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Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Προς: 

-Κύριο Δημήτριο Τζανακόπουλο  

Υπουργό Επικρατείας  

Κοιν: 

-Κύριο Ακρίτα Καϊδατζή, Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης  

-Κυρία Ιωάννα Πεππέ, Γενική Γραμματέα του Πρωθυπουργού 

 

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2018  

Α.Π.553 

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 

 

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) ιδρύθηκε με το Ν 

2667/1998, ως το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας (άρθρο 1, παρ.1), κατ’ 

εφαρμογή διεθνών κανόνων, των λεγομένων Αρχών των Παρισίων, που υιοθέτησε η Γενική 

Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με την απόφασή της 48/134 «Εθνικοί Θεσμοί για την προώθηση 

και την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΘΑΔ)» της 20ής Δεκεμβρίου 1993. Σε 

αναγνώριση, κυρίως, της πλήρους εναρμόνισης της λειτουργίας της ΕΕΔΑ με τους διεθνείς κανόνες 

ελάχιστων προτύπων που θέτουν οι Αρχές των Παρισίων και της ιδιαίτερα σημαντικής 

δραστηριότητάς της, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, της έχει απονεμηθεί, ήδη από το 

2001, το ανώτατο status Α, το οποίο ανανεώνεται κατόπιν διαρκών και επαναλαμβανόμενων ανά 

πενταετία αξιολογήσεων της ΕΕΔΑ από την αρμόδια Διεθνή Υπο-επιτροπή Διαπίστευσης και 

επιβεβαιώθηκε το Μάρτιο του 2017.  

Υπενθυμίζεται ότι το status Α παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής στο διεθνές σύστημα 

δικαιωμάτων του ανθρώπου, και ιδίως επίσημης συνεργασίας με θεσμούς και όργανα του ΟΗΕ, 

όπως είναι το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Human Rights Council), ο ΄Υπατος 

Αρμοστής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (High Commissioner for Human Rights), τα όργανα 

ελέγχου εφαρμογής των διεθνών συνθηκών προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου (treaty 

bodies), oι ειδικοί εισηγητές και oι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες για διάφορα δικαιώματα (special 

procedures), και του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών 

Δικαιωμάτων, ο Επίτροπος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση, η 

Επιτροπή για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης 
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(CPT), η Επιτροπή κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας (ECRI), καθώς και της Ευρωπαϊκής 

΄Ενωσης, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Οργανισμός 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA). Η ΕΕΔΑ, όπως και όλοι οι Εθνικοί Θεσμοί με status A, μετέχει 

με δικαίωμα ψήφου και στις εργασίες των συντονιστικών οργάνων των Εθνικών Θεσμών, σε 

διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή του GANHRI (Global Alliance of National Human Rights 

Institutions) και του ENNHRI (European Network of National Human Rights Institutions) 

αντίστοιχα.   

Σε συνέχεια της συνάντησής μας στις 27.11.2018, ακολούθησε ενημέρωση και συζήτηση 

ενώπιον της Ολομέλειας της ΕΕΔΑ, κατά την προγραμματισμένη συνεδρίασή της στις 29.11.2018, 

κατά την οποία ελήφθησαν ομόφωνα οι ακόλουθες τρεις αποφάσεις, τις οποίες το Προεδρείο 

εξουσιοδοτήθηκε να σας γνωστοποιήσει άμεσα.  

1. Η Ολομέλεια της ΕΕΔΑ επανέρχεται στο θέμα της ανάγκης άμεσης δημοσίευσης του 

ΦΕΚ με τη νέα της σύνθεση. 

Υπενθυμίζεται ότι η  ΕΕΔΑ, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 2 του ιδρυτικού της νόμου, 

Ν.2667/1998 αλλά και την παρ.4.3 του άρθρου 1 του Κανονισμού της (ΦΕΚ 2474/Β΄/2016) που 

προβλέπουν ότι «τα Μέλη της νέας σύνθεσης της Επιτροπής ορίζονται το αργότερο δύο (2) μήνες 

πριν από τη λήξη της θητείας της προηγούμενης», είχε απευθύνει στις 14.2.2018 πρόσκληση προς 

όλους τους φορείς που μετέχουν στη σύνθεσή της ώστε να ορίσουν τα μέλη τους (τακτικό και 

αναπληρωματικό) έως τις 15 Μαρτίου 2018, δεδομένου ότι η τριετής θητεία 2015-2018 των Μελών 

της ΕΕΔΑ έληγε στις 27.5.2018.  

Οι τελευταίος ορισμός φορέα πραγματοποιήθηκε στις 6.6.2018. Σε συνέχεια του από 

Α.Π.326/6.6.2018 εγγράφου της ΕΕΔΑ αναφορικά με την έκδοση και δημοσίευση στην Εφημερίδα 

της Κυβέρνησης της απόφασής για τον διορισμό των Μελών της νέας τριετούς θητείας της ΕΕΔΑ 

(2018-2021), η Ολομέλεια της ΕΕΔΑ επανέρχεται στο κρίσιμο αυτό ζήτημα επισημαίνοντας την 

ανάγκη άμεσης ρύθμισής του, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.2 του Ν.2667/1998, όπως ισχύει. 

Υπενθυμίζουμε ότι το παραπάνω έγγραφο με τον πλήρη φάκελο ορισμών των 36 φορέων και τον 

σχετικό κατάλογο Μελών, διαβιβάστηκε επίσης στον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης και στη 

Γενική Γραμματέα του Πρωθυπουργού (Α.Π. 235/6.6.2018), για τις σχετικές ενέργειές τους.  
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Είναι απολύτως αναγκαία η τακτοποίηση αυτής της πολύμηνης εκκρεμότητας, καθώς 

σύμφωνα με τις Αρχές των Παρισίων αποτελεί σημαντικό στοιχείο ανεξαρτησίας της ΕΕΔΑ η 

ύπαρξη μίας «σταθερής εντολής» για τα μέλη της. Η εν λόγω καθυστέρηση θα μπορούσε να 

δημιουργήσει σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη σταθερότητα αυτής της εντολής αλλά και ως προς 

την ίδια την ανεξαρτησία του Θεσμού, δεδομένου ότι η υπόδειξη των νέων Μελών της ΕΕΔΑ έχει 

ήδη ολοκληρωθεί εδώ και έξι (6) μήνες με επίσημη πράξη όλων των επιμέρους φορέων της (Βλ. 

Συνημμένα 4, 5: Αρχές των Παρισίων). 

2. Η Ολομέλεια της ΕΕΔΑ αποφάσισε να εκκινήσει άμεσα η ίδια, όπως διασφαλίζουν τα 

εχέγγυα της ανεξαρτησίας της και της ήδη υπάρχουσας πλουραλιστικής της σύνθεσης, 

αλλά και όπως επιτάσσουν και οι ίδιες οι Αρχές των Παρισίων, συζήτηση που αφορά 

τη συνολική αξιολόγηση και ενδεχόμενη βελτίωση, εφόσον κριθεί αναγκαίο, του 

υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου. Η ΕΕΔΑ είναι αντίθετη σε ενδεχόμενη άμεση 

ψήφιση από τη Βουλή μεμονωμένης ρύθμισης που θα αφορά τη σύνθεση της 

Ολομέλειάς της. 

Για λόγους διαφάνειας, η διαδικασία αυτή αποτελεί μονόδρομο, ώστε να μην αμφισβητηθεί 

και να μην διακυβευθεί καθοιονδήποτε τρόπο η κρίση περί ανεξαρτησίας και πλήρους εναρμόνισης 

της λειτουργίας της ΕΕΔΑ με τους διεθνείς κανόνες ελάχιστων προτύπων που θέτουν οι Αρχές των 

Παρισίων και του status Α, εν αναμονή μάλιστα της επόμενης επαναξιολόγησης της ΕΕΔΑ εντός 

του 2022 (Βλ. Συνημμένα 4, 5: Αρχές των Παρισίων και Συνημμένο 6: Γενικά Σχόλια της Διεθνούς 

Υπο-επιτροπής Διαπίστευσης/General Observations of the Sub-Committee on Accreditation, σημείο 

1.8, σελ. 22). 

3. Η Ολομέλεια της ΕΕΔΑ επιθυμεί ιδίως να επαναφέρει ορισμένα ουσιώδη λειτουργικά 

ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν το ταχύτερο, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

ακώλυτη λειτουργία της βάσει των Αρχών των Παρισίων όπως μάλιστα ερμηνεύονται 

από την αρμόδια Διεθνή Υποεπιτροπή Διαπίστευσης, και οι οποίες προβλέπουν ότι η 

ΕΕΔΑ πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη υποδομή για την ομαλή διεξαγωγή των 

δραστηριοτήτων της και συγκεκριμένα επαρκή χρηματοδότηση.  
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Μολονότι η ΕΕΔΑ λειτουργεί, κατ’ επιταγή των διεθνών κανόνων, ως ανεξάρτητος θεσμός, 

με γνωμοδοτική αρμοδιότητα για την εκπλήρωση της αποστολής της που προδιαγράφεται από τον 

ΟΗΕ, η Διεθνής Υπο-επιτροπή Διαπίστευσης έχει κατ’εξακολούθηση ζητήσει από την ΕΕΔΑ, στο 

πλαίσιο των διαδικασιών επαναδιαπίστευσής της, να προβεί σε μια σειρά ενεργειών προκειμένου 

να διασφαλισθούν τα αναγκαία εχέγγυα για την οικονομική και λειτουργική της ανεξαρτησία, όπως 

απαιτείται ρητά από τις Αρχές των Παρισίων. Η ΕΕΔΑ έχει ήδη προχωρήσει μετά από ομόφωνη 

απόφαση της Ολομέλειάς της στην έκδοση του νέου Κανονισμού Λειτουργίας της ενισχύοντας τα 

εχέγγυα της ανεξάρτητης λειτουργίας της (Κανονισμός ΕΕΔΑ, ΦΕΚ Β΄2474/11-8-2016). 

Ειδικότερα η Ολομέλεια επανέρχεται στα ακόλουθα τρία (3) σημεία που πρέπει να ρυθμιστούν το 

συντομότερο: 

 Άμεση τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου της ΕΕΔΑ για την ενίσχυση του θεσμικού 

πλαισίου απασχόλησης του επιστημονικού προσωπικού της (Βλ. Συνημμένο 1: 

Προτεινόμενο Σχέδιο Διάταξης και Αιτιολογική Έκθεση για τα ζητήματα προσωπικού) 

Δύο είναι τα σημεία που πρέπει να ρυθμιστούν σε σχέση με το προσωπικό της σύμφωνα με 

τις επιταγές των Αρχών των Παρισίων, όπως αυτές ερμηνεύονται από την Υποεπιτροπή 

Διαπίστευσης:  α) Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό της ΕΕΔΑ πρέπει να υπαχθεί στις διατάξεις 

που διέπουν το μισθολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς του ειδικού επιστημονικού προσωπικού 

των ανεξάρτητων αρχών όπως απαιτεί η Διεθνής Υπο-επιτροπή Διαπίστευσης (Βλ. Συνημμένο 7: 

Στοιχείο 2(b) Aπόφασης και Συστάσεων Διεθνούς Υπο-επιτροπής Διαπίστευσης για την ΕΕΔΑ και 

Συνημμένο 6, Γενικά Σχόλια της Διεθνούς Υπο-επιτροπής Διαπίστευσης/ General Observations of the 

Sub-Committee on Accreditation σελ. 28 σημείο b). Βασικός μοχλός για τη λειτουργία της ΕΕΔΑ 

αποτελεί η στελέχωσή της σε επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, το οποίο διασφαλίζει τη 

διαρκή λειτουργία και ομαλή συνέχιση του έργου της, δεδομένου ότι η φύση της συμμετοχής των 

μελών, εκτός του Προεδρείου, δεν επιτρέπει την καθημερινή ενασχόληση με τα θέματα της 

Επιτροπής. Στην ΕΕΔΑ απασχολούνται μόνο 3 Επιστημονικές Συνεργάτιδες, οι οποίες 

απασχολούνται με ένα ιδιότυπο και ιδιαιτέρως δυσμενές καθεστώς εργασίας για τα άτομα της 

ειδικότητας αυτής (Βλ. Συνημμένο 7: Στοιχείο 2(b) Aπόφασης και Συστάσεων Διεθνούς Υπο-

επιτροπής Διαπίστευσης για την ΕΕΔΑ, Συνημμένο 3: Γνωμοδότηση του Καθ. Επ. Σπηλιωτόπουλου 

και Συνημμένο 1: Προτεινόμενο Σχέδιο Διάταξης και Αιτιολογική Έκθεση για τα ζητήματα 
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προσωπικού), και β) να μετατραπούν όλες οι θέσεις του επιστημονικού προσωπικού σε σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Όπως έχει ήδη επισημανθεί, παρά τη ρητή δέσμευση 

της ΕΕΔΑ, ενώπιον του διεθνούς αρμόδιου οργάνου για τη διαπίστευσή της για ενίσχυση του 

προσωπικού της με άλλες τρεις θέσεις με μετάταξη ή απόσπαση, η κάλυψη των τριών εκ των έξι 

θέσεων επιστημονικού προσωπικού βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (άρθρο 7, παρ. 1 εδ. δ΄ του Ν 

2667/1998) είναι ανέφικτη, δεδομένου ότι ο Ν 4440/2016 για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας 

στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση προϋποθέτει, για την εφαρμογή του, μόνο 

θέσεις μόνιμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπαλλήλων, 

ενώ οι πιο πάνω τρεις θέσεις, όπως και το σύνολο των θέσεων επιστημονικού προσωπικού, 

προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία ως θέσεις ορισμένου χρόνου. Είναι απολύτως 

αναγκαίο, επομένως, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διάταξη αυτή, να μετατραπούν όλες οι θέσεις 

επιστημονικού προσωπικού σε θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Μη 

ενεργοποίηση της εν λόγω διάταξης αναμένεται να έχει διεθνές αντίκτυπο, λαμβανομένου υπόψη 

ότι δύναται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο βαθμό διαπίστευσης της ΕΕΔΑ και να προκαλέσει 

τον υποβιβασμό της κατά την επόμενη αξιολόγησή της από την αρμόδια διεθνή Υποεπιτροπή 

Διαπίστευσης. Άλλωστε, η ενίσχυση της ΕΕΔΑ στο κατ’ελάχιστα απαιτούμενο ανθρώπινο 

δυναμικό, επιστημονικό και διοικητικό, είναι απαραίτητη και λόγω της υποχρέωσης συμμετοχής 

της, ως εθνικού θεσμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στους προβλεπόμενους από διεθνείς συμβάσεις 

μηχανισμούς παρακολούθησης της εφαρμογής τους, καθώς και της συμμόρφωσης της χώρας προς 

τις αποφάσεις διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων και ιδίως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Βλ. Συνημμένα 4 και 5: Αρχές των Παρισίων, Συνημμένο 6: Γενικά 

Σχόλια της Διεθνούς Υπο-επιτροπής Διαπίστευσης/ General Observations of the Sub-Committee on 

Accreditation, σημείο 2.4 σελ. 39).  

 Να προβλεφθεί νομοθετικά για την ΕΕΔΑ αυτό που ισχύει για όλες τις ανεξάρτητες 

αρχές: η δυνατότητα να συμμετέχει στα επιχειρησιακά προγράμματα του Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης και στα λοιπά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 

χρηματοδοτείται, για το σκοπό αυτό, μέσω της Συλλογικής Απόφασης Έργου (Σ.ΑΕ.) 

της Βουλής των Ελλήνων κατά τα προβλεπόμενα στην παρ.3 του άρθρου 49 του ν. 

3427/2005 (Βλ. Συνημμένο 2: Προτεινόμενο Σχέδιο Διάταξης και Αιτιολογική Έκθεση για 

συμμετοχή της ΕΕΔΑ σε κοινοτικά προγράμματα) 
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Η εν λόγω πρόβλεψη όχι μόνο θα θεραπεύσει μία άνιση νομοθετική μεταχείριση αλλά και θα 

ενισχύσει την οικονομική και λειτουργική ανεξαρτησία της ΕΕΔΑ, απαντώντας έτσι αποφασιστικά 

στα ζητήματα που απασχολούν παγίως την Υποεπιτροπή Διαπίστευσης, και εκείνα που αφορούν 

την επαρκή της χρηματοδότηση, την οικονομικής της αυτοτέλεια και κατ’επέκταση τη λειτουργική 

της ανεξαρτησία (Βλ. Συνημμένα 4 και 5: Αρχές των Παρισίων, Συνημμένο 7: Στοιχείο 2 Aπόφασης 

και Συστάσεων Διεθνούς Υπο-επιτροπής Διαπίστευσης για την ΕΕΔΑ, Συνημμένο 6.: Σημείο 1.10 των 

Γενικών Σχολίων της Διεθνούς Υπο-επιτροπής Διαπίστευσης/ General Observations of the Sub-

Committee on Accreditation και Συνημμένο 2: Προτεινόμενο Σχέδιο Διάταξης και Αιτιολογική 

Έκθεση για συμμετοχή της ΕΕΔΑ σε κοινοτικά προγράμματα). 

 Να διευθετηθεί άμεσα το επείγον ζήτημα στέγασης της ΕΕΔΑ 

Η Ολομέλεια της ΕΕΔΑ επανέρχεται στο στεγαστικό ζήτημα, όπως αυτό ανέκυψε από το 

έτος 2013 και εφεξής, όταν αποφασίστηκε η συστέγασή της με την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής. 

Αυτό οδήγησε τόσο στη στεγαστική όσο και στη λειτουργική υποβάθμιση της ΕΕΔΑ, δεδομένου 

ότι έχει περιοριστεί στη χρήση τριών μόνο γραφείων, τα οποία χρησιμοποιεί το μόνιμο προσωπικό 

της. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι στερούνται γραφείων, ενώ δεν υπάρχει ούτε αίθουσα 

συνεδριάσεων για αποκλειστική χρήση της Ολομέλειας και των πέντε Τμημάτων της. 

Χρησιμοποιείται, βέβαια, για τις συνεδριάσεις της ΕΕΔΑ, η μοναδική μεγάλη αίθουσα του 

διαμερίσματος, από κοινού με την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, γεγονός που ωστόσο δημιουργεί 

προβλήματα και δυσκολίες στη λειτουργία και των δύο Επιτροπών. Υπό τις σημερινές ασφυκτικές 

συνθήκες χώρου της ΕΕΔΑ, το κύρος της υποβαθμίζεται, αλλά και το έργο της δυσχεραίνεται 

σημαντικά. Δεδομένου, δε, ότι επίκειται, επιπλέον, η υλοποίηση τριών αποσπάσεων επιστημονικού 

και διοικητικού προσωπικού και μίας μετάταξης διοικητικού προσωπικού βάσει της διαδικασίας 

της κινητικότητας, είναι απολύτως απαραίτητο να βρεθεί άμεσα λύση στο στεγαστικό πρόβλημα. Η 

όλη κατάσταση εγείρει, επιπλέον, ζητήματα συμμόρφωσης με τις Αρχές των Παρισίων, οι οποίες 

προβλέπουν ότι ένας εθνικός θεσμός θα πρέπει να διαθέτει την δική του κατάλληλη υποδομή για 

την ομαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του (Βλ. Συνημμένα 4 και 5: Αρχές των Παρισίων, 

Συνημμένο 6: Γενικά Σχόλια της Διεθνούς Υπο-επιτροπής Διαπίστευσης/ General Observations of the 

Sub-Committee on Accreditation, σημείο 1.10 σελ. 27-8). 
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Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,  

Όλα τα παραπάνω σημεία εκφράζουν την επιθυμία της Ολομέλειας της ΕΕΔΑ και έρχονται 

να θεραπεύσουν ζητήματα που απασχολούν και τη Διεθνή Υπο-επιτροπή Διαπίστευσης. Σκοπός της 

ρύθμισής τους είναι η διασφάλιση ότι η ΕΕΔΑ θα παραμείνει σε πλήρη εναρμόνιση με τις Αρχές 

των Παρισίων, και θα εξακολουθεί να ανταποκρίνεται με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στο 

ιδιαίτερα σημαντικό έργο της τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η διατήρηση του status Α 

από την ΕΕΔΑ, καθόλου αυτονόητη και για αντίστοιχους θεσμούς μεγάλων χωρών της Ευρώπης, 

πρέπει να ιδωθεί και ως επίτευγμα της Χώρας. 

Ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο σας και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 

πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.  

 

      Με τιμή 

         
Γεώργιος Σταυρόπουλος 
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Συνημμένα: 

 

1. Προτεινόμενο Σχέδιο Διάταξης και Αιτιολογική Έκθεση για τα ζητήματα προσωπικού 

2. Προτεινόμενο Σχέδιο Διάταξης και Αιτιολογική Έκθεση για συμμετοχή της ΕΕΔΑ σε κοινοτικά 

προγράμματα 

3. Γνωμοδότηση Καθ. Επαμεινώνδα Σπηλιωτόπουλου για το επιστημονικό προσωπικό της ΕΕΔΑ 

4. Αρχές των Παρισίων (πρωτότυπο) 

5. Αρχές των Παρισίων (μετάφραση στην Ελληνική) 

6. Γενικά Σχόλια της Διεθνούς Υπο-επιτροπής Διαπίστευσης (General Observations of the Sub-

Committee on Accreditation) 

7. Απόφαση και Συστάσεις Διεθνούς Υπο-επιτροπής Διαπίστευσης για την ΕΕΔΑ 


