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Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
για την εκπαίδευση
επαγγελματιών του δικαίου
πάνω στα ανθρώπινα
δικαιώματα (HELP)
Χρηματοδοτούμενο από τον
Αποταμιευτικό Λογαριασμό για
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και
τον τακτικό προϋπολογισμό
του Συμβουλίου της Ευρώπης

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
HELP
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την εκπαίδευση
των επαγγελματιών του δικαίου πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα (πρόγραμμα HELP) υποστηρίζει
τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης (Σ.Ε.)
κατά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.) σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τη Σύσταση υπ’ αριθ. 4/2004 της
Επιτροπής Υπουργών, τη Διακήρυξη του Interlaken
του 2010 και τη Διακήρυξη του Brighton του 2012.
■

Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται με τη βελτίωση
της ικανότητας των δικαστών, δικηγόρων και εισαγγελέων σε όλα τα κράτη μέλη ως προς την εφαρμογή
της Ε.Σ.Δ.Α. στην καθημερινή τους εργασία.
■

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ HELP
Το Δίκτυο του HELP αποτελείται από εκπροσώπους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για δικαστές και εισαγγελείς, καθώς και από εκπροσώπους
δικηγορικών συλλόγων από τα 47 κράτη μέλη του
Συμβουλίου της Ευρώπης. Πρόκειται για ένα peer
to peer ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό δίκτυο πάνω στα
ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο διαθέτει ετησίως
βέλτιστες πρακτικές, παρέχει συμβουλές και υιοθετεί
ένα οδικό χάρτη με τα κατά προτεραιότητα θέματα,
τα οποία θα εξεταστούν στα μελλοντικά προγράμματα σπουδών και στο μελλοντικό εκπαιδευτικό
υλικό του ΗΕLP.
■

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ HELP
To συμβουλευτικό συμβούλιο του HELP αποτελεί ένα όργανο, το οποίο ορίζεται από το δίκτυο
HELP, προκειμένου να παρέχει τακτική συμβουλευτική
υποστήριξη στη γραμματεία του HELP.
■

Αποτελείται από έξι μέλη, τα οποία προέρχονται από τους εκπροσώπους του δικτύου HELP.
■

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ HELP
Η ιστοσελίδα του HELP αποτελεί μία πλατφόρμα που παρέχει εξ αποστάσεως εκπαίδευση και
πηγές για αυτοδίδακτη εκμάθηση σχετικά με την
ΕΣΔΑ και τις βασικές κατευθύνσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
■

Οι πηγές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης διατίθενται σε επιλεγμένες ομάδες επαγγελματιών του
δικαίου, που συμμετέχουν σε πιλοτικούς κύκλους
σπουδών, οι οποίοι διεξάγονται από εθνικούς
διδάσκοντες.
■

Οι πηγές για την αυτοδίδακτη εκπαίδευση
είναι προσβάσιμες σε οποιοδήποτε χρήστη, αφού
αποκτήσει λογαριασμό στη σελίδα http://help.ppa.
coe.int/login. Το εκπαιδευτικό υλικό αναφορικά με
κάθε άρθρο της ΕΣΔΑ, όπως και συγκεκριμένες
θεματικές ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι διαθέσιμα
σε διάφορες γλώσσες.
■

Η συντακτική ομάδα του HELP είναι αρμόδια
για την ανανέωση των πηγών εκπαίδευσης και τη
διασφάλιση της ποιότητάς τους.
■

Ήδη υπάρχουν εκπαιδευτικές πηγές σχετικά
με τις ακόλουθες θεματικές:
■
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Διεθνής συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις
Εγκλήματα μίσους και λόγος μίσους
Εισαγωγή στην ΕΣΔΑ
Επιχειρηματικότητα και ανθρώπινα
δικαιώματα
Θέματα κατά των διακρίσεων
Κοινοτικές κυρώσεις και εναλλακτικά της
κράτησης μέτρα
Κριτήρια του παραδεκτού των προσφυγών
που υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Οικογενειακό δίκαιο και φιλική προς το παιδί
δικαιοσύνη
Παράνομη διακίνηση ανθρώπων
Πλαστογραφία φαρμακευτικών προϊόντων
και εγκλήματα κατά της δημόσιας υγείας
Το άσυλο και η ΕΣΔΑ
Χημικές πρόδρομες ουσίες

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ HELP
Προκειμένου να ενισχυθεί το δίκτυο HELP,
εθνικοί εμπειρογνώμονες ορίζονται για να αποτελέσουν το σύνδεσμο ανάμεσα στα εθνικά εκπαιδευτικά
ιδρύματα και τη γραμματεία του HELP, έχοντας ως
κύριο στόχο να διαδώσουν τις πηγές του HELP με
τη διεξαγωγή εθνικών εκδηλώσεων.
■

Οι σύνδεσμοι επικοινωνίας του HELP είναι οι
σύνδεσμοι με τα εθνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα για
δικαστές και εισαγγελείς και οι υπεύθυνοι ενημέρωσης του HELP είναι οι σύνδεσμοι με τους δικηγορικούς συλλόγους.
■

INTERNETINĖ
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ «HELP ΣΤΟΥΣ 47»

■

Στην ιστοσελίδα «HELP στους 47» (http://www.
coe.int/help) είναι διαθέσιμα νέα σχετικά με την
εκπαίδευση των επαγγελματιών του δικαίου στα 47
κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.
■

Στις εθνικές ιστοσελίδες του HELP, οι οποίες
ενημερώνονται από τους συνδέσμους επικοινωνίας
και τους υπεύθυνους ενημέρωσης του HELP, βρίσκονται νέα σχετικά με το HELP για τη συγκεκριμένη
χώρα και ως προς κάθε δραστηριότητα που αφορά
στην εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε
εθνικό επίπεδο.
■

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ HELP
Η μεθοδολογία του HELP, βασίζεται στην αρχή
της ανοιχτής εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη
τον εργασιακό φόρτο που έχουν οι επαγγελματίες
του δικαίου.
■

Οι εκπαιδευτικές πηγές είναι σχεδιασμένες
από διεθνείς εμπειρογνώμονες και προσαρμόζονται
στις εθνικές έννομες τάξεις. Με τον τρόπο αυτό
ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές
απαιτήσεις των επαγγελματιών του δικαίου και έχουν
τη δυνατότητα προσαρμογής.
■

Ο ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Το πρόγραμμα HELP χρηματοδοτείται από
τον αποταμιευτικό λογαριασμό των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων (HRTF). Ο λογαριασμός αυτός δημιουργήθηκε το Μάρτιο του 2008 από τη Νορβηγία,
η οποία ήταν πρωτοπόρος και ιδρυτικός χορηγός,
το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανάπτυξης. Από τη στιγμή
της δημιουργίας του, στον λογαριασμό έχουν προσχωρήσει η Γερμανία, η Ολλανδία, η Φινλανδία, η
Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
■

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ HELP
3 Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Δικαστική
Εκπαίδευση (EJTN)
3 διεθνής ένωση δικαστών
3 Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων και
Νομικών Εταιριών της Ευρώπης (CCBE)
3 Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Δικηγορικών
Συλλόγων (FBE)
3 Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)
3 Εθνικές Ενώσεις Δικαστών και Εισαγγελέων
3 Επαγγελματικές ενώσεις δικηγόρων, δίκτυα
νομικής βοήθειας και νομικά εργαστήρια
εξειδικευμένα στα ανθρώπινα δικαιώματα
3 Ίδρυμα στη μνήμη του Albert Cohen

ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ
Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
και Δικαιοσύνης (DGI)
Διεύθυνση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Τμήμα ανάπτυξης και πολιτικής Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
Ομάδα υποστήριξης της εθνικής εφαρμογής
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
67075 Strasbourg Cedex

www.coe.int/help
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GRC
Tο Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ο επιφανέστερος
οργανισμός προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
της ευρωπαϊκής ηπείρου. Περιλαμβάνει 47 κράτη
μέλη, 28 από τα οποία είναι μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της
Ευρώπης έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ένα σύμφωνο που έχει
σχεδιαστεί για την προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
επιβλέπει την εφαρμογή της Σύμβασης στα κράτη μέλη.

