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1. Εισαγωγή 
 
Την 1η Φεβρουαρίου 1998, τέθηκε σε ισχύ η Σύµβαση-Πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης 
για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων. Ήταν ένα σηµαντικό ορόσηµο, διότι η Σύµβαση 
είναι το πρώτο νοµικά δεσµευτικό πολυµερές όργανο που είναι αφιερωµένο στην προστασία των 
µειονοτήτων εν γένει. Η αποτελεσµατικότητά της, όµως, πιθανότατα θα εξαρτηθεί από το κατά 
πόσον θα την πάρουν σοβαρά οι κυβερνήσεις και από τη δύναµη του µηχανισµού 
παρακολούθησης του Συµβουλίου της Ευρώπης να επιβλέψει την υλοποίησή της. Η ενεργή 
ανάµιξη των µη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) είναι κρίσιµη και για τους δύο αυτούς 
παράγοντες. Οι ΜΚΟ µπορούν τόσο να ενθαρρύνουν τις κυβερνήσεις να κάνουν τις απαραίτητες 
αλλαγές στη νοµοθεσία και την πολιτική τους για να κάνουν πράξη τις αρχές που διαφυλάσσει η 
Σύµβαση, όσο και να βοηθήσουν –παρέχοντας πληροφορίες και αναλύσεις– στην 
παρακολούθηση της συµµόρφωσης των κυβερνήσεων. Αυτή η έκδοση έχει σκοπό να 
υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία αυξάνοντας την επίγνωση για τη Σύµβαση και εξηγώντας πώς 
οι ΜΚΟ και οι µειονοτικές οργανώσεις1 µπορούν να τη χρησιµοποιήσουν για να προστατέψουν 
και να προωθήσουν τα δικαιώµατα των µειονοτήτων. Στο Άρθρο 22 αυτής της Σύµβασης 
δηλώνεται ότι συµπληρώνει τα ήδη υπάρχοντα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις 
ελευθερίες. 
Η Σύµβαση είναι αποτέλεσµα µιας απόφασης που πάρθηκε στη ∆ιάσκεψη Κορυφής Αρχηγών 
Κρατών και Κυβερνήσεων στη Βιέννη το 1993. Βασίζεται στα κείµενα, τόσο του Τελικού 
Κειµένου της Συνάντησης Ανθρώπινης ∆ιάστασης της Κοπεγχάγης του 1990 της ∆ιάσκεψης για 
την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (∆ΑΣΕ)2, όσο και της ∆ιακήρυξης του ΟΗΕ για 
τα ∆ικαιώµατα των Προσώπων που ανήκουν σε Εθνικές ή Εθνοτικές, Θρησκευτικές και 
Γλωσσικές Μειονότητες του 1992. Η Σύµβαση-Πλαίσιο µπορεί να λειτουργήσει ως υπόδειγµα 
και νοµικό ορόσηµο για τη νοµοθεσία και την πρακτική των Κρατών-Μελών του Συµβουλίου 
της Ευρώπης και των κρατών που είναι πρόθυµα να γίνουν µέλη, σε ό,τι αφορά τη µεταχείριση 
που επιφυλάσσουν στις µειονότητες. 
Η Σύµβαση µπορεί να θεωρηθεί ως το πιο πρόσφατο και περιεκτικό διεθνές πρότυπο για τις 
εθνικές µειονότητες και η υιοθέτησή του έχει αρχίσει να γίνεται υποχρεωτική για τα κράτη που 
υποβάλλουν αίτηση για να γίνουν Κράτη-Μέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης. Η Σύµβαση έχει 
ηθικό και πολιτικό κύρος παρ’ όλο που δεν έχει ίσως κυρωθεί νοµικά από ορισµένες χώρες. 
 
Γιατί µειονοτικά δικαιώµατα; 
Η µεγαλύτερη προσοχή στο διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώµατα έχει δοθεί στα 
δικαιώµατα των ατόµων. Συχνά τα άτοµα που ανήκουν σε µια µειονότητα δεν έχουν τη 
δυνατότητα να απολαύσουν πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώµατα και ελευθερίες τους επειδή 
υφίστανται διακρίσεις µε βάση την εθνοτική, θρησκευτική ή γλωσσική τους ταυτότητα. Ωστόσο, 
οι διατάξεις περί απουσίας διακρίσεων δεν αρκούν για να διασφαλίσουν στις µειονότητες τη 
δυνατότητα να απολαµβάνουν πλήρη και πραγµατική ισότητα. Η απαγόρευση των διακρίσεων 
έχει ως αποτέλεσµα την ισότητα βάσει του νόµου (ισονοµία), αλλά δεν εξασφαλίζει την ισότητα 
στην πράξη (ισοπολιτεία). Επιπλέον, χρειάζονται ειδικά δικαιώµατα και µέτρα για την 
προστασία των µειονοτήτων για να ξεπεραστούν πρακτικές διακρίσεων και να επιτευχθεί η 
ισότητα στην πράξη (ισοπολιτεία). 
Τα µειονοτικά δικαιώµατα είναι ανθρώπινα δικαιώµατα. Τα µειονοτικά δικαιώµατα δεν είναι 
προνόµια. Υπάρχουν για να µπορούν οι µειονότητες να διαφυλάσσουν και να αναπτύσσουν την 
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ταυτότητα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις παραδόσεις τους. Μόνο τότε µπορούν να 
απολαύσουν πλήρη και πραγµατική ισότητα. Έτσι, θα πρέπει να ληφθούν µέτρα στον τοµέα της 
παιδείας, του πολιτισµού, της θρησκείας, αλλά και στις πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές 
υποθέσεις, για να περιέλθουν οι µειονότητες σε κατάσταση πραγµατικής ισότητας µε τον 
υπόλοιπο πληθυσµό. Τα µέτρα για την προώθηση πλήρους και πραγµατικής ισότητας δεν 
θεωρούνται πράξεις διακρίσεων. 
 
Τι είναι το Συµβούλιο της Ευρώπης; 
Το Συµβούλιο της Ευρώπης, µε έδρα στο Στρασβούργο της Γαλλίας, ιδρύθηκε το 1949 ως 
οργανισµός για τη συνεργασία µεταξύ των κυβερνήσεων και των κοινοβουλίων της Ευρώπης3. 
Στόχος του είναι να πετύχει µεγαλύτερη ενότητα µεταξύ των Κρατών-Μελών του προκειµένου 
να διευκολύνει την οικονοµική και κοινωνική τους πρόοδο και να διαφυλάξει τις αρχές της 
πολυφωνικής δηµοκρατίας, το σεβασµό για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και το κράτος δικαίου. Τα 
Κράτη-Μέλη πρέπει να ασπαστούν αυτές τις αρχές και να διασφαλίσουν ότι όλοι οι άνθρωποι 
που βρίσκονται στη δικαιοδοσία τους είναι σε θέση να απολαµβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
και τις θεµελιώδεις ελευθερίες. 
 
Η δοµή του Συµβουλίου της Ευρώπης 
Το Συµβούλιο της Ευρώπης είναι οργανισµός κρατών. Έχει τόσο πολιτικούς, όσο και 
δικαστικούς ή οιονεί δικαστικούς µηχανισµούς για να επιβλέπει το έργο του. Τα κύρια πολιτικά 
όργανα είναι: 
• Η Επιτροπή Υπουργών, η οποία παίρνει τις σηµαντικές εκτελεστικές αποφάσεις και 

καθοδηγεί τη δράση του οργανισµού. Αποτελείται από τους Υπουργούς Εξωτερικών κάθε 
Κράτους-Μέλους. Συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο. Ωστόσο υπάρχουν εβδοµαδιαίες 
συναντήσεις των αναπληρωτών τους (των µονίµων εκπροσώπων των Κρατών-Μελών στο 
Στρασβούργο). 

• Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση, που είναι το φόρουµ συζήτησης για το έργο του Συµβουλίου. 
Αποτελείται από µέλη των εθνικών κοινοβουλίων που εκπροσωπούν διαφορετικές πολιτικές 
οµάδες. Έχει εξουσία υποβολής συστάσεων, συµµετέχει σε αποφάσεις επιλογής Κρατών-
Μελών του Συµβουλίου της Ευρώπης και εκλέγει το Γενικό Γραµµατέα. 

• Το Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών, ένα ηµι-κοινοβουλευτικό σώµα που 
αποτελείται από τοπικούς και περιφερειακούς αιρετούς εκπροσώπους από τα Κράτη-Μέλη. 

• Οι ∆ιακυβερνητικές Επιτροπές Εµπειρογνωµόνων, όπως η ∆ιευθύνουσα Επιτροπή για τα 
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (CDDH) µε µια Υπο-Επιτροπή για µειονοτικά θέµατα (DH-MIN). 
Αυτές σχηµατίζονται για να υλοποιήσουν δραστηριότητες που τους αναθέτει η Επιτροπή 
Υπουργών, όπως η σύνταξη σχεδίων συστάσεων, αποφάσεων, συµβάσεων και άλλων 
νοµικών και µη νοµικών κειµένων. 

• Η Συµβουλευτική Επιτροπή για τη Σύµβαση-Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών 
Μειονοτήτων (ΣΠΕΜ) που είναι ανεξάρτητο σώµα εµπειρογνωµόνων επιλεγµένων από την 
Επιτροπή Υπουργών µεταξύ υποψηφίων που έχουν προτείνει τα Συµβαλλόµενα Κράτη. Ο 
ρόλος της είναι να εξετάζει τις εκθέσεις των Κρατών-Μελών και να προετοιµάζει 
γνωµοδοτήσεις για τα µέτρα που αυτά έχουν λάβει για να υλοποιήσουν τη Σύµβαση. 

Το Συµβούλιο της Ευρώπης έχει νοµικούς µηχανισµούς που παρακολουθούν τη συµµόρφωση 
των κρατών µε τις δεσµεύσεις τους που απορρέουν από τις Συµβάσεις του Συµβουλίου της 
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Ευρώπης. Ο γνωστότερος είναι το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων, που 
παρακολουθεί την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (ECHR) αποφασίζοντας 
για υποθέσεις που φέρνουν ενώπιόν του άτοµα ή κράτη4. Ο µηχανισµός παρακολούθησης για τη 
Σύµβαση-Πλαίσιο θα περιγραφεί µε περισσότερες λεπτοµέρειες παρακάτω. 
Ολόκληρη η δοµή του Συµβουλίου εξυπηρετείται από τη Γραµµατεία της στο Στρασβούργο, η 
οποία είναι οργανωµένη σε 15 διευθύνσεις. Μία από αυτές είναι η ∆ιεύθυνση Ανθρώπινων 
∆ικαιωµάτων, η οποία περιλαµβάνει τη Μονάδα Μειονοτήτων. 
Υπάρχουν διάφορες ευκαιρίες για τη συµµετοχή ΜΚΟ στη λειτουργία του Συµβουλίου. Οι 
ΜΚΟ που λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο µπορούν να αποκτήσουν συµβουλευτικό καθεστώς, 
το οποίο επιτρέπει στα όργανα και στα σώµατα του Συµβουλίου της Ευρώπης να τις 
συµβουλεύονται σε ζητήµατα αµοιβαίου ενδιαφέροντος. Οι εθνικές και τοπικές ΜΚΟ µπορούν 
τουλάχιστον να αποκτήσουν έµµεση πρόσβαση µέσω της σύνδεσής τους µε διεθνείς ΜΚΟ που 
έχουν συµβουλευτικό καθεστώς. Πέρα από τη συµβουλευτική διαδικασία µέσα από κάποιο 
επίσηµο καθεστώς, υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι µε τους οποίους οι ΜΚΟ µπορούν να 
εµπλακούν στο έργο του Συµβουλίου στον τοµέα των ανθρώπινων δικαιωµάτων. Για 
παράδειγµα, πολλές επιτροπές διατηρούν συνδέσµους µε ΜΚΟ µε συγκεκριµένο πεδίο 
εξειδίκευσης, οι εκπρόσωποι των οποίων προσκαλούνται σε συναντήσεις και συµβάλλουν 
ενεργά στην προετοιµασία των εκθέσεων. Επίσης, οι ΜΚΟ µπορούν να υποβάλλουν γραπτή 
πληροφόρηση στους διάφορους µηχανισµούς παρακολούθησης που λειτουργούν στο Συµβούλιο. 
 
Όργανα ανθρώπινων δικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης 
Μία σηµαντική συµβολή του Συµβουλίου της Ευρώπης είναι τα διάφορα όργανά του για την 
προστασία και την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωµάτων στα Κράτη-Μέλη του. Στα όργανα 
αυτά περιλαµβάνονται: 
• η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (ECHR), 
• η Σύµβαση-Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων, 
• ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, 
• η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, 
καθώς και όργανα που αντιµετωπίζουν συναφή ζητήµατα: 
• η Ευρωπαϊκή Σύµβαση περί Ιθαγένειας, 
• η Ευρωπαϊκή Χάρτα για τις Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες, 
• η Ευρωπαϊκή Χάρτα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Καθένα από αυτά τα όργανα καλύπτει έναν ειδικό τοµέα προστασίας, όπως υποδηλώνουν τα 
ονόµατά τους. Υπάρχουν όµως στο καθένα από αυτά συγκεκριµένα άρθρα που σχετίζονται µε 
τους προβληµατισµούς των µειονοτήτων, όπως άρθρα που αφορούν τη ‘µη διάκριση’ και την 
‘ισότητα’. Οι υπερασπιστές των µειονοτικών δικαιωµάτων που θέλουν να εργαστούν στο 
πλαίσιο του συστήµατος του Συµβουλίου της Ευρώπης θα πρέπει να εξοικειωθούν µε τη γκάµα 
των οργάνων και µε τους διαθέσιµους µηχανισµούς παρακολούθησης προκειµένου να είναι 
ενήµεροι όταν θα αποφασίζουν ποια όργανα και ποιους µηχανισµούς θα χρησιµοποιήσουν. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI) ιδρύθηκε επίσης 
µετά τη ∆ιάσκεψη Κορυφής της Βιέννης του 1993. ∆εν παρακολουθεί µια συγκεκριµένη 
Σύµβαση, αλλά αποτιµά την αποτελεσµατικότητα της σειράς µέτρων –νοµικών, πολιτικών, 
κτλ.– που έχουν λάβει τα Κράτη-Μέλη για να καταπολεµήσουν το ρατσισµό, την ξενοφοβία, τον 
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αντισηµιτισµό και τη µισαλλοδοξία. Η ECRI προετοιµάζει εκθέσεις κατά χώρα µε συστάσεις 
προς τις αντίστοιχες κυβερνήσεις. Οι ΜΚΟ µπορούν να υποβάλλουν πληροφόρηση στην ECRI. 
Τα µέλη της –ένα µέλος και ένας αναπληρωτής από καθένα από τα Κράτη-Μέλη– προτείνονται 
από την κυβέρνηση µε βάση την εξειδίκευσή τους στο θέµα αυτό. 
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. «ΜΚΟ και το Έργο του Συµβουλίου της Ευρώπης για τα 
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα: Ευκαιρίες Συνεργασίας», που έχει εκδοθεί από τη Μονάδα 
Ευαισθητοποίησης στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων του 
Συµβουλίου της Ευρώπης.5 
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2. Περιεχόµενο της Σύµβασης-Πλαισίου για την Προστασία 
των Εθνικών Μειονοτήτων 

 
Η Σύµβαση-Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων είναι το πρώτο πολυµερές 
όργανο για την αντιµετώπιση της κατάστασης των µειονοτήτων µε νοµικά δεσµευτικό 
χαρακτήρα. 
Η χρήση του όρου ‘πλαίσιο’ αναφέρεται στο γεγονός ότι η Σύµβαση περιέχει διατάξεις 
‘προγραµµατικού τύπου’. Εν όψει των διαφορετικών καταστάσεων και προβληµάτων στα 
Κράτη-Μέλη, οι συντάκτες της Σύµβασης δεν θεώρησαν εφικτό να συµπεριλάβουν διατάξεις µε 
λεπτοµερή ή συγκεκριµενοποιηµένα δικαιώµατα για τις µειονότητες. Η Σύµβαση, εποµένως, 
διατυπώνει γενικούς στόχους και αρχές που αφορούν ζητήµατα όπως οι διασυνοριακές επαφές, 
η παιδεία, η πλήρης και πραγµατική ισότητα, η ταυτότητα, το συνεταιρίζεσθαι, η θρησκεία, η 
γλώσσα, τα ΜΜΕ και η συµµετοχή. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αρκετές διατάξεις ξεπερνούν το 
στάδιο της απλής δήλωσης αρχών, έτσι ώστε η Σύµβαση-Πλαίσιο µερικές φορές αποκαλείται 
υβριδική σύµβαση. Το Προοίµιο της Σύµβασης λέει ότι τα Κράτη-Μέλη είναι υποχρεωµένα να 
εφαρµόσουν τους σκοπούς και τις αρχές µέσα από εθνική νοµοθεσία και πολιτικές. Η 
Επεξηγηµατική Έκθεση της Σύµβασης εξηγεί στην παράγραφο 11 ότι οι διατάξεις αφήνουν στα 
κράτη ένα βαθµό διακριτικής ευχέρειας στην υλοποίηση των σκοπών και των αρχών 
προκειµένου να τους δώσουν τη δυνατότητα να λάβουν υπόψη τους τις ιδιαίτερες περιστάσεις. 
Η Σύµβαση δηµιουργεί νοµικές υποχρεώσεις για τους Συµβαλλόµενους. Υποχρεώνει τα 
Συµβαλλόµενα Κράτη να υλοποιήσουν τις αρχές της Σύµβασης λαµβάνοντας ειδικά µέτρα, 
αποφεύγοντας ορισµένες πρακτικές και εγγυώµενα συγκεκριµένα δικαιώµατα. Ωστόσο, οι 
διατάξεις της είναι διατυπωµένες ως κρατικές υποχρεώσεις και όχι µε όρους συγκεκριµένων 
δικαιωµάτων για τα άτοµα που ανήκουν σε µειονότητες, όπως γίνεται στην ECHR. Αν τα άτοµα 
πιστεύουν ότι τα δικαιώµατά τους µε βάση την ECHR έχουν παραβιαστεί, µπορούν, στα 
περισσότερα Κράτη-Μέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης, να επικαλεστούν την ECHR ως 
νοµική βάση για τις διεκδικήσεις τους ενώπιον εθνικού δικαστηρίου. Αν δεν ικανοποιηθούν µε 
το αποτέλεσµα των εθνικών ένδικων µέσων, µπορούν να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό 
∆ικαστήριο Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων. ∆εν συµβαίνει κάτι τέτοιο µε τη Σύµβαση-Πλαίσιο. 
Έτσι, αν και ορισµένα άρθρα της Σύµβασης κάνουν ρητές αναφορές σε δικαιώµατα προσώπων 
που ανήκουν σε εθνικές µειονότητες, εξαρτάται από την εθνική νοµοθεσία των Κρατών-Μελών 
κατά πόσον αυτά τα δικαιώµατα υπάγονται ή όχι στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων στο εθνικό 
επίπεδο. Είναι σηµαντικό να θυµόµαστε ότι διάφορες διατάξεις της Σύµβασης 
αλληλεπικαλύπτονται µε εκείνες της ECHR, όπως για παράδειγµα το δικαίωµα στην ελευθερία 
της έκφρασης. Ο κύριος λόγος που συµβαίνει αυτό είναι ότι ορισµένοι Συµβαλλόµενοι στη 
Σύµβαση-Πλαίσιο ενδέχεται να µην είναι Κράτη-Μέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης και έτσι 
ενδέχεται να µην είναι συµβεβληµένα στην ECHR. Οι µειονότητες µπορούν επίσης να 
αξιοποιήσουν την ECHR για την προώθηση της υπόθεσής τους. 
Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η Επεξηγηµατική Έκθεση δηλώνει ότι δεν προβλέπονται 
συλλογικά δικαιώµατα εθνικών µειονοτήτων. Αντίθετα, προβάλλει το επιχείρηµα ότι η 
προστασία µιας εθνικής µειονότητας µπορεί να επιτευχθεί µέσω της προστασίας των 
δικαιωµάτων των ατόµων που είναι µέλη µειονότητας. Ωστόσο η Σύµβαση-Πλαίσιο δεν 
αντιτίθεται στην εισαγωγή συλλογικών δικαιωµάτων, αλλά την θεωρεί ζήτηµα τεχνικής 
επιλογής. 
Η έµφαση τίθεται στην προστασία των προσώπων που ανήκουν σε εθνικές µειονότητες, τα 
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οποία µπορούν να ασκούν τα δικαιώµατά τους ατοµικά και από κοινού µε άλλους. Υπάρχει, 
εντούτοις, µία συλλογική διάσταση στα Άρθρα 10, 11 και 14 µε αναφορές σε γλωσσικά 
δικαιώµατα σε περιοχές που κατοικούνται από πρόσωπα που ανήκουν σε εθνικές µειονότητες 
κατά παράδοση ή σε σηµαντικό αριθµό. 
 
Άρθρα 
Οι ΜΚΟ που θέλουν να χρησιµοποιήσουν τη σύµβαση στο έργο τους, θα πρέπει να αναφερθούν 
στο ίδιο το κείµενο της Σύµβασης. Αυτή δίνει λεπτοµέρειες για τις συγκεκριµένες υποχρεώσεις 
και το κείµενό της είναι νοµικά δεσµευτικό για τα κράτη που την έχουν κυρώσει. Εντούτοις, η 
επισκόπηση που ακολουθεί προσφέρει µια γενική αίσθηση των όσων καλύπτονται από τη 
Σύµβαση. 
Το Προοίµιο είναι το τµήµα που παρέχει το λόγο υιοθέτησης της Σύµβασης-Πλαισίου, καθώς 
και µια σηµαντική διεισδυτική θεώρηση του ‘πνεύµατος’ της συµφωνίας. Όπως εξηγήθηκε 
παραπάνω, οι αρχές στο κείµενο είναι διατυπωµένες µε γενικούς όρους. Οι δηλώσεις στο 
προοίµιο θα πρέπει να θεωρηθούν ως οδηγός για την ερµηνεία της Σύµβασης. Η Σύµβαση 
αναγνωρίζει ότι ‘οι ανακατατάξεις της ευρωπαϊκής ιστορίας απέδειξαν ότι η προστασία των 
εθνικών µειονοτήτων είναι απαραίτητη για τη σταθερότητα, την εµπέδωση της δηµοκρατίας και 
την ειρήνη’ σε αυτήν την ήπειρο [Τα αποσπάσµατα στα ελληνικά προέρχονται από τη µετάφραση 
που έκανε το Ίδρυµα Μαραγκοπούλου στο «Η Προστασία των Μειονοτήτων» (Σάκκουλας, 1997), 
αν και δυστυχώς έχουν αποδοθεί µερικοί όροι µε διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικά σηµεία της 
ΣΠΕΜ]. Τονίζει, µεταξύ άλλων, ότι ‘µια πλουραλιστική και αληθινά δηµοκρατική κοινωνία 
οφείλει όχι µόνο να σέβεται την εθνοτική, πολιτιστική, γλωσσική και θρησκευτική ταυτότητα 
κάθε προσώπου που ανήκει σε εθνική µειονότητα, αλλά και να δηµιουργεί συνθήκες τέτοιες που 
να επιτρέπουν την έκφραση, τη διαφύλαξη και την ανάπτυξη αυτής της ταυτότητας’. Έτσι, τα 
Κράτη-Μέλη απαιτείται να αναλάβουν δράση. ∆ηλώνει επίσης ότι ‘η δηµιουργία ενός κλίµατος 
ανεκτικότητας και διαλόγου είναι απαραίτητη ούτως ώστε η πολιτιστική πολυµορφία να 
αποτελέσει πηγή και παράγοντα εµπλουτισµού, όχι διχασµού, κάθε κοινωνίας’. Ακολουθεί µία 
σύνοψη της Σύµβασης µε τα σηµεία στα οποία δίνουµε έµφαση: 
Το Τµήµα Ι, Άρθρα 1-3, διατυπώνει αρκετές γενικές αρχές: 

• Το Άρθρο 1 δηλώνει ότι η προστασία των εθνικών µειονοτήτων είναι µέρος του διεθνούς 
συστήµατος προστασίας των ανθρώπινων δικαιωµάτων. 

• Το Άρθρο 2 δηλώνει ότι η Σύµβαση πρέπει να εφαρµοστεί καλόπιστα και µε συνεργασία 
µεταξύ κρατών. 

• Το Άρθρο 3 λέει ότι κάθε άτοµο που ανήκει σε εθνική µειονότητα είναι ελεύθερο να 
επιλέξει –χωρίς τον κίνδυνο δυσµενών επιπτώσεων– αν θα αντιµετωπίζεται ως µειονοτικός ή 
όχι, και ότι τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις αρχές της Σύµβασης-Πλαισίου µπορούν 
να ασκούνται ατοµικά ή από κοινού µε άλλους. 

Το Τµήµα ΙΙ, Άρθρα 4-19, είναι το κυρίως λειτουργικό µέρος του κειµένου και περιέχει τις 
διατάξεις ‘προγραµµατικού τύπου’. Αυτές διατυπώνουν τους στόχους και τις αρχές που 
προστατεύονται από τη Σύµβαση-Πλαίσιο. Τα Κράτη-Μέλη θα πρέπει να εφαρµόσουν τις 
διατάξεις µέσω νοµοθεσίας και κατάλληλων πολιτικών στο έδαφός τους και, όπου αρµόζει, 
µέσω διµερών και πολυµερών συµφωνιών. 

• Το Άρθρο 4 καθορίζει την υποχρέωση των Κρατών-Μελών να εγγυώνται το ‘δικαίωµα 
ισότητας ενώπιον του νόµου και ίσης προστασίας από το νόµο’ [δηλαδή ισονοµίας και 
ισοπολιτείας]. Επίσης υποχρεώνει τα κράτη να πάρουν ‘κατάλληλα µέτρα’ για να 
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προωθήσουν την ‘πλήρη και πραγµατική ισότητα’ σε όλους τους τοµείς της ζωής και 
προσδιορίζει ότι αυτά τα µέτρα δεν θα θεωρηθούν πράξεις διακρίσεων. 

• Το Άρθρο 5 υποχρεώνει τα Κράτη-Μέλη να ‘καλλιεργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες’ 
ώστε οι µειονότητες να διατηρήσουν και να αναπτύξουν τον πολιτισµό τους, και να 
διαφυλάξουν την ταυτότητά τους. Επίσης καθορίζει ότι τα κράτη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι οι µειονότητες δεν θα οδηγηθούν σε ‘αναγκαστική’ αφοµοίωση. 

• Το Άρθρο 6 ζητά από τα Κράτη-Μέλη να ενθαρρύνουν τον αµοιβαίο σεβασµό, την 
ανεκτικότητα, τον διαπολιτισµικό διάλογο και τη συνεργασία µεταξύ όλων των προσώπων 
στη χώρα τους. Υποχρεώνει περαιτέρω τα Κράτη-Μέλη να προστατεύουν τα άτοµα από 
‘διάκριση, εχθρότητα, ή βία’ σε βάρος τους λόγω της µειονοτικής τους ταυτότητας. 

• Το Άρθρο 7 αφορά το δικαίωµα στην ελευθερία της ειρηνικής συνάθροισης, του 
συνεταιρίζεσθαι, της έκφρασης, της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. 

• Το Άρθρο 8 έχει να κάνει µε το δικαίωµα εκδήλωσης ‘της θρησκείας ή των πεποιθήσεων 
και της ίδρυσης θρησκευτικών φορέων, οργανώσεων, και ενώσεων’. 

• Το Άρθρο 9 καθορίζει ότι το δικαίωµα στην ελευθερία της έκφρασης περιλαµβάνει την 
ελευθερία να λαµβάνει κανείς και να µεταδίδει πληροφορίες στη γλώσσα της µειονότητας. 
Επίσης προστατεύει από τις διακρίσεις στην πρόσβαση στα ΜΜΕ και προωθεί τη 
δυνατότητα να δηµιουργούν οι µειονότητες τα δικά τους ΜΜΕ. 

• Το Άρθρο 10 καλύπτει τις γλωσσικές ελευθερίες, περιλαµβανοµένης της χρήσης της 
γλώσσας της µειονότητας κατ’ ιδίαν και δηµοσίως, και ενώπιον διοικητικών και δικαστικών 
αρχών. 

• Το Άρθρο 11 συνεχίζει µε τη χρήση µειονοτικών ονοµάτων, και την ανάρτηση 
πληροφοριών και τοπογραφικών ενδείξεων στη γλώσσα της µειονότητας. 

• Το Άρθρο 12 αναφέρεται στη διαπολιτισµική εκπαίδευση, τέτοια ώστε τα Κράτη-Μέλη 
είναι υποχρεωµένα να καλλιεργούν τη γνώση ‘για τον πολιτισµό, την ιστορία, τη γλώσσα και 
τη θρησκεία’ των µειονοτήτων και της πλειονότητας. Πρέπει επίσης να ‘προάγουν την 
ισότητα ευκαιριών όσον αφορά την πρόσβαση σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης’. 

• Το Άρθρο 13 προστατεύει το δικαίωµα των µειονοτήτων να δηµιουργούν και να 
διαχειρίζονται ‘τα δικά τους ιδιωτικά ιδρύµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης’, χωρίς αυτό 
να συνεπάγεται οποιαδήποτε οικονοµική υποχρέωση για την κυβέρνηση. 

• Το Άρθρο 14 προστατεύει το δικαίωµα εκµάθησης της µειονοτικής γλώσσας. Επιπλέον, 
ασχολείται µε τη δυνατότητα των µειονοτήτων να µαθαίνουν τη µειονοτική γλώσσα ή να 
διδάσκονται στη γλώσσα αυτή, χωρίς αυτό να θίγει την εκµάθηση της επίσηµης γλώσσας ή 
τη διδασκαλία στη γλώσσα αυτή.  

• Το Άρθρο 15 υποχρεώνει τα Κράτη-Μέλη να δώσουν στις µειονότητες τη δυνατότητα να 
συµµετέχουν αποτελεσµατικά στην πολιτιστική, κοινωνική και οικονοµική ζωή, καθώς 
και στα κοινά. 

• Το Άρθρο 16 δηλώνει ότι τα Κράτη-Μέλη δεν επιτρέπεται να ‘µεταβάλλουν την 
πληθυσµιακή αναλογία’ σε περιοχές µε συγκεντρώσεις µειονοτήτων όταν αυτά τα µέτρα 
αποσκοπούν στον περιορισµό των δικαιωµάτων που καλύπτονται από τη Σύµβαση. 

• Το Άρθρο 17 προστατεύει το δικαίωµα των µειονοτήτων να ‘διατηρούν ελεύθερα και 
ειρηνικά επαφές πέραν των συνόρων’. Επίσης προστατεύει το δικαίωµα να συµµετέχουν 
σε δραστηριότητες ΜΚΟ, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 
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• Το Άρθρο 18 καλύπτει τη συνεργασία µεταξύ κρατών ενθαρρύνοντας διµερείς και 
πολυµερείς συµφωνίες µεταξύ τους για την προστασία των µειονοτήτων. 

• Το Άρθρο 19 δηλώνει ότι οι µόνοι ‘περιορισµοί ή παρεκκλίσεις’ που µπορούν να κάνουν 
τα Κράτη-Μέλη στις αρχές της Σύµβασης είναι εκείνοι που επιτρέπονται από άλλα διεθνή 
νοµικά όργανα. 

Το Μέρος ΙΙΙ, Άρθρα 20-23, επικεντρώνεται σε ζητήµατα σχετικά µε την ερµηνεία των αρχών 
του Μέρους ΙΙ. 

• Το Άρθρο 20 απαιτεί από τα πρόσωπα που ανήκουν σε εθνικές µειονότητες να σέβονται την 
εθνική νοµοθεσία. 

• Το Άρθρο 21 προστατεύει την εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ανεξαρτησία των 
κρατών. 

• Το Άρθρο 22 ορίζει ότι η Σύµβαση δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να περιορίσει 
υψηλότερα πρότυπα προστασίας, που προβλέπονται, είτε από άλλα διεθνή όργανα, είτε από 
την εθνική νοµοθεσία. 

• Το Άρθρο 23 αφορά την ερµηνεία των δικαιωµάτων που υπόκεινται σε διατάξεις, τόσο της 
Σύµβασης, όσο και της ECHR. 

Το Μέρος IV, Άρθρα 24-26, και το Μέρος V, Άρθρα 27-32, καθορίζουν τις αρχές για την 
παρακολούθηση και την έναρξη ισχύος της Σύµβασης. Αυτά περιγράφονται µε περισσότερες 
λεπτοµέρειες παρακάτω. 
 
Ερµηνεία της Σύµβασης-Πλαισίου 
Όπως περιγράψαµε νωρίτερα, η Σύµβαση-Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών 
Μειονοτήτων χρησιµοποιεί ‘διατάξεις προγραµµατικού τύπου’. Στα κράτη δίνεται ‘ένα µέτρο 
διακριτικής ευχέρειας’ στις αποφάσεις για το πώς να εφαρµόσουν τους στόχους της Σύµβασης 
στη χώρα τους µε βάση τις συγκεκριµένες συνθήκες που επικρατούν εκεί. Οι διατάξεις είναι 
διατυπωµένες µε γενικούς όρους και περιέχουν χαρακτηρισµούς όπως ‘σηµαντικός αριθµός’ 
(‘substantial numbers’ - Άρθρα 10.2, 11.3 και 14.2), ‘επαρκής ζήτηση’ (‘sufficient demand’ - 
Άρθρα 11.3 και 14.2), ‘πραγµατική ανάγκη’ (‘a real need’ - Άρθρο 10.2), ‘αν είναι αναγκαίο’ 
(‘where necessary’ - Άρθρα 4.2, 18.1 και 19), ‘όπου είναι απαραίτητο’ (‘where appropriate’ - 
Άρθρα 11.3 και 12.1) και ‘στο µέτρο του δυνατού’ (‘as far as possible’ - Άρθρα 9.3, 10.2 και 
14.2). [Σηµ. Μεταφραστών: Στο υπάρχον ελληνικό κείµενο οι όροι αυτοί µεταφράζονται συχνά µε 
διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικά σηµεία– γι’ αυτό και αναφέρονται εδώ και οι αγγλικοί όροι]. 
Αν και είναι αλήθεια ότι η κατάσταση των µειονοτήτων διαφέρει από χώρα σε χώρα και 
συνεπώς απαιτούνται διαφορετικές προσεγγίσεις, ο κίνδυνος είναι οι γενικόλογα διατυπωµένοι 
στόχοι και αρχές να τύχουν περιοριστικής ερµηνείας από µερικά από τα Συµβαλλόµενα Μέρη. 
Αυτή η ευελιξία µετατροπής των αρχών σε εσωτερική εθνική νοµοθεσία και πολιτικές που 
ταιριάζουν κατά τον καλύτερο τρόπο στη συγκεκριµένη κατάσταση των Συµβαλλοµένων 
Κρατών ενδέχεται να χρησιµοποιηθεί από µερικά Συµβαλλόµενα Κράτη για να αποφύγουν τις 
υποχρεώσεις τους. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν ήδη εκφραστεί σοβαρές αµφιβολίες αναφορικά µε 
τις επιπτώσεις της Σύµβασης. 
Από την άλλη πλευρά, θα µπορούσε κανείς επίσης να ισχυριστεί ότι η γενικόλογη διατύπωση 
των διατάξεων της Σύµβασης δεν θα λειτουργήσει απαραίτητα σε βάρος των µειονοτήτων. Τα 
κράτη είναι υποχρεωµένα να ερµηνεύσουν τις διατάξεις µε το πνεύµα της Σύµβασης. Ιδιαίτερα 
σηµαντικές σε σχέση µε αυτό είναι οι σαφείς δηλώσεις στο Προοίµιο. Οι ΜΚΟ µπορούν να 
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χρησιµοποιήσουν την έναρξη ισχύος της Σύµβασης ως ευκαιρία για να ξεκινήσουν διάλογο µε 
τις αρχές για την ερµηνεία της και να προσφέρουν ιδέες για την υλοποίησή της. 
Επιπλέον, το Άρθρο 22 συνδέει τη Σύµβαση µε άλλα διεθνή όργανα και απαγορεύει στα κράτη 
να χρησιµοποιήσουν τη Σύµβαση για να µειώσουν τα υπάρχοντα πρότυπα. Η Σύµβαση θα 
πρέπει να ‘διαβαστεί µαζί’ µε τα άλλα διεθνή πρότυπα για να διασφαλιστεί ότι θα ισχύσει το 
µέγιστο πρότυπο προστασίας που προσφέρει το διεθνές δίκαιο. Το Άρθρο 22 επίσης απαγορεύει 
στα κράτη να χρησιµοποιήσουν τη Σύµβαση για να µειώσουν την υπάρχουσα προστασία των 
µειονοτήτων µε βάση το εθνικό δίκαιο. Από αυτήν την άποψη θα πρέπει επίσης να δοθεί 
προσοχή σε εκείνα τα διεθνή όργανα, που γίνονται δεσµευτικά µέσω διµερών συµφωνιών. 
 
Ο όρος ‘εθνική µειονότητα’ 
Ένα από τα κύρια ζητήµατα αναφορικά µε την ερµηνεία της Σύµβασης θα είναι ο όρος ‘εθνική 
µειονότητα’. Η Σύµβαση δεν δίνει ορισµό µιας ‘εθνικής µειονότητας’. Αυτό σηµαίνει ότι δεν 
υπάρχει σαφής συµφωνία σχετικά µε τους τύπους των οµάδων που καλύπτει η Σύµβαση. Η 
Επεξηγηµατική Έκθεση λέει στην παράγραφο 12 ότι οι συντάκτες αποφάσισαν να 
ακολουθήσουν αυτήν την ‘πραγµατιστική προσέγγιση’, επειδή δεν θεώρησαν δυνατό να 
διατυπωθεί ένας ορισµός που θα είχε την υποστήριξη όλων των Κρατών-Μελών του 
Συµβουλίου της Ευρώπης. Αυτήν την πραγµατιστική προσέγγιση έχει υιοθετήσει επίσης ο 
Ύπατος Αρµοστής του ΟΑΣΕ για τις Εθνικές Μειονότητες. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι 
σε άλλους διεθνείς οργανισµούς δεν υπάρχει συναίνεση για έναν ορισµό της ‘εθνικής 
µειονότητας’ ή της ‘µειονότητας’. Η συνήθης πρακτική είναι να θεωρείται η κατηγοριοποίηση 
των µειονοτήτων ως πραγµατικό και όχι ως νοµικό ζήτηµα. Η Υπο-Επιτροπή του ΟΗΕ για την 
Πρόληψη των ∆ιακρίσεων και την Προστασία των Μειονοτήτων έχει κάνει µια σειρά από 
απόπειρες να συµφωνηθεί ένας ορισµός. Όµως µέχρι στιγµής δεν έχει επιτευχθεί οποιαδήποτε 
συναίνεση. 
Ωστόσο, η συνέπεια που έχει αυτό για τη Σύµβαση είναι ότι µερικά κράτη6 θα µπορούσαν να 
υποβάλουν δηλώσεις, κατά την κύρωση ή την υπογραφή της Σύµβασης, οι οποίες να περιέχουν 
έναν ορισµό ή/και να κατονοµάζουν τις οµάδες που καλύπτει η Σύµβαση στη χώρα τους ή να 
δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν εθνικές µειονότητες στη δικαιοδοσία τους. Τα περισσότερα κράτη 
δεν έχουν προβεί σε τέτοιες δηλώσεις, αλλά µένει να δούµε σε ποιες οµάδες θα εφαρµοστεί η 
Σύµβαση. Η ανάλυση των δηλώσεων που έχουν γίνει µέχρι στιγµής δείχνει ότι υπάρχουν δύο 
κύριες κατηγορίες οµάδων που µερικά κράτη πιστεύουν ότι θα πρέπει να αποκλειστούν: οµάδες 
µη πολιτών7 και µεταναστών.8 Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η ίδια η Σύµβαση δεν απαιτεί ρητά 
τα πρόσωπα που ανήκουν σε µειονότητες να είναι πολίτες προκειµένου να εµπίπτουν στο 
προστατευτικό της πλαίσιο, και µόνο λίγα άρθρα αναφέρονται σε περιοχές που κατοικούνται 
παραδοσιακά από άτοµα που ανήκουν σε µειονότητες. 
Αντίστροφα, ένας αριθµός κρατών ορίζουν ότι όλες οι εθνοτικές, θρησκευτικές ή γλωσσικές 
κοινότητες θα απολαµβάνουν τα δικαιώµατα αυτής της Σύµβασης. Το πλεονέκτηµα, όµως, της 
απουσίας ορισµού στη Σύµβαση, είναι ότι καµία οµάδα δεν αποκλείεται εκ των προτέρων. Εφ’ 
όσον δεν υπάρχει ορισµός, υπάρχει χώρος για διάλογο. Εντέλει δεν είναι στο χέρι των κρατών 
να αποφασίσουν από µόνα τους ποιες οµάδες είναι µειονότητες και ποιες όχι.9 Όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω, οι ΜΚΟ µπορούν να επισηµάνουν στα κράτη την υποχρέωσή τους να 
ερµηνεύουν τις διατάξεις µε το πνεύµα της Σύµβασης, δηλαδή θα πρέπει να ενεργήσουν µε 
πραγµατική αφοσίωση στην προστασία των µειονοτήτων. Επιπλέον θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, 
σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο, οι επιφυλάξεις και οι δηλώσεις δεν µπορούν να αντίκεινται στο 
αντικείµενο και το σκοπό του συµφώνου, και ότι η αρχή της µη διάκρισης απαγορεύει 
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αδικαιολόγητες διαφοροποιήσεις µεταξύ οµάδων όταν τα κράτη χαρακτηρίζουν οµάδες πως 
είναι ή δεν είναι ‘εθνικές µειονότητες’. 
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3. Υλοποίηση της Σύµβασης: Μηχανισµός Παρακολούθησης 
 
Πέρα από µια εποικοδοµητική προσέγγιση και διάθεση συνεργασίας των Συµβαλλοµένων 
Κρατών, η επιτυχία της Σύµβασης θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από την παρακολούθηση της 
υλοποίησής της. Ένας µηχανισµός παρακολούθησης που να λειτουργεί καλά µπορεί να 
συµβάλει ουσιαστικά στο να ξεπεραστεί ο κίνδυνος των διαφορετικών και περιοριστικών 
ερµηνειών. 
Το Τµήµα IV της Σύµβασης, Άρθρα 24-26, καλύπτει το µηχανισµό παρακολούθησης. 
Προβλέπει ότι η Επιτροπή Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης θα παρακολουθεί την 
υλοποίηση της Σύµβασης µε βάση εκθέσεις τις οποίες θα υποβάλουν τα κράτη και ότι µία 
Συµβουλευτική Επιτροπή θα βοηθά την Επιτροπή Υπουργών σε αυτό το έργο. Το Σεπτέµβριο 
1997, η Επιτροπή Υπουργών υιοθέτησε το Ψήφισµα 97(10) που παρέχει περαιτέρω καθοδήγηση 
για τη σύνθεση, την εκλογή και το διορισµό της Συµβουλευτικής Επιτροπής, και για τις 
διαδικασίες που θα ακολουθηθούν στην επιτέλεση των λειτουργιών παρακολούθησης. Η 
Απόφαση καθορίζει ότι η Συµβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από ‘ανεξάρτητους 
εµπειρογνώµονες’. Αυτό έχει µεγάλη σηµασία. Η Επιτροπή (αναπληρωτών) Υπουργών είναι ένα 
πολιτικό όργανο στο οποίο εκπροσωπούνται όλα τα κράτη-µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης. 
Κατά συνέπεια, η εµπλοκή ενός αµερόληπτου σώµατος στην αποτίµηση των Κρατικών 
Εκθέσεων µειώνει το επίπεδο πολιτικοποίησης. 
Τα Συµβαλλόµενα Κράτη πρέπει να περιγράφουν στις εκθέσεις τους πώς εφαρµόζεται στις 
χώρες τους η Σύµβαση. Η Συµβουλευτική Επιτροπή θα εξετάσει πρώτη αυτές τις εκθέσεις και, 
σε αυτήν την εξέταση, µπορεί επίσης να λάβει υπόψη της στοιχεία που υποβάλλονται από άλλες 
πηγές, µεταξύ των οποίων από µειονότητες και ΜΚΟ. Έπειτα διατυπώνει τις γνωµοδοτήσεις της 
για την υλοποίηση των αρχών της Σύµβασης. Η Επιτροπή (αναπληρωτών) Υπουργών θα 
εξετάσει τότε (τόσο την Κρατική Έκθεση όσο και) τις γνωµοδοτήσεις της Συµβουλευτικής 
Επιτροπής για να διαµορφώσει συµπεράσµατα και, όπου αρµόζει, συστάσεις προς το κράτος 
σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της υλοποίησης της Σύµβασης από αυτό. 
Ο µηχανισµός παρακολούθησης, εποµένως, δεν είναι µία διαδικασία ατοµικών αναφορών όπως 
συµβαίνει µε το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων. Όµως οι ΜΚΟ µπορούν να 
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο παρέχοντας πληροφορίες και αναλύσεις που θα 
χρησιµοποιηθούν όταν θα αποτιµώνται οι Κρατικές Εκθέσεις. 
 
Οι Κρατικές Εκθέσεις 
Τα κράτη που έχουν κυρώσει τη Σύµβαση είναι υποχρεωµένα να υποβάλουν τις αρχικές τους 
εκθέσεις µέσα σε 12 µήνες από την έναρξη ισχύος της Σύµβασης στο εν λόγω κράτος.10 Από 
τότε και στο εξής κάθε Συµβαλλόµενο Κράτος πρέπει να υποβάλει έκθεση κάθε πενταετία. 
Επιπλέον, η Επιτροπή Υπουργών µπορεί να ζητά έκτακτες εκθέσεις προκειµένου να 
αντιµετωπίσει καταστάσεις που µπορεί να προκύψουν στο ενδιάµεσο διάστηµα µεταξύ δύο 
περιοδικών εκθέσεων ενός Συµβαλλόµενου Μέρους. Οι Κρατικές Εκθέσεις θα 
δηµοσιοποιούνται µόλις τις λάβει το Συµβούλιο της Ευρώπης. Τα Κράτη έχουν την επιλογή να 
δηµοσιοποιούν τις εκθέσεις τους πριν από το Συµβούλιο της Ευρώπης. Μερικά µπορεί να το 
κάνουν, ακολουθώντας το παράδειγµα εκείνων των κρατών που υιοθετούν δηµόσια διαδικασία 
κατά την προετοιµασία της έκθεσης. 
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Οι εκθέσεις θα πρέπει να περιέχουν ‘πλήρεις πληροφορίες για τα νοµοθετικά και άλλα µέτρα 
που έλαβαν προκειµένου να κάνουν πράξη τις αρχές που διατυπώνονται στη Σύµβαση’. 
Υπάρχουν λεπτοµερείς οδηγίες που καθορίζουν τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται 
στις αρχικές Κρατικές Εκθέσεις.11 Οι οδηγίες αυτές έχουν συνταχθεί από τη Συµβουλευτική 
Επιτροπή και διατίθενται από το Συµβούλιο της Ευρώπης. 
Το Μέρος Ι θα πρέπει να περιλαµβάνει µία εισαγωγή για το πώς το κράτος έχει προσπαθήσει να 
εφαρµόσει τη Σύµβαση. Θα πρέπει επίσης να περιέχει βασικές πληροφορίες για τη χώρα και την 
πολιτική της σχετικά µε την προστασία των µειονοτήτων. Τα κράτη θα πρέπει επίσης να 
αναφέρουν πώς έχουν προωθήσει την ευαισθητοποίηση για τη Σύµβαση, τόσο στο κοινό εν 
γένει, όσο και στις σχετικές κυβερνητικές αρχές. 
Στο Μέρος ΙΙ, τα κράτη πρέπει να τεκµηριώνουν τα µέτρα που έχουν πάρει για να εφαρµόσουν 
τη Σύµβαση παρουσιάζοντας πληροφορίες κατ’ άρθρο. Με αυτόν τον τρόπο, τα κράτη θα πρέπει 
να επιδεικνύουν πώς ανταποκρίνονται στους στόχους καθεµιάς από τις προγραµµατικές αρχές 
της Σύµβασης. 
Οι οδηγίες υποδεικνύουν πέντε κατηγορίες πληροφοριών και καθορίζουν για κάθε άρθρο την 
κατηγορία των απαιτούµενων πληροφοριών. Οι κατηγορίες είναι: 
• αφηγηµατικές πληροφορίες που περιγράφουν τη δραστηριότητα του κράτους για να 

εκπληρώσει το στόχο, 
• νοµικά κείµενα και κάθε διαθέσιµο µέσο προσφυγής σχετικό µε την εν λόγω αρχή, 
• κρατική υποδοµή των αρχών που έχουν αρµοδιότητα ή/και ευθύνες στον εν λόγω τοµέα, 
• πολιτικές, µέτρα, προγράµµατα, δηλώσεις και έγγραφα από κυβερνητικούς φορείς, και 

δηµόσιες δαπάνες ή προϋπολογισµούς, και 
• τεκµηριωµένες πληροφορίες, περιλαµβανοµένων στατιστικών και άλλων στοιχείων, για να 

δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του πόσο αποτελεσµατικές υπήρξαν στην πράξη οι 
ενέργειες του κράτους (όπως εκτίθενται λεπτοµεριακά στις υπόλοιπες κατηγορίες 
πληροφοριών) για την εκπλήρωση των αρχών. 

 
Ρόλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Υπουργών 
Το καθήκον της Συµβουλευτικής Επιτροπής είναι να εξετάζει τις Κρατικές Εκθέσεις και να 
προετοιµάζει γνωµοδοτήσεις για τα µέτρα που έχουν λάβει τα κράτη για να εφαρµόσουν τη 
Σύµβαση. Η Συµβουλευτική Επιτροπή είναι ένα ανεξάρτητο σώµα εµπειρογνωµόνων.12 Η 
Επιτροπή Υπουργών τους επιλέγει µεταξύ των υποψηφίων που έχουν προτείνει τα 
Συµβαλλόµενα Κράτη. Κάθε µέλος υπηρετεί µε την ατοµική του/της ιδιότητα και εποµένως δεν 
είναι εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Τα µέλη πρέπει να έχουν ‘αναγνωρισµένη εξειδίκευση’ στον 
τοµέα της προστασίας των µειονοτήτων, και να είναι ανεξάρτητα και αµερόληπτα. Η θητεία 
τους διαρκεί τέσσερα χρόνια και µπορούν να διοριστούν εκ νέου µόνο µία φορά. Αν και το κάθε 
µέλος προτείνεται από ένα κράτος, αυτό το κράτος δεν µπορεί να αποσύρει τον υποψήφιό του 
από τη στιγµή που αυτό το πρόσωπο έχει γίνει µέλος της Επιτροπής. Τα µέλη της 
Συµβουλευτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να ψηφίζουν για τις γνωµοδοτήσεις που αφορούν τις 
Κρατικές Εκθέσεις της χώρας που τα πρότεινε. 
Ο µέγιστος αριθµός ‘τακτικών µελών’ στη Συµβουλευτική Επιτροπή είναι 18. Έτσι είναι 
αναπόφευκτο ότι δεν θα υπάρχει µέλος διορισµένο αναφορικά µε το καθένα από τα 
Συµβαλλόµενα Κράτη. Η Επιτροπή Υπουργών διατηρεί κατάλογο εγκεκριµένων υποψηφίων 
από κάθε Συµβαλλόµενο Κράτος. Θα πληρώσει τυχόν κενές θέσεις διορίζοντας ανθρώπους από 
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αυτόν τον κατάλογο, δίνοντας προτεραιότητα σε ανθρώπους που έχουν προταθεί από εκείνα τα 
κράτη που δεν είχαν προηγουµένως µέλος της επιλογής τους στη Συµβουλευτική Επιτροπή. 
Αυτό δηµιουργεί ένα σύστηµα εκ περιτροπής, έτσι ώστε η γεωγραφική σύνθεση να 
µεταβάλλεται µε τον καιρό. Στο µεταξύ, οι εµπειρογνώµονες που περιλαµβάνονται στον 
κατάλογο υπηρετούν ως ‘πρόσθετα µέλη’ και παρίστανται στην Επιτροπή χωρίς δικαίωµα 
ψήφου όταν αυτή εξετάζει την Κρατική Έκθεση της χώρας τους. Ταυτόχρονα, όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω, τα τακτικά µέλη δεν έχουν δικαίωµα ψήφου αναφορικά µε τις γνωµοδοτήσεις για τις 
Κρατικές Εκθέσεις των χωρών που τους υπέδειξαν. 
Όταν αποτιµά µια Κρατική Έκθεση, η Συµβουλευτική Επιτροπή µπορεί να κάνει χρήση 
πρόσθετων πληροφοριών για να σχηµατίσει πλήρη εικόνα για την υλοποίηση της Σύµβασης-
Πλαισίου. Μπορεί, για παράδειγµα, να ζητά πρόσθετες πληροφορίες από το κράτος. Μπορεί 
επίσης να προσκαλεί άλλες πηγές, όπως ΜΚΟ, να υποβάλουν πληροφορίες, αν και πρέπει να 
ενηµερώσει την Επιτροπή Υπουργών ότι σκοπεύει να το πράξει. Το Μάιο 1999, η Επιτροπή 
Υπουργών σηµείωσε την πρόθεση της Συµβουλευτικής Επιτροπής ‘να προσκαλέσει, κατά τη 
διάρκεια του αρχικού κύκλου υποβολής εκθέσεων, όπου αρµόζει, την υποβολή πληροφοριών 
από διεθνείς οργανισµούς, συνηγόρους του πολίτη (ombudsmen) και εθνικούς θεσµούς για την 
προώθηση και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωµάτων, καθώς και από εκπροσώπους από 
την κοινωνία των πολιτών και από ΜΚΟ’. Άλλες πηγές, περιλαµβανοµένων των ΜΚΟ, µπορούν 
επίσης να υποβάλουν πληροφόρηση µε δική τους πρωτοβουλία. 
Η Συµβουλευτική Επιτροπή µπορεί να ζητήσει συνάντηση κεκλεισµένων των θυρών µε την εν 
λόγω κυβέρνηση και είναι υποχρεωµένη να πραγµατοποιήσει τέτοια συνάντηση αν το ζητήσει η 
κυβέρνηση. Μπορεί επίσης να πραγµατοποιήσει συναντήσεις µε άλλους, αν λάβει πρώτα την 
εντολή από την Επιτροπή Υπουργών. Ήδη ένα κράτος, η Φινλανδία, έχει προσκαλέσει τη 
Συµβουλευτική Επιτροπή να επισκεφθεί τη Φινλανδία για διάλογο. Κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψης η Συµβουλευτική Επιτροπή συναντήθηκε τόσο µε εκπροσώπους της κυβέρνησης, όσο 
και µε ΜΚΟ. Μπορεί να µοιραστεί πληροφορίες µε άλλους µηχανισµούς παρακολούθησης του 
Συµβουλίου της Ευρώπης,13 καθώς και µε όργανα και σώµατα άλλων διακυβερνητικών 
οργανισµών. Για να αυξήσει την αποτελεσµατικότητά της, η Συµβουλευτική Επιτροπή έχει 
σχηµατίσει µικρές οµάδες εργασίας για να αποτιµήσουν κάθε Κρατική Έκθεση και να 
συντάξουν σχέδια γνωµοδοτήσεων για τις εκθέσεις. Τα πορίσµατά τους παρουσιάζονται στο 
σύνολο της Συµβουλευτικής Επιτροπής και η τελική γνωµοδότηση θα υιοθετηθεί µε ψηφοφορία 
κατά πλειοψηφία των τακτικών µελών. Στη συνέχεια, οι γνωµοδοτήσεις της για τα µέτρα που 
έλαβε το κράτος διαβιβάζονται στην Επιτροπή Υπουργών.14 Η Συµβουλευτική Επιτροπή µπορεί 
επίσης να προτείνει στην Επιτροπή Υπουργών να υιοθετήσει ορισµένες συστάσεις ειδικές ως 
προς τη χώρα. 
Η Επιτροπή Υπουργών εξετάζει τόσο την Κρατική Έκθεση, όσο και τις γνωµοδοτήσεις της 
Συµβουλευτικής Επιτροπής. ∆ιαµορφώνει συµπεράσµατα σχετικά µε την επάρκεια των µέτρων 
που έλαβε το κράτος για την υλοποίηση της Σύµβασης. Μπορεί επίσης να κάνει συστάσεις προς 
το κράτος και να θέσει προθεσµία µέσα στην οποία το κράτος θα πρέπει να παράσχει 
πληροφόρηση για το πώς υλοποιεί αυτές τις συστάσεις. Όλα τα συµπεράσµατα και οι συστάσεις 
δηµοσιοποιούνται. Η γνωµοδότηση της Συµβουλευτικής Επιτροπής δηµοσιοποιείται επίσης 
ταυτόχρονα, εκτός αν η Επιτροπή Υπουργών αποφασίσει σε συγκεκριµένη περίπτωση να την 
διατηρήσει εµπιστευτική. 
Τα συµπεράσµατα και οι συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών δεν έχουν νοµικά δεσµευτικό 
χαρακτήρα και δεν υπάρχει σύστηµα επιβολής κυρώσεων. Ωστόσο, αναµένεται ο διάλογος 
µεταξύ των Συµβαλλοµένων Κρατών και των Επιτροπών να είναι εποικοδοµητικός, και 
ενδέχεται συχνά να καταλήγει σε ουσιώδεις αλλαγές στην εν λόγω χώρα. Μία από τις 



 17

σηµαντικές δυνάµεις θα είναι η πολιτική πίεση που προκύπτει σε µια ατµόσφαιρα όπου το 
κράτος είναι υπό εξέταση. 
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4. ∆ράση ΜΚΟ 
 
Η Σύµβαση-Πλαίσιο για τις Εθνικές Μειονότητες θα πρέπει να φανεί χρήσιµη για την επίτευξη 
του ευρύτερου στόχου της προώθησης των µειονοτικών δικαιωµάτων και της συνεργασίας 
µεταξύ κοινοτήτων, και να λειτουργήσει ως πολύτιµο εργαλείο για τις ΜΚΟ που 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα µειονοτικών δικαιωµάτων στις χώρες τους. Οι ΜΚΟ µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν τον πολιτικό χώρο που δηµιουργήθηκε µε την ανάπτυξη της Σύµβασης για να 
τονώσουν τη συζήτηση για θέµατα µειονοτήτων. Η δόµηση µιας τέτοιας συζήτησης γύρω από το 
ηθικό και νοµικό κύρος οργάνων σαν τη Σύµβαση είναι καλός τρόπος για να ξεκινήσει κανείς. 
Πέρα από τα ζητήµατα της νοµικής τους σηµασίας, τα συµπεράσµατα και οι συστάσεις της 
Επιτροπής Υπουργών και οι γνωµοδοτήσεις της Συµβουλευτικής Επιτροπής θα έχουν σηµαντική 
αξία µε την προβολή τους και ηθική ισχύ. Οι ΜΚΟ µπορούν να χρησιµοποιήσουν αυτά τα 
πορίσµατα για να υποστηρίξουν τα µειονοτικά δικαιώµατα στη χώρα τους. 
Οι ΜΚΟ σε χώρες που δεν έχουν κυρώσει ακόµη τη Σύµβαση, µπορούν να πιέσουν τις 
κυβερνήσεις τους να το πράξουν. Από τα Συµβαλλόµενα Κράτη, 33 την είχαν κυρώσει µέχρι το 
τέλος του 2000. Σε χώρες όπου η Σύµβαση έχει τεθεί σε ισχύ, ο κύριος τοµέας υποστήριξης θα 
βρίσκεται στον επηρεασµό των εθνικών διαδικασιών για την αλλαγή της νοµοθεσίας, της 
πολιτικής και των πρακτικών ώστε να εκπληρωθούν οι προγραµµατικοί στόχοι της Σύµβασης. Ο 
διεθνής µηχανισµός παρακολούθησης, δηλαδή η Συµβουλευτική Επιτροπή και η Επιτροπή 
Υπουργών, είναι ένα δεύτερο επίπεδο υποστήριξης, όπου µπορούν οι ΜΚΟ να θέσουν τους 
προβληµατισµούς τους αν οι κυβερνήσεις τους δεν ανταποκρίνονται. Οι ΜΚΟ που έχουν 
επαρκείς πόρους ίσως θελήσουν να χρησιµοποιήσουν µια πιο µακροπρόθεσµη, συµπληρωµατική 
στρατηγική κάνοντας χρήση των πολλών διαθέσιµων σηµείων επιρροής. Τα εδάφια που 
ακολουθούν σκιαγραφούν µερικές από τις δυνατότητες. 
 
Υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο 
Η Σύµβαση παρουσιάζει αρκετές ευκαιρίες, τις οποίες µπορούν να αξιοποιήσουν οι ΜΚΟ για να 
συµβάλουν στην προστασία και την προώθηση των µειονοτικών δικαιωµάτων στις χώρες τους. 
Μπορούν να αναληφθούν αρκετοί τύποι δράσης. 
Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού 
Η γνώση του περιεχοµένου των αρχών που προστατεύονται από τη Σύµβαση και άλλα νοµικά 
όργανα µπορεί να είναι ενδυναµωτική. Μπορεί να δηµιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο οι 
µειονότητες (και η κοινωνία των πολιτών γενικότερα) προσβλέπουν στην εκπλήρωση από την 
κυβέρνηση των υποχρεώσεών της. Οι ΜΚΟ µπορούν να εργαστούν για να αυξήσουν την 
ευαισθητοποίηση του κοινού για τις υποχρεώσεις της χώρας που απορρέουν από τη Σύµβαση, 
για παράδειγµα µέσα από τη µετάφραση και τη διανοµή κειµένων και άλλων πληροφοριών που 
αφορούν τη Σύµβαση. Οι ΜΚΟ ίσως θελήσουν να δικτυωθούν µε άλλες ΜΚΟ και µε 
εκπροσώπους µειονοτικών οµάδων στη χώρα τους για να εξασφαλίσουν ότι όλοι γνωρίζουν την 
ύπαρξη της Σύµβασης. Ίσως φανεί χρήσιµη η διοργάνωση ενός σεµιναρίου επιµόρφωσης ή/και 
στρατηγικού σχεδιασµού για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την προώθηση της Σύµβασης. 
Μπορούν επίσης να αναληφθούν εκστρατείες δηµόσιας εκπαίδευσης, µε την ανάµιξη των ΜΜΕ 
και άλλων µέσων επικοινωνίας, για να αυξηθεί η γενική επίγνωση της Σύµβασης και των άλλων 
συναφών οργάνων. Όλες αυτές οι προσπάθειες µπορούν να είναι προσαρµοσµένες στη 
δηµιουργία του υποβάθρου για να υποστηριχθεί προς την κυβέρνηση η πραγµατοποίηση 
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αλλαγών στη νοµοθεσία ή στις πολιτικές για να υλοποιηθεί η Σύµβαση. Άλλες ευκαιρίες για να 
δοθεί δηµοσιότητα στη Σύµβαση και στη συµµόρφωση ή µη της κυβέρνησης θα δοθούν όταν θα 
δηµοσιοποιηθούν οι γνωµοδοτήσεις, τα συµπεράσµατα και οι συστάσεις για τις Κρατικές 
Εκθέσεις. Μπορούν επίσης να γίνουν συγκρίσεις µε πρότυπα καλής πρακτικής που απαντώνται 
αλλού. 
Αλλαγή της εθνικής νοµοθεσίας και πρακτικής 
Η Σύµβαση προσφέρει µία ευκαιρία για να γίνουν σηµαντικές αλλαγές στη νοµοθεσία και στην 
πρακτική των κυβερνήσεων, για να διασφαλιστεί η προστασία και η προώθηση των µειονοτικών 
δικαιωµάτων. Στην πράξη, όµως, αυτές οι αλλαγές είναι πιθανότερο να συµβούν αν εµπλακούν 
οι ΜΚΟ στη διαδικασία και αν εργαστούν προς την κατεύθυνση αυτών των αλλαγών. Η 
υλοποίηση των αρχών της Σύµβασης θα εξαρτηθεί σίγουρα σε µεγάλο βαθµό από την αφοσίωση 
και τη φαντασία των ΜΚΟ. Αυτές µπορούν να προσφέρουν ιδέες για το πώς θα πρέπει να 
ερµηνευθούν τα άρθρα της Σύµβασης και να ξεκινήσουν διάλογο µε τους υπευθύνους για τη 
λήψη αποφάσεων πάνω στο φάσµα των µέτρων που µπορούν να ληφθούν για να εφαρµοστεί η 
Σύµβαση στη χώρα τους. 
Οι ΜΚΟ µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις διεθνείς υποχρεώσεις της κυβέρνησης βάσει της 
Σύµβασης ως δικαιολόγηση των απαιτήσεών τους για µεταρρύθµιση ήδη υπαρχουσών πολιτικών 
και πρακτικών και για εισαγωγή νέας νοµοθεσίας. Όπως συµβαίνει µε τις περισσότερες 
πρωτοβουλίες αυτού του είδους, οι εκστρατείες που βασίζονται σε συνασπισµούς και 
επιδεικνύουν σηµαντική δηµόσια υποστήριξη πιθανότατα θα είναι και οι αποτελεσµατικότερες. 
Εποµένως, οι προσπάθειες δηµόσιας εκπαίδευσης θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως 
προκαταρκτικό στάδιο σε µια πιο µακροπρόθεσµη εκστρατεία συνηγορίας. 
Η εκστρατεία θα µπορούσε να αναπτυχθεί µε αρκετούς τρόπους. Ένας τρόπος θα µπορούσε να 
είναι η καθιέρωση νέων δοµών για διάλογο, ένας άλλος θα ήταν ίσως η προώθηση νέων 
µηχανισµών για την επίβλεψη της υλοποίησης της Σύµβασης στο εσωτερικών των κρατών. 
 
Παρακολούθηση της υλοποίησης 
Οι ΜΚΟ έχουν επίσης ένα σηµαντικό ρόλο να διαδραµατίσουν στην παρακολούθηση της 
υλοποίησης της Σύµβασης. Οι αρχικές Κρατικές Εκθέσεις και οι γνωµοδοτήσεις, τα 
συµπεράσµατα και οι συστάσεις σχετικά µε αυτές θα ορίσουν τη βάση για το µελλοντικό έργο 
των κρατών γύρω από τη Σύµβαση. Είναι σηµαντικό να αντιµετωπιστεί όλο το φάσµα των 
προβληµατισµών των µειονοτήτων κατά την αποτίµηση των αρχικών εκθέσεων. Οι πληροφορίες 
και οι αναλύσεις από ΜΚΟ είναι εποµένως σηµαντικές για να διασφαλιστεί ότι η 
Συµβουλευτική Επιτροπή και η Επιτροπή Υπουργών θα έχουν πληρέστερη κατανόηση της 
κατάστασης σε µια χώρα που εξετάζεται. 
Ίσως υπάρξουν ευκαιρίες για να εµπλακούν άµεσα οι ΜΚΟ στην προετοιµασία της Κρατικής 
Έκθεσης για τη χώρα τους. Αυτή η συµµετοχή θα µπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για τις 
ΜΚΟ να καθορίσουν την ηµερήσια διάταξη για την υλοποίηση στη χώρα τους. Οι ΜΚΟ θα 
χρειαστεί να εκτιµήσουν το βαθµό στον οποίο θέλουν να συνεργαστούν µε την κυβέρνησή τους 
στην επίσηµη έκθεση και τη δυνατότητα να προετοιµάσουν ‘εναλλακτικές εκθέσεις’ τις οποίες 
θα υποβάλουν στη Συµβουλευτική Επιτροπή. Αυτές οι διαφορετικές επιλογές δεν 
αλληλοαποκλείονται. Οι ΜΚΟ είναι δυνατόν να υιοθετήσουν µια ευέλικτη προσέγγιση, 
συµµετέχοντας στις προετοιµασίες για την Κρατική Έκθεση της κυβέρνησης και ετοιµάζονατς 
παράλληλα τις δικές τους δηλώσεις ή εναλλακτικές εκθέσεις. Υπάρχουν, όµως, ζητήµατα 
στρατηγικής και πόρων. Οι οδηγίες που ακολουθούν ίσως βοηθήσουν στη διευκρίνιση και 
επίλυση κάποιων από αυτά τα ζητήµατα. 
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Συνεργασία µε την επίσηµη διαδικασία σύνταξης της Κρατικής Έκθεσης 
Είναι πρωταρχικό να µάθει κανείς κάποιες βασικές πληροφορίες σχετικά µε το ποιο κυβερνητικό 
όργανο είναι υπεύθυνο για την προετοιµασία της Κρατικής Έκθεσης για την υλοποίηση της 
Σύµβασης. Στις περισσότερες χώρες αυτό θα είναι τα υπουργεία εσωτερικών, δικαιοσύνης ή 
εξωτερικών. Αν δεν είναι δυνατό να εντοπιστεί το κατάλληλο όργανο µέσω επαφών στην 
πρωτεύουσα, αυτή η πληροφορία µπορεί επίσης να αποκτηθεί από το µόνιµο αντιπρόσωπο της 
κυβέρνησης στο Συµβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο. 
Η αρµόδια υπηρεσία θα πρέπει να ερωτηθεί σχετικά µε τη διαδικασία που έχει υιοθετήσει για 
την υλοποίηση της Σύµβασης, τις διαδικασίες για τη σύνταξη των κρατικών εκθέσεων και το 
πώς µπορούν να εµπλακούν οι ΜΚΟ. Για παράδειγµα, οι κυβερνήσεις µπορεί να θέλουν να 
λάβουν πληροφορίες από τις ΜΚΟ για να τις συµπεριλάβουν στην έκθεσή τους, ή µπορεί να 
δηµιουργήσουν διαδικασία διαβουλεύσεων στην οποία ζητείται από τις ΜΚΟ να σχολιάσουν το 
προσχέδιο της έκθεσης. Οι ΜΚΟ θα µπορούσαν επίσης να λάβουν µέρος στην προετοιµασία της 
ίδιας της έκθεσης. Αν η κυβέρνηση είναι ανοικτή σε ανάµιξη των ΜΚΟ στην προετοιµασία των 
Κρατικών Εκθέσεων, υπάρχουν διάφορα ζητήµατα που χρειάζεται να εξεταστούν. 
Υπάρχουν αρκετά δυνητικά θετικά οφέλη που µπορούν να προκύψουν από τη συµµετοχή. Ένα 
από αυτά είναι η υποστήριξη της γενικής αρχής της κυβερνητικής διαφάνειας µέσω της 
συµµετοχής της κοινωνίας των πολιτών στη σύνταξη εκθέσεων για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Η 
συµµετοχή µπορεί επίσης να προσφέρει ευκαιρίες συµβολής στην ερµηνεία των 
‘προγραµµατικού τύπου’ διατάξεων στο πλαίσιο της εν λόγω χώρας. Επιπλέον, οι ΜΚΟ θα είναι 
καλύτερα σε θέση να γνωρίζουν τη θέση της κυβέρνησής τους σε αυτά τα θέµατα και στη 
συνέχεια να κάνουν ενέργειες για να τα αντιµετωπίσουν. Σε γενικές γραµµές, ο διάλογος και οι 
διαπραγµατεύσεις που µπορούν να προκύψουν στη διάρκεια της διαδικασίας προετοιµασίας 
µπορεί να βοηθήσουν στη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος που θα έχει ως αποτέλεσµα αυξηµένα 
µειονοτικά δικαιώµατα. 
Υπάρχουν επίσης ενδεχόµενες αρνητικές συνέπειες που θα µπορούσαν να προέλθουν από τη 
συµµετοχή. Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι ΜΚΟ µπορεί να ανησυχούν ότι οι κυβερνήσεις θα 
χρησιµοποιήσουν τη συµµετοχή των ΜΚΟ ως προπαγάνδα για να δείξουν ότι δεν υπάρχουν 
σηµαντικά προβλήµατα στη χώρα τους ή για να νοµιµοποιήσουν την Κρατική Έκθεση χωρίς να 
αναφέρουν απαραίτητα όλους τους προβληµατισµούς που θέτουν οι ΜΚΟ. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, οι ΜΚΟ θα πρέπει να είναι πολύ σαφείς σχετικά µε τους όρους συµµετοχής τους 
και να προδιαγράψουν τι θα συµβεί αν η Κρατική Έκθεση δεν αντιπροσωπεύει την άποψή τους. 
Οι ΜΚΟ µπορεί να θέλουν να διασφαλίσουν ότι θα µπορούν να συµµετάσχουν σε ολόκληρη τη 
διαδικασία προετοιµασίας, περιλαµβανοµένης της σύνταξης του κειµένου της Κρατικής 
Έκθεσης. Εναλλακτικά, µπορεί να κανονίσουν να επισυναφθούν στην έκθεση χωριστές γνώµες 
των ΜΚΟ. Ένα άλλο ζήτηµα είναι ότι οι ΜΚΟ θα µπορούσαν να διαπιστώσουν ότι οι πόροι 
τους εξαντλούνται µε το να παρέχουν πληροφορίες και να σχολιάζουν προσχέδια. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, οι ΜΚΟ θα µπορούσαν να προσφερθούν να υποβάλουν έναν κατάλογο 
ερωτηµάτων ή προβληµατικών θεµάτων στον υπεύθυνο κυβερνητικό φορέα έτσι ώστε αυτός να 
συµπεριλάβει και να αντιµετωπίσει αυτούς τους προβληµατισµούς στην έκθεση. 
Είναι ευθύνη του Κράτους, ως συµβαλλόµενου µέρους, να υποβάλει Κρατική Έκθεση (βλ. 
Άρθρο 25). Το κράτος µπορεί να επιλέξει να συµπεριλάβει ή να µην συµπεριλάβει στοιχεία ή 
σχόλια των ΜΚΟ. Όµως οι ΜΚΟ έχουν τους δικούς τους χωριστούς διαύλους επικοινωνίας µε 
το Συµβούλιο της Ευρώπης και µπορούν να επικοινωνήσουν απ’ ευθείας µε τη Γραµµατεία του 
Συµβουλίου της Ευρώπης και, µέσω αυτής, να έρθουν σε επαφή µε τη Συµβουλευτική Επιτροπή 
και µε την Επιτροπή Υπουργών, ακόµα και αν το κράτος τις συµβουλεύτηκε. 
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Υποβολή πληροφοριών και προετοιµασία εναλλακτικών εκθέσεων 
Για τη σωστή αποτίµηση των Κρατικών Εκθέσεων έχει ζωτική σηµασία να λαµβάνει η 
Συµβουλευτική Επιτροπή πληροφορίες για την κατάσταση των µειονοτήτων από ανεξάρτητες 
πηγές. Οι ΜΚΟ µπορούν ανά πάσα στιγµή να στείλουν πληροφορίες στη γραµµατεία της 
Συµβουλευτικής Επιτροπής στο Συµβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο. Ιδανικά, όταν 
υποβάλλονται οι Κρατικές Εκθέσεις, οι ΜΚΟ υποβάλλουν εναλλακτικές εκθέσεις, οι οποίες 
αντιµετωπίζουν όλα τα ζητήµατα που εξετάζονται στις Κρατικές Εκθέσεις. Αν οι πόροι δεν 
επιτρέπουν την προετοιµασία ολοκληρωµένων εναλλακτικών εκθέσεων, µπορούν επίσης να 
υποβληθούν πληροφορίες που σχετίζονται µε συγκεκριµένα ζητήµατα υλοποίησης. 
Οι ΜΚΟ θα πρέπει να µελετούν τις Κρατικές Εκθέσεις, οι οποίες θα δηµοσιοποιούνται το 
αργότερο µόλις τις παραλάβει το Συµβούλιο της Ευρώπης, προκειµένου να προσδιορίσουν ποιες 
πληροφορίες χρειάζεται να αµφισβητηθούν ή να συµπληρωθούν. Με αυτόν τον τρόπο οι ΜΚΟ 
µπορούν να επικεντρωθούν στην υποβολή στοιχείων που λείπουν από την Κρατική Έκθεση ή 
που θα προσφέρουν εναλλακτικές/διορθωτικές πληροφορίες. Είναι σηµαντικό να εξακριβώσουν 
από τη γραµµατεία την ηµεροµηνία µέχρι την οποία πρέπει να παραληφθούν οι πληροφορίες, 
έτσι ώστε να µπορέσουν τα µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής να τις µελετήσουν ενώ θα 
εξετάζουν την Κρατική Έκθεση της εν λόγω χώρας. Συνήθως αυτό θα πρέπει να γίνει σύντοµα 
µετά την υποβολή της Κρατικής Έκθεσης και οπωσδήποτε εντός τριµήνου από την υποβολή της. 
Κατά προτίµηση τέτοιες πληροφορίες θα πρέπει να υποβάλλονται στα αγγλικά ή στα γαλλικά, 
που είναι οι δύο γλώσσες εργασίας του Συµβουλίου της Ευρώπης. Η χρήση άλλων γλωσσών 
ενδέχεται να περιορίσει για πρακτικούς λόγους τη χρησιµότητα των πληροφοριών. 
∆ιεύρυνση της βάσης 
Οι ΜΚΟ ίσως θελήσουν να εξετάσουν το ενδεχόµενο σχηµατισµού ενός συνασπισµού για την 
προετοιµασία εναλλακτικής έκθεσης σχετικά µε την υλοποίηση της Σύµβασης. Αν και οι 
προσπάθειες στα πλαίσια συνασπισµών µπορούν να είναι πολύπλοκες και χρονοβόρες, 
προσφέρουν πολυάριθµα οφέλη. Πρώτον, έχουν ενδεχόµενα σηµαντική νοµιµοποίηση, µια που 
µπορούν να θεωρηθούν ως πιο αντιπροσωπευτικοί από κάτι που ετοίµασε µία οργάνωση. Αυτή 
η νοµιµοποίηση µπορεί να µεταφραστεί σε ηθική και πολιτική ‘βαρύτητα’ αφού τόσο η 
κυβέρνηση και το σώµα παρακολούθησης, όσο και τα ΜΜΕ και το ευρύτερο κοινό είναι πιο 
πιθανό να πάρουν στα σοβαρά µια έκθεση που αντιπροσωπεύει τις απόψεις µιας σηµαντικής 
µερίδας της κοινωνίας. Αν δεν είναι εφικτός ένας συνασπισµός, και πάλι αξίζει πραγµατικά τον 
κόπο τουλάχιστον η επαφή και ο συντονισµός µε άλλες ΜΚΟ προκειµένου να αποφευχθεί η 
υποβολή αντικρουόµενων πληροφοριών στη Συµβουλευτική Επιτροπή. 
∆εύτερον, οι άνθρωποι που διεξάγουν την έρευνα για την έκθεση θα έχουν τη δυνατότητα να 
συµβουλευθούν έναν ευρύτερο κύκλο φορέων µε εξειδικευµένες εµπειρίες, που προσφέρουν οι 
διάφορες ΜΚΟ που συµµετέχουν. Κάτι τέτοιο µπορεί να εξοικονοµήσει αρκετό χρόνο και 
πόρους µε την αποφυγή επικάλυψης. 
Τρίτον, η διαδικασία προετοιµασίας εναλλακτικής έκθεσης από συνασπισµό µπορεί να εξελιχθεί 
σε ευρύτερες συνασπισµένες προσπάθειες συνηγορίας σε αλλαγές στη νοµοθεσία και την 
πολιτική της χώρας. Ενδεχοµένως θα είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να συνεργαστούν διάφορες 
µειονοτικές οργανώσεις για την προετοιµασία µιας έκθεσης, µια που αυτή η συνεργασία θα 
βοηθήσει να αναπτυχθεί µια ενοποιηµένη στρατηγική για την προστασία και την προώθηση των 
µειονοτικών δικαιωµάτων. Οι ΜΚΟ που ενεργούν σε εθνικό επίπεδο ίσως θελήσουν επίσης να 
εξετάσουν το ενδεχόµενο να συνεργαστούν µε διεθνείς ΜΚΟ που έχουν εµπειρία στην 
προετοιµασία εναλλακτικών εκθέσεων και στην ανάπτυξη στρατηγικών συνηγορίας για την 
αποτελεσµατική χρήση τους. 
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Επαγγελµατισµός 
Οι ΜΚΟ θα πρέπει να έχουν επίγνωση των προβληµάτων που θα συναντήσουν στην εδραίωση 
της αξιοπιστίας τους –η οποία µπορεί να αποδειχθεί δύσκολο να αναπτυχθεί και εύκολο να 
καταστραφεί. Η παρουσίαση ανακριβών πληροφοριών µπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην 
εµπλεκόµενη ΜΚΟ και να βλάψει γενικότερα την αντίληψη για την αξιοπιστία και άλλων ΜΚΟ. 
Οι ΜΚΟ θα πρέπει να είναι πάντοτε έτοιµες να τεκµηριώσουν τις πληροφορίες που υποβάλλουν. 
Οι πληροφορίες και η ανάλυση πρέπει να στηρίζονται σε γεγονότα και να είναι λεπτοµερείς, 
παρέχοντας κατάλληλες παραποµπές στις πηγές των πληροφοριών. Είναι σηµαντικό να µην 
υποθέτουν προϋπάρχουσα γνώση, αλλά να είναι όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωµένες. Οι 
δηµογραφικές και στατιστικές πληροφορίες, περιλαµβανοµένων στοιχείων διακριτών κατά 
φύλο, είναι πολύτιµες. 
Οι ΜΚΟ θα πρέπει να προσπαθήσουν να προετοιµάσουν τις πληροφορίες ή τις εκθέσεις τους 
σαν να προετοίµαζαν δικαστική υπόθεση. Θα πρέπει να γίνονται αναφορές στα άρθρα της 
Σύµβασης, όπου είναι εφικτό µε την ίδια δοµή όπως οι Κρατικές Εκθέσεις, και τα κείµενά τους 
να παρατίθενται έτσι ώστε να καταδεικνύεται γιατί ακριβώς η κυβέρνηση παραβιάζει ή δεν 
υλοποιεί τη Σύµβαση. 
Επιβοηθητικές πληροφορίες 
Βασικά υλικά για την προετοιµασία της υποβολής πληροφοριών ή εναλλακτικών εκθέσεων είναι 
τα εξής: 
• κείµενο της Σύµβασης-Πλαισίου και της Επεξηγηµατικής Έκθεσης, 
• σχεδιάγραµµα για τις Κρατικές Εκθέσεις (βλ. κεφάλαιο για Περισσότερες Πληροφορίες, 

Κείµενα Συµβουλίου της Ευρώπης), 
• Ψήφισµα 97(10) για το µηχανισµό παρακολούθησης (βλ. κεφάλαιο για Περισσότερες 

Πληροφορίες, Κείµενα Συµβουλίου της Ευρώπης), 

• Κανόνες Λειτουργίας της Συµβουλευτικής Επιτροπής (βλ. κεφάλαιο για Περισσότερες 
Πληροφορίες, Κείµενα Συµβουλίου της Ευρώπης), 

• Κρατική Έκθεση (και, αν είναι διαθέσιµες, προηγούµενες Κρατικές Εκθέσεις συν τις 
γνωµοδοτήσεις, τα συµπεράσµατα και τις συστάσεις που υιοθετήθηκαν). 

Πιθανές πηγές στοιχείων είναι οι εξής: 
• εκθέσεις άλλων εθνικών ή διεθνών ΜΚΟ, κυβερνητικών οργάνων (διοικητικών, δικαστικών, 

κτλ), ερευνητικών ιδρυµάτων και πανεπιστηµίων, 
• διακυβερνητικοί οργανισµοί –ιδίως κείµενα, δηλώσεις, εκθέσεις, έρευνες και στατιστικά 

στοιχεία από τους µηχανισµούς παρακολούθησης, 

• άλλα όργανα του Συµβουλίου της Ευρώπης, όπως η Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων της Ευρωπαϊκής Χάρτας για 
τις Περιφερειακές και Μειονοτικές Γλώσσες και η ECRI, 

• όργανα Παρακολούθησης των Συνθηκών του ΟΗΕ µεταξύ των οποίων η Επιτροπή για την 
Εξάλειψη των Φυλετικών ∆ιακρίσεων (CERD), η Επιτροπή Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων και η 
Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. Πολλά από αυτά τα στοιχεία υπάρχουν πλέον 
στην ιστοσελίδα της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 
(http://www.unhchr.ch). 

Με τον καιρό θα αναπτυχθεί τεκµηρίωση γύρω από τη Σύµβαση-Πλαίσιο. Τα κείµενα των 

http://www.unhchr.ch)/
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γνωµοδοτήσεων, των συµπερασµάτων και των συστάσεων που έχουν εκδοθεί για άλλες 
Κρατικές Εκθέσεις θα βοηθήσουν στην παροχή µιας αίσθησης για το πώς ερµηνεύονται στην 
πράξη οι αρχές της Σύµβασης. Μπορεί επίσης να φανεί χρήσιµο να µάθει κανείς για τις θέσεις 
που έχουν υιοθετηθεί για άλλες χώρες προκειµένου να συγκεντρώσει ιδέες γύρω από πρακτικές 
που αλλού είναι πρότυπες. 
Γενικές υποδείξεις 
Όταν προετοιµάζονται πληροφορίες ή εναλλακτικές εκθέσεις, καλό είναι: 

• Να παρέχονται πληροφορίες γύρω από την ή τις ΜΚΟ, που θα αναφέρουν και το σκοπό της 
και κάποια περιγραφή των γενικών της δραστηριοτήτων. Αυτές οι πληροφορίες µπορούν να 
βοηθήσουν να καταδειχθεί η αρµοδιότητα και η εξειδίκευση της ΜΚΟ. 

• Να ετοιµαστούν σύνοψη (executive summary) και συµπέρασµα µε καταλόγους σηµείων ή 
ερωτηµάτων προς τη Συµβουλευτική Επιτροπή για τη χρονική στιγµή κατά την οποία θα 
εξετάζει την επίσηµη Κρατική Έκθεση. 

• Να ακολουθείται η σειρά των άρθρων της Σύµβασης στο κυρίως κείµενο. Οι ΜΚΟ µπορούν 
να συµβουλευτούν τις οδηγίες του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προετοιµασία εκθέσεων 
και να προσπαθήσουν να ετοιµάσουν πληροφορίες παρόµοιες µε εκείνες που ζητούνται από 
τα κράτη. Αυτό το έργο θα γίνει πιο εύκολο αφού µελετηθεί η Κρατική Έκθεση. Οι ΜΚΟ θα 
γνωρίζουν τότε ποιες πληροφορίες χρειάζεται να αµφισβητηθούν και µπορούν να 
προσφέρουν τα εναλλακτικά στοιχεία. 

• Να παρέχονται συστάσεις για ενέργειες που θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να 
αντιµετωπίσει τα προβλήµατα. 

• Να δοθεί προσοχή στην παρουσίαση των πληροφοριών ή της έκθεσης, δηλαδή να 
χρησιµοποιηθεί σελιδοποίηση µε σελίδα περιεχοµένων, επικεφαλίδες, περιλήψεις, κτλ., για 
να γίνει το περιεχόµενο σαφές και προσιτό. Τα επιχειρήµατα µπορούν να υποστηριχθούν 
εισάγοντας πρόσθετες πληροφορίες και συµπεριλαµβάνοντας παραρτήµατα, όπως εκθέσεις 
ΜΚΟ, άρθρα εφηµερίδων και πορίσµατα από άλλες διακυβερνητικές εκθέσεις. 

• Να προσεχθεί ο χρόνος υποβολής των πληροφοριών ή της έκθεσης. Να διαπιστωθεί πότε 
πρέπει να υποβληθούν οι Κρατικές Εκθέσεις. Θα υπάρξει µετά από αυτήν την προθεσµία ένα 
χρονικό διάστηµα στο οποίο οι ΜΚΟ µπορούν να υποβάλουν τις δικές τους εκθέσεις ή 
πληροφορίες. Ο γενικός κανόνας, όµως, είναι ότι όσο νωρίτερα υποβληθούν οι πληροφορίες, 
τόσο πιθανότερο είναι ότι η Συµβουλευτική Επιτροπή θα καταφέρει να τις αξιοποιήσει. Για 
περισσότερες πληροφορίες, να υπάρξει επικοινωνία µε τη Γραµµατεία της Συµβουλευτικής 
Επιτροπής στη ∆ιεύθυνση Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων. 

Χρησιµοποίηση της έκθεσης 
Οι ΜΚΟ µπορούν να υποβάλουν τις πληροφορίες ή την έκθεσή τους κατευθείαν στη 
Συµβουλευτική Επιτροπή µέσω της γραµµατείας της. 
Οι πληροφορίες ή εκθέσεις µπορούν συγχρόνως να χρησιµοποιηθούν ως βάση για µια σειρά 
δραστηριοτήτων διεκδίκησης µειονοτικών δικαιωµάτων. Οι ΜΚΟ µπορούν επίσης να 
επιδιώξουν να συζητήσουν το υλικό τους µε υπευθύνους για τη λήψη αποφάσεων στο 
Συµβούλιο της Ευρώπης, περιλαµβανοµένων των µελών της Επιτροπής Υπουργών και της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης. Στη χώρα τους, µπορούν επίσης να προσεγγίσουν κυβερνητικά 
στελέχη και βουλευτές και να ζητήσουν την υποστήριξή τους. Η δηµοσίευση πληροφοριών ή 
εναλλακτικής έκθεσης µπορεί να προσφέρει µια καλή ευκαιρία για παρουσίαση στα ΜΜΕ, η 
οποία θα µπορούσε να βοηθήσει να δοθεί προσοχή στη Σύµβαση και στην κατάσταση των 
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µειονοτήτων. 
Οι ΜΚΟ µπορούν να πιέσουν την κυβέρνησή τους να προσκαλέσει τη Συµβουλευτική Επιτροπή 
να επισκεφθεί τη χώρα και να φροντίσουν η Συµβουλευτική Επιτροπή να είναι πληροφορηµένη 
για την πρότασή τους. 
Παρακολούθηση της υλοποίησης 
Από τη στιγµή που η Συµβουλευτική Επιτροπή και η Επιτροπή (αναπληρωτών) Υπουργών θα 
έχουν σχηµατίσει άποψη για τις Κρατικές Εκθέσεις, οι ΜΚΟ µπορούν να αναλάβουν τις εξής 
δραστηριότητες παρακολούθησης της υλοποίησης: 
• Να µελετήσουν τις γνωµοδοτήσεις της Συµβουλευτικής Επιτροπής και τα συµπεράσµατα και 

τις συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών. Θα είναι ενδιαφέρον να δουν κατά πόσον η 
Επιτροπή Υπουργών ακολουθεί τη γνώµη της Συµβουλευτικής Επιτροπής ή όχι και, αν όχι, 
πώς θα υποστηριχθεί αυτό. 

• Να παρακολουθήσουν την απάντηση της κυβέρνησης στις γνωµοδοτήσεις, στα 
συµπεράσµατα και στις συστάσεις. Αυτό χρειάζεται ιδιαίτερα στην περίπτωση που η 
Επιτροπή Υπουργών έχει ζητήσει πληροφορίες ή έχει αποφασίσει παρακολούθηση της 
υλοποίησης των συστάσεών της. Σε γενικές γραµµές οι γνωµοδοτήσεις και τα 
συµπεράσµατα θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν για να πιεστούν οι κυβερνήσεις να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους για συµµόρφωση προς τις διεθνείς τους υποχρεώσεις. 

• Αυτά τα έγγραφα µπορούν να δηµοσιοποιηθούν µέσα στη χώρα µέσω µετάφρασης και 
διακίνησης, περιλαµβανοµένης της προσέλκυσης του ενδιαφέροντος των ΜΜΕ. 
Προσφέρουν την ευκαιρία να ξεκινήσει µία συζήτηση στο επίπεδο της κοινωνίας των 
πολιτών για την κατάσταση των µειονοτήτων. 

Γενικά, η Σύµβαση προσφέρει αρκετές ευκαιρίες για την προώθηση και την προστασία των 
µειονοτικών δικαιωµάτων. Αν και οι κυβερνήσεις έχουν την τελική ευθύνη για την υλοποίηση 
της Σύµβασης, οι ΜΚΟ µπορούν να χρησιµοποιήσουν την ειδική τους εµπειρία, την αφοσίωση 
και τη δηµιουργικότητά τους για να αξιοποιήσουν αποτελεσµατικά αυτές τις ευκαιρίες για να 
πετύχουν αλλαγές. 
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5. Για Περισσότερες Πληροφορίες 
 
∆ιευθύνσεις 
Οργανισµός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη 
Ύπατος Αρµοστής για τις Εθνικές Μειονότητες 
OSCE / HCNM 
P.O. Box 20062 
The Netherlands 
Τηλ. 00.31.70.312.5500 
Fax 00.31.70.363.5910 
E-mail: hcnm@hcnm.org 
Internet : http://www.osce.org 
 
Συµβούλιο της Ευρώπης 
Council of Europe 
F-67075 Strasbourg Cedex 
France 
Τηλ.: 00.33.(0)3 88 41 20 00 
Internet: http://www.coe.int 
 
Υπηρεσία Πληροφόρησης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (Human Rights Information Service) 
Συµβούλιο της Ευρώπης  (Council of Europe) 
Τηλ: 0033 (0)3 88 41 20 24 
Fax: 0033 (0)3 88 41 27 04 
E-mail: hricdoc@coe.int 
Internet:  http://www.humanrights.coe.int/minorities/Eng/SiteMap.htm 
Internet (εκδόσεις): http://book.coe.int 
 
Γραµµατεία Συµβουλευτικής Επιτροπής για τη Σύµβαση-Πλαίσιο για την Προστασία των 
Εθνικών Μειονοτήτων (Secretariat of the Advisory Committee on the FCNM) 
∆ιεύθυνση Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων – Μονάδα Μειονοτήτων (Directorate of Human Rights – 
Minorities Unit) 
Συµβούλιο της Ευρώπης  (Council of Europe) 
Τηλ: 00.33. (0)3 88 41 2963 
Fax: 00.33. (0)3 88 41 2793 
 
 
 
Κείµενα Συµβουλίου της Ευρώπης 
 
Framework Convention for the Protection of National Minorities – Collected Texts ISBN 92-
871-3907-5 (περιέχει τα παρακάτω κείµενα) 
Framework Convention for the Protection of National Minorities and Explanatory Report, 
Strasbourg, Φεβρουάριος 1995, Η (95) 10. 
 
Outline for the Reports to be submitted pursuant to Article 25 Paragraph 1 of the Framework 
Convention for the Protection of National Minorities, υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών 

mailto:hcnm@hcnm.org
http://www.osce.org/
http://www.coe.int/
mailto:hricdoc@coe.int
http://www.dhdirhr.coe.int/
http://book.coe.int/
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στις 30 Σεπτεµβρίου 1998 στην 642η συνάντηση των Αναπληρωτών των Υπουργών, 
ACFC/INF(98)1. 
 
Resolution (97)10: Rules adopted by the Committee of Ministers on the Monitoring 
Arrangements under Articles 24 to 26 of the Framework Convention for the Protection of 
National Minorities, υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 17 Σεπτεµβρίου 1997 στην 
601η συνάντηση των Αναπληρωτών των Υπουργών. 
 
Rules of Procedure at the Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection 
of National Minorities (ACFC/INF (98)2). 
 
Άλλα χρήσιµα κείµενα 
Alfredsson, Gudmundur and Melander, Göran, A Compilation of Minority Rights Standards: A 
Selection of Texts from International and Regional Human Rights Instruments and other 
Documents, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law Report No.24, 
Lund, Σουηδία, 1997. 
Σύµβαση Πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων: 
Ανάλυση και Παρατηρήσεις για το Μηχανισµό Παρακολούθησης, ∆ιεθνής Οµάδα για τα 
∆ικαιώµατα των Μειονοτήτων, Ελληνική Οµάδα για τα ∆ικαιώµατα των Μειονοτήτων και 
ΕΤΕΠΕ, Αθήνα, 2000. 
Alfredsson, Gudmundur and Erika Ferrer ∆ικαιώµατα Μειονοτήτων: Οδηγός για τις ∆ιαδικασίες 
και τα Όργανα του ΟΗΕ, ∆ιεθνής Οµάδα για τα ∆ικαιώµατα των Μειονοτήτων, Ελληνική Οµάδα 
για τα ∆ικαιώµατα των Μειονοτήτων και ΕΤΕΠΕ, Αθήνα, 2000. 
United Nations, Manual on Human Rights Reporting, UN Document HR/PUB/91/1, 1991. 
Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκού Κέντρου Μειονοτικών Θεµάτων (ECMI): http://www.ecmi.de 
Ιστοσελίδα Κέντρου Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τις Μειονότητες στην Ευρώπη – 
Νοτιοανατολική Ευρώπη (CEDIME-SE):  
http://www.greekhelsinki.gr/english/reports/CEDIME-FCNM.html 
 
Ιστοσελίδα Μειονοτικών Ηλεκτρονικών Πηγών (MINELRES): 
http://www.riga.lv/minelres/coe/index.htm 
 

http://www.ecmi.de/
http://www.greekhelsinki.gr/english/reports/CEDIME-FCNM.html
http://www.riga.lv/minelres/coe/index.htm
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6. Γλωσσάρι 
 
Κράτος-Μέλος – µία ευρωπαϊκή χώρα που έχει κάνει µε επιτυχία αίτηση για να γίνει δεκτή ως 
µέλος του Συµβουλίου της Ευρώπης και συµφωνεί να τηρεί τις καταστατικές αρχές του. 
Κύρωση – η διαδικασία µε την οποία ένα κράτος τελικά επιβεβαιώνει ότι έχει την πρόθεση να 
δεσµεύεται από ένα σύµφωνο το οποίο έχει προηγουµένως υπογράψει· η συναίνεσή του δεν 
ισχύει µέχρι να γίνει η κύρωση. 
Όργανο – ένας όρος που καλύπτει όλα τα έγραφα που ενσωµατώνουν τόσο δεσµευτικά όσο και 
µη δεσµευτικά, από νοµικής πλευράς, κείµενα (ανθρώπινα δικαιώµατα). 
Πρότυπο – γενικά σηµαίνει ένα παραδεδεγµένο µοντέλο πρακτικής και, στο διεθνές δίκαιο 
ανθρώπινων δικαιωµάτων, αναφέρεται στους κανόνες ή στις αρχές που θεωρούνται θεµιτές και 
που τα κράτη συµφωνούν να τηρούν. 
Συµβαλλόµενο Μέρος – όρος που χρησιµοποιείται στη Σύµβαση-Πλαίσιο και αναφέρεται σε 
ένα κράτος που έχει συµφωνήσει να δεσµεύεται από αυτήν. 
Σύµβαση – όρος που χρησιµοποιείται στο Συµβούλιο της Ευρώπης για πολυµερή σύµφωνα που 
έχουν συµφωνηθεί εκεί. 
Σύµφωνο – ένα νοµικό όργανο το οποίο, όταν προσυπογράφεται µε κύρωση, δεσµεύει ένα 
κράτος να τηρεί τις διατάξεις στις οποίες έχει συµφωνήσει. 
Υπογραφή – το πρώτο βήµα µε το οποίο ένα κράτος προσυπογράφει ένα σύµφωνο αλλά ακόµη 
δεν δεσµεύεται νοµικά από αυτό πλήρως. 
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7. Σηµειώσεις 
 
1 Για ευκολία, ο όρος ΜΚΟ θα χρησιµοποιείται σε ολόκληρο το κείµενο 

συµπεριλαµβάνοντας όλη τη γκάµα των οργανώσεων στην κοινωνία των πολιτών που θα 
ενδιαφέρονταν ίσως να δουλέψουν πάνω στη Σύµβαση – περιλαµβανοµένων των κάθε 
µορφής οργανώσεων µε βάση τις µειονότητες. 

2 Από το 1995 ονοµάζεται Οργανισµός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη 
(ΟΑΣΕ). 

3 Το 2000, έχει 41 Κράτη-Μέλη: Αλβανία, Ανδόρα, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, 
Γερµανία, Γεωργία, ∆ανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, 
Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεµβούργο, (πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της) Μακεδονίας, Μάλτα, Μεγάλη Βρετανία, Μολδαβία, 
Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Ρωσία, Σαν 
Μαρίνο, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχική ∆ηµοκρατία, και Φινλανδία. 
Πέντε άλλα κράτη έχουν υποβάλει αίτηση εισδοχής: Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν, Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, Λευκορωσία, και Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας. Βλ. 
επίσης Παράρτηµα. 

4 Από το Νοέµβριο 1998, υπάρχει ένα µοναδικό Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρώπινων 
∆ικαιωµάτων στο Στρασβούργο. Το νέο ∆ικαστήριο αντικαθιστά τους παλιούς 
µηχανισµούς παρακολούθησης, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρώπινων 
∆ικαιωµάτων και το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων. 

5 Human Rights Awareness Unit in the Directorate of Human Rights of the Council of 
Europe “NGOs and the Human Rights Work of the Council of Europe: Opportunities for 
Cooperation” [Η (98) 12]. Αυτό το έντυπο µπορεί να παραγγελθεί από την Υπηρεσία 
Πληροφόρησης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (Human Rights Information Service). Βλ. 
στοιχεία επαφής στο κεφάλαιο 5. 

6 Αυστρία, Βουλγαρία, Γερµανία, ∆ανία, Ελβετία, Εσθονία, Λιχτενστάιν, Λουξεµβούργο, 
Μάλτα, (πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της) Μακεδονίας, Πολωνία, Ρωσία, 
Σλοβενία και Σουηδία. 

7 Μπορεί επίσης να αναφερθεί κανείς στο Γενικό Σχόλιο 23 (50) της Επιτροπής 
Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ για το Άρθρο 27 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα 
Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα (ICCPR). Αυτό το Σχόλιο δηλώνει ότι τα άτοµα δεν 
χρειάζεται να είναι πολίτες προκειµένου να λαµβάνουν προστασία ως πρόσωπα που 
ανήκουν σε µειονότητα. 

8 Συγκεκριµένες αναφορές σε ‘περιοχές που παραδοσιακά κατοικούνται από’ µειονότητες 
γίνονται µόνο στα Άρθρα 10.2, 11.3 και 14.2. 

9 Το Άρθρο 1 δηλώνει ότι η προστασία των εθνικών µειονοτήτων αποτελεί ‘αναπόσπαστο 
µέρος της διεθνούς προστασίας των ανθρώπινων δικαιωµάτων’. Εποµένως τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα είναι ζήτηµα θεµιτού διεθνούς ενδιαφέροντος. Η απόφαση ενός κράτους 
σχετικά µε την αναγνώριση µιας οµάδας ως ‘εθνικής µειονότητας’ θα πρέπει εποµένως να 
µην είναι οριστική για να καθοριστεί αν η οµάδα εµπίπτει στο πεδίο υλοποίησης της 
Σύµβασης. Επίσης, το Γενικό Σχόλιο 23 (50) της Επιτροπής Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων 
του ΟΗΕ για το Άρθρο 25 της ICCPR δηλώνει ότι η ύπαρξη µιας µειονότητας δεν 
εξαρτάται από απόφαση του κράτους, αλλά απαιτείται να εδραιωθεί µε αντικειµενικά 
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κριτήρια. 
10 Στα τέλη του 2000, τα ακόλουθα κράτη έχουν κυρώσει τη Σύµβαση: Αλβανία, 

Αζερµπαϊτζάν, Αρµενία, Αυστρία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γερµανία, ∆ανία, 
Ελβετία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, 
(πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της) Μακεδονίας, Μάλτα, Μεγάλη Βρετανία, 
Μολδαβία, Νορβηγία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Ρουµανία, Ρωσία, Σαν Μαρίνο, 
Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική ∆ηµοκρατία, και Φινλανδία. Βλ. επίσης το 
Παράρτηµα σχετικά µε τις ηµεροµηνίες έναρξης ισχύος της Σύµβασης σε αυτά τα κράτη. 

11 Outline for the Reports to be submitted pursuant to Article 25 Paragraph 1 of the 
Framework Convention for the Protection of National Minorities, υιοθετήθηκε από την 
Επιτροπή Υπουργών στις 30 Σεπτεµβρίου 1998 (ACFC/INF(98)1). 

12 Ο κατάλογος των µελών της Συµβουλευτικής Επιτροπής υπάρχει στην ιστοσελίδα του 
Συµβουλίου της Ευρώπης ή µπορεί κανείς να τον προµηθευτεί από τη γραµµατεία της 
Συµβουλευτικής Επιτροπής. (βλ. Περισσότερες Πληροφορίες). 

13 Όπως η Επιτροπή Παρακολούθησης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, η Επιτροπή 
Εµπειρογνωµόνων της Ευρωπαϊκής Χάρτας για τις Περιφερειακές και Μειονοτικές 
Γλώσσες και η ECRI. 

14 Βλ. Rules of Procedure at the Advisory Committee on the Framework Convention for the 
Protection of National Minorities (ACFC/INF (98)2). 
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8. Παράρτηµα 
 
Κράτη-Μέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης: Υπογραφές και Κυρώσεις (µέχρι 31/12/2000) 

Κράτη Ηµεροµηνία 
υπογραφής 

Ηµεροµηνία 
κύρωσης 

Ηµεροµηνία 
έναρξης ισχύος 

Επ. ∆ηλ. 

Αλβανία 29/06/95 28/09/99 01/01/00   

Ανδόρα      

Αυστρία 01/02/95 31/03/98 01/07/98  Χ 

Βέλγιο      

Βουλγαρία 09/10/97 07/05/99 01/09/99  Χ 

Κροατία 06/11/96 11/10/97 01/02/98   

Κύπρος 01/02/95 04/06/96 01/02/98   

Τσεχική ∆ηµοκρ. 28/04/95 18/12/97 01/04/98   

∆ανία 01/02/95 22/09/97 01/02/98  Χ 

Εσθονία 02/02/95 06/01/97 01/02/98  Χ 

Φινλανδία 01/02/95 03/10/97 01/02/98   

Γαλλία      

Γεωργία 21/01/00     

Γερµανία 11/05/95 10/09/97 01/02/98  Χ 

Ελλάδα 22/09/97     

Ουγγαρία 01/02/95 25/09/95 01/02/98   

Ισλανδία 01/02/95     

Ιρλανδία 01/02/95 07/05/99 01/09/99   

Ιταλία 01/02/95 03/11/97 01/03/98   

Λετονία 11/05/95     

Λιχτενστάιν 01/02/95 18/11/97 01/03/98  Χ 

Λιθουανία 01/02/95 23/03/00 01/07/00   

Λουξεµβούργο 20/07/95    Χ 

Μάλτα 11/05/95 10/02/98 01/06/98 Χ Χ 

Μολδαβία 13/07/95 20/11/96 01/02/98   

Ολλανδία 01/02/95     
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Νορβηγία 01/02/95 17/03/99 01/07/99   

Πολωνία 01/02/95 20/12/00 01/04/01  Χ 

Πορτογαλία 01/02/95     

Ρουµανία 01/02/95 11/05/95 01/02/98   

Ρωσία 28/02/96 21/08/98 01/12/98  Χ 

Σαν Μαρίνο 11/05/95 05/12/96 01/02/98   

Σλοβακία 01/02/95 14/09/95 01/02/98   

Σλοβενία 01/02/95 25/03/98 01/07/98  Χ 

Ισπανία 01/02/95 01/09/95 01/02/98   

Σουηδία 01/02/95 09/02/00 01/06/00  Χ 

Ελβετία 01/02/95 21/10/98 01/02/99  Χ 

πρώην Γιουγκοσλαβική 
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 

25/07/96 10/04/97 01/02/98  Χ 

Τουρκία      

Ουκρανία 15/09/95 26/01/98 01/05/98   

Μεγάλη Βρετανία 01/02/95 15/01/98 01/05/98   

 
Κράτη Μη-Μέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης: Υπογραφές και Κυρώσεις (µέχρι 
31/12/00) 

Κράτη Ηµεροµηνία  
υπογραφής 

Ηµεροµηνία 
κύρωσης 

Ηµεροµηνία  
έναρξης ισχύος 

Επ. ∆ηλ. 

Αρµενία 25/07/97 20/07/98 01/11/98   

Αζερµπαϊτζάν  26/06/00 (π) 01/10/00  Χ 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη  24/02/00 (π) 01/06/00   

 

Συνολικός αριθµός υπογραφών τις οποίες δεν έχει ακολουθήσει κύρωση: 7

Συνολικός αριθµός κυρώσεων / προσχωρήσεων: 33

Σηµειώσεις: 
(π) Προσχώρηση. 
Επ.: Επιφυλάξεις – ∆ηλ.: ∆ηλώσεις.  
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ΣΥΜΒΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ 

 
(η ελληνική µετάφραση αναδηµοσιεύεται από την έκδοση του Ιδρύµατος Μαραγκοπούλου για τα 

∆ικαιώµατα του Ανθρώπου «Η Προστασία των Μειονοτήτων» Σάκκουλας 1997) 
 
Τα κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης και τα άλλα Κράτη που υπογράφουν την 
παρούσα Σύµβαση-πλαίσιο 
Θεωρώντας ότι σκοπός του Συµβουλίου της Ευρώπης είναι η πραγµατοποίηση στενότερης 
ενότητας µεταξύ των µελών του για την προάσπιση και ανάπτυξη των ιδεωδών και των αρχών 
που αποτελούν την κοινή κληρονοµιά τους. 
Θεωρώντας ότι ένα από τα µέσα για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι η προάσπιση και η 
ανάπτυξη των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών 
Επιθυµώντας να δώσουν συνέχεια στη ∆ιακήρυξη των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων των 
Κρατών µελών του Συµβουλίου της Ευρώπης που υιοθετήθηκε στη Βιέννη στις 9 Οκτωβρίου 
1993 
Αποφασισµένα να προστατεύσουν την ύπαρξη των εθνικών µειονοτήτων στην επικράτεια του 
καθενός 
Θεωρώντας ότι οι ανακατατάξεις της ευρωπαϊκής ιστορίας απέδειξαν ότι η προστασία των 
εθνικών µειονοτήτων είναι απαραίτητη για τη σταθερότητα, την εµπέδωση της δηµοκρατίας και 
την ειρήνη της ηπείρου 
Θεωρώντας ότι µία πλουραλιστική και αληθινά δηµοκρατική κοινωνία οφείλει όχι µόνο να 
σέβεται την εθνοτική, πολιτιστική, γλωσσική και θρησκευτική ταυτότητα κάθε προσώπου που 
ανήκει σε εθνική µειονότητα, αλλά και να δηµιουργεί συνθήκες τέτοιες που να επιτρέπουν την 
έκφραση, τη διαφύλαξη και την ανάπτυξη αυτής της ταυτότητας 
Θεωρώντας ότι η δηµιουργία κλίµατος ανεκτικότητας και διαλόγου είναι απαραίτητη ούτως 
ώστε η πολιτιστική πολυµορφία να αποτελέσει πηγή και παράγοντα εµπλουτισµού, όχι 
διχασµού, κάθε κοινωνίας. 
Θεωρώντας ότι η ανάπτυξη ανεκτικής και ακµαίας Ευρώπης δεν εξαρτάται µόνο από τη 
συνεργασία ανάµεσα στα Κράτη, αλλά βασίζεται επίσης στη διασυνοριακή συνεργασία φορέων 
τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης που σέβεται το Σύνταγµα και την εδαφική 
ακεραιότητα κάθε Κράτους 
Λαµβάνοντας υπόψη τη Σύµβαση για την Προστασία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των 
Θεµελιωδών Ελευθεριών και τα Πρωτόκολλά της 
Λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές µε την προστασία των εθνικών µειονοτήτων δεσµεύσεις που 
περιέχονται στις Συµβάσεις και τις ∆ιακηρύξεις των Ηνωµένων Εθνών, καθώς και στα κείµενα 
της ∆ιάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, ιδιαίτερα σε εκείνο της 
Κοπεγχάγης, της 29ης Ιουνίου 1990 
Αποφασισµένα να ορίσουν τις αρχές που πρέπει να γίνουν σεβαστές και τις υποχρεώσεις που 
αυτές συνεπάγονται προκειµένου να διασφαλισθεί στο εσωτερικό των Κρατών µελών και των 
άλλων Κρατών που θα γίνουν Μέρη του παρόντος κειµένου, η αποτελεσµατική προστασία των 
εθνικών µειονοτήτων, καθώς και των δικαιωµάτων και ελευθεριών των προσώπων που ανήκουν 
σε αυτές σύµφωνα µε τις αρχές του κράτους δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής 
κυριαρχίας. 
Αποφασισµένα να θέσουν σε εφαρµογή τις αρχές που διατυπώνονται στην παρούσα Σύµβαση-
πλαίσιο µέσω εθνικών νοµοθεσιών και κατάλληλων κυβερνητικών πολιτικών 
Συµφώνησαν τα ακόλουθα: 
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ΜΕΡΟΣ Ι 
Άρθρο 1 
Η προστασία των εθνικών µειονοτήτων και των δικαιωµάτων και ελευθεριών των προσώπων 
που ανήκουν στις µειονότητες αυτές αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διεθνούς προστασίας των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και, ως τέτοια, εµπίπτει στο πεδίο της διεθνούς συνεργασίας. 
Άρθρο 2 
Οι διατάξεις της παρούσας Σύµβασης-πλαισίου θα εφαρµοσθούν µε καλή πίστη, πνεύµα 
κατανόησης και ανεκτικότητας, καθώς επίσης µε σεβασµό των αρχών της καλής γειτονίας, των 
φιλικών σχέσεων και της συνεργασίας µεταξύ των Κρατών. 
Άρθρο 3 

1. Κάθε πρόσωπο που ανήκει σε εθνική µειονότητα έχει το δικαίωµα να επιλέγει ελεύθερα 
εάν θα αντιµετωπίζεται ή όχι βάσει αυτής του της ιδιότητας και καµµία δυσµενής 
επίπτωση δεν µπορεί να προκύψει από την επιλογή αυτή ή από την άσκηση των συναφών 
δικαιωµάτων. 

2. Τα πρόσωπα που ανήκουν σε εθνικές µειονότητες µπορούν, ατοµικά καθώς και από 
κοινού, να ασκούν τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες που απορρέουν από τις αρχές που 
εξαγγέλλονται στην παρούσα Σύµβαση-πλαίσιο. 

 
ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
Άρθρο 4 

1. Τα Μέρη δεσµεύονται να εγγυηθούν σε κάθε πρόσωπο που ανήκει σε εθνική µειονότητα 
το δικαίωµα ισότητας ενώπιον του νόµου και ίσης προστασίας από το νόµο. Από την 
άποψη αυτή, οποιαδήποτε διάκριση που βασίζεται στη συµµετοχή σε εθνική µειονότητα 
απαγορεύεται. 

2. Τα Μέρη δεσµεύονται, εφόσον συντρέχει λόγος, να υιοθετήσουν κατάλληλα µέτρα για 
την προαγωγή πλήρους και πραγµατικής ισότητας, σε όλους τους τοµείς της 
οικονοµικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής, µεταξύ των προσώπων που 
ανήκουν σε εθνική µειονότητα και αυτών που ανήκουν στην πλειονότητα. Για το σκοπό 
αυτό, τα Μέρη λαµβάνουν δεόντως υπόψη τους τις ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις 
οποίες ζουν τα πρόσωπα που ανήκουν σε εθνικές µειονότητες. 

3. Τα µέτρα που υιοθετούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 δεν θεωρούνται πράξεις 
διάκρισης. 

Άρθρο 5 
1. Τα Μέρη δεσµεύονται να καλλιεργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες που θα επιτρέψουν 

στα πρόσωπα που ανήκουν σε εθνικές µειονότητες να διατηρήσουν και να αναπτύξουν 
τον πολιτισµό τους, καθώς και να διαφυλάξουν τα κυριότερα στοιχεία της ταυτότητάς 
τους που είναι η θρησκεία, η γλώσσα, οι παραδόσεις και η πολιτιστική τους κληρονοµιά. 

2. Χωρίς να θίγονται τα µέτρα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής τους για 
την κοινωνική ένταξη, τα Μέρη απέχουν από κάθε πολιτική ή πρακτική που τείνει προς 
αναγκαστική αφοµοίωση των προσώπων που ανήκουν σε εθνικές µειονότητες και 
προστατεύουν τα πρόσωπα αυτά από κάθε δραστηριότητα που έχει ως στόχο τέτοιου 
είδους αφοµοίωση. 

Άρθρο 6 
1. Τα Μέρη θα µεριµνήσουν για την προώθηση πνεύµατος ανεκτικότητας και 

διαπολιτισµικού διαλόγου, όπως και για τη λήψη αποτελεσµατικών µέτρων για την 
ενθάρρυνση του αµοιβαίου σεβασµού και της αλληλοκατανόησης, καθώς και της 
συνεργασίας ανάµεσα σε όλα τα πρόσωπα που ζουν στο έδαφός τους, ανεξαρτήτως της 
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εθνοτικής, πολιτιστικής, γλωσσικής ή θρησκευτικής τους ταυτότητας, κυρίως στους 
τοµείς της εκπαίδευσης, του πολιτισµού και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. 

2. Τα Μέρη δεσµεύονται να λάβουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για την προστασία των 
προσώπων που θα µπορούσαν να είναι θύµατα απειλών ή πράξεων διάκρισης, 
εχθρότητας ή βίας, λόγω της εθνοτικής, πολιτιστικής, γλωσσικής ή θρησκευτικής τους 
ταυτότητας. 

Άρθρο 7 
Τα Μέρη θα µεριµνήσουν ώστε να διασφαλίσουν σε κάθε πρόσωπο που ανήκει σε εθνική 
µειονότητα, τα δικαιώµατα της ειρηνικής συνάθροισης και του συνεταιρισµού, την ελευθερία 
έκφρασης και την ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. 
Άρθρο 8 
Τα Μέρη δεσµεύονται να αναγνωρίσουν σε κάθε πρόσωπο που ανήκει σε εθνική µειονότητα το 
δικαίωµα να εκδηλώνει τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις του, καθώς επίσης και το δικαίωµα να 
ιδρύει θρησκευτικούς φορείς, οργανώσεις και ενώσεις. 
Άρθρο 9 

1. Τα Μέρη δεσµεύονται να αναγνωρίσουν ότι το δικαίωµα στην ελευθερία έκφρασης κάθε 
προσώπου που ανήκει σε εθνική µειονότητα συµπεριλαµβάνει την ελευθερία γνώµης και 
την ελευθερία λήψης ή µετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών στη γλώσσα της µειονότητας, 
χωρίς την ανάµειξη δηµοσίων αρχών και ασχέτως συνόρων. Κατά την πρόσβαση στα 
µέσα µαζικής ενηµέρωσης, τα Μέρη θα µεριµνήσουν, στο πλαίσιο του νοµοθετικού τους 
συστήµατος, ούτως ώστε τα πρόσωπα που ανήκουν σε εθνική µειονότητα να µην 
υπόκεινται σε διακρίσεις. 

2. Η πρώτη παράγραφος δεν εµποδίζει τα Μέρη να υπάγουν τις επιχειρήσεις ραδιοφώνου, 
τηλεόρασης ή κινηµατογράφου σε καθεστώς χορήγησης αδειών λειτουργίας, χωρίς 
διακρίσεις και βασισµένο σε αντικειµενικά κριτήρια. 

3. Τα Μέρη δεν παρεµποδίζουν τη δηµιουργία και τη χρήση εντύπων µέσων από πρόσωπα 
που ανήκουν σε εθνικές µειονότητες. Στο νοµικό πλαίσιο που διέπει τη ραδιοφωνία και 
την τηλεόραση, µεριµνούν, στο µέτρο του δυνατού και λαµβανοµένων υπόψη των 
διατάξεων της πρώτης παραγράφου, ούτως ώστε να παρέχεται στα πρόσωπα που 
ανήκουν σε εθνικές µειονότητες η δυνατότητα δηµιουργίας και χρήσης δικών τους 
µέσων µαζικής ενηµέρωσης. 

4. Στο πλαίσιο του νοµοθετικού τους συστήµατος, τα Μέρη υιοθετούν τα κατάλληλα µέτρα 
για να διευκολύνουν την πρόσβαση των προσώπων που ανήκουν σε εθνικές µειονότητες 
στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, µε σκοπό να προάγουν την ανεκτικότητα και να 
επιτρέπουν τον πολιτισµικό πλουραλισµό. 

 Άρθρο 10 
1. Τα Μέρη δεσµεύονται να αναγνωρίσουν σε κάθε πρόσωπο που ανήκει σε εθνική 

µειονότητα το δικαίωµα  να χρησιµοποιεί ελεύθερα και χωρίς εµπόδια τη µειονοτική του 
γλώσσα, τόσο δηµόσια όσο και ιδιωτικά, προφορικά ή γραπτά. 

2. Στις γεωγραφικές περιοχές σηµαντικής ή παραδοσιακής εγκατάστασης προσώπων που 
ανήκουν σε εθνικές µειονότητες, εφόσον τα πρόσωπα αυτά το ζητήσουν και η σχετική 
αίτηση ανταποκρίνεται σε πραγµατική ανάγκη, τα Μέρη θα προσπαθήσουν να 
εξασφαλίσουν στο µέτρο του δυνατού, συνθήκες τέτοιες που να επιτρέπουν τη χρήση της 
µειονοτικής γλώσσας στις σχέσεις των προσώπων αυτών µε τις διοικητικές αρχές. 

3. Τα Μέρη δεσµεύονται να εγγυηθούν σε κάθε πρόσωπο που ανήκει σε εθνική µειονότητα 
το δικαίωµα να πληροφορείται, το συντοµότερο δυνατό και σε γλώσσα την οποία 
κατανοεί, τους λόγους σύλληψής του, τη φύση και την αιτία της εναντίον του 
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κατηγορίας, καθώς και το δικαίωµα να υπερασπισθεί τον εαυτό του στη γλώσσα αυτή, µε 
τη δωρεάν συνδροµή διερµηνέα, εάν χρειασθεί. 

Άρθρο 11 
1. Τα Μέρη δεσµεύονται να αναγνωρίσουν σε κάθε πρόσωπο που ανήκει σε εθνική 

µειονότητα το δικαίωµα να χρησιµοποιεί το επίθετό του (το πατρώνυµό του) και τα 
ονόµατά του στη µειονοτική γλώσσα, καθώς και το δικαίωµα της επίσηµης αναγνώρισής 
τους, σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται από το νοµικό τους σύστηµα. 

2. Τα Μέρη δεσµεύονται να αναγνωρίσουν σε κάθε πρόσωπο που ανήκει σε εθνική 
µειονότητα το δικαίωµα να εκθέτει σε δηµόσια θέα πινακίδες, επιγραφές και άλλες 
πληροφορίες ιδιωτικού χαρακτήρα στη µειονοτική του γλώσσα. 

3. Στις περιοχές που κατοικούνται παραδοσιακά από σηµαντικό αριθµό προσώπων που 
ανήκουν σε εθνική µειονότητα, τα Μέρη, στο πλαίσιο του νοµοθετικού τους 
συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, των συµφωνιών τους µε άλλα Κράτη 
και λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες τους, προσπαθούν να αναγράφουν τις τοπικές 
παραδοσιακές ονοµασίες, τα ονόµατα δρόµων καθώς και άλλες τοπογραφικές ενδείξεις 
που απευθύνονται στο κοινό, και στη µειονοτική γλώσσα, εφόσον υπάρχει επαρκής 
ζήτηση για τέτοιου είδους ενδείξεις. 

Άρθρο 12 
1. Εάν είναι απαραίτητο, τα Μέρη λαµβάνουν µέτρα στον τοµέα της εκπαίδευσης και της 

έρευνας για να προάγουν τη γνώση για τον πολιτισµό, την ιστορία, τη γλώσσα και τη 
θρησκεία των εθνικών τους µειονοτήτων, αλλά και της πλειονότητας. 

2. Στο πλαίσιο αυτό, τα Μέρη προσφέρουν ιδίως δυνατότητες κατάρτισης στους 
διδάσκοντες και πρόσβασης στα σχολικά εγχειρίδια και διευκολύνουν τις επαφές µεταξύ 
µαθητών και εκπαιδευτικών διαφορετικών κοινοτήτων. 

3. Τα Μέρη δεσµεύονται να προάγουν την ισότητα ευκαιριών όσον αφορά την πρόσβαση 
σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης για τα πρόσωπα που ανήκουν σε εθνικές 
µειονότητες.   

Άρθρο 13 
1. Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού τους συστήµατος, τα Μέρη αναγνωρίζουν στα πρόσωπα 

που ανήκουν σε εθνική µειονότητα το δικαίωµα να δηµιουργούν και να διαχειρίζονται τα 
δικά τους ιδιωτικά ιδρύµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

2. Η άσκηση του δικαιώµατος αυτού δε συνεπάγεται καµµία οικονοµική υποχρέωση για τα 
Μέρη. 

Άρθρο 14 
1. Τα Μέρη δεσµεύονται να αναγνωρίσουν σε κάθε πρόσωπο που ανήκει σε εθνική 

µειονότητα το δικαίωµα εκµάθησης της µειονοτικής του γλώσσας. 
2. Στις γεωγραφικές περιοχές σηµαντικής ή παραδοσιακής εγκατάστασης προσώπων που 

ανήκουν σε εθνικές µειονότητες, εάν υπάρχει επαρκής ζήτηση, τα Μέρη προσπαθούν, 
στο µέτρο του δυνατού και στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού τους συστήµατος, να 
διασφαλίσουν στα πρόσωπα που ανήκουν σε αυτές τις µειονότητες τη δυνατότητα 
εκµάθησης της µειονοτικής γλώσσας ή της διδασκαλίας τους στη γλώσσα αυτή. 

3. Η παράγραφος του παρόντος άρθρου τίθεται σε εφαρµογή χωρίς να θίγεται η εκµάθηση 
της επίσηµης γλώσσας ή η διδασκαλία που πραγµατοποιείται στη γλώσσα αυτή. 

Άρθρο 15 
Τα Μέρη δεσµεύονται να δηµιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες για την αποτελεσµατική 
συµµετοχή των προσώπων που ανήκουν σε εθνικές µειονότητες στην πολιτιστική, κοινωνική και 
οικονοµική ζωή καθώς επίσης και στα κοινά, ιδίως δε στις υποθέσεις που τα αφορούν. 
Άρθρο 16 
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Τα Μέρη απέχουν από τη λήψη µέτρων τα οποία, µεταβάλλοντας την πληθυσµιακή αναλογία σε 
µία γεωγραφική περιοχή όπου κατοικούν πρόσωπα που ανήκουν σε εθνικές µειονότητες, 
αποσκοπούν να πλήξουν τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες που απορρέουν από τις αρχές που 
υιοθετεί η παρούσα Σύµβαση-πλαίσιο. 
Άρθρο 17 

1. Τα Μέρη δεσµεύονται να µην εµποδίζουν το δικαίωµα των προσώπων που ανήκουν σε 
εθνικές µειονότητες να αποκτούν και να διατηρούν ελεύθερα και ειρηνικά επαφές πέραν 
των συνόρων µε πρόσωπα που βρίσκονται µόνιµα σε άλλα Κράτη, κυρίως µε αυτά µε τα 
οποία έχουν κοινή εθνοτική, πολιτιστική, γλωσσική ή θρησκευτική ταυτότητα ή 
πολιτιστική κληρονοµιά. 

2. Τα Μέρη δεσµεύονται να µην παρακωλύουν την άσκηση του δικαιώµατος των 
προσώπων που ανήκουν σε εθνικές µειονότητες να συµµετέχουν στις δραστηριότητες µη 
κυβερνητικών οργανώσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

Άρθρο 18 
1. Εάν είναι απαραίτητο, τα Μέρη θα προσπαθήσουν να συνάψουν διµερείς και πολυµερείς 

συµφωνίες µε άλλα Κράτη, ιδίως µε τα γειτονικά, ώστε να διασφαλίσουν την προστασία 
των προσώπων που ανήκουν στις ενδιαφερόµενες εθνικές µειονότητες. 

2. Εάν συντρέχει λόγος, τα Μέρη θα λάβουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε να ενθαρρύνουν τη 
διασυνοριακή συνεργασία. 

Άρθρο 19 
Τα Μέρη δεσµεύονται να σεβασθούν και να εφαρµόσουν τις αρχές που περιέχονται στην 
παρούσα Σύµβαση-πλαίσιο υιοθετώντας, εάν είναι αναγκαίο, µόνο τους περιορισµούς, ή τις 
παρεκκλίσεις εκείνες που προβλέπονται στα διεθνή νοµικά κείµενα, κυρίως δε στη Σύµβαση για 
την Προστασία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών και στα 
Πρωτόκολλά της, στο µέτρο που σχετίζονται µε τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες που 
απορρέουν από τις αρχές αυτές. 
 
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 
Άρθρο 20 
Κατά την άσκηση των δικαιωµάτων και των ελευθεριών που απορρέουν από τις αρχές που 
εξαγγέλλονται στην παρούσα Σύµβαση-πλαίσιο, τα πρόσωπα που ανήκουν σε εθνικές 
µειονότητες σέβονται την εθνική νοµοθεσία και τα δικαιώµατα των άλλων, ιδίως δε των 
προσώπων που ανήκουν στην πλειονότητα ή σε άλλες εθνικές µειονότητες. 
Άρθρο 21 
Καµµία από τις διατάξεις της παρούσας Σύµβασης-πλαισίου δεν µπορεί να ερµηνευθεί κατά 
τρόπο ώστε να συνεπάγεται οποιοδήποτε δικαίωµα για κάποιο άτοµο να επιδοθεί σε 
δραστηριότητα ή να εκτελέσει πράξεις αντίθετες προς τις θεµελιώδεις αρχές του διεθνούς 
δικαίου και κυρίως την κυριαρχική ισότητα, την εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική 
ανεξαρτησία των Κρατών. 
Άρθρο 22 
Καµµία από τις διατάξεις της παρούσας Σύµβασης-πλαισίου δεν µπορεί να ερµηνευθεί έτσι ώστε 
να περιορίζει ή να θίγει τα δικαιώµατα του ανθρώπου και τις θεµελιώδεις ελευθερίες οι οποίες 
αναγνωρίζονται ενδεχοµένως από τη νοµοθεσία οποιουδήποτε Μέρους ή από άλλη Σύµβαση 
στην οποία αυτό είναι συµβαλλόµενο µέρος. 
Άρθρο 23 
Τα δικαιώµατα και οι ελευθερίες που απορρέουν από τις αρχές που διατυπώνονται στην 
παρούσα Σύµβαση-πλαίσιο, ερµηνεύονται σύµφωνα µε τη Σύµβαση για την Προστασία των 
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∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών και τα Πρωτόκολλά της, στο 
µέτρο που υπάρχουν αντιστοιχίες ανάµεσα στα κείµενα αυτά. 
 
ΜΕΡΟΣ ΙV 
Άρθρο 24 

1. Στην Επιτροπή Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης ανατίθεται η επίβλεψη της 
εφαρµογής από τα Μέρη της παρούσας Σύµβασης-πλαισίου. 

2. Τα Μέρη που δεν είναι µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συµµετέχουν στο µηχανισµό 
εφαρµογής σύµφωνα µε τους όρους που πρόκειται να καθορισθούν. 

Άρθρο 25 
1. Εντός προθεσµίας ενός έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύµβασης-πλαισίου 

ως προς ένα Μέρος, αυτό διαβιβάζει στον Γενικό Γραµµατέα του Συµβουλίου της 
Ευρώπης πλήρη ενηµερωτικά στοιχεία σχετικά µε τα νοµοθετικά και άλλα µέτρα που 
έχει λάβει προκειµένου να θέσει σε εφαρµογή τις αρχές που διατυπώνονται στην 
παρούσα Σύµβαση-πλαίσιο. 

2. Στη συνέχεια, κάθε Μέρος διαβιβάζει στον Γενικό Γραµµατέα, περιοδικά και κάθε φορά 
που η Επιτροπή Υπουργών το ζητά, οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετική µε την 
εφαρµογή της παρούσας Σύµβασης-πλαισίου. 

3. Ο Γενικός Γραµµατέας διαβιβάζει στην Επιτροπή Υπουργών κάθε πληροφορία που του 
κοινοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 26 
1. Κατά την αξιολόγηση των µέτρων που έλαβε ένα Μέρος προκειµένου να θέσει σε 

εφαρµογή τις αρχές που διατυπώνονται στην παρούσα Σύµβαση-πλαίσιο, η Επιτροπή 
Υπουργών υποστηρίζεται από συµβουλευτική επιτροπή, τα µέλη της οποίας κατέχουν 
εγνωσµένη αρµοδιότητα στο πεδίο της προστασίας των εθνικών µειονοτήτων. 

2. Η σύνθεση της συµβουλευτικής αυτής επιτροπής καθώς και οι διαδικασίες της 
καθορίζονται από την Επιτροπή Υπουργών εντός προθεσµίας ενός έτους από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας Σύβασης-πλαισίου. 

 
 
 
ΜΕΡΟΣ V 
Άρθρο 27 
Η παρούσα Σύµβαση-πλαίσιο είναι ανοικτή για υπογραφή από τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου 
της Ευρώπης. Έως την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος της είναι επίσης ανοικτή για υπογραφή 
από οποιοδήποτε άλλο Κράτος προσκληθεί από την Επιτροπή Υπουργών. Η Σύµβαση-πλαίσιο 
υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση. Τα όργανα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης 
κατατίθενται στον Γενικό Γραµµατέα του Συµβουλίου της Ευρώπης. 
Άρθρο 28 

1. Η παρούσα Σύµβαση-πλαίσιο τίθεται σε ισχύ την πρώτη ηµέρα του µήνα που ακολουθεί 
την εκπνοή περιόδου τριών µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία δώδεκα Κράτη 
µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης θα έχουν εκφράσει τη συγκατάθεσή τους να 
δεσµευθούν από τη Σύµβαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27. 

2. Για κάθε Κράτος µέλος που θα εκφράσει κατόπιν τη συγκατάθεσή του να δεσµευθεί από 
τη Σύµβαση-πλαίσιο, αυτή τίθεται σε ισχύ την πρώτη ηµέρα του µήνα που ακολουθεί την 
εκπνοή περιόδου τριών µηνών από την ηµεροµηνία κατάθεσης του οργάνου επικύρωσης, 
αποδοχής ή έγκρισης. 

Άρθρο 29 
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1. Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύµβασης-πλαισίου και κατόπιν συνεννόησης µε 
τα συµβαλλόµενα Κράτη, η Επιτροπή Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης µπορεί 
να καλέσει σε προσχώρηση στην παρούσα Σύµβαση-πλαίσιο, µε απόφαση που 
λαµβάνεται µε την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 20δ του Καταστατικού του 
Συµβουλίου της Ευρώπης, κάθε Κράτος µη µέλος, το οποίο έχει κληθεί να υπογράψει τη 
Σύµβαση-πλαίσιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27, αλλά δεν το έχει πράξει 
ακόµη, καθώς και κάθε άλλο τρίτο Κράτος. 

2. Για κάθε Κράτος που προσχωρεί στη Σύµβαση-πλαίσιο, η Σύµβαση αυτή τίθεται σε ισχύ 
την πρώτη ηµέρα του µήνα που ακολουθεί την εκπνοή περιόδου τριών µηνών από την 
ηµεροµηνία κατάθεσης του οργάνου προσχώρησης, στον Γενικό Γραµµατέα του 
Συµβουλίου της Ευρώπης. 

Άρθρο 30 
1. Κάθε Κράτος µπορεί, κατά την υπογραφή ή κατάθεση του οργάνου επικύρωσης, 

αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησής του να ορίσει το έδαφος ή τα εδάφη των οποίων έχει 
τη διεθνή εκπροσώπηση όπου θα εφαρµόζεται η παρούσα Σύµβαση-πλαίσιο. 

2. Κάθε Κράτος µπορεί στη συνέχεια, οποτεδήποτε, κατόπιν δήλωσης προς τον Γενικό 
Γραµµατέα του Συµβουλίου της Ευρώπης να επεκτείνει την εφαρµογή της παρούσας 
Σύµβασης-πλαισίου σε οποιοδήποτε άλλο έδαφος ορίζεται στη δήλωση. Η Σύµβαση-
πλαίσιο τίθεται σε ισχύ ως προς το έδαφος αυτό την πρώτη ηµέρα του µήνα που 
ακολουθεί την εκπνοή περιόδου τριών µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής της 
δήλωσης από τον Γενικό Γραµµατέα. 

3. Κάθε δήλωση που γίνεται δυνάµει των δύο προηγουµένων παραγράφων µπορεί να 
ανακαλείται όσον αφορά κάθε έδαφος που ορίζεται σε αυτή, κατόπιν κοινοποίησης στον 
Γενικό Γραµµατέα. Η ανάκληση τίθεται σε ισχύ την πρώτη ηµέρα του µήνα που 
ακολουθεί την εκπνοή περιόδου τριών µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής της 
κοινοποίησης από τον Γενικό Γραµµατέα. 

Άρθρο 31 
1. Κάθε Μέρος µπορεί οποτεδήποτε να καταγγείλει την παρούσα Σύµβαση-πλαίσιο, 

απευθύνοντας κοινοποίηση στον Γενικό Γραµµατέα του Συµβουλίου της Ευρώπης. 
2. Η καταγγελία τίθεται σε ισχύ την πρώτη ηµέρα του µήνα που ακολουθεί την εκπνοή 

περιόδου έξι µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής της κοινοποίησης από τον Γενικό 
Γραµµατέα. 

Άρθρο 32 
Ο Γενικός Γραµµατέας του Συµβουλίου της Ευρώπης γνωστοποιεί στα Κράτη    µέλη του 
Συµβουλίου, στα άλλα Κράτη που υπέγραψαν την παρούσα Σύµβαση-πλαίσιο και σε κάθε 
Κράτος που έχει προσχωρήσει σε αυτή: 

α. Κάθε υπογραφή, 
β. Την κατάθεση κάθε οργάνου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, 
γ. Κάθε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Σύµβασης-πλαισίου, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 28,29 και 30 της Σύµβασης, 
δ. Κάθε άλλη πράξη, κοινοποίηση ή ανακοίνωση που σχετίζεται µε την παρούσα  
Σύµβαση-Πλαίσιο. 

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραµµένοι, νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι για το  σκοπό αυτό, 
υπέγραψαν την παρούσα Σύµβαση-πλαίσιο. 
 
Έγινε στο Στρασβούργο, την 1η Φεβρουαρίου 1995 στη γαλλική και στην αγγλική, κείµενα που 
έχουν εξίσου αυθεντική ισχύ, σε ένα µόνο αντίτυπο το οποίο θα κατατεθεί στο αρχείο του 
Συµβουλίου της Ευρώπης. Ο Γενικός Γραµµατέας του Συµβουλίου της Ευρώπης κοινοποιεί 
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κυρωµένο αντίγραφο σε κάθε Κράτος µέλος του Συµβουλίου της Ευρώπης και σε κάθε Κράτος 
που καλείται να υπογράψει ή να προσχωρήσει στην παρούσα Σύµβαση-πλαίσιο.  
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