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Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) είναι το ανεξάρτητο συμβουλευτικό 

όργανο της ελληνικής Πολιτείας σε θέματα προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έχει συσταθεί 

με το Ν 2667/1998 σύμφωνα με κανόνες των Ηνωμένων Εθνών, τις «Αρχές των Παρισίων». Σε αυτήν 

μετέχουν πρόσωπα οριζόμενα από τριάντα δύο φορείς (ανεξάρτητες Αρχές, πανεπιστημιακές σχολές 

νομικών και πολιτικών επιστημών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, πολιτικά κόμματα και 

υπουργεία). 
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Ανακοίνωση*  

με αφορμή τις καταγγελίες για παράνομες επαναπροωθήσεις στον Έβρο1 

 

 

Με ιδιαίτερα μεγάλη ανησυχία η ΕΕΔΑ πληροφορείται και παρακολουθεί στενά τη 

σώρευση σοβαρότατων καταγγελιών για επαναλαμβανόμενες, άτυπες επαναπροωθήσεις ατόμων που 

ενδεχομένως χρήζουν διεθνούς προστασίας στην περιοχή του Έβρου.2 Η ΕΕΔΑ υπενθυμίζει πως 

βάσει της Διεθνούς Σύμβασης της Γενεύης του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων, οποιαδήποτε 

βίαιη επαναπροώθηση συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ΕΕΔΑ ευελπιστεί στην όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση της 

διενεργούμενης διερεύνησης των εν λόγω καταγγελιών άτυπων επαναπροωθήσεων από όλους τους 

αρμόδιους φορείς της Πολιτείας, καθώς ακόμη και η υπόνοια πως υπάρχουν και λειτουργούν σε 

συστηματική πλέον βάση κρατικοί ή παρακρατικοί δίαυλοι έκνομης διαχείρισης μεταναστευτικών 

και προσφυγικών ροών υπονομεύει κάθε έννοια κράτους δικαίου και εκθέτει διεθνώς τη χώρα.  

 

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), ανεξάρτητο συμβουλευτικό 

όργανο της Πολιτείας σε θέματα προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οφείλει, στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων που της αναγνωρίζει ο ιδρυτικός της νόμος, να παρακολουθεί θέματα 

δικαιωμάτων του ανθρώπου, να φροντίζει για τη δημόσια ενημέρωση και να αναπτύσσει 

πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, να εξετάζει την προσαρμογή της 

ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου για την προστασία των δικαιωμάτων 

του ανθρώπου εκφέροντας σχετική γνώμη προς τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας. Η ΕΕΔΑ 

                                                
1
 Υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια της ΕΕΔΑ στις 5.7.2017.  

2
 Δελτία Τύπου της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στις 29.5.2017 και 6.6.2017, διαθέσιμα σε 

http://www.hlhr.gr/category/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%B1-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/ και Καταγγελία Δικτύου Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών για 

παράνομη επαναπροώθηση Σύρων Προσφύγων στον Έβρο στις 26.5.2017, η οποία κοινοποιήθηκε στην ΕΕΔΑ στις 

23.6.2017. 

http://www.hlhr.gr/category/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/
http://www.hlhr.gr/category/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/
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αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στον θεσμό της διεθνούς προστασίας και έχει εκδώσει σειρά σχετικών 

Αποφάσεων και Συστάσεων, συνεχίζει δε να παρακολουθεί στενά τα ζητήματα της παροχής διεθνούς 

προστασίας στην Ελλάδα.3  Εξάλλου, μέσω της πρόσφατης Δήλωσης του Βελιγραδίου της 25.11.2015 

υπήρξε σαφής δέσμευση μεταξύ των Εθνικών Θεσμών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου να 

καταδικάζουν και να αντιτίθενται δημόσια στην προσβολή των δικαιωμάτων των μεταναστών και των 

προσφύγων.4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Στη μνήμη της Α΄ Αντιπροέδρου της ΕΕΔΑ Αγγελικής Αργυροπούλου-Χρυσοχοΐδου  

 

                                                
3
 Δήλωση ΕΕΔΑ για τις σοβαρές διαστάσεις που έχει λάβει το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα, 

16.3.2016, διαθέσιμη σε http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/prosfuges_metanastes/prosfigiki_krisi.pdf, Έκθεση 

ΕΕΔΑ για τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016 για το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα υπό το πρίσμα 

του Ν. 4375/2016, 25.4.2016, διαθέσιμη σε http://www.nchr.gr/images/pdf/EKTHESI_PROSFYGIKO.pdf, Δήλωση ΕΕΔΑ 

με αφορμή την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας των οκτώ τούρκων στρατιωτικών, 20.7.2016, διαθέσιμη σε 

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/prosfuges_metanastes/dilosi_gia_toys_okto.pdf, Έκθεση ΕΕΔΑ για τις συνθήκες 

διαβίωσης στα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων,  Δεκέμβριος 2016, διαθέσιμη σε 

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/prosfuges_metanastes/kentra_filoxenias_autopsia.pdf, Δήλωση ΕΕΔΑ με αφορμή 

τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επανενεργοποιηθεί ο μηχανισμός επιστροφής προσφύγων στο πλαίσιο του 

συστήματος του Δουβλίνου, 19.12.2016, διαθέσιμη σε  

http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/Dublin_statement_gr.pdf. 
4
 Ombudsman/National Human Rights Institutions Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Refugees 

and Migrants, «5. Condemn and oppose publicly the violation of migrants’ or refugees’ rights and encourage the spirit of 

tolerance and compassion for refugees and migrants, including ensuring their protection in reception centres and other 

accommodation facilities.» http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/belgrade_declaration_en.pdf, Ανακοίνωση 

ΕΕΔΑ με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους οκτώ τούρκους στρατιωτικούς. 

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/prosfuges_metanastes/prosfigiki_krisi.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/EKTHESI_PROSFYGIKO.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/prosfuges_metanastes/dilosi_gia_toys_okto.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/prosfuges_metanastes/kentra_filoxenias_autopsia.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/Dublin_statement_gr.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/belgrade_declaration_en.pdf

