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Η Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη των Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη των Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη των Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη των 

Φυλετικών ∆ιακρίσεωνΦυλετικών ∆ιακρίσεωνΦυλετικών ∆ιακρίσεωνΦυλετικών ∆ιακρίσεων (CERD), με τη λήξη της 75ης συνόδου της (Γενεύη, 3-28.8.2009), 

δημοσίευσε <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/co/CERD.C.GRC.CO.19.doc> τις 

«Καταληκτικές Παρατηρήσεις» της για την Ελλάδα. Στο εκτενές πόρισμά της η 

Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψη τόσο τις εκθέσεις διεθνών οργανισμών, της επίσημης 

ελληνικής αντιπροσωπείας και μη κυβερνητικών οργανώσεων, όσο και την αναλυτική 

συζήτηση που διεξήχθη επί των εκθέσεων αυτών, προβαίνει σε σειρά διαπιστώσεων και 

υποδείξεων, μεταξύ άλλων σχετικά με: 

� τη μεταχείριση ευπαθών ομάδων (αιτούντες άσυλο, μετανάστες, ασυνόδευτοι 

ανήλικοι, ρομά, έλληνες πολίτες αυτοπροσδιοριζόμενοι ως μέλη μειονοτήτων),  

� την εξασφάλιση θεμελιωδών δικαιωμάτων των μειονοτήτων (εκπαίδευση, ελευθερία 

συνένωσης, θρησκευτική ελευθερία),  

� την ποινική αντιμετώπιση πράξεων ή στερεοτύπων ρατσισμού και μισαλλοδοξίας,  

� την κοινωνική διαβούλευση για την καταπολέμηση του ρατσισμού,  

� την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης και των 

διαδικασιών παροχής έννομης προστασίας. 

 

Ειδικά σε σχέση με τις διαδικασίες παροχής έννομης προστασίας, η Επιτροπή 

συνοψίζει ως εξής τις διαπιστώσεις και συστάσεις της: «καλωσορίζει την ψήφιση του 
νόμου 3304/2005 … και τιςτιςτιςτις νέες αρμοδιότητες για την προώθηση της αρχής της ίσης  νέες αρμοδιότητες για την προώθηση της αρχής της ίσης  νέες αρμοδιότητες για την προώθηση της αρχής της ίσης  νέες αρμοδιότητες για την προώθηση της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης μεταχείρισης μεταχείρισης μεταχείρισης στο δημόσιο τομέα, στο δημόσιο τομέα, στο δημόσιο τομέα, στο δημόσιο τομέα, που ανέλαβε ο Συνήγορος του Πολίτηπου ανέλαβε ο Συνήγορος του Πολίτηπου ανέλαβε ο Συνήγορος του Πολίτηπου ανέλαβε ο Συνήγορος του Πολίτη … σημειώνει τη 
διασπορά αρμοδιοτήτων ανάμεσα στον Συνήγορο του Πολίτη, την Επιτροπή Ίσης 
Μεταχείρισης και την Επιθεώρηση Εργασίας … κκκκααααθώς ο Συνήγορος του Πολίτη είναι το θώς ο Συνήγορος του Πολίτη είναι το θώς ο Συνήγορος του Πολίτη είναι το θώς ο Συνήγορος του Πολίτη είναι το 
μόνο ανεξάρτητο σώμαμόνο ανεξάρτητο σώμαμόνο ανεξάρτητο σώμαμόνο ανεξάρτητο σώμα, η Επιτροπή συνιστά στο κράτος μέλος να εξετάσει το 
ενδεχόμενο ανάθεσηανάθεσηανάθεσηανάθεσηςςςς σε αυτόν  σε αυτόν  σε αυτόν  σε αυτόν της συνολικής αρμοδιότητας επίτης συνολικής αρμοδιότητας επίτης συνολικής αρμοδιότητας επίτης συνολικής αρμοδιότητας επί καταγγελιών για  καταγγελιών για  καταγγελιών για  καταγγελιών για 
φυλετικές διακρίσειςφυλετικές διακρίσειςφυλετικές διακρίσειςφυλετικές διακρίσεις, τις οποίες θα εξετάζει σε συνεργασία με τα λοιπά όργανα». 

 

Σε ανάλογες διαπιστώσεις προέβη, με έκθεση που δημοσιεύθηκε στις 15.9.2009, 

<http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Greece/GRC-CbC-IV-2009-031-GRC.pdf> 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της ΜισαλλοδοξίαςΕυρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της ΜισαλλοδοξίαςΕυρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της ΜισαλλοδοξίαςΕυρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI), η οποία 

λειτουργεί στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στις παρατηρήσεις της, μεταξύ 

άλλων, η Επιτροπή «σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι αρμοι αρμοι αρμοι αρμοδιότητες και η εργασία του οδιότητες και η εργασία του οδιότητες και η εργασία του οδιότητες και η εργασία του 
Έλληνα Συνηγόρου του ΠολίτηΈλληνα Συνηγόρου του ΠολίτηΈλληνα Συνηγόρου του ΠολίτηΈλληνα Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων γενικά 
συμφωνούν με τις βασικές αρχέςσυμφωνούν με τις βασικές αρχέςσυμφωνούν με τις βασικές αρχέςσυμφωνούν με τις βασικές αρχές που παρουσιάζονται στην υπ’ αριθμό 2 σύσταση 
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γενικής πολιτικής της σχετικά με ειδικευμένα όργανα για την καταπολέμηση τσχετικά με ειδικευμένα όργανα για την καταπολέμηση τσχετικά με ειδικευμένα όργανα για την καταπολέμηση τσχετικά με ειδικευμένα όργανα για την καταπολέμηση του ου ου ου 
ρατσισμούρατσισμούρατσισμούρατσισμού, της ξενοφοβίας, του αντισημιτισμού και της μισαλλοδοξίας σε εθνικό 
επίπεδο». Επισημαίνει, ωστόσο, ορισμένα κενά στην κείμενη νομοθεσία περί διακρίσεων, 

προτείνοντας ειδικότερα:  

� να επεκταθεί (από έξι μήνες σε ένα έτος τουλάχιστον) το διάστημα από τον χρόνο 

γνώσης της παράνομης πράξης ή παράλειψης της διοίκησης, εντός του οποίου 

πρόσωπα μπορούν να προσφύγουν στον Συνήγορο του Πολίτη,  

� να περιληφθεί ειδική μνεία για παροχή συνδρομής και υποστήριξης στα θύματα 

διακρίσεων, περιλαμβανομένης και της νομικής βοήθειας, 

� να δημιουργηθούν παραρτήματα του Συνηγόρου του Πολίτη εκτός Αθηνών και 

� να ληφθούν μέτρα ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τις αρμοδιότητες του 

Συνηγόρου του Πολίτη στο πεδίο των διακρίσεων.  

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιμά ότι οι επισημάνσεις των ανωτέρω Επιτροπών 

αποτελούν δικαίωση των μέχρι στιγμής προσπαθειών του και παρότρυνση για ακόμη 

εντονότερη δράση στο πεδίο της καταπολέμησης των διακρίσεων.  

 


