
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CoE/FRA/Equinet/ENNHRI Operational Platform on Roma Equality 

("OPRE") 

Δεύτερη συνάντηση, 3-4 Δεκεμβρίου 2015 

Η COE-FRA-EQUINET-ENNHRI Operational Platform for Roma Equality ("the OPRE 

Platform") εγκαινιάστηκε στο Στρασβούργο στις 30 Ιανουαρίου 2015 σε συνέχεια της κοινής 

διάσκεψης μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης (COE), του Οργανισμού Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA), του Ευρωπαϊκού Δικτύου Θεσμών για την Ισότητα (EQUINET) 

και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Θεσμών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ENNHRI) 

που έλαβε χώρα στην Βιέννη στις 9 Οκτωβρίου 2013. Με την ευκαιρία αυτή, μέσω της 

υιοθέτησης κοινής δήλωσης, οι τέσσερις αυτοί εταίροι διακήρυξαν τη δέσμευσή τους να 

εργαστούν από κοινού ώστε να ενισχυθεί η προστασία των δικαιωμάτων στην Ευρώπη και 

αποφάσισαν να εγκαθιδρύσουν στενότερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών και ευρωπαϊκών 

θεσμών που εργάζονται για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου δημιουργώντας 

τέσσερις κοινές θεματικές πλατφόρμες για συνεργασία σε επείγοντα ζητήματα. Η πλατφόρμα 

για την ισότητα των Ρομά αποτελεί μία από τις τέσσερις αυτές πλατφόρμες
1
 και είναι ήδη 

διαθέσιμη διαδικτυακά.  

Μάλιστα, στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2015, έλαβε χώρα στο Στρασβούργο η δεύτερη συνάντηση 

για την COE-FRA-EQUINET-ENNHRI "OPRE PLATFORM" στην οποία και συμμετείχε η 

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ).  

Η ΕΕΔΑ, στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου ως εθνικού φορέα προώθησης των δικαιωμάτων 

του ανθρώπου και ανεξάρτητου συμβουλευτικού οργάνου της Πολιτείας σε θέματα 

προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, παρακολουθεί τα ζητήματα προστασίας των 

δικαιωμάτων των Ρομά στην Ελλάδα. Δύο μέλη της ΕΕΔΑ, άλλωστε, ορίζει και η Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Ρομά (ΠΟΣΕΡ). Υπό την αιγίδα της, επίσης, τελεί και το 

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας.  

 

                                                 
1
 Οι λοιπές τρεις αφορούν το άσυλο και την μετανάστευση, τη ρατσιστική βία και τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
 

Νεοφύτου Βάμβα 6, 106 74 Αθήνα / Τηλ.: 210-7233221-2, Φαξ: 210-7233216, 

Website: www.nchr.gr, E-mail: info@nchr.gr 

 

 

http://a.cs.coe.int/team81/opre_platform/SitePages/Home.aspx
http://rvrn.org/
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Η ΕΕΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΡΟΜΑ 

Πρόσφατες γραπτές παρατηρήσεις που περιλαμβάνουν θέματα Ρομά 

Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

«Σύμφωνο Συμβίωσης και άλλες διατάξεις» (3.12.2015) 

Γραπτές παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ ενόψει της Οικουμενικής Περιοδικής 

Αξιολόγησης (UPR) της Ελλάδας ενώπιον του Συμβουλίου Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου του ΟΗΕ (Σεπτέμβριος 2015) 

Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ ενόψει της συνόδου της Επιτροπής Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου του ΟΗΕ για την εξέταση της Δεύτερης Περιοδικής Έκθεσης της 

Ελλάδας (Σεπτέμβριος 2015) 

Απόφαση ΕΕΔΑ για το Δικαίωμα στο Νερό (2014) 

Ειδικές εκθέσεις 

Έκθεση ΕΕΔΑ για τη ρατσιστική βία: Η αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας από 

την αστυνομία και την δικαιοσύνη (2011) 

Έκθεση και Προτάσεις για ζητήματα σχετικά με την κατάσταση και τα 

δικαιώματα των Τσιγγάνων στην Ελλάδα (2009) 

H κατάσταση των Τσιγγάνων στην Ελλάδα (2001) 

 

 

 

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/diakriseis/EEDA_SN_Sumfwno%20Sumbiwshs_askhsh%20dikaiomatvn%20kl.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/GRC/INT_CCPR_NHS_GRC_21794_E.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/perivallon/apofasi_gia_to_nero.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/diakriseis/EEDA_RV_tel.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/diakriseis/EEDA_RV_tel.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/roma/Apofasi_EEDA_Tsigganoi_2009_FINAL.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/roma/Apofasi_EEDA_Tsigganoi_2009_FINAL.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/roma/tsigganoi2001.pdf

