργάνωση και στην ανεξαρτησία
του θεσµού, στην οικονοµική του αυτοτέλεια
και στις σχέσεις του µε τη διοίκηση.
Tον Μάιο επίσης η Βοηθός Συνήγορος
Αλίκη Κουτσουµάρη, υπεύθυνη για τον Κύ-
κλο Σχέσεων Κράτους-Πολίτη, έλαβε µέρος
σε σεµινάριο που διοργανώθηκε στο Λονδί-
νο από τον οργανισµό Public Administration
International, µε γενικό θέµα: «Όταν οι πο-
λίτες διαµαρτύρονται».
Τον Ιούλιο ο Βοηθός Συνήγορος Γιώργος
Καµίνης συµµετέσχε σε σεµινάριο που δι-
οργανώθηκε στη Βηρυτό από το Ινστιτούτο
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου της πόλης, και
είχε ως αντικείµενο την παρουσίαση από
τον Υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης
του Λιβάνου και τον ∆ικηγορικό Σύλλογο
Βηρυτού σχεδίων νόµου για τη σύσταση Συ-
νηγόρου του Πολίτη στο Λίβανο. Στο πλαίσιο
του σεµιναρίου ο κ. Γιώργος Καµίνης πραγ-
µατοποίησε οµιλία µε θέµα: «Θεµελιώδεις
αρχές που διέπουν τον θεσµό του Ombuds-
man». 
Tον ∆εκέµβριο ο Βοηθός Συνήγορος Γιάν-
νης Μιχαήλ, υπεύθυνος για τον Κύκλο Ποιό-
τητας Zωής, έλαβε µέρος σε διεθνές συνέ-
δριο που διοργανώθηκε στην Κωνσταντινού-
πολη από το Πανεπιστήµιο Yildiz και το
Ινστιτούτο Goethe µε θέµα: «Περιφερεια-
κός σχεδιασµός στην Ευρωπαϊκή Ένωση -
Oικολογικές και οικονοµικές προοπτικές».

Ειδικό επιστηµονικό προσωπικό 

Tον Φεβρουάριο, στο πλαίσιο του δικτύου
αλληλοενηµέρωσης και συνεργασίας του
Συνηγόρου του Πολίτη µε τους ευρωπαίους
οµολόγους του, οι ειδικοί επιστήµονες Ζήνα
Ασηµακοπούλου, Νίκος Βίττης, Σέργιος
∆ρόσος και Χρύσα Χατζή συµµετείχαν σε
διήµερη συνάντηση εργασίας στα γραφεία
του Ιρλανδού Συνηγόρου του Πολίτη στο
∆ουβλίνο. Αντικείµενο της συνάντησης ήταν

η παρουσίαση και η συζήτηση των τοµέων
δραστηριότητας, των µεθόδων εργασίας και
του τρόπου οργάνωσης της αντίστοιχης ιρ-
λανδικής Αρχής, µε στόχο τη µεταφορά τε-
χνογνωσίας και την καλύτερη αξιοποίηση
της διεθνούς εµπειρίας στη λειτουργία και
την οργάνωση της Αρχής. 
Tον Νοέµβριο κλιµάκιο της Αρχής, αποτε-
λούµενο από τους ειδικούς επιστήµονες
Κώστα Αντωνιάδη, Σέργιο ∆ρόσο, Χάρη Σι-
µόπουλο και Ευτύχη Φυτράκη, τη Βοηθό Συ-
νήγορο του Πολίτη Αλίκη Κουτσουµάρη και
τον ίδιο τον Συνήγορο του Πολίτη είχε συνά-
ντηση εργασίας µε τετραµελή αντιπροσω-
πεία του Συµβουλίου της Ευρώπης που επι-
σκέφθηκε την Ελλάδα στο πλαίσιο της δια-
δικασίας αξιολόγησης της χώρας σε θέµατα
διαφθοράς-δωροδοκίας δηµόσιων λειτουρ-
γών και υπαλλήλων. 
Tον ∆εκέµβριο η ειδική επιστήµονας Ρένα
Παπαδάκη εκπροσώπησε την Αρχή σε σεµι-
νάριο µε θέµα: «Ποιότητα κοινωνικών υπη-
ρεσιών στις χώρες της Νότιας Ευρώπης»,
που διοργανώθηκε στη Βαρκελώνη από το
Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη Βελτίωση των
Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας σε συ-
νεργασία µε το Ίδρυµα Κοινωνικών Μελετών
της Καταλονίας. 

4. ∆ΙΕΘΝΗΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
«O ΡOΛOΣ ΤOΥ
ΣΥΝΗΓOΡOΥ 
ΤOΥ ΠOΛΙΤΗ ΣΤΗΝ
ΠΡOΣΤΑΣΙΑ ΤOΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛOΝΤOΣ»

Στις 18 και 19 Μαΐου, υπό την αιγίδα του
Έλληνα Συνηγόρου του Πολίτη, πραγµατο-
ποιήθηκε στην Αθήνα διεθνής συνάντηση
εργασίας των Ombudsmen των κρατών-µε-
λών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών
που συµµετέχουν στην πρώτη διεύρυνση,
εκπροσώπων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περι-
βάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
του Ευρωπαίου Συνηγόρου του Πολίτη. Η
συνάντηση είχε θέµα τον ρόλο του Ombuds-
man σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος
και συγχρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση και τον Έλληνα Συνήγορο του
Πολίτη. Συµµετείχαν εκπρόσωποι από την
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Αυστρία, τη Γερµανία, τη ∆ανία, την Εσθονία,
την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Κύπρο, την
Πορτογαλία, την Oλλανδία, τη Σλοβενία, την
Τσεχία και τη Φινλανδία.
Στο πλαίσιο της συνάντησης προτάθηκε από
τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης η δηµιουργία ενός «δικτύου» µε βάση
την Αθήνα, στο οποίο θα καταγράφονται και
θα προωθούνται το νοµικό πλαίσιο κάθε
χώρας σε σχέση µε το περιβάλλον, οι σχετι-
κές αρµοδιότητες των γραφείων των Om-
budsmen, οι βέλτιστες πρακτικές επέµβα-
σης, η ανάπτυξη µηχανισµών διακρατικής
συνεργασίας σε θέµατα προστασίας περι-
βάλλοντος, η ανταλλαγή πληροφοριών και
εµπειρίας και η κατά το δυνατόν ανάπτυξη
κοινών θέσεων στην εφαρµογή και την επι-
βολή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, µε
έµφαση στην κοινοτική περιβαλλοντική νο-
µοθεσία, την ενδυνάµωση του ρόλου του
Ombudsman σε περιβαλλοντικά ζητήµατα,
τη συνεργασία µε τα θεσµικά όργανα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, µε τις αρχές των κρα-
τών-µελών και µε άλλους ανεξάρτητους ορ-
γανισµούς και, τέλος, την καλύτερη συνερ-
γασία των εθνικών γραφείων των Ombuds-
men και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετι-
κά µε καταγγελίες που αφορούν στο περι-
βάλλον.
Σε συνέχεια της διηµερίδας αυτής, ο Συνή-
γορος του Πολίτη κατέθεσε πρόταση για
χρηµατοδότηση, η οποία και εγκρίθηκε από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά µε τη δηµι-
ουργία του «∆ικτύου των Αθηνών για την
προστασία του Περιβάλλοντος» («The
Athens Network of the Ombudsmen for
the Protection of the Environment»). Στη
χρηµατοδότηση περιλαµβάνεται και πρό-
βλεψη για τη δηµιουργία ιστοσελίδας, σκο-
πός της οποίας θα είναι η διάχυση πληρο-
φοριών σχετικά µε τις δραστηριότητες του
δικτύου και των εθνικών γραφείων Om-
budsmen. Oι δύο πρώτες συναντήσεις του
δικτύου προγραµµατίζονταν για το πρώτο
εξάµηνο του 2002. Η πρόταση του Συνηγό-
ρου του Πολίτη υποστηρίχθηκε από την
Αυστρία, τη Γαλλία, τη ∆ανία, την Εσθονία,
την Ιρλανδία, την Oλλανδία, τη Σουηδία και
την Τσεχία, οι οποίες, µαζί µε την Ελλάδα
και τον Ευρωπαίο Συνήγορο του Πολίτη, θα
αποτελέσουν και τον πυρήνα δράσης.

5. ∆ΙΕΘΝΗΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
«ΣΥΝΗΓOΡOΣ ΤOΥ
ΠOΛΙΤΗ - ΤΡΙΑ ΧΡOΝΙΑ
ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑΣ»
Από τις 17 έως τις 20 Oκτωβρίου, µε την
ευκαιρία της συµπλήρωσης τριών χρόνων
λειτουργίας της Αρχής, διοργανώθηκε από
τον Συνήγορο του Πολίτη συνάντηση εργα-
σίας στα γραφεία του, στην οποία συµµετεί-
χαν ξένοι Ombudsmen και πανεπιστηµια-
κοί µε εξειδίκευση στη µελέτη του θεσµού
του Ombudsman. Προσκεκληµένοι ήταν οι
κύριοι Ivan Bizjak, Υπουργός ∆ικαιοσύνης
της Σλοβενίας, πρώην Ombudsman της
Σλοβενίας για τα δικαιώµατα του ανθρώπου,
Hans Gammeltoft-Hansen, Κοινοβουλευτι-
κός Ombudsman της ∆ανίας, Kevin
Murphy, Ombudsman της Ιρλανδίας, Roy
Gregory, οµότιµος καθηγητής Πολιτικής
Επιστήµης και διευθυντής του Κέντρου Με-
λετών Ombudsman στο Πανεπιστήµιο του
Reading του Ηνωµένου Βασιλείου και η
κυρία Linda Reif, καθηγήτρια στη Νοµική
Σχολή του Πανεπιστηµίου της Αλµπέρτα
Καναδά και επιµελήτρια της επιστηµονικής
σειράς The International Ombudsman
Yearbook που εκδίδει το ∆ιεθνές Ινστιτούτο
Ombudsman. 
Σκοπός της συνάντησης ήταν η αποτίµηση
του έργου του Συνηγόρου του Πολίτη της
Ελλάδας µετά την ολοκλήρωση τριών ετών
λειτουργίας του, η µεταφορά τεχνογνωσίας
και η βελτίωση των συνθηκών προγραµµατι-
σµού για το µέλλον, µέσα από την ανταλλα-
γή απόψεων µεταξύ των προσκεκληµένων,
του επιστηµονικού προσωπικού και της
ηγεσίας της Αρχής, για θέµατα που αφορούν
στη λειτουργία της και την οργάνωσή της.
Επισηµαίνεται ότι οι τρεις πρώτοι από τους
πέντε προσκεκληµένους είχαν ήδη συµµε-
τάσχει σε παρεµφερή συνάντηση εργασίας,
που είχε πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα στα
τέλη του 1998 (βλ. το σχετικό εδάφιο της
Ετήσιας έκθεσης 1998) και, κατά συνέπεια,
η παρουσία τους σε ένα δεύτερο εγχείρηµα
εξωτερικής αξιολόγησης της εµπειρίας του
Έλληνα Συνηγόρου του Πολίτη είχε τον
χαρακτήρα της παρακολουθηµατικής αποτί-
µησης των κεκτηµένων και των ερωτηµάτων
που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της
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τρίχρονης εµπειρίας του θεσµού. Τα κύρια
θέµατα που συζητήθηκαν στο πλαίσιο των
εργασιών, στις οποίες έλαβε µέρος όλο το
επιστηµονικό προσωπικό της Αρχής, αφο-
ρούσαν κυρίως στην αποτελεσµατικότητα

και στους τρόπους παρέµβασης του Συνηγό-
ρου του Πολίτη, καθώς και στην επικοινωνία
και τη συνεργασία της Αρχής µε τις δηµό-
σιες υπηρεσίες και τα µέσα µαζικής ενηµέ-
ρωσης.
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