Φορέας Υλοποίησης: Human Rights National Implementation Unit. Human
Rights. Policy and Development Department. Human
Rights Directorate of the Council of Europe.
Τόπος διεξαγωγής: Στρασβούργο
Ημερομηνία: 4 και 5 Ιουνίου 2015
Τίτλος σεμιναρίου: “Interactions between legal and other professionals in
human rights training”
Συμμετοχή: Πέτρος Αλικάκος, Δ.Ν., Πρωτοδίκης

Σχόλια
Στις 4 και 5 Ιουνίου διεξήχθη στην έδρα του Συμβουλίου της Ευρώπης
διημερίδα με θέμα «Διάδραση ανάμεσα σε επαγγελματίες του δικαίου και
άλλους

επαγγελματίες

κατά

την

εκπαίδευση

πάνω

στα

ανθρώπινα

δικαιώματα». Το σεμινάριο υλοποιήθηκε από την Εθνική Μονάδα Εφαρμογής
Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων

του

Τμήματος

Διοίκησης

και

Ανάπτυξης

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του
Συμβουλίου της Ευρώπης, στο πλαίσιο του προγράμματος Εκπαίδευσης
Νομικών Επαγγελματιών πάνω στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (HELP - Human
Rights Education for Legal Professionals).
Κατά την εναρκτήρια συνεδρία σε ολομέλεια το πρωΐ της 4ης Ιουνίου
προήδρευσε η κ. Tatiana Termacic, επικεφαλής της Εθνικής Μονάδας
Εφαρμογής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Τμήματος Διοίκησης και Ανάπτυξης
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του
Συμβουλίου της Ευρώπης. Χαιρετισμούς απηύθυναν οι κ.κ. Almir Sahovic,
μόνιμος αντιπρόσωπος της Βοσνίας Ερζεγοβίνης στο Σ.Ε., καθώς το τρέχον
εξάμηνο η χώρα του προεδρεύει του Συμβουλίου της Ευρώπης και Χρήστος
Γιακουμόπουλος, Επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Την

πρώτη εισήγηση είχε ο κ. Dean Spielmann, Πρόεδρος του ΕΔΔΑ. Ακολούθως,
χαιρέτησε την εκδήλωση ο κ. Thorbjorn Jagland, Γενικός Γραμματέας του Σ.Ε.
Ο κ. Regis Brillat, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Χάρτας,
ανέπτυξε εισήγηση με θέμα «Η σημασία της επιμόρφωσης των επαγγελματιών
του δικαίου και των λοιπών επαγγελματιών στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική
Χάρτα». 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 : 2014-2015 επιτεύγματα και σκοποί του συνεδρίου.
Ακολούθως έλαβε χώρα εισήγηση της κ. Jolanta Samuolyte, συντονίστριας του
συμβουλευτικού συμβουλίου του προγράμματος με θέμα «αναφορά του
συμβουλευτικού συμβουλίου». Η πρωϊνή συνεδρία έκλεισε με παρουσιάσεις
των τεσσάρων θεματικών του συνεδρίου: 1. Υγεία και βιοηθική, 2. Μ.Μ.Ε., 3.
Άσυλο και πρόσφυγες και 4. Μάχη κατά της κακομεταχείρισης από ειδικούς στα
άνω θέματα.
Το απόγευμα της 4ης Ιουνίου οι σύνεδροι, κατόπιν δικής τους επιλογής,
χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες εργασίας. Στην πρώτη ομάδα υπό την κ.
Laurence Lwoff, εξετάστηκαν ζητήματα διάδρασης με επαγγελματίες υγείας και
επιστήμονες της βιοηθικής προκειμένου να καταρτισθούν κοινά προγράμματα
επιμόρφωσης ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στη δεύτερη ομάδα υπό την
κ. Segolene Chesneau, προσεγγίσθηκε η διάδραση με επαγγελματίες των
Μ.Μ.Ε. Στην τρτίη ομάδα υπό την κ.

Natacha De Roeck εξετάστηκαν τα

ζητήματα σχετικά με τους αρμόδιους για το άσυλο και τους πρόσφυγες. Στην
τέταρτη ομάδα υπό τον κ. Roberto Rivello αναπτύχθηκε η διάδραση με τους
επαγγελματίες (ψυχιάτρους, ιατροδικαστές, σωφρονιστικούς υπαλλήλους και
αστυνομικούς υπαλλήλους). Στην τέταρτη ομάδα συμμετείχε και ο Έλληνας
εκπρόσωπος.
Στις 5 Ιουνίου το πρωΐ συνεχίστηκαν οι εργασίες των ομάδων σύμφωνα
με το παραπάνω οργανόγραμμα. Το μεσημέρι της 5ης 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. Τα αποτελέσματα της πρώτης ομάδας παρουσίασε η κ. Petra Bard,

επικεφαλής του τμήματος Εγκληματολογικού Δικαίου του Εθνικού Ινστιτούτου
Εγκληματολογίας, της δεύτερης ομάδας η κ. Jans Clements, Ανώτερη νομική
σύμβουλος και ειδική σε θέματα ΜΜΕ της εφημερίδας Guardian, της τρίτης
ομάδας ο κ. Samuel Boutruche, συντονιστής για το γραφείο της Ευρώπης του
Γραφείου του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Τα αποτελέσματα της τέταρτης ομάδας
παρουσίασε στην Ολομέλεια, βάσει του διαμορφωθέντος προγράμματος, ο
υπογράφων.
Το απόγευμα της 5ης 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.Δ.Δ.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.

