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Επίσκεψη του Επιτρόπου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στον Συνήγορο 

του Πολίτη  
 
Ο Επίτροπος Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης Nils 
Muiznieks, επισκέφτηκε στις 30 Ιανουαρίου τον Συνήγορο του Πολίτη και είχε 
συνάντηση ενηµέρωσης µε την Συνήγορο Καλλιόπη Σπανού και τους Βοηθούς 
Συνηγόρους για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου Βασίλη Καρύδη και για τα 
∆ικαιώµατα του Παιδιού Γιώργο Μόσχο. Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στο 
πλαίσιο των επαφών του Επιτρόπου µε διαφόρους φορείς για την κατάσταση 
των δικαιωµάτων του ανθρώπου στην Ελλάδα.  
 
Η συζήτηση, πέραν της ενηµέρωσης για τις δραστηριότητες του Συνηγόρου του 
Πολίτη στο πεδίο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της 
καταπολέµησης των διακρίσεων, εστιάστηκε στην ιδιαίτερη έξαρση της ρατσιστικής 
βίας στην χώρα µας, τις αδυναµίες της Αστυνοµίας για την αντιµετώπιση του 
φαινοµένου και τις αναγκαίες νοµοθετικές πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή.  
 
Η κα Σπανού και οι συνεργάτες της ενηµέρωσαν τον Επίτροπο ότι ο Συνήγορος του 
Πολίτη διενεργεί πολύπλευρη έρευνα, µε σκοπό να δηµοσιοποιήσει σχετική έκθεση 
της Αρχής το προσεχές διάστηµα, και του γνωστοποίησε τα προκαταρκτικά ευρήµατα 
και τις διαπιστώσεις του. Επίσης, ότι το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο, παρά την 
ανάγκη συµπληρώσεων και βελτιώσεων, επαρκεί στην φάση αυτή για την 
αντιµετώπιση του φαινοµένου και το κύριο πρόβληµα έγκειται στην εφαρµογή του, 
όπως και στην ανάγκη µεγαλύτερης εγρήγορσης της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας 
της Αστυνοµίας ως προς την αποτελεσµατικότητά της σε αυτό το πεδίο. ∆ιατύπωσαν 
επίσης, την ανησυχία τους για την παρατηρούµενη αύξηση σε αριθµό και ένταση 
περιστατικών εις βάρος Ροµά µέσω της εκµετάλλευσης από ακραίους κύκλους 
υπαρκτών προβληµάτων και τριβών µε άλλα µέλη των τοπικών κοινωνιών. 
 
Ο Επίτροπος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία µε τον Συνήγορο και 
ανέφερε ότι θα µεταφέρει τις παρατηρήσεις και απόψεις της Αρχής προς τους κ.κ. 
Υπουργούς ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και ∆ηµόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κατά τις µεταξύ τους συναντήσεις.  
 
 
 
 
 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο: 
Τµήµα Επικοινωνίας 
Τζαβάρα Καλλιρρόη τηλ. 210 7289610 κιν. 6979448887 
Παπαγεωργοπούλου ∆ηµητρία τηλ. 210 7289604 κιν. 6979362413 
Παραγυιός Πέτρος τηλ. 210 7289625 κιν. 6977366424 


