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Αθήνα, 21 ∆εκεµβρίου 2012 

Α.Π.492 

Αξιότιµε Κύριε Πρωθυπουργέ, 

Απευθυνόµαστε σε Σας ως εγγυητή της εύρυθµης λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής για τα 

∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΕ∆Α) και της προστασίας των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου στη χώρα 

µας. Όπως γνωρίζετε, η ΕΕ∆Α συστάθηκε µε τον Ν. 2667/1998, ως ανεξάρτητο όργανο της 

Πολιτείας µε ρόλο συµβουλευτικό σε ζητήµατα ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, υπαγόµενο στον 

Πρωθυπουργό. Η θεσµική υπόστασή της είναι διεθνώς κατοχυρωµένη, ιδίως βάσει κανόνων του 

ΟΗΕ (των «Αρχών των Παρισίων»). Η δε χώρα µας υπόκειται σε διαρκή διεθνή έλεγχο ως προς την 

ανεξάρτητη και απρόσκοπτη λειτουργία της Επιτροπής, την επαρκή στελέχωσή της µε επιστηµονικό 

προσωπικό και την επαρκή χρηµατοδότησή της.  

Η υπαγωγή της Επιτροπής στον Πρωθυπουργό αποσκοπεί σε εξασφάλιση της εύρυθµης 

λειτουργίας της, σύµφωνα µε τους διεθνείς κανόνες, αλλά και µε το Σύνταγµα, ιδίως το άρθρο 25 § 1 

που θέτει τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου υπό την εγγύηση του Κράτους.  

Η Επιτροπή λειτουργεί σταθερά και αδιάλειπτα από τη σύστασή της έως και σήµερα, έχοντας 

άριστη συνεργασία µε τον εκάστοτε Πρωθυπουργό και τις λοιπές δηµόσιες αρχές. Με το υψηλό δε 

επιστηµονικό επίπεδο των εργασιών της, που οφείλεται και στο υψηλής ειδίκευσης στα ∆ικαιώµατα 

του Ανθρώπου επιστηµονικό προσωπικό της, έχει κερδίσει την εκτίµηση των αρµόδιων διεθνών 

οργάνων, που την έχουν κατατάξει στην ανώτατη βαθµίδα των εθνικών οργανισµών προστασίας των 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Status A). Συνεργάζεται στενά µε διεθνείς και ευρωπαϊκούς θεσµούς.  

Κατά τον ιδρυτικό της νόµο, η Επιτροπή υποστηρίζεται ως προς τη στελέχωση και υποδοµή της 

από τη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης. Αφότου ανέλαβε ο νέος Γενικός Γραµµατέας της 

Κυβέρνησης, ζητήσαµε επανειληµµένα, αλλά µάταια, να συναντηθούµε µαζί του, ώστε να τον 

ενηµερώσουµε και να συνεργαστούµε για διάφορα προβλήµατα της Επιτροπής. Μετά την από 

13/09/2012 επιστολή µας, µε την οποία ζητούσαµε την προσωπική παρέµβασή Σας, λύθηκε επιτυχώς 

η εκκρεµότητα του ορισµού δύο προσώπων εγνωσµένου κύρους ως µελών της Επιτροπής και Σας 

ευχαριστούµε γι’αυτό. Απευθυνόµαστε και πάλι σε Σας, λόγω της συνολικής στάσης και 

συµπεριφοράς του κ. Γενικού Γραµµατέα απέναντι στην Επιτροπή.  

Κατά την µόνη συνάντησή του µε το Προεδρείο της Επιτροπής, την 7
η
/12/2012, ο κ. Γενικός 

Γραµµατέας µάς επιφύλαξε υποδοχή περιφρονητική προς τον θεσµό που εκπροσωπούµε και 

ανάρµοστη µε το αξίωµα που του έχετε αναθέσει. ∆ήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρουν, ως εκπρόσωπο 

της Κυβέρνησης και της Νέας ∆ηµοκρατίας, το έργο της Επιτροπής και τα ∆ικαιώµατα του 

Ανθρώπου, ούτε οι σχετικές διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, και συνειδητά ως τώρα δεν έκανε 

τίποτα για να διευκολύνει την απρόσκοπτη λειτουργία της Επιτροπής. Τόνισε δε ότι δεν προτίθεται 

να κάνει καµία ενέργεια για την αποκατάσταση των σοβαρών λειτουργικών πληγµάτων που έχει 

υποστεί η Επιτροπή, ούτε να κινήσει καµία διαδικασία της αρµοδιότητάς του, ακόµα και εάν η 

Επιτροπή µείνει χωρίς επιστηµονικό προσωπικό.   



2 

 

Αποχωρήσαµε από τη συνάντηση αυτή. ∆εν ήταν µόνο θέµα διαφύλαξης της αξιοπρέπειάς µας 

και του κύρους του θεσµού που εκπροσωπούµε. Θεωρούµε ότι η από επίσηµα χείλη, και µάλιστα 

εκπροσώπου του Πρωθυπουργού, αµφισβήτηση του εθνικού και διεθνούς θεσµικού πλαισίου 

προστασίας των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου αποτελεί προάγγελο δυσµενών εξελίξεων.  

Ειδικά σε περιόδους οξύτατων προβληµάτων για την κοινωνική συνοχή και τα θεµελιώδη 

δικαιώµατα µεγάλων οµάδων του πληθυσµού, η οµαλή και δηµιουργική συνεργασία µεταξύ 

θεσµικών οργάνων είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Άλλωστε, όταν η Ελλάδα βάλλεται διεθνώς και 

υφίσταται ισχυρές οικονοµικές και πολιτικές πιέσεις, η εκ µέρους της Πολιτείας αντιµετώπιση των 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των διεθνών και ευρωπαϊκών θεσµών που τα προστατεύουν οφείλει 

να είναι άψογη.  

Η ΕΕ∆Α θα συνεχίσει το έργο της ακόµα και υπό τις σηµερινές δύσκολες συνθήκες, ή µάλλον 

ειδικά τώρα. Θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται µε άλλους εθνικούς θεσµούς, και βεβαίως να 

ενηµερώνει τους διεθνείς θεσµούς προστασίας ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου για το έργο της και τις 

δυσκολίες που συναντά.  

Αξιότιµε Κύριε Πρωθυπουργέ 

Η συµπεριφορά του κ. Γενικού Γραµµατέα προς θεσµικό όργανο της Πολιτείας και η 

στάση του απέναντι στα κατοχυρωµένα από το Σύνταγµα και το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο 

∆ικαιώµατα του Ανθρώπου και τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς θεσµούς που τα προστατεύουν, 

εκθέτει την Κυβέρνηση και Εσάς προσωπικά. Συνεπάγεται δε βαρύ θεσµικό κόστος σε εθνικό, 

διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου και οι φορείς που εκπροσωπούνται 

σε αυτήν θέλουν να πιστεύουν ότι ο κ. Γενικός Γραµµατέας εκφράζει µόνον προσωπικές του 

απόψεις και ότι η Κυβέρνηση σέβεται και τιµά το έργο της Επιτροπής και είναι έτοιµη να 

συµβάλει στην εκπλήρωσή του. Προσβλέπουµε δε σε Σας, ως θεσµικό εγγυητή των 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και του Κράτους ∆ικαίου, για να µας το επιβεβαιώσετε .  

 

 

Με ιδιαίτερη τιµή 
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