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Σχόλια  

 

 Κατά το χρονικό διάστηµα, από 21 έως και 22 Ιανουαρίου 2008, 

πραγµατοποιήθηκε στο Λουξεµβούργο συνέδριο µε θέµα : « ∆ηµόσιες 

σχέσεις, ΜΜΕ και δικαιοσύνη. Σχέσεις δικαστών, νοµικών και 

δικηγόρων µε τον τύπο». Το σεµινάριο οργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό 

Ινστιντούτο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για δικαστές 

και δικηγόρους. 

 Στόχος του συνεδρίου ήταν :α) η ενηµέρωση των δικαστών, 

δικηγόρων, εισαγγελέων και, γενικά, των νοµικών σε θέµατα 

προσέγγισης του τύπου και των ΜΜΕ, β) ο τρόπος προσέγγισης των 

εκπροσώπων των µέσων ενηµέρωσης της κοινής γνώµης και γ) η παροχή 

πρακτικών πληροφοριών στην αντιµετώπιση και πληροφόρηση των 

εκπροσώπων του τύπου (µε τη ευρύτερη έννοιά του). 

 Στη διήµερη διάρκεια του σεµιναρίου αντιµετωπίστηκαν θέµατα 

της επικοινωνίας και της ανάγκης ενηµέρωσης. Αναπτύχθηκε η θεωρία 

και η µεθοδολογία της ενηµέρωσης, ο τρόπος διαβίβασης των µηνυµάτων 

στην κοινή γνώµη, ο τρόπος σύνταξης κάθε µηνύµατος και η 



προετοιµασία του εκπροσώπου για την αντιµετώπιση των 

δηµοσιογράφων/ Επιπρόσθετα, διασαφηνίστηκαν οι έννοιες της 

«είδησης», των «ΜΜΕ», του «δηµοσιογραφικού λειτουργήµατος», του 

«νοµικού (δικαστού ή άλλου) εκπροσώπου τύπου», του τρόπου 

αντίδρασης-ενηµέρωσης, από πλευράς εκπροσώπων της δικαιοσύνης. 

 Γενικότερα δε, τέθηκαν και αναπτύχθηκαν θέµατα οργάνωσης  

µιας συνέντευξης τύπου, έκδοσης ανακοίνωσης προς τα ΜΜΕ  και της 

γενικότερης λειτουργίας ενός «Γραφείου Ενηµέρωσης» στις δικαστικές 

υπηρεσίες κάθε χώρας. 

 Επίσης, κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου 

πραγµατοποιήθηκε µια  ευρύτατη εισήγηση  από τους διοργανωτές , για 

την ίδρυση, το σκοπό και τις προοπτικές  του Ιδρύµατος που διοργάνωσε 

το σεµινάριο. ∆όθηκαν πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του, το 

προσωπικό του, την γενικότερη οργάνωσή του και τις προοπτικές του. 

Ακόµη, για τον τρόπο επικοινωνίας µε τους αρµοδίους, τη συµµετοχή  

των ενδιαφεροµένων στα σεµινάρια και τις εκδηλώσεις που αυτό 

οργανώνει, αλλά και για τον τρόπο προσέγγισης, από µέρους του, των 

προβληµάτων της ευρωπαϊκής νοµικής πραγµατικότητας. 


