
Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) είναι το ανεξάρτητο συμβουλευτικό 
όργανο της ελληνικής Πολιτείας και ο εθνικός θεσμός σε θέματα προστασίας Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου. Έχει συσταθεί με βάσητους κανόνες των Ηνωμένων Εθνών («Αρχές των Παρισίων») και 
διέπεται από τον Ν 4780/2021. Σε αυτήν μετέχουν πρόσωπα οριζόμενα από είκοσι φορείς (ανεξάρτητες 
Αρχές, συνδικαλιστικές οργανώσεις, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα και ερευνητικά ιδρύματα). 
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Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2022 

Με την πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας της νέας σύνθεσης της Εθνικής Επιτροπής για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) ξεκίνησαν οι εργασίες της 8ης θητείας της ΕΕΔΑ. Η 

συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με ευρεία συμμετοχή την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου στα 

γραφεία της Εθνικής Επιτροπής και ύστερα από μυστική ψηφοφορία, επανεξελέγησαν, για 

την περίοδο 2022-2026, ως Πρόεδρος της ΕΕΔΑ η Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου της Νομικής 

Σχολής του ΕΚΠΑ Μαρία Γαβουνέλη, ως Α΄Αντιπρόεδρος ο Δικηγόρος και Α’ Αντιπρόεδρος 

της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Γιάννης Ιωαννίδης και ως Β’ 

Αντιπρόεδρος η Δικηγόρος και Νομική Σύμβουλος της Γ.Σ.Ε.Ε. Έλλη Βαρχαλαμά.  

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης πραγματοποιήθηκε απολογισμός των πεπραγμένων της 

προηγούμενης θητείας, ενώ παλιά και νέα μέλη της ΕΕΔΑ είχαν την ευκαιρία να συστηθούν 

και να μοιραστούν τις σκέψεις τους για τη νέα περίοδο που ξεκινά για την Εθνική Επιτροπή. 

Στην επόμενη συνεδρίαση της Ολομέλειας, την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου, θα αποφασιστούν οι 
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προτεραιότητες της Εθνικής Επιτροπής για τη νέα θητεία και θα εκλεγούν οι 

Προεδρεύοντες/Προεδρεύουσες των πέντε τμημάτων της ΕΕΔΑ.  

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το ν.4780/2021, για πρώτη φορά στη σύνθεση της ΕΕΔΑ 

μετέχουν εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων, ενώ επίσης θα μετέχουν σε αυτή ως 

λειτουργικοί σύνδεσμοι και εκπρόσωποι όλων των Υπουργείων και των πολιτικών κομμάτων 

που εκπροσωπούνται στη Βουλή καθώς και ο Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής 

Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. 

 

 


