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Συνάντηση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) με τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Από την πλευρά της ΕΕΔΑ στη συνάντηση συμμετείχαν η
Πρόεδρος Μαρία Γαβουνέλη, ο Α΄ Αντιπρόεδρος Γιάννης Ιωαννίδης, η Β΄ Αντιπρόεδρος Έλλη
Βαρχαλαμά, ο Προεδρεύων του Γ΄ Τμήματος της ΕΕΔΑ για την Εφαρμογή των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου στους Αλλοδαπούς Σπύρος Απέργης και ο Αν.Προεδρεύων του τμήματος Αλέξανδρος
Κωνσταντίνου.
Η Πρόεδρος της ΕΕΔΑ ενεχείρισε στον Υπουργό την πρόσφατη Έκθεση Αναφοράς της Εθνικής
Επιτροπής για το Προσφυγικό Ζήτημα, επισημαίνοντας βασικές διαπιστώσεις της Έκθεσης για
θέματα όπως η υποδοχή και φιλοξενία των αιτούντων διεθνή προστασία, οι διαδικασίες διεθνούς
προστασίας σε α΄ και β΄ βαθμό, η προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων, το ζήτημα των
επαναπροωθήσεων πολιτών τρίτων χωρών στα ελληνοτουρκικά σύνορα καθώς και η ένταξη των
προσφύγων στην Ελλάδα.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν επίσης, μεταξύ άλλων, θέματα σωφρονιστικής και
αντεγκληματικής Πολιτικής, η αντιμετώπιση περιστατικών αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας
καθώς και το θέμα της αδήλωτης εργασίας με ειδική αναφορά στις συστάσεις της ΕΕΔΑ για την
ουσιαστική συμμόρφωση της ελληνικής πολιτείας με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση της Μανωλάδας («Chowdury και λοιποί κατά
Ελλάδας»).
Από την πλευρά της η Εθνική Επιτροπή, στο πλαίσιο του συμβουλευτικού της ρόλου προς την
Πολιτεία, ζήτησε την έγκαιρη και ουσιαστική ενημέρωσή της πριν από κάθε νομοθετική
πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας τη βούλησή της να συνδράμει το έργο του Υπουργείου με κάθε
πρόσφορο τρόπο, βασιζόμενη στην πολυετή γνώση του πεδίου και των διεθνών πρακτικών ως
Εθνικός Θεσμός για την προώθηση και προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

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 41 φορείς (ανεξάρτητες Αρχές, πανεπιστημιακές σχολές νομικών και πολιτικών
επιστημών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, πολιτικά κόμματα και υπουργεία).

