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Επίσκεψη από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή
Με ιδιαίτερη χαρά σήμερα (19 Ιουλίου), ο ΕΝΙΣΑ φιλοξένησε τον Ευρωπαίο
Διαμεσολαβητή ως μέρος μιας σειράς επαφών που «αυτοβούλως» πραγματοποιεί
προς όλους τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς . Ο ΕΝΙΣΑ είναι ο 12ος έως τώρα
Ευρωπαϊκός Φορέας τον οποίο επισκέπτεται ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
καθηγητής κ. Νικηφόρος Διαμαντούρος, από το 2011. Σε αυτήν την επίσκεψη
συνοδευόταν από τον Νομικό Σύμβουλο του, κ. Αντώνιο Αντωνιάδη.
Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ερευνά την ορθή πρακτική διοίκησης όλων των
Ευρωπαϊκών φορέων, ώστε να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν πρακτικές, πολιτικές και
αρχές διαθέσιμες για σωστή διοίκηση. Αυτό περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα,
διαδικασίες πρόσληψης, επιλογής, διακυβέρνησης και διαφάνειας, καταγγελίας
δυσλειτουργιών, κανόνες εμπιστευτικότητας, δεοντολογίας, χρηστής διοίκησης και
συμπεριφοράς για τους δημοσίους υπαλλήλους, χρηστικότητας και διαθεσιμότητας
του δικτυακού τόπου ώστε να είναι διαφανής, καθώς και άλλα θέματα χρηστής
διοίκησης για τους δημόσιους οργανισμούς. Η ύπαρξη σωστής διοίκησης συντελεί
ώστε να καταστεί το ευρωπαϊκό σύστημα πιο δημοκρατικά διαφανές για τους
πολίτες. Το γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή συνεργάζεται με τους
ευρωπαϊκούς δημόσιους οργανισμούς σε έναν εποικοδομητικό διάλογο για τη
βελτίωση του συστήματος.
Κατά την επίσκεψη ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής συναντήθηκε με τον εκτελεστικό
διευθυντή του ENISA, καθηγητή κ. Udo Helmbrecht, μέλη του προσωπικού του
ENISA, καθώς και με την Επιτροπή Προσωπικού του ENISA.
Το έργο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή λεπτομερέστερα
Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής συνεργάζεται με τους φορείς που ελέγχει, ως
εξωτερικός μηχανισμός ελέγχου. Το γραφείο του αποτελεί «τράπεζα» αποθήκευσης
και πρόσβασης σε μία τεράστια όγκου γνώση σχετικά με την ορθή διοικητική
συμπεριφορά. Αυτό είναι προς όφελος και στη διάθεση όλων των Ευρωπαϊκών
φορέων. Οι φορείς μπορούν να λάβουν διοικητικές συμβουλές, και να
χρησιμοποιήσουν τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή ως μηχανισμό καθοδήγησης, ο
οποίος μπορεί να μεταδώσει τις βέλτιστες πρακτικές άλλων φορέων, ώστε να
βελτιωθούν οι διαδικασίες ενός συγκεκριμένου Ευρωπαϊκού φορέα σε κάθε ειδικό
τομέα. Το γραφείο του Διαμεσολαβητή ερευνά τις πρακτικές καθώς και τις
διοικητικές πρακτικές των ευρωπαϊκών φορέων, ώστε να διασφαλίσει και να
βελτιώσει την καλή, δημοκρατική και σύγχρονη διοικητική συμπεριφορά, σύμφωνα
με τις συμβουλές και τις συστάσεις της. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής πρόσφατα
δημοσίευσε τον οδηγό Ηθικών Αρχών των Ευρωπαίων Υπαλλήλων.
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