
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

 Ποια είναι η εσωτερική οργάνωση 

της ΕΕΔΑ;

Η λειτουργία της ΕΕΔΑ διέπεται από τον Κανονισμό της 

[Απόφαση Υ 138, 6.4.2000 (ΦΕΚ Β΄ 475), «Έκδοση 

Κανονισμού της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου»], σύμφωνα με τον οποίο έχουν συσταθεί και 

λειτουργούν πέντε Τμήματα:
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Δικαιωμάτων

   Τμήμα Εφαρμογής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

στους Αλλοδαπούς

   Τμήμα Προώθησης των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου

   Τμήμα Διεθνούς Επικοινωνίας και Συνεργασίας 
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Τι είναι η ΕΕΔΑ;

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 

(ΕΕΔΑ) είναι το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της 

ελληνικής Πολιτείας σε θέματα προστασίας Δικαιωμά-

των του Ανθρώπου. Έχει συσταθεί με το Ν 2667/1998 

σύμφωνα με τις Αρχές των Παρισίων των Ηνωμένων 

Εθνών και συγκροτήθηκε για πρώτη φορά σε σώμα 

στις 10 Ιανουαρίου 2000. Σε αυτήν εκπροσωπού-

νται ανεξάρτητες Αρχές, πανεπιστημιακές σχολές 

νομικών και πολιτικών επιστημών, συνδικαλι-

στικές οργανώσεις, ΜΚΟ, πολιτικά κόμματα και 

υπουργεία. 

Γιατί συστάθηκε η ΕΕΔΑ;

Πηγή έμπνευσης για την κατάρτιση του ιδρυτικού 

νόμου της ΕΕΔΑ ήταν οι Αρχές των Παρισίων (Paris 

Principles) που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό 

Ηνωμένων Εθνών (Απόφαση της Γενικής Συνέλευ-

σης του ΟΗΕ A/RES/48/134, 20.12.1993) και αρ-

γότερα από το Συμβούλιο της Ευρώπης, διεθνών 

οργανισμών που προωθούν επί σειρά ετών τη 

σύσταση Εθνικών Επιτροπών για τα Δικαιώ-

ματα του Ανθρώπου. Στην ΕΕΔΑ έχει αποδο-

θεί, ήδη από το 2002, βαθμός διαπίστευσης 

Α (πλήρης εναρμόνιση), αναγνωρίζοντας 

-κυρίως- τη θεσμική ανεξαρτησία και την 

ευρύτητα της εντολής που της παρέχεται 

από τον ιδρυτικό της νόμο. 

Ποια είναι η ιδέα που ενέπνευσε 
τη δημιουργία της ΕΕΔΑ;

Η βασική ιδέα που ενέπνευσε τη δημιουργία της ΕΕΔΑ είναι η 

διαρκής παρακολούθηση των εξελίξεων που σχετίζονται με το 

καθεστώς των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό, η ενημέρωση της κοινής γνώμης για τους σχετικούς 

κινδύνους παραβίασης που ελλοχεύουν και προπαντός η παροχή 

συμβουλών για τη χάραξη σωστής κεντρικής πολιτικής για θέμα-

τα που άπτονται των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Σκοπός της 

ΕΕΔΑ είναι η συνεχής επισήμανση σε όλα τα όργανα της Πολιτείας 

της ανάγκης αποτελεσματικής κατοχύρωσης των δικαιωμάτων 

του ανθρώπου όλων όσοι διαβιούν στην ελληνική Επικράτεια.

Ποια είναι η κύρια 

αποστολή της ΕΕΔΑ;

 Η διαρκής παρακολούθηση της εξέ-

λιξης των θεμάτων προστασίας των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου, η συνεχής 

ενημέρωση και η προώθηση της σχετικής 

έρευνας.

 Η ανταλλαγή εμπειριών σε διεθνές επίπε-

δο με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, 

όπως ο ΟΗΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης,

ο ΟΑΣΕ, με τις ομόλογες Επιτροπές άλλων 

Κρατών και με την Κοινωνία των Πολιτών.

 Η διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής σε θέματα 

δικαιωμάτων του ανθρώπου.


