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Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) είναι το ανεξάρτητο 

συμβουλευτικό όργανο της ελληνικής Πολιτείας σε θέματα προστασίας και προώθησης 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έχει συσταθεί με τον Ν 2667/1998 σύμφωνα με κανόνες των 

Ηνωμένων Εθνών, τις «Αρχές των Παρισίων». Σε αυτήν μετέχουν πρόσωπα οριζόμενα από τριάντα 

δύο φορείς (ανεξάρτητες Αρχές, πανεπιστημιακές σχολές νομικών και πολιτικών επιστημών, 

συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, πολιτικά κόμματα και υπουργεία). 
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Δήλωση της ΕΕΔΑ με αφορμή τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επανενεργοποιηθεί ο 

μηχανισμός επιστροφής προσφύγων στο πλαίσιο του συστήματος του Δουβλίνου
1
 

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο 

της Πολιτείας σε θέματα προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οφείλει, στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων που της αναγνωρίζει ο ιδρυτικός της νόμος, να παρακολουθεί θέματα δικαιωμάτων του 

ανθρώπου, να φροντίζει για τη δημόσια ενημέρωση και να αναπτύσσει πρωτοβουλίες για την 

ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, να εξετάζει την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις 

διατάξεις του διεθνούς δικαίου για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου εκφέροντας 

σχετική γνώμη προς τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας. Η ΕΕΔΑ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στον 

θεσμό της διεθνούς προστασίας και έχει εκδώσει σειρά σχετικών Αποφάσεων και Συστάσεων,
2
 

συνεχίζει δε να παρακολουθεί στενά τα ζητήματα της παροχής διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα. 

Εξάλλου, μέσω της πρόσφατης Δήλωσης του Βελιγραδίου της 25.11.2015 υπήρξε σαφής δέσμευση 

μεταξύ των Εθνικών Θεσμών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου να καταδικάζουν και να αντιτίθενται 

δημόσια στην προσβολή των δικαιωμάτων των μεταναστών και των προσφύγων.
3
 

Η ΕΕΔΑ πληροφορείται με ιδιαίτερη ανησυχία την τέταρτη κατά σειρά σύσταση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής να επανενεργοποιηθεί ο μηχανισμός επιστροφής προσφύγων στο πλαίσιο του συστήματος 

του Δουβλίνου.
4
 Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι μηχανισμοί υποδοχής και προστασίας προσφύγων στη 

χώρα υφίστανται τρομακτική πίεση, ιδίως λόγω του εγκλωβισμού στην ελληνική επικράτεια και ιδίως 

στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μεγάλου αριθμού αιτούντων προστασία ως αποτέλεσμα και της 

συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας για την οποία η ΕΕΔΑ έχει κατ’επανάληψη εκφράσει τις αντιρρήσεις της.
5
  

Η ΕΕΔΑ επανέρχεται στις πάγιες θέσεις της, επαναλαμβάνοντας ότι η μόνη δυνατή και 

αποτελεσματική λύση είναι η άμεση τροποποίηση της μεταναστευτική πολιτικής της ΕΕ και ιδίως του 

Συστήματος του Δουβλίνου, η οποία έχει αποδειχθεί ανακόλουθη με τις ανάγκες της πραγματικότητας 

και ασύμβατη με τις αρχές του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αλληλεγγύης και της 

δίκαιης κατανομής βαρών μεταξύ των Κρατών Μελών.  

                                                
1
 Η παρούσα δήλωση εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της ΕΕΔΑ στις 19.12.2016.  

2
 Έκθεση «Οι συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων», Δεκέμβριος 2016 , 

Δήλωση της ΕΕΔΑ με αφορμή την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας των οκτώ τούρκων στρατιωτικών, 

20.7.2016, Δημόσια Δήλωση για την τροπολογία που αλλάζει τη σύνθεση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, 

17.6.2016, Δήλωση για τις σοβαρές διαστάσεις που έχει λάβει το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα, 

16.3.2016, Παρατηρήσεις επί του Σ/Ν που τροποποιεί τους Ν. 3907/2011 και 4251/2014 και προσαρμόζει την Ελληνική 

νομοθεσία στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ, 7.3.2016, Ανακοίνωση: Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναλάβει 

επειγόντως τις ευθύνες της και να ανασχεδιάσει τη μεταναστευτική της πολιτική, 31.8.2015. 

3
 Ombudsman/National Human Rights Institutions Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Refugees 

and Migrants, 23-14.11.2015, «5. Condemn and oppose publicly the violation of migrants’ or refugees’ rights and 

encourage the spirit of tolerance and compassion for refugees and migrants, including ensuring their protection in reception 

centres and other accommodation facilities.»  

4
 European Commission, Fourth Recommendation on the conditions for resuming Dublin transfers of asylum seekers to 

Greece, 8.12.2016. Επίσης πρβλ. Commission Recommendations of 28.9.2016 addressed to the Hellenic Republic on the 

specific urgent measures to be taken by Greece in view of the resumption of transfers under Regulation (EU) No. 604/2013, 

C(2016) 6311 final, 15.6.2016 addressed to the Hellenic Republic on the specific urgent measures to be taken by Greece in 

view of the resumption of transfers under Regulation (EU) No. 604/2013, C(2016) 3805 final, 10.2.2016 addressed to the 

Hellenic Republic on the urgent measures to be taken by Greece in view of the resumption of transfers under Regulation 

(EU) No. 604/2013, C(2016) 871 final. 

5
 Έκθεση για τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016 για το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα υπό το 

πρίσμα του Ν. 4375/2016, 25.4.2016. 
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