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Σχόλια
Στις 16 και 17 Ιουνίου διεξήχθη στην έδρα του Συµβουλίου της
Ευρώπης διηµερίδα µε θέµα «Από την ορθή εκπαίδευση στην ορθή
κρίση: Προκλήσεις, µεθοδολογία και προοπτικές». Το σεµινάριο
υλοποιήθηκε από την Εθνική Μονάδα Εφαρµογής Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων του Τµήµατος ∆ιοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων της ∆ιεύθυνσης Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του
Συµβουλίου της Ευρώπης, στο πλαίσιο του προγράµµατος Εκπαίδευσης
Νοµικών Επαγγελµατιών πάνω στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (HELP Human Rights Education for Legal Professionals).
Κατά την εναρκτήρια συνεδρία σε ολοµέλεια το πρωΐ της 16ης
Ιουνίου προήδρευσε η κ. Tatiana Termacic, επικεφαλής της Εθνικής
Μονάδας Εφαρµογής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του Τµήµατος
∆ιοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων της ∆ιεύθυνσης
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης. Χαιρετισµούς
απηύθυναν οι κ.κ. Χρήστος Γιακουµόπουλος, Επικεφαλής της

∆ιεύθυνσης Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Togrul Musayev,
Αναπληρωτής Υπουργός ∆ικαιοσύνης του Αζερµπαϊτζάν, καθώς το
τρέχον εξάµηνο η χώρα του προεδρεύει του Συµβουλίου της Ευρώπης.
Την πρώτη εισήγηση είχε ο κ. Guido Raimondi, Αντιπρόεδρος του Ε∆∆Α
µε θέµα «Το υπ’ αριθ. 16 πρωτόκολλο της ΕΣ∆Α: ένας διευρυµένος
διάλογος µεταξύ των δικαστηρίων δια µέσω των συµβουλευτικών
γνωµοδοτήσεων». Ακολούθως, η κ. Danute Jociene, Μέλος του
Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου της Λιθουανίας, ανέπτυξε το θέµα «Ο ρόλος
των εθνικών δικαστηρίων κατά την προάσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, µε στόχο τη διατήρηση του συστήµατος προστασίας των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων». Στη συνέχεια έλαβαν χώρα οι εισηγήσεις του
κ. Roberto Rivello, Υπεύθυνου του Προγράµµατος HELP και της κ.
Natacha De Roeck, Υπεύθυνης Σχεδιασµού του προγράµµατος HELP µε
θέµα το πρόγραµµα HELP και το δίκτυο HELP : 2013-2014 επιτεύγµατα
και σκοποί του συνεδρίου. Η πρωϊνή συνεδρία έκλεισε µε την εισήγηση
του κ. Gregorz Borkowski, συντονιστή του συµβουλευτικού συµβουλίου
του προγράµµατος µε θέµα «αναφορά του συµβουλευτικού συµβουλίου».
Το απόγευµα της 16ης Ιουνίου οι σύνεδροι, κατόπιν δικής τους
επιλογής, χωρίστηκαν σε τρεις οµάδες εργασίας. Στην πρώτη οµάδα υπό
την κ. Tatiana Termacic, προσδιορίσθηκαν οι συγκεκριµένες ανάγκες
των εθνικών δικαστών για την εφαρµογή του δικαίου της ΕΣ∆Α και
καταρτίσθηκε ένας κατάλογος πιθανών λύσεων, προκειµένου να
διευκολυνθεί η πρακτική εφαρµογή της διδακτέας ύλης. Στη δεύτερη
οµάδα υπό τον κ. Roberto Rivello αναπτύχθηκε η µεθοδολογία της
εκπαίδευσης πάνω στην ΕΣ∆Α και επιδιώχθηκε να γίνει προσδιορισµός
των αναγκών, των κινήτρων και της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών.
Συζητήθηκε ο ρόλος του δικτύου και η δυνατότητα συνεργασίας ανάµεσα
στα διάφορα εθνικά και διεθνή ινστιτούτα, µε στόχο τον προσδιορισµό
των εκπαιδευτικών αναγκών που πρέπει να καλυφθούν.
Προσδιορίσθηκαν τα µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως κίνητρα
για τους συµµετέχοντες στους κύκλους σπουδών και εντοπίσθηκαν τα
προγράµµατα σπουδών για την επόµενη χρονιά. Έµφαση δόθηκε στο
ζήτηµα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών και η δηµιουργία καταλόγου
εκπαιδευτών του προγράµµατος. Σε αυτή την οµάδα εργασίας συµµετείχε
και η ελληνική αντιπροσωπεία. Στην τρίτη οµάδα εργασίας υπό την κ.
Natacha De Roeck εξετάστηκαν τα εξής ζητήµατα: παρουσιάσθηκε το
ερωτηµατολόγιο που θα διανεµηθεί στους συµµετέχοντες του
προγράµµατος των µαθηµάτων εξ αποστάσεως κατά το τέλος κάθε
κύκλου σπουδών και ανταλλάχθηκαν γνώµες

για το πώς θα εφαρµοσθούν οι γνώσεις που αποκοµίζονται από το
πρόγραµµα και πως θα διασφαλιστεί η τακτική ενηµέρωσή τους µε νέα
δεδοµένα.
Στις 17 Ιουνίου το πρωΐ συνεχίστηκαν οι εργασίες των οµάδων ως
εξής: Στην πρώτη οµάδα εργασίας έγινε ενηµέρωση για τη συνεργασία
του προγράµµατος µε άλλα όργανα του Συµβουλίου της Ευρώπης και
άλλους διεθνείς οργανισµούς και προσδιορίσθηκε το ζήτηµα της
εξασφάλισης µε τα εθνικά ιδρύµατα, µε στόχο την εθνική εφαρµογή της
ΕΣ∆Α. Στη δεύτερη οµάδα εργασίας υπήρξε ενηµέρωση σχετικά µε την
ανανέωση του εγχειριδίου του προγράµµατος σε ζητήµατα της ΕΣ∆Α,
συζητήθηκαν οι καλύτερες πρακτικές για την εµπέδωση των στόχων του
προγράµµατος και η βέλτιστη µεθοδολογία για τη διεξαγωγή των κύκλων
σπουδών εξ αποστάσεως, καθώς και των κλασσικών µεθόδων
διδασκαλίας, όπως οι εισηγήσεις. Στην τρίτη οµάδα εργασίας
προσδιορίσθηκαν τα εργαλεία εισόδου των άµεσων και έµµεσων
αποτελεσµάτων του προγράµµατος στην καθηµερινότητα των δικαστών,
εντοπίσθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτή την εφαρµογή και
συγκεκριµενοποιήθηκε ο ρόλος των εθνικών σχολών δικαστών και των
δικηγορικών συλλόγων ως προς τις ανωτέρω κατευθύνσεις.
Το µεσηµέρι της 17ης Ιουνίου έκλεισαν οι εργασίες του συνεδρίου
µε τη συγκέντρωση όλων των συνέδρων σε ολοµέλεια και την ανταλλαγή
των συµπερασµάτων που εξήχθησαν σε κάθε οµάδα εργασίας. Στο τέλος
της συνεδρίας εκλέχθηκε από το σύνολο των µελών που συµµετείχαν στο
συνέδριο (περί τα 150 πρόσωπα) το νέο Συµβουλευτικό Συµβούλιο του
προγράµµατος µε διετή θητεία και επταµελή σύνθεση. Στο νέο
συµβούλιο θα συµµετάσχει και ο υπογράφων το παρόν ενηµερωτικό
σηµείωµα. Στην αρµοδιότητα του Συµβουλίου ανήκουν ζητήµατα
επιστηµονικής υποστήριξης και καθοδήγησης του προγράµµατος σε
κεντρικό επίπεδο.
Το απόγευµα της 17ης Ιουνίου συναντήθηκαν οι διορισµένοι
σύνδεσµοι επικοινωνίας ανάµεσα στο πρόγραµµα HELP και στα εθνικά
ινστιτούτα εκπαίδευσης, καθώς και οι υπεύθυνοι ενηµέρωσης για το
παραδεκτό των αιτήσεων ενώπιον του Ε.∆.∆.Α. Στη συνάντηση αυτή
συζητήθηκε ο τρέχων και µελλοντικός ρόλος των συνδέσµων
επικοινωνίας και των υπεύθυνων ενηµέρωσης στο πλαίσιο του
προγράµµατος HELP. Κατά τη διάρκεια της ενηµέρωσης ανταλλάχθηκαν
απόψεις και πληροφορίες µεταξύ των συνδέσµων πάνω σε τρέχοντα
ζητήµατα και ως προς τις ενέργειες σε κάθε κράτος – µέλος. Κλείνοντας
η κ. Natacha De Roeck, Υπεύθυνη Σχεδιασµού του προγράµµατος HELP,
ευχαρίστησε όλους τους συνδέσµους επικοινωνίας και τους υπεύθυνους
ενηµέρωσης για την έως τώρα εργασία τους και παρουσίασε τα επόµενα
βήµατα που πρέπει να πραγµατοποιηθούν για την επέκταση του δικτύου.

