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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 τις Αρχές των Παρισίων των Ηνωμένων Εθνών. Σε αυτήν εκπροσωπούνται τριάντα δύο φορείς 

(ανεξάρτητες Αρχές, πανεπιστημιακές σχολές νομικών και πολιτικών επιστημών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, 

ΜΚΟ, πολιτικά κόμματα και υπουργεία). 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                 

Δήλωση ΕΕΔΑ για την επίδραση των συνεχιζόμενων μέτρων λιτότητας στα 

δικαιώματα του ανθρώπου                                                                                             

(27.7.2015) 

Σας αποστέλλουμε, προς ενημέρωσή σας, τη «Δήλωση της Εθνικής Επιτροπής για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) για την επίδραση των συνεχιζόμενων μέτρων λιτότητας στα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου». 

Η παρούσα Δήλωση, η οποία υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια της ΕΕΔΑ στις 15 Ιουλίου 

2015, αποστέλλεται και σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και στους θεσμούς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).  

Η ΕΕΔΑ για τη διαμόρφωση της Δήλωσής της λαμβάνει υπόψη τις αποφάσεις των ανώτατων 

εθνικών δικαστηρίων καθώς και τις συναφείς αποφάσεις και εκθέσεις εθνικών, ευρωπαϊκών και 

διεθνών ελεγκτικών οργάνων για τη συνεχιζόμενη παραβίαση σημαντικού αριθμού δικαιωμάτων 

του ανθρώπου στην Ελλάδα λόγω της οικονομικής κρίσης και της εφαρμογής μέτρων λιτότητας.  

Η ΕΕΔΑ:  

 Διαπιστώνει με ιδιαίτερη ανησυχία ότι η εφαρμογή μέτρων λιτότητας επί μακρό χρόνο, κατά 

τρόπο που λαμβάνει χαρακτηριστικά διαρκούς κατάστασης, οδηγεί σε υποβάθμιση της προστασίας 

των δικαιωμάτων του ανθρώπου και αντιστρέφει την ιεράρχηση των αξιών και των στόχων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), δίνοντας προτεραιότητα στους δημοσιονομικούς στόχους σε βάρος 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και κοινωνικών αξιών. 

 Υπενθυμίζει εκ νέου τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις των θεσμών της ΕΕ και όλων των 

Κρατών Μελών της που πηγάζουν από τη Συνθήκη της ΕΕ και τις Διεθνείς Συνθήκες για την 

προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου επί τη βάσει των οποίων οι όροι χρηματοδότησης των 

διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων δεν μπορούν να παρακάμπτουν την υποχρέωση σεβασμού 

των κανόνων του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου δικαιωμάτων του ανθρώπου, ιδιαίτερα όταν 

δεσμεύει εξίσου και Κράτη που μετέχουν στους μηχανισμούς αυτούς, όπως τα Κράτη Μέλη της 

ΕΕ.  

 Καλεί και πάλι τα όργανα της ελληνικής Πολιτείας, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα Κράτη 

Μέλη της ΕΕ, σε ειλικρινή και άμεση συστράτευση προς διάσωση των αξιών που στηρίζουν τον 

ευρωπαϊκό πολιτισμό, καθώς και σε σύμπραξη στη διαμόρφωση μόνιμου μηχανισμού αξιολόγησης 

και αποτίμησης των επιπτώσεων των μέτρων λιτότητας προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης 

της ρυθμιστικής βαρύτητας των δικαιωμάτων του ανθρώπου στη διαμόρφωση οικονομικών 

πολιτικών.  

 

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της ΕΕΔΑ 

(http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/oikonomikh_krish/Dilwsi_EEDA_%20metra_litotitas_20

15.pdf). 
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