
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Εορτασμόβ 
unoôoxns 
νέων δικηγόρων 
από τον ΔΣΑ
Tous επιτυχόντεε οτον δια
γωνισμό υποψηφίων δικηγό
ρων του Σεπτεμβρίου του 
2006 θα υποδεχθεί ο Δικη- 
γορικόβ Σύλλογοε Αθηνών 
σε μια εορταστική εκδήλωση 
που θα πραγματοποιηθεί 
npos τιμήν tous, την Τετάρτη 
16 Μαΐου 2007 (ώρα 14.30) 
στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του Συλλόγου.

Σίτο «μικροσκόπιο» 
η προκαταρκτική 
εξέταση και 
προανάκριση
Η Εταιρεία Νομικών Βορείου 
Ελλάδοε και ο Δικηγορικόε 
Σύλλογοε Ξάνθηε διοργάνω- 
σαν otis 4 Μαΐου επιστημονι
κή εκδήλωση με θέμα: «Προ
καταρκτική εξέταση και προ
ανάκριση: Προβλήματα και 
προτεινόμενεε λύσειε». 
Εισηγητέε ήταν οι κ.κ. Λά- 
μπροε MapYapÎTns, καθηγη- 
τήε Νομικήε Σχολήε θεσσα- 
λονίκηε, Αδάμ Παπαδαμά- 
Kns, καθηγητήε Νομικήε 
Σχολήε θεσσαλονίκηε, θεο- 
xà p n s  Δαλακούρα3, αναπλ. 
καθηγητήε Νομικήε Σχολήε 
θράκηε.

Σεμινάριο για 
το ευρωπαϊκό 
θεσμικό δίκαιο
Σεμινάριο σχετικά με το ευ
ρωπαϊκό θεσμικό δίκαιο 
διοργανώνει από tis 20 écos 
και tis 22 Ιουνίου η Ακαδη
μία Ευρωπαϊκού Δικαίου.
Κατά τη διάρκεια του σεμινα
ρίου, το οποίο απευθύνεται 
κυρίωε σε δικηγόρουε, θα ε
ξεταστούν τομείε, όπωε το 
θεσμικό δίκαιο τηε Ε.Ε. οι 
θεσμικοί cpopeis Tns Ε.Ε. τα 
καθήκοντα και οι αρμοδιότη- 
Tés tous. Για περισσότερεε 
πληροφορίεε μπορείτε να ε- 
πισκεφθείτε τη διεύθυνση: 
http://www.era.int

Επιστημονική 
εκδήλωση για 
το Κτηματολόγιο
Επιστημονική εκδήλωση με 
θέμα «"Κτηματολόγιο" - Η 
συμμετοχή των Δικηγόρων 
otis νέεε κτηματογραφή- 
σειε» διοργάνωσε ο Δικηγο- 
piKÔs Σύλλογοε Αθηνών otis 
26 Απριλίου στην αίθουσα 
εκδηλώσεων με ομιλητέε 
tous κ.κ Θεόδωρο Σχινά, Α
ντιπρόεδρο ΔΣΑ, Λάμπρο Κι- 
τσαρά, λέκτορα Νομικήβ 
ΔΠΘ, Νίκο Παπάκο, ταμία 
Δ.Σ. Πατρών.

Συνέντευξη
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ,

ΔΕΥΤΕΡΑ 
7 ΜΑΪΟΥ 2007

Eupbinaios Διαμεσολαβητήβ

«Δεν νοείται δημοκρατία
Οι ανεξάρτητεε apxés παρέχουν τα εχέγγυα προ- 

στασίαε των ελευθεριών των μειοψηφιών και 
των ατομικών δικαιωμάτων και άρα ενισχύουν 

την ποιότητα τηε δημοκρατίαε, τονίζει ο κ. Νικηφόροε 
Διαμαντούροε στη συνέντευξη του στα «Νομικά Νέα». 
Ο κ. Διαμαντούροε καλεί σε εγρήγορση διοίκηση και 
πολίτεε ώστε να μην πληγούν οι ατομικέε ελευθερίεε 
χάριν του αγώνα εναντίον Tns τρομοκρατίαε ενώ ανα- 
φέρεται διεξοδικό στο έργο του ωε Ευρωπαίου Διαμε
σολαβητή.

■ Έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία στην Ελλά
δα και την Ευρώπη. Ποια θεωρείτε ότι θα 
ήταν η κατάλληλη δέσμη μέτρων για την 
καταπολέμηση των φαινομένων m s δια- 
φθοράβ;

Ο Συνήγοροε δεν έρχεται σε άμεση επαφή με θέ
ματα διαφθοράε, ωστόσο γνωρίζει καλά tis έμμεσεε εν- 
δείξειε Tns: Όπου η κακοδιοίκηση είναι αρκούντωε ι
σχυρή, ώστε να δημιουργεί μεγάλεε καθυστερήσειε στη 
διεκπεραίωση αιτημάτων των πολιτών, δημιουργούνται 
τα κίνητρα otous πολίτεε να βρουν τρόπουε επίσπευ- 
σηε του συγκεκριμένου χειρισμού. Αυτό είναι το περί
φημο «γρηγορόσημο» ή οποιοσδήποτε άλλοε άνομοε 
ή παράνομοε μηχανισμόε που στόχο έχει να παρακάμ- 
ψει αυτή τη δυσκαμψία.

Η διαφθορά σε σημαντικό Βαθμό συναρτάται με την 
αδυναμία τηε ελληνικήε Δημόσιαε Διοίκησηε να αντα- 
ποκριθεί σε απαιτήσειε για ορθολογική συμπεριφορά 
και αποτελεσματικότητα που έχουν αυξηθεί πολύ tis τε- 
λευταίεε δεκαετίεε ιδίωε μετά την ένταξη Tns Ελλάδαε 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεχνάμε συχνά πωε το κοι
νοτικό δίκαιο αποτελεί εσωτερικό δίκαιο. Η Δημόσια Δι
οίκηση καλείται να ενσωματώσει όλουε αυτούε tous κα- 
νόνεε, va-Tous κατανοήσει και va tous εφαρμόσει. Στο 
μέτρο που δεν το κάνει καθίσταται ακόμα πιο αδύναμη.

Επιπλέον, ιστορικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ού 
αιώνα αλλά και πιο πριν, η στελέχωση του ελληνικού 
κράτουε έγινε με κριτήρια πολιτικά, εν πολλοίε πελα
τειακά. Καθώετα σημερινά προβλήματα είναι πολύ πιο 
σύνθετα, η ανεπάρκεια ενόε ανθρώπινου δυναμικού 
πολύ συχνά διορισμένου με μη αξιοκρατικά κριτήρια α- 
ναδεικνύεται ακόμα περισσότερο. Αυτή η αδυναμία, σε 
συνδυασμό με tis μεγάλεε καθυστερήσειε, δημιουργεί 
tis προϋποθέσειε για διαφθορά.

Προτείνετε λοιπόν καλύτερη στελέχωση 
του δημόσιου τομέα;

Σαφέστατα. Πάνω από όλα ηροέχει η ενίσχυση του 
ΑΣΕΠ ή μηχανισμών που εκφράζουν την ίδια λογική και 
διέπονται από tous ίδιουε κανόνεε. Δεν πρέπει να υ
πάρχουν εξαιρέσειε στον τρόπο με τον οποίο στελε
χώνεται η Δημόσια Διοίκηση. Πρέπει να γίνει σαφέε ό
τι η εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση γίνεται με μία, δια
φανή, αντικειμενική διαδικασία Βασισμένη σε γνώσειε 
και σε αξιοκρατικά κριτήρια. Επιπλέον, η Δημόσια Διοί
κηση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται eus μη επαρκώε ι
κανή ή επιρρεπήε προε τη διαφθορά.

Δεύτερον, θα πρέπει να ενισχυθεί η Εθνική Σχολή 
Δημόσιαε Διοίκησηε ώστε να παραχθούν στελέχη τα ο
ποία θα αξιοποιηθούν πλήρωε προε όφελοε Tns Δημό
σιαε Διοίκησηε και των πολιτών και δεν θα αντιμετωπί
ζονται cos «ξένα σώματα» όπωε συχνά γίνεται. Εκεί φέ
ρουν ευθύνεε και οι ηγεσίεε των εργαζομένων.

Τρίτον και αυτό είναι μείζον, πρέπει να γίνουν σύ- 
ντονεε προσπάθειεε που θα αποσκοπούν στη Βελτίω-
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ση τηε διοικητικήε επάρκειαε και αποτελεσματικότηταε 
τηε Τοπικήε Αυτοδιοίκησηε. Εκεί εντοπίζεται το υψηλό
τερο ποσοστό κακοδιοίκησηε. Οι μηχανισμοί στελέχω- 
ons στο επίπεδο αυτό δεν δημιουργούν εμπιστοσύνη 
σχετικά με τα κριτήρια στελέχωσηε τα οποία χρησιμο
ποιούνται. Αν και η Τοπική Αυτοδιοίκηση υπόκειται στον 
έλεγχο των περιφερειαρχών, αυτοί σπάνια λειτουργούν 
ελεγκτικά για να μη διαταράξουν πολιτικέε ισορροπίεε.

Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα 
και t is  υπόλοιπεβ ευρωπαϊκέβ χώρεε ω$ 
npos τα αίτια m s διαφθοράβ; Κάποιοι μι
λούν για ελληνική νοοτροπία.

Δεν μπορούμε να μιλάμε για «μία» Ευρώπη αλλά για 
27 χώρεε με ουσιαστικέε διαφοροποιήσει. Νοοτρο- 
πίεε υπάρχουν σε κάθε χώρα, όχι μόνο στην Ελλάδα.

Σε χώρεε όπου έχει εμπεδωθεί το κράτοε δικαίου 
και όπου η δημοκρατία έχει Βαθιέε ρίζεε οι μηχανισμοί 
στελέχωσηε Tns Δημόσιαε Διοίκησηε λειτουργούν α
ξιοκρατικά και τα φαινόμενα διαφθοράε είναι ιδιαίτερα 
μειωμένα έωε ελάχιστα. Όπου ισχύει το αντίστροφο 
και οι κανόνεε λειτουργίαε τηε Δημόσιαε Διοίκησηε δεν 
είναι θεσμοποιημένοι, είναι πιο εύκολο να οδηγηθούμε 
σε κακοδιοίκηση και διαφθορά. Έτσι, σε χώρεε όπου 
δημοκρατία και κράτοε δικαίου είναι εμπεδωμένα για 
πολλά χρόνια τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα ενώ ό- 
σεε χώρεε βγήκαν πρόσφατα από ολοκληρωτικά ή αυ
ταρχικά καθεστώτα βρίσκονται αντιμέτωπεε με λιγότε
ρο ευνοϊκέε συνθήκεε.

Διεξάγεται στην Ελλάδα μια μεγάλη συ
ζήτηση για την αξία των ανεξάρτητων αρ
χών. Εε ποιο Βαθμό η λειτουργία t o u s  συμ
βάλλει στην πάταξη ms διαφθοράβ και ms 
κακοδιοίκησηβ;

Η δημιουργία μιαε Αρχήε δεν σημαίνει άμεση ε
ξάλειψη του φαινομένου που καλείται να ρυθμίσει ή 
να καταπολεμήσει. Πιστεύω ότι η σύγχρονη δημο-

Ο Νικηφόροε Διαμαντούροε είναι από την 1 η 
Απριλίου 2003 ο ΔιαμεσολαΒητήε τηε Ευρω- 
παϊκήε Ένωσηε. Από το 1998 έωε το 2003 
ήταν ο πρώτοε Συνήγοροε του Πολίτη στην 
Ελλάδα. Είναι επίσηε καθηγητήε τηε Πολιτι- 
κήε Επιστήμηε στο Τμήμα Πολιτικήε Επιστή- 
μηε και Δημόσιαε Διοίκησηε του Πανεπιστη
μίου Αθηνών από το 1993

κρατία πρέπει να αναζητεί τον τρόπο λειτουργίαε Tns, 
τον ιδεότυπό τηε, μέσα από τη θεσμοποίηση εσωτε
ρικών και εξωτερικών μηχανισμών συνεχούε λογο- 
δοσίαε. Στη σύγχρονη δημοκρατία, το ίδιο το κράτοε 
κατανοεί και αποδέχεται ότι χρειάζεται να δημιουρ
γήσει αυτά που ο καθηγητήε Ν. ΑλιΒιζάτοε αποκαλεί 
«θεσμικά αντίβαρα», προκειμένου να περιοριστεί η 
δύναμη Tns εκτελεστικήε εξουσίαε, η οποία, ιδίωε με
τά τον Β ’ Παγκόσμιο Πόλεμο οπότε είχαμε μια έκρη
ξη του μεγέθουε του κοινωνικού ρόλου του κράτουε 
και άρα Tns Δημόσιαε Διοίκησηε, αυξήθηκε εντυπω
σιακά. Αυτό πρέπει να ελεγχθεί. Αυτό αντιλαμβάνε
ται η σύγχρονη δημοκρατία ωε υποχρέωσή τηε. Έτσι 
δημιουργώνταε θεσμικούε μηχανισμούε λογοδοσίαε, 
που κατεξοχήν παραδείγματα tous είναι οι ανεξάρ- 
τητεε a p xé s , συμβάλλει στην αναβάθμιση Tns ,ποιό- 
τηταε τηε δημοκρατίαε.

Οι Ανεξάρτητεε Apxés είναι άρρηκτα συνδεδεμέ- 
νεε με το κυρίαρχο υπόδειγμα δημοκρατίαε τηε επο- 
χήε μαε, στο οποίο αυτή είναι συνυφασμένη με το κρά- 
τουε δικαίου. Κράτοε δικαίου σημαίνει προστασία των 
ατομικών ελευθεριών, των δικαιωμάτων Tns μειοψη- 
φίαε. Δεν νοείται δημοκρατία όπου η πλειοψηφία πράτ
τει ό,τι θέλει. Οι Ανεξάρτητεε Apxés είναι αυτέε που 
παρέχουν τα εχέγγυα Tns προστασίαε των ελευθεριών 
των μειοψηφιών και άρα παρέχουν Βασικό εχέγγυο 
τηε ποιότηταε τηε δημοκρατίαε στην εποχή pas.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΑΝΘΡΩΠΩΝ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Επιμέλεια: ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
Εκδόσειε: Εκδόσε^ Αντ. Ν. Σάκκουλα 
ΙΘΒΝ: 978-960-15-1793-3 
γλώσσα: Ελληνικά 
σελίδεε: ΧΙΙ+300 
τιμή: 30,00 ευρώ

Έ κδ ο ο η  που περιέχει την καταγραφ ή τη ε  κα- 
τάσ τασηε τη ε  εμπ ορ ίαε ανθρώ πων σ ε 12 χώ
ρ εε  τη ε  Ν Α  και Α. Ευρώπηε, οι οπ οίεε εκπρο
σωπούνται από τοπ ικέε Μ Κ Ο /μ έλη  του Δ ικτύ
ου  Α Ρ ΙΑ ΔΝ Η . Σ υντον ισ τήε του  δ ικτύου  ε ίνα ι 
το  Κ έντρο  Προάσπ ισηε Ανθρω πίνω ν Δ ικα ιω 
μάτω ν και έδρ α  του  η Αθήνα. Στην έκδοση αυ
τή, κ α τα γ ρ ά φ ο ν τα ι ο ι ε λ λ ε ίψ ε ιε  κα ι τα  προ
β λή μ α τα  που υ π ά ρ χο υ ν  ο το  π λα ίσ ιο  τη ε  ε 
μπορίαε ανθρώπων, α ναδεικνύοντα ι ο ι παρα-

μ ελη μ ένεε  πτυχέε του  φ α ινομένου  και δ ιατυ
πώνονται σ υσ τά σ ειε  για τη  βελτίω ση τη ε  κα- 
τάσ τασηε στιε εν  λόγω  χώ ρεε. Οι εθ ν ικ έε  εκ- 
θ έσ ε ιε  που εμπ ερ ιέχοντα ι στην έκδοσ η  αυτή 
συντάχθηκαν ύστερα από εμπεριστατωμένη έ 
ρευνα , η οποία πραγματοπ οιήθηκε από τουε 
ετα ίρο υ ε/Μ Κ Ο , σ ε συνεργασ ία  με κρα τικέε υ- 
πηρεσ ίεε, δ ιεθ ν ε ίε  οργαν ισμούε και ά λλεε  το
π ικέε Μ ΚΟ, ο ι οπ οίεε ασχολούντα ι με το  θέμα  
α υτό  σ τιε  α ντίσ το ιχεε χώ ρεε.

http://www.era.int


η πλειοψηφία πράττει ό,τι θέλει»

■  Συχνά στην Ελλάδα οι προτάσειβ 
των Ανεξάρτητων Αρχών δεν εισα
κούονται από την κεντρική διοίκηση. 
Τι συμβαίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο;

Ο Συνήγοροε του Πολίτη, σε αντίθεση με tis 
υηόλοιπεε Ανεξάρτητεε Αρχέε, δεν επιβάλλει κυ- 
ρώσειε. ΑκριΒώε όμωε επειδή δεν μπορεί να ε
πιβάλει κυρώσειε Βασικό του όπλο είναι η πειθώ.
0  Συνήγοροε πρέπει να πείσει για την ορθότητα 
των επιχειρημάτων του με τρόπο συνεπή και α
ποτελεσματικό ώστε να εμπεδωθεί στουε πολίτεε 
η πεποίθηση πωε πρόκειται για υπερκομματικό 
θεσμό που έχει ωε στόχο την προαγωγή τηε ποι- 
ότηταε των υπηρεσιών τηε Δημόσιαε Διοίκησηε. 
Όπου αυτό δεν συμβαίνει μπορεί να προσφύγει 
στη δημοσιότητα ωε ύστατο μέσο. Η διοίκηση έ
χει ΒεΒαιωε τη διακριτική ευχέρεια να μην απο
δεχθεί τιε εισηγήσειε του Συνηγόρου. Η πρόκλη
ση είναι να την πείσει. Αν την πείσει δεν θα αρ- 
νηθεί. Σε αυτό το πλαίσιο ο Ευρωπαίοε Διαμεσο- 
λαΒητήε κατορθώνει να πείθει τη διοίκηση να 
αποδέχεται τιε εισηγήσειε του σε ένα ποσοστό 
που υπερβαίνει το 93%.

Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 75%, 
ένα πολύ καλό επίπεδο σε μια χώρα όπου η τάση 
τηε εκτελεστικήε εξουσίαε να μην εφαρμόζει α
κόμα και αποφάσειε δικαστηρίων αποτελεί μελα
νό σημείο τηε ποιότηταε τηε δημοκρατίαε μαε.

Έχει εμπεδωθεί ικανοποιητικά ο ρό- 
λοε των Ανεξάρτητων Αρχών από to u s  
πολίτεβ και το Κράτοβ;

Χρειάζεται χρόνοε για να εμπεδωθεί ο ρόλοε 
των νέων θεσμών, που εντάχθηκαν στο Σύνταγμα 
με την αναθεώρηση του 2001. Σύμφωνα με πρό
σφατη δημοσκόπηση για τιε Ανεξάρτητεε Αρχέε, το 
84% των ερωτηθέντων έχει θετική γνώμη για τον 
Συνήγορο, ποσοστό μεγαλύτερο από οποιαδήποτε 
άλλη Αρχή. Παράλληλα, πιστεύω πωε για όλεε τιε 
Αρχέε υπάρχει ένα ικανοποιητικό επίπεδο αναγνώ- 
ρισηε και αποδοχήε.

θεωρώ πωε είμαστε σε καλή πορεία. Οι Ανε-

Πρέπει να υπάρχει σαφήβ 
διάκριση ανάμεσα στην 
άδεια  και την επεξεργασία.
Η επεξεργασία είναι 
κρίσιμη. Εκεί πρέπει να 
λειτουργούν μηχανισμοί 
προστασίες των προσω
πικών δεδομένω ν, να είναι 
εξα ιρετικά  ευαίσθητοι ώστε 
να αποτρέπουν 
οποιαδήποτε πρακτική η 
οποία έστω και από 
αβλεψία επιτρέπει στο 
προσωρινό να γίνει μόνιμο. 
Εκεί έγκειτα ι περισσότερο ο 
k î v ô u v o s  παρά στην ίδια την 
απόφαση.

ξάρτητεε Apxés σε γενικέε γραμμέε ανταποκρίνο- 
νται otis προσδοκίεε για μια καλύτερη διοίκηση. Αν 
υπάρξουν μεμονωμένεε αποφάσειε που επικριθούν 
ή ίσωε ανατραπούν, θα φανεί στην πορεία. Εγώ ε
πιμένω ότι οι Αρχέε αποτελούν αναπόσπαστο κομ
μάτι τηε προστασίαε των δικαιωμάτων και άρα του 
κράτουε δικαίου στην σύγχρονη Ελλάδα, Χαίρομαι 
όταν Βλέπω ότι η πολιτεία προβληματίζεται για το 
πώε θα τιε αντιμετωπίσει. Εφόσον τιε έβαλε στο Σύ
νταγμα οφείλει να τουε δώσει την ευκαιρία να α
ποδείξουν τι έχουν να προσφέρουν στην Ελληνική 
Δημοκρατία.

ίίΕίναι ικανοποιητική η ενημέρωση των 
πολιτών για τον Ευρωπαίο Διαμεσολα-

Βητή και τον Συνήγορο του Πολίτη;
Εξ ορισμού ποτέ δεν θα είναι ικανοποιητική. Πά

ντα θα υπάρχουν άνθρωποι που δεν γνωρίζουν την 
ύπαρξη του θεσμού, όπωε δεν γνωρίζουν την ύπαρξη 
πολλών άλλων. Στην Ελλάδα αποτελεί πολύ μεγάλο 
κεκτημένο και επιτυχία ότι σε μία μόνο δεκαετία α
πό την ίδρυσή του το ποσοστό αναγνωρισιμότηταε 
του Συνηγόρου είναι τόσο υψηλό. Φυσικά, τα περι
θώρια Βελτίωσηε είναι πολύ μεγάλα.

Τα πράγματα είναι πιο δύσκολα σε επίπεδο Ε.Ε. 
Λίγοι γνωρίζουν ότι υπάρχει ο Ευρωπαίοε Διαμε- 
σολαΒητήε και ότι έχει αρμοδιότητα για πράξειε κα- 
κοδιοίκησηε τηε ευρωπαϊκήε Δημόσιαε Διοίκησηε. 
Ωστόσο, αν και το ιδεατό θα ήταν να το γνωρίζει 
το 100% των πολιτών, πιστεύω πωε το ποσοστό των 
ατόμων που θα έχει ανάγκη να όυναλλαγεί με ευ
ρωπαϊκά όργανα, έστω και μία φορά κατά τη διάρ
κεια τηε ζωήε του δεν ξεπερνά το 3%. Σε αυτό το 
ποσοστό πρέπει να Βρούμε ποια είναι η αναγνωρι- 
σιμότητα. Αυτή η τάξη μεγέθουε μαε παρέχει μια 
καλύτερη εικόνα του προΒλήματοε. Πέρσι είχαμε 
περίπου 450.000 επισκέπτεε στην ιστοσελίδα του 
Διαμεσολαβητή. Οι αναφορέε έφτασαν τιε 4.000. 
Αυτά δείχνουν μια προϊούσα εξοικείωση, γεγονόε 
ενθαρρυντικό. Άρα, όχι δεν μαε ξέρουν επαρκώε, 
ναι, πρέπει να μαε μάθουν περισσότερο. Έχω ήδη 
επισκεφθεί και τιε 27 χώρεε και θα συνεχίσω να 
πηγαίνω για να ενημερώνω. Ανανεώνουμε την ι
στοσελίδα μαε με έμφαση στη διαδραστικότητα ώ
στε ο επισκέπτηε να μπορεί άμεσα να λαμβάνει α- 
παντήσειε στα ερωτήματά του. θ α  κάνουμε ό,τι 
μπορούμε για να Βελτιωθεί π εικόνα.

Εκτιμάτε ότι ο αγώναε εναντίον τη3 
τρομοκρατίαβ θα περιορίσει τα ατομι
κά δικαιώματα ή μπορεί να υπάρξει ι
σορροπία ανάμεσα στα ατομικά δικαι
ώματα και το αίτημα για περισσότερη 
ασφάλεια;

Χωρίε αμφιβολία ζούμε σε μια δύσκολη επο
χή. Η τρομοκρατία έχει δημιουργήσει πιέσειε και 
περιορισμούε στα θέματα των ελευθεριών. Η Δη

μόσια Διοίκηση και οι πολιτικέε αρχέε πρέπει να 
είναι σε εγρήγορση προκειμένου να διασφαλίσουν 
ότι οποιοιδήποτε περιορισμοί δεν θα γίνουν μόνι
μοι. Έχουμε ενδείξειε ότι οι πολίτεε είναι διατε
θειμένοι να περιορίσουν τιε ελευθερίεε τουε σε 
Βαθμό αναλογικά αποδεκτό. Εικάζω, για παρά
δειγμα, ότι οι περισσότεροι αποδέχονται την τα
λαιπωρία από τα μέτρα στα αεροδρόμια γιατί θέ
λουν ασφάλεια.

Η αναλογικότητα είναι κρίσιμο κριτήριο για το 
πώε προσεγγίζει κανείε αυτή την περίφημη ισορ
ροπία. Σε χώρουε μεγάλου συνωστισμού και άρα 
μεγαλύτερου κινδύνου (γήπεδα, αεροδρόμια κ.λ.π) 
και σε ευαίσθητουε χώρουε (πρεσΒείεε κ.ά), εφό
σον οριοθετηθεί πολύ στενά το αντικείμενο και η 
χρονική στιγμή, θεωρώ ότι είναι δυνατόν να ισορ
ροπήσει το ένα δικαίωμα με το άλλο.

Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει σαφήε διάκριση 
ανάμεσα στην άδεια και την επεξεργασία. Η επε
ξεργασία είναι κρίσιμη. Εκεί πρέπει να λειτουργούν 
μηχανισμοί προστασίαε των προσωπικών δεδομέ
νων, να είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι ώστε να απο
τρέπουν οποιαδήποτε πρακτική η οποία έστω και 
από αβλεψία, επιτρέπει στο προσωρινό να γίνει μό
νιμο. Εκεί έγκειται περισσότερο ο κίνδυνοε παρά 
στην ίδια την απόφαση.

Ποια είναι τα δικά σαβ προσωπικά 
σχέδια; Το όνομά σαβ είχε ακουστεί και 
για την Προεδρία τηβ Δημοκρατίαβ το 
2 0 0 5 .

Κάθε φορά που αναλαμβάνω μια υποχρέωση 
σκέφτομαι μόνο αυτή μέχρι να τελειώσει. Αυτή τη 
στιγμή έχω ωε χρονικό ορίζοντα το 2010 οπότε και 
λήγει η θητεία μου ωε Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. 
Είναι πολύ νωρίε ακόμα για να σκεφτώ τι θα κάνω 
μετά. Είμαι πανεπιστπμιακόε, ερευνητήε, ασχο
λούμαι με τη δημοκρατία και το κράτοε δικαίου ε
δώ και πολλά χρόνια, θ α  χαρώ να γράψω περισ
σότερο και σε μεγαλύτερο Βάθοε για θέματα με τα 
οποία δεν έχω ασχοληθεί συστηματικά την τελευ
ταία δεκαετία.

Οι περισσότερες αναφορές από τους «μικρούς» της Ε.Ε
Κοντά στα επίπεδα ρεκόρ του 2005  
έμεινε ο αριθμός των αναφορών που 
έλαβε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 
το 2006 , ο ι οποίες έφτασαν τις 
3 .830. Πλέον ο Διαμεσολαβητής 
λαμβάνει σταθερά πάνω από 300  
αναφορές τον μήνα, αριθμός που 
αποτελεί σαφή ένδειξη διευρυμένης 
αναγνωρισιμότητας του θεσμού. 
Ωστόσο ένα ποσοστό που ανέρχεται 
στο 78,5% των αναφορών δεν γίνεται 
δεκτό καθώς είναι εκτός της 
δικαιοδοσίας του Διαμεσολαβητή, ο 
οποίος εξετάζει περιπτώσεις 
κακοδιοίκησης που αφορούν μόνο 
στην ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση. 
Σε ό ,τι αφορά την αναλογία 
αναφορών/ πληθυσμού στον σχετικό 
πίνακα προηγούνται οι «μικροί» της 
Ένωσης καθώς την πρώτη θέση 
καταλαμβάνει το Λουξεμβούργο, με 
δεύτερη τη Μάλτα και τρ ίτη την 
Κύπρο.
0  Διαμεσολαβητής έλαβε το 2006 105 
αναφορές από την Ελλάδα η οποία 
βρίσκεται στην 10η θέση σε ό,τι αφορά 
την αναλογία αναφορών/πληθυσμού 
στην Ευρώπη των 25. Ωστόσο, μόλις 
το 10,5% των αναφορών που έλαβε 
από τη χώρα μας τη διετία 2005/06  
ήταν εντός της δικαιοδοσίας του. 
Συνολικά εξέτασε 25 αναφορές από 
την Ελλάδα (ή στην ελληνική γλώσσα).

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (2006)
Αναφορές ανά θεσμό
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

65,6°/

Άλλοι
θεσμοί

11,7%

Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία
Επιλογής

Προσωπικού

----- 11,7%

Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο

8,3%

Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο

— 1,9%

Κατηγορία κακοδιοίκησης 
που καταγγέλλεται στις αναφορές
Έλλειψη διαφάνειας, 
άρνηση παροχής 
πληροφοριών
25%
Άλλα είδη 
κακοδιοίκησης
9%
Νομικά λάθη
5%

Αμέλεια 
8%

Κατάχρηση 
εξουσίας

19%
Μη ικανοποιητικές 

διαδικασίες
12%

Αδικαιολόγητες 
καθυστερήσεις

9%
Διακρίσεις

9%

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (2005 - 2006)
Αναφορές εκτός 
δικαιοδοσίας 
του Διαμεσο
λαβητή

89,5%

Αναφορές εντός 
δικαιοδοσίας 
του Διαμεσο
λαβητή

10,5%

Είδη κακοδιοίκησης στις αναφορές 
από την Ελλάδα (ή στα ελληνικά)
Περιπτώσεις μη απάντησης ή 
ενημέρωσης για παραλαβή
32%-------------------
Εκτέλεση συμβολαίων
8%

Μη παροχή εγγράφων και 
πληροφοριών 

-12%
Διαχείριση από την Κομισιόν 
παραπόνων του άρθρου 226
20% (περιβάλλον 8%, εσωτερική 

αγορά 8%, οδηγία για το ωράριο 
των εργαζομένων 4%)

Επιχορηγήσεις
4%----------------

Άλλα θέματα προσωπικοί 
8% ------------------------------

Κανόνες ανταγωνισμού 
---------------------4%

Επιλογή προσωπικού 
--------------------------- 12%


