
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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Διεθνής συνάντηση ΕΕΔΑ και Ομάδας Εργασίας του ΟΗΕ για τις Διακρίσεις κατά των 

Γυναικών στο νόμο και στην πράξη 

 

Διεθνής συνάντηση μεταξύ της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και της 

Ομάδας Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για τις διακρίσεις κατά των γυναικών στο νόμο και στην πράξη 

πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 στα γραφεία της ΕΕΔΑ στην Αθήνα.  

 

Στη συνάντηση συζητήθηκαν μεταξύ άλλων θέματα όπως η διάσταση φύλου στις εργασίες της ΕΕΔΑ, η 

διάσταση φύλου στο εκπαιδευτικό σύστημα, η πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας, οι 

επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα δικαιώματα και στην κατάσταση των γυναικών, καθώς και 

ειδικότερα ζητήματα που αφορούν ευάλωτες ομάδες γυναικών όπως λεσβίες, ρομά και γυναίκες με 

αναπηρία. Συζητήθηκαν ακόμα θέματα που αφορούν τη σύνθεση και την ανεξαρτησία της ΕΕΔΑ.  

 

Στη συνάντηση η ΕΕΔΑ εκπροσωπήθηκε από την Α΄ Αντιπρόεδρό της, ορισθείσα από το Σύνδεσμο για 

τα Δικαιώματα της Γυναίκας Μ.Γαβουνέλη, ενώ παρευρέθησαν και τα μέλη της, Κ.Γιαννούλια 

(ορισθείσα από την ΑΔΕΔΥ), Ε.Πετράκη (ορισθείσα από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής) και 

οι επιστημονικές συνεργάτιδες της ΕΕΔΑ Ρ.Φράγκου, Ε.Τζαβαλά και Κ.Χαροκόπου. Στη συνάντηση 

συμμετείχε και το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, εκπροσωπούμενο από την 

Βοηθό συντονίστρια του Δικτύου Τ.Σταυρινάκη, ενώ παρευρέθησαν και τα μέλη του, Γιατροί του 

Κόσμου (Χ.Σαμαρτζή) και Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων (J.D.Totow, Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος της 

Κοινότητας του Κονγκό και Χ.Λαζαρίδης). Τέλος, η Ομάδα Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών 

εκπροσωπήθηκε από τις δυο Εμπειρογνώμονες E.Broderick (Αυστραλία) και Α.Facio (Κόστα Ρίκα), τις 

οποίες συνόδευαν μέλη του προσωπικού του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου και διερμηνείς.  
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