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Η σσμβολή της ΕΕΔΑ στην προστασία και προώθηση των Δικαιωμάτων τοσ 

Ανθρώποσ 

 

Η πξνζηαζία θαη ε πξναγσγή ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ απνηειεί 

απηνλφεην θαζήθνλ γηα φινπο φζνη ππεξεηνχλ ηνπο ζεζκνχο κηαο δεκνθξαηηθήο 

πνιηηείαο αιιά θαη ππνρξέσζε ηνπ θάζε πνιίηε. Σα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ 

ππεξεηνχλ ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα θαη  απνηεινχλ ην εκπφδην ζηελ ηπξαλλία θαη 

ηελ θαηαπίεζε. 

 Σα ζπληξίκκηα πνπ άθεζε πίζσ ηνπ ν Β΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο απνηέιεζαλ 

ηελ αθνξκή γηα ηελ αλάπηπμε κηαο κεγάιεο ζπδήηεζεο γχξσ απφ ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα θαη ηε ζχζηαζε εηδηθψλ κεραληζκψλ γηα ηελ πξνψζεζή ηνπο. Έλαο 

κεγάινο αλζξσπηζηήο θαη θηιέιιελαο, ν Réné Cassin, Βξαβείν Νφκπει γηα ηελ 

Δηξήλε , Πξφεδξνο, ζηελ πξάμε, ηνπ γαιιηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, 

ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά, φρη κφλν ζηελ ζχζηαζε ηεο γαιιηθήο επηηξνπήο 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, πνπ ηδξχζεθε πξψηε απφ ηηο νκφινγέο ηεο εζληθέο 

επηηξνπέο, ην έηνο 1947, αιιά θαη ζηε δηακφξθσζε  ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο 

ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ηεο 10
εο

 Γεθεκβξίνπ 1948. Αθνινχζεζε ε 

Δπξσπατθή χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΓΑ) θαη ε ζχζηαζε κε 

απηήλ ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΓΓΑ) ζηηο 

4.1.1950, πνπ έδσζαλ ηδηαίηεξε ψζεζε, ζηα πιαίζηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, 

ζηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, κέζα κάιηζηα απφ 

ηε ιεηηνπξγία δηεζλνχο δηθαζηηθνχ νξγάλνπ πνπ  ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ηεο ΔΓΑ 

απφ ηα θξάηε-κέξε ηεο χκβαζεο. Αξγφηεξα, ζηα πιαίζηα ηνπ ΟΗΔ πηνζεηήζεθαλ, 

ζηηο 16.12.1966, δχν χκθσλα, ην έλα γηα ηα αηνκηθά θαη πνιηηηθά θαη ην άιιν γηα ηα 

νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά δηθαηψκαηα. Σέινο, ν πιένλ πξφζθαηνο 

Υάξηεο ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (1.12.2009) 

απνηειεί αζθαιψο ην πιένλ εμειηγκέλν θείκελν απνηχπσζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ.  

 ηε δεθαεηία ηνπ 1990 αλαιήθζεθαλ εηδηθφηεξεο πξσηνβνπιίεο γηα ηε 

ζχζηαζε δηεζλψλ θαη εζσηεξηθψλ νξγάλσλ πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ. ηε Γηάζθεςε ηνπ Παξηζηνχ ην 1991 δηαηππψζεθαλ αξρέο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ εζληθψλ επηηξνπψλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. Οη αξρέο απηέο 

εγθξίζεθαλ, ζηε ζπλέρεηα, απφ ηε Γηεζλή Γηάζθεςε ηεο Βηέλλεο ηνλ Ινχλην ηνπ 1993 

θαη πηνζεηήζεθαλ κε ην ςήθηζκα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 48/134/20.12.1993 ηνπ 

Ο.Η.Δ.  

 Δπηδίσμε ησλ «Αξρψλ ηνπ Παξηζηνχ» ήηαλ λα ζπζηαζεί ζε θάζε θξάηνο-

κέινο ηνπ ΟΗΔ, κε βάζε εηδηθφ ζπληαγκαηηθφ ή λνκνζεηηθφ θείκελν, έλαο εζληθφο 

ζεζκφο επηθνξηηζκέλνο κε ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνψζεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ. Ο ζεζκφο απηφο ζα πξέπεη λα έρεη επξχηαηε θνηλσληθή αληηπξνζψπεπζε. 



Πξφζσπα πξνεξρφκελα απφ ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, 

ην Κνηλνβνχιην, ηα παλεπηζηήκηα θιπ ζπγθξνηνχλ ην ζπιινγηθφ απηφ φξγαλν 

νξηζκέλεο ζεηείαο, ζην νπνίν κπνξνχλ λα κεηέρνπλ θαη εθπξφζσπνη θξαηηθψλ 

ππεξεζηψλ, νη ηειεπηαίνη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. Ο εζληθφο ζεζκφο εμεηάδεη θάζε 

δήηεκα πνπ εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ, ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο θαη έγγξαθα, 

δηαηππψλεη γλσκνδνηήζεηο θαη ζπζηάζεηο, ηηο νπνίεο θαη δεκνζηνπνηεί θαη 

ζπλεξγάδεηαη κε άιια δηνηθεηηθά, αιιά θαη δηθαζηηθά φξγαλα γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

πξνψζεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. χκθσλα κε ηηο «Αξρέο ηνπ Παξηζηνχ», 

θάζε εζληθφο ζεζκφο πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή γηα ηελ νκαιή 

άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη επαξθή ρξεκαηνδφηεζε. Η επαξθήο 

ρξεκαηνδφηεζε απνβιέπεη ζηελ πξφζιεςε ηνπ δηθνχ ηνπ  πξνζσπηθνχ θαη ηελ 

απφθηεζε επαξθψλ ρψξσλ, κε ζθνπφ  λα είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηελ Κπβέξλεζε θαη 

λα κελ ππφθεηηαη ζε νηθνλνκηθφ έιεγρν απφ απηήλ πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη 

ηελ αλεμαξηεζία ηνπ. 

 Η ρψξα καο ππήξμε κηα απφ ηηο πξψηεο ρψξεο πνπ ζπλέζηεζε εζληθφ φξγαλν 

ζε εθηέιεζε ησλ επηηαγψλ ησλ «Αξρψλ ηνπ Παξηζηνχ», ηελ Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΔΓΑ), πεξί ηεο νπνίαο πξνέβιεςε αξρηθά ν λ. 

2667/1998. Με ην λφκν απηφ δηαθεξχρζεθε ε αλεμαξηεζία ηεο ΔΔΓΑ θαη 

πξνζδηνξίζηεθε ε απνζηνιή ηεο, θπξίσο, σο ζπκβνπιεπηηθνχ νξγάλνπ ηεο Πνιηηείαο, 

ζην πιαίζην ησλ θαηεπζχλζεσλ ησλ σο άλσ «Αξρψλ». Ιδηαίηεξα πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί ε πινπξαιηζηηθή ζχλζεζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο. Μέιε ηεο είλαη  

πξφζσπα νξηδφκελα απφ ηηο κεγάιεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζπληαγκαηηθά 

θαηνρπξσκέλεο Αλεμάξηεηεο Αξρέο, ηξία Παλεπηζηήκηα, ηελ Δζληθή Δπηηξνπή 

Βηνεζηθήο, ην πλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή, ην Γηθεγνξηθφ χιινγν Αζελψλ, αιιά θαη 

πξφζσπα νξηδφκελα απφ φια ηα πνιηηηθά θφκκαηα πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηνλ 

Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο. Γελ πξέπεη αθφκα λα παξαιεηθζεί ε αλαθνξά ζηελ Δζληθή 

πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξία θαη ηελ Παλειιήληα Οκνζπνλδία Διιήλσλ 

Ρνκ.  Μεηέρνπλ, αθφκε, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Θεζκψλ 

θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο, αιιά θαη εθπξφζσπνη νξηζκέλσλ Τπνπξγείσλ. Ο 

Πξσζππνπξγφο νξίδεη κφλν δχν πξφζσπα, εγλσζκέλνπ θχξνπο, δηθήο ηνπ επηινγήο, 

ηα νπνία έρνπλ εμεηδηθεπζεί ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. 

Η κεγάιε ζπκκεηνρή πξνζψπσλ πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ πιείζηνπο ζεζκηθνχο θαη 

θνηλσληθνχο θνξείο απνθιείεη ηε ρεηξαγψγεζε ηεο ΔΔΓΑ απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν, 

θφκκα ή νξγάλσζε. Απφ ηε ιεηηνπξγία, άιισζηε, ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο, ζηελ 

πξάμε, απνδείρζεθε φηη ηα κέιε ηεο, αλεμάξηεηα απφ ην θνξέα πνπ ηα ππέδεημε, 

έδεημαλ, δηαρξνληθά, πιήξε αλεμαξηεζία γλψκεο. Η αλεμαξηεζία ηεο ΔΔΓΑ 

εληζρχεηαη θαη απφ ηνλ ηξφπν αλάδεημεο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ δχν Αληηπξνέδξσλ 

ηεο. Απηνί δελ ππνδεηθλχνληαη, αιιά εθιέγνληαη, γηα ζεηεία ηξηψλ εηψλ, απφ ην 

ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο ΔΔΓΑ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. ε απηφ ην θιίκα 

πξνζαξκφζηεθαλ ,ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ ,ηα ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΔΓΑ  

αθφκα θαη  νη εθπξφζσπνη ηεο Βνπιήο θαη ηεο Κπβέξλεζεο, νη νπνίνη, ζπρλά, ήηαλ νη 

απνδέθηεο ησλ πξνηάζεσλ ηεο , αλαθνξηθά κε ηα δηθαησκαηηθήο θχζεο πξνβιήκαηα 



πνπ αλέθππηαλ, ελψ ζε πξνεγνχκελν ρξφλν έδηλαλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο. 

 Η Δζληθή Δπηηξνπή ζπζηάζεθε, ηππηθά, ζηνλ Πξσζππνπξγφ, ζηνλ νπνίν, θαηά 

ην λφκν, «ππάγεηαη», ρσξίο φκσο λα ππφθεηηαη ζε θαλέλα ηεξαξρηθφ έιεγρν ή 

ππφδεημε. Σππηθά, πάιη, ππνζηεξίδεηαη, ζχκθσλα κε ην λφκν, σο πξνο ηε ζηειέρσζε 

θαη ππνδνκή ηεο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Κπβέξλεζεο. Οη ηειεπηαίεο, φκσο, 

απηέο λνκνζεηηθέο επηινγέο ππήξμαλ, παξά ηηο θαιέο πξνζέζεηο ησλ εκπλεπζηψλ 

ηνπο, κάιινλ αηπρείο. Πέξα απφ ηε ζχγρπζε πνπ δεκηνπξγεί ζηελ εζσηεξηθή θνηλή 

γλψκε, αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ, ε θξάζε «ππάγεηαη ζηνλ Πξσζππνπξγφ», ν 

εθάζηνηε Πξσζππνπξγφο κάιινλ αδηαθνξεί γηα ηελ ίδηα ηελ χπαξμε θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ΔΔΓΑ, αιιά θαη ε Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Κπβέξλεζεο ζπρλά δελ 

δείρλεη ην νθεηιφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηε ζηειέρσζε θαη ηελ ππνδνκή ηεο Δζληθήο 

Δπηηξνπήο, παξά ηηο επηηαγέο ηνπ λφκνπ. Η πνιηηηθή εμνπζία δίλεη, γεληθά, ηελ 

εληχπσζε φηη κάιινλ αδηαθνξεί γηα έλα ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ πνιηηηθά δελ ειέγρεη 

θαη απηφ θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε ΔΔΓΑ αζθπθηηά ζηεγαζηηθά ζε 

ειάρηζηα ηεηξαγσληθά αθαηάιιεισλ γξαθείσλ. Σν πξνζσπηθφ ηεο είλαη εμαηξεηηθά 

νιηγάξηζκν θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ζπλήζσο δελ επαξθεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

απνζηνιήο ηεο. 

 Παξά ηαχηα, ην έξγν ηεο ΔΔΓΑ, ηα είθνζη πεξίπνπ ρξφληα πνπ ιεηηνπξγεί, 

είλαη εληππσζηαθφ ζε έθηαζε, ζε πνηθηιία ζεκάησλ αιιά θαη πνηφηεηα. 

Γηακνξθψζεθε, θάησ απφ ζπλζήθεο πιήξνπο ειεπζεξίαο γλψκεο,  θπξίσο απφ 

νξηζκέλα πξφζσπα πνπ δηαρξνληθά ππήξμαλ κέιε ηεο, αιιά θαη απφ ηνπο αμηφινγνπο 

επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο ηεο θαη ηε κνλαδηθή ηεο δηνηθεηηθή ππάιιειν.  Σα πξψηα 

δχζθνια ρξφληα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ηφηε ζεζκνχ, ε Δζληθή Δπηηξνπή είρε ηελ 

ηχρε λα έρεη σο Πξφεδξν ηεο ηε κεγάιε αγσλίζηξηα γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Αλζξψπνπ Αιίθε Γησηνπνχινπ-Μαξαγθνπνχινπ, πνπ κεηείρε ζηελ ΔΔΓΑ σο 

Πξφεδξνο ηνπ Ιδξχκαηνο Μαξαγθνπνχινπ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ 

(ΙΜΓΑ). εκεησηένλ φηη ην ΙΜΓΑ κεηέρεη ζηε ζχλζεζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο κε 

βάζε ξεηή πξφβιεςε ηνπ ίδηνπ ηνπ ηδξπηηθνχ ηεο λφκνπ. Η Αιίθε Γησηνπνχινπ-

Μαξαγθνπνχινπ κεηέθεξε ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή ην πάζνο ηεο γηα ηελ πξνζηαζία 

θαη πξνψζεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, ηε ζηέξεε, αιιά θαη πξννδεπηηθή 

επηζηεκνληθή ηεο ζθέςε θαη ην δηαξθέο ελδηαθέξνλ γηα ζε βάζνο έξεπλα φισλ ησλ 

ζρεηηθψλ δεηεκάησλ, ρσξίο θακία αλαζηνιή ή ζθνπηκφηεηα. Γηεηέιεζε Πξφεδξνο ηεο 

ΔΔΓΑ απφ ην έηνο 2000 έσο ην έηνο 2006. Απνηέιεζε πξφηππν αληδηνηέιεηαο θαη 

αγσληζηηθφηεηαο άμην κίκεζεο γηα ηνπο επηγφλνπο ηεο. 

 Σν έξγν πνπ παξήρζε ηα ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο 

απνηππψλεηαη ζηηο Δηήζηεο Δθζέζεηο ηεο. Η Οινκέιεηά ηεο ελέθξηλε ζεκαληηθφηαην 

αξηζκφ θεηκέλσλ πνπ έζηγαλ ζέκαηα πνηθίινπ ελδηαθέξνληνο. Γηαηχπσζε, κεηαμχ 

άιισλ, πξνηάζεηο θαη ζέζεηο γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο (2001 θαη 2007), 

εθζέζεηο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ απφ ηνπο εθηφο 

Δπηθξαηείαο έιιελεο πνιίηεο (2017), γηα ηηο αξρέο θαιήο δηελέξγεηαο ησλ 

Γεκνςεθηζκάησλ (2018), πξνηάζεηο θαη απνθάζεηο γηα ηηο ζρέζεηο Πνιηηείαο- 

Δθθιεζίαο (2001, 2006), ζέζεηο θαη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο εθαξκνγήο ηεο 

ΔΓΑ ζηελ εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε (2004 θαη 2011). Αζρνιήζεθε ηδηαίηεξα κε 



δεηήκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ (2007, 2008), κε ζέκαηα δίθαηεο 

δίθεο θαη, εηδηθφηεξα, κε ηε δεκνζηνπνίεζε δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε πνηληθέο δηψμεηο 

θαη θαηαδίθεο (2008), κε ηε ζπκκφξθσζε ηεο δηνίθεζεο πξνο εζληθέο δηθαζηηθέο 

απνθάζεηο (2009), κε ην δηθαίσκα ζε δηεξκελεία θαη κεηάθξαζε θαηά ηελ πνηληθή 

δηαδηθαζία (2015) θαη κε ηελ αλαδήηεζε ηεο αλαγθαίαο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηελ 

ειεπζεξία πιεξνθνξίαο θαη ην ηεθκήξην αζσφηεηαο (2016). Αζρνιήζεθε αθφκα κε 

ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ θξαηνπκέλσλ (2003, 2008, 2010, 

2011), κε ζέκαηα πγείαο (2011, 2014) θαη ζπλέηαμε κηα ζεκαληηθή έθζεζε αλαθνξηθά 

κε ηνπο θχξηνπο άμνλεο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (2016). Η νηθνλνκηθή θξίζε 

επέθεξε δπζκελέζηαηεο ζπλέπεηεο ζηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ ζηελ Διιάδα θαη 

εχινγα ε Δζληθή Δπηηξνπή εμέδσζε αξθεηέο ζρεηηθέο απνθάζεηο, ζπζηάζεηο θαη 

δειψζεηο (2010, 2011, 2013, 2015, 2017). Η ΔΓΓΑ αζρνιήζεθε αθφκα κε ζέκαηα 

ξαηζηζηηθήο βίαο (2011), εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο (2014, 2016, 2017), κε 

ζέκαηα πεξηβάιινληνο (2008), αιιά θαη κε ζέκαηα ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 

θαη ηαπηφηεηαο θχινπ (2004, 2015). Σέινο, ε ΔΔΓΑ αζρνιήζεθε κε ηα πξνβιήκαηα 

ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ, ησλ ξνκά θαη ηδηαηηέξσο κε ηα εθείλα ησλ πξνζθχγσλ-

κεηαλαζηψλ, ηα νπνία εμαθνινπζνχλ πάληνηε λα δηαθξίλνληαη γηα ηελ έληαζε, αιιά 

θαη ηε δηάξθεηά ηνπο (2001, 2007, 2008, 2009, 2014, 2016,2017 θαη 2018). 

 Η κείδσλ δξαζηεξηφηεηα ηεο ΔΔΓΑ νθείιεηαη, φπσο ζεκεηψζεθε, θπξίσο 

ζηελ αθνζίσζε ζηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ εζεινληηθή δξάζε νξηζκέλσλ 

κειψλ ηεο θαη ζηελ εξγαηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. Η κέξηκλα, φκσο, γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ελφο εζληθνχ ζεζκνχ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ δελ κπνξεί λα 

ζηεξίδεηαη κφλν ζηελ θαιή δηάζεζε, ζην κεξάθη ή ηελ αθνζίσζε θάπνησλ ιίγσλ 

πξνζψπσλ. Όπσο επαλεηιεκκέλα έρεη επηζεκάλεη ε Τπνεπηηξνπή Γηαπίζηεπζεο ηνπ 

Παγθφζκηνπ πληνληζηηθνχ Οξγάλνπ ησλ Δζληθψλ Θεζκψλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ (GANHRI), νη εζληθνί ζεζκνί νθείινπλ λα ηεξνχλ ζπγθεθξηκέλεο αξρέο 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο δξάζεο ηνπο. Οη εζληθνί ζεζκνί δελ είλαη ζσκαηεία ζπγθεθξηκέλνπ ηδενινγηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, είλαη θξαηηθνί ζεζκνί πνπ νθείινπλ λα δηαθξίλνληαη φρη κφλν γηα ηε 

δηθαησκαηηθή επαηζζεζία ηνπο, αιιά θαη γηα ηνλ απαξαίηεην επαγγεικαηηζκφ ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπο. Άιισζηε, ε πην πάλσ Τπνεπηηξνπή Γηαπίζηεπζεο έρεη, πνιιέο 

θνξέο, ηνλίζεη απηή ηελ αλάγθε γηα ηηο αιινδαπέο, αιιά θαη γηα ηελ ειιεληθή Δζληθή 

Δπηηξνπή. 

ε απηφ ην πιαίζην, ε ειιεληθή Πνιηηεία ζα πξέπεη λα δείμεη κεγαιχηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ην Αλζξψπνπ (ΔΔΓΑ). ε 

χςηζην ζεζκηθφ επίπεδν, ζα πξέπεη, θαηά ηε γλψκε κνπ, λα πξνβιεθζεί, 

ζπληαγκαηηθά, ε ΔΔΓΑ σο Αλεμάξηεηε Αξρή, κε ηξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ 25 θαη 

101Α ηνπ πληάγκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ «Αξρψλ ηνπ Παξηζηνχ». 

Δίλαη ζεκαληηθφ, πξνο ηνχην, λα πξνβιεθζεί ξεηά φηη, γηα λα ηεξεζεί ην πλεχκα ησλ 

«Αξρψλ ηνπ Παξηζηνχ»  θαη λα δηαηεξεζεί ν ησξηλφο ηξφπνο δεκνθξαηηθήο αλάδεημεο 

ησλ κειψλ θαη ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο, δελ πξέπεη λα αλαδεηθλχνληαη ηα κέιε ηεο θαη ην 

Πξνεδξείν κέζσ ηεο «Γηάζθεςεο ησλ Πξνέδξσλ» ηεο Βνπιήο, νξγάλνπ ηνπ νπνίνπ ε 

ιεηηνπξγία είλαη κάιινλ πξνβιεκαηηθή θαη πάλησο εμαξηψκελε απφ κηα επξεία (θαη 



ζπλήζσο αλέθηθηε) ζπλελλφεζε κεηαμχ  ησλ θνκκάησλ. ε επίπεδν θνηλνχ λφκνπ, 

ζεσξψ φηη είλαη αλαγθαίεο νη παξαθάησ ξπζκίζεηο: 

α) Όια ηα λνκνζρέδηα ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν επηθέξεη επηπηψζεηο ζηα 

δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ πξέπεη λα απνζηέιινληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ΔΔΓΑ γηα 

γλσκνδφηεζε κέζα ζε εχινγν ρξφλν πξηλ ηελ θαηάζεζή ηνπο ζηε Βνπιή. Η 

απνζπαζκαηηθή απνζηνιή ζηελ ΔΔΓΑ νιίγσλ λνκνζρεδίσλ γηα γλσκνδφηεζε , φπσο  

ζήκεξα ζπκβαίλεη, δελ εμππεξεηεί απνηειεζκαηηθά ηνλ θαηά ην λφκν γλσκνδνηηθφ 

ξφιν ηεο.  

β) Σα κέιε ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο ΔΔΓΑ (ήηνη ν Πξφεδξνο θαη νη δχν 

Αληηπξφεδξνη) ή έζησ έλα απφ απηά  πξέπεη λα έρνπλ πιήξε επαγγεικαηηθή 

απαζρφιεζε ζε απηήλ, πξνθεηκέλνπ, απεξίζπαζηνη απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, λα 

ππεξεηνχλ  απνηειεζκαηηθφηεξα  ηνπο ζηφρνπο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο.  

γ) Πξέπεη λα ζπζηαζεί Γ/λζε ζηελ ΔΔΓΑ, κε επηθεθαιήο Γ/ληή, σο 

πξντζηάκελν ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ (εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ). 

Η Γ/λζε απηή πξέπεη λα απνηειείηαη απφ δπν Σκήκαηα, ζε θάζε έλα απφ ηα νπνία ζα 

ππάγεηαη ην αληίζηνηρν πξνζσπηθφ ηεο (εηδηθφ επηζηεκνληθφ θαη δηνηθεηηθφ). Δπίζεο, 

ν ελ γέλεη αξηζκφο ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα απμεζεί  γηα λα 

κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηα απμεκέλα θαζήθνληά ηνπ.  

δ) ην Πξνεδξείν ηεο ΔΔΓΑ θαη ζηα Σκήκαηα πξέπεη λα αλαηεζνχλ θαη άιιεο 

αξκνδηφηεηεο γηα ειάζζνλνο ζεκαζίαο ζέκαηα γηα ηα νπνία δελ είλαη απαξαίηεην λα 

αζρνιείηαη έλα κάιινλ δπζθίλεην φξγαλν, φπσο είλαη ε Οινκέιεηα. 

Σέινο, πξνυπφζεζε φρη κφλν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ 

κεηαξξπζκίζεσλ, αιιά θαη γηα ηε ζπλέρηζε, ππφ αμηνπξεπείο ζπλζήθεο, ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΔΓΑ, είλαη ε άκεζε επίιπζε ηνπ ρξνλίδνληνο ζηεγαζηηθνχ 

πξνβιήκαηνο ηεο. Οη ζεκεξηλέο αζθπθηηθέο ζπλζήθεο ζηέγαζεο δπζρεξαίλνπλ 

νπζησδψο ην παξαγφκελν έξγν ηεο θαη απάδνπλ πξνο ηα standards πνπ δηεζλψο 

απαηηνχληαη γηα ηελ αξκφδνπζα ζηέγαζε ελφο εζληθνχ ζεζκνχ δηθαησκάησλ. 

Η ιεηηνπξγία ηεο ΔΔΓΑ απνηειεί έλα μερσξηζηφ ζεζκηθφ εγρείξεκα ζηελ 

ειιεληθή έλλνκε ηάμε. Ο δηαξθήο δηάινγνο κεηαμχ εθπξνζψπσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ, πξνζψπσλ ππνδεηθλπφκελσλ απφ ηηο Αλεμάξηεηεο Αξρέο θαη άιισλ 

εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκφλσλ, κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο φρη 

κφλν δελ δπζρέξαλε, αιιά αληηζέησο δηεπθφιπλε ηελ επηηπρή δξάζε ηεο Δζληθήο 

Δπηηξνπήο ππέξ ηεο πξνζηαζίαο θαη πξνψζεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. Η 

Αιίθε Γησηνπνχινπ-Μαξαγθνπνχινπ, σο πξψηε Πξφεδξνο ηεο ΔΔΓΑ, πξνζέδσζε 

ζην ζεζκφ θχξνο, αιιά θαη ηελ αγσληζηηθή δηάζεζή ηεο γηα αληδηνηειείο αγψλεο, πνπ 

επί πνιιά ρξφληα επηδείθλπε σο Πξφεδξνο ηνπ Ιδξχκαηνο Μαξαγθνπνχινπ γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ. Καη κεηά ηελ απνρψξεζή ηεο απφ ηελ Πξνεδξία, πάληα 

ελδηαθεξφηαλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ΔΔΓΑ θαη εμέθξαδε ζπρλά ηελ 

απνγνήηεπζή ηεο γηα ην γεγνλφο φηη ην θξαηηθφ ελδηαθέξνλ πξνο ηελ Δζληθή 

Δπηηξνπή δελ ήηαλ ζπρλά ην πξνζήθνλ. 
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