
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 σαράντα ένα φορείς (ανεξάρτητες Αρχές, πανεπιστημιακές σχολές νομικών και 

πολιτικών επιστημών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, πολιτικά κόμματα και υπουργεία). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Ενδοοικογενειακή βία, Άσυλο και προστασία των ευάλωτων ομάδων 

 στο επίκεντρο της Ολομέλειας της ΕΕΔΑ  

 

Στην αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, στο σχέδιο νόμου για το άσυλο και στην 

ανάγκη άμεσης προστασίας των δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας επικεντρώθηκε η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Εθνικής Επιτροπής για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 με 

τηλεδιάσκεψη.  

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ενημέρωσε την ΕΕΔΑ για θέματα αρμοδιότητάς της η Γενική 

Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων κ. Μαρία Συρεγγέλα, η οποία 

αναφέρθηκε ειδικότερα στο θέμα της πρόληψης και αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας. 

Για το ίδιο θέμα ενημέρωσαν την Εθνική Επιτροπή, ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων για θέματα Υγείας 

και Παιδείας κ. Μανώλης Καλαμπόκας και οι συντονίστριες της νομικής υπηρεσίας του Κέντρου 

Γυναικείων Μελετών και Ερευνών «Διοτίμα» κ.κ. Μαρία Αποστολάκη και Δέσποινα Τσούμα. 
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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 κανόνες των Ηνωμένων Εθνών, τις «Αρχές των Παρισίων». Σε αυτήν μετέχουν 

πρόσωπα οριζόμενα από σαράντα ένα φορείς (ανεξάρτητες Αρχές, πανεπιστημιακές σχολές νομικών και 

πολιτικών επιστημών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, πολιτικά κόμματα και υπουργεία). 

Για την κατάσταση στους καταυλισμούς Ρομά και στους οίκους ευγηρίας ενημέρωσε την ΕΕΔΑ ο 

Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γεώργιος 

Σταμάτης. Παρέμβαση για το ζήτημα της προστασίας των κοινοτήτων Ρομά κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας έκανε επίσης ο Πρόεδρος της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά «ΕΛΛΑΝ 

ΠΑΣΣΕ» κ. Βασίλειος Πάντζος.  

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν αναλυτικά και οι ρυθμίσεις για ζητήματα ασύλου 

που εισάγει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που τέθηκε πρόσφατα 

σε δημόσια διαβούλευση. Από μέλη της Εθνικής Επιτροπής εκφράστηκε έντονη δυσφορία για το 

γεγονός ότι, παρότι η ΕΕΔΑ ζήτησε εγγράφως από το Υπουργείο να λάβει γνώση του σχεδίου 

νόμου πριν αυτό τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, το αίτημά της αγνοήθηκε. Η Ολομέλεια της 

Εθνικής Επιτροπής αποφάσισε να σταλεί επιστολή προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου 

με τις παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ επί του σχεδίου νόμου καθώς και να προσκληθεί ο Υπουργός στην 

επόμενη συνεδρίαση της Ολομέλειας της ΕΕΔΑ που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Απριλίου 

2020 για αναλυτική ενημέρωση των μελών της.  


