
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 34 φορείς (ανεξάρτητες Αρχές, πανεπιστημιακές σχολές νομικών και πολιτικών 

επιστημών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, πολιτικά κόμματα και υπουργεία). 
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Συνάντηση του νέου Προεδρείου της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) με 

τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ.Προκόπη Παυλόπουλο πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τη 

Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019. Στη συνάντηση συμμετείχαν η Πρόεδρος της ΕΕΔΑ Μαρία Γαβουνέλη, ο 

Α΄Αντιπρόεδρος Γιάννης Ιωαννίδης και η Β΄Αντιπρόεδρος Έλλη Βαρχαλαμά.  

 

Το νέο Προεδρείο της ΕΕΔΑ, που εξελέγη από τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής στις 

11.4.2019, διαβεβαίωσε τον ΠτΔ ότι θα εργασθεί για να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία και η σταθερότητα 

του θεσμού σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, 

όπου η άνοδος του εξτρεμισμού και η προσφυγική κρίση επιβάλλουν τη στενή και συστηματική 

συνεργασία των κρατών με τους Εθνικούς Θεσμούς για την προώθηση και την προστασία των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  

 

Η αντιπροσωπεία της ΕΕΔΑ παρέδωσε στον ΠτΔ το κείμενο της Έκθεσης της ΕΕΔΑ για το 2018, 
επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα για την νέα θητεία της Επιτροπής για την περίοδο 2019-2022 
αποτελεί η  αξιολόγηση και αναλυτική καταγραφή των επιπτώσεων των πολιτικών που εφαρμόστηκαν 
κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, στα δικαιώματα του ανθρώπου. 
 
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε τη σημασία της ΕΕΔΑ ως του Εθνικού 
Θεσμού για την προώθηση και την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τονίζοντας ότι στο 
πλαίσιο του ρόλου του θα συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στην ευόδωση των στόχων της Εθνικής 
Επιτροπής.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
 

Νεοφύτου Βάμβα 6, 106 74 Αθήνα / Τηλ.: 210-7233221-2, Φαξ: 210-7233216, 

Website: www.nchr.gr, E-mail: info@nchr.gr 

 

http://www.nchr.gr/
mailto:info@nchr.gr

