
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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Την Ετήσια Έκθεσή της για το 2017 παρουσίασε στη Βουλή η Εθνική 

Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 

20.3.2019 

Συζήτηση για την Ετήσια Έκθεση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 

(ΕΕΔΑ) για το έτος 2017 πραγματοποιήθηκε στη Βουλή την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019, στο πλαίσιο 

κοινής συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, της 

Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, 

Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τα βασικά σημεία της Ετήσιας Έκθεσης (2017) παρουσίασαν 

ο Πρόεδρος της ΕΕΔΑ κ.Γεώργιος Σταυρόπουλος και η Α΄Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΑ κα Μαρία 

Γαβουνέλη, οι οποίοι απάντησαν και σε ερωτήματα που διατυπώθηκαν από βουλευτές-μέλη των 

κοινοβουλευτικών επιτροπών.  

Στο κείμενο της ετήσιας έκθεσης παρέχεται μια περιληπτική ενημέρωση για το έργο της ΕΕΔΑ, σε εθνικό 

και διεθνές επίπεδο και αποτυπώνεται η δραστηριότητά της στους τομείς των αρμοδιοτήτων της, όπως 

αυτοί προσδιορίζονται από το νόμο. Η ΕΕΔΑ διαδραματίζει σημαντικό και εποικοδομητικό ρόλο στην 

ουσιαστική μελέτη, παρακολούθηση και προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, παρακολουθώντας 

διαρκώς τις εξελίξεις που σχετίζονται με την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό και την εφαρμογή του δικαίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου και παρέχοντας διαρκή 

ενημέρωση στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας. Ο συμβουλευτικός αυτός ρόλος της συγκαταλέγεται 

αναμφισβήτητα μεταξύ των πιο σημαντικών αρμοδιοτήτων των εθνικών θεσμών προστασίας και 

προώθησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και, σύμφωνα με τα ελάχιστα πρότυπα που θέτουν οι 

Αρχές των Παρισίων, δεν περιορίζεται μόνο στην υποβολή, σε συμβουλευτική βάση, γνωμοδοτήσεων, 

συστάσεων, προτάσεων ή εκθέσεων, αλλά επεκτείνεται τόσο στη συνδρομή στις εκθέσεις που 

υποβάλλουν οι εθνικές αρμόδιες Αρχές για τη συμμόρφωσή τους με τα διεθνή, περιφερειακά ή/και 

ευρωπαϊκά πρότυπα για τα δικαιώματα του ανθρώπου, όσο και στην ενθάρρυνση για την επικύρωση 

διεθνών συνθηκών για τα δικαιώματα του ανθρώπου. 

 

 Διαβάστε την Ετήσια Έκθεση (2017) της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου εδώ 

 Παρακολουθήστε τη Συνεδρίαση των Επιτροπών της Βουλής για την Ετήσια Έκθεση της ΕΕΔΑ  εδώ 
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