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

ελληνικής Πολιτείας σε θέματα προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έχει συσταθεί με το 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΕΕΔΑ στη Βουλή για τις ρυθμίσεις του σχεδίου  νόμου του ΥΠΕΣ σε 

θέματα ιθαγένειας 

14.3.2019 

Τις θέσεις της για θέματα ιθαγένειας που ρυθμίζει το κατατεθέν πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών, διατύπωσε στη Βουλή η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) στη 

συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, που 

πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019. Την ΕΕΔΑ εκπροσώπησε η επιστημονική 

συνεργάτιδα Άννα – Ειρήνη Μπάκα.  

Η ΕΕΔΑ εξέφρασε καταρχήν την ικανοποίησή της, καθώς στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή 

έχουν ληφθεί υπόψη δύο από τις παρατηρήσεις της και ειδικότερα η παραμονή της ΕΕΔΑ στη διαδικασία 

συγκρότησης των Επιτροπών Πολιτογράφησης και η διευκόλυνση του καθορισμού της ιθαγένειας των 

Ρομά με θετικά διαδικαστικά μέτρα.    

Αποτιμώντας τα θετικά σημεία των διατάξεων του νομοσχεδίου που αφορούν στην απονομή ιθαγένειας, 

η ΕΕΔΑ χαιρέτισε, μεταξύ άλλων, την απλούστευση των διαδικασιών πολιτογράφησης υπερηλίκων και 

προσώπων με αναπηρίες, την κωδικοποίηση της διαδικασίας καθορισμού ιθαγένειας, τον εξορθολογισμό 

της ειδικής διαδικασίας πολιτογράφησης ομογενών από την πρώην ΕΣΔΔ, καθώς την κατάργηση από 

τον Υπαλληλικό Κώδικα και των Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων, του κωλύματος διορισμού πριν της 

παρέλευση ενός έτους από την πολιτογράφηση, που συνιστά δυσμενή διακριτική μεταχείριση λόγω 

εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής. 

Αντίθετα, αρνητικά αποτιμάται από την ΕΕΔΑ, η ύπαρξη, σε πολλά σημεία του σχεδίου νόμου, 

γενικόλογων διατυπώσεων, αοριστιών και παραπομπών ρύθμισης ουσιωδών θεμάτων σε 

μεταγενέστερες Υπουργικές Αποφάσεις, ορισμένες από τις οποίες φαίνεται να κινούνται στα όρια της 

συνταγματικότητας. Χαρακτηριστική είναι η παραπομπή του συνόλου της διαδικασίας αξιολόγησης των 

ουσιαστικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης, αλλά και της γλωσσομάθειας, σε μεταγενέστερες 

Υπουργικές Αποφάσεις, ενώ μη συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο θεωρεί η ΕΕΔΑ την επιβολή 

υποχρεωτικής διαμονής στη χώρα μετά την υποβολή και πριν την εξέταση, της αίτησης 

πολιτογράφησης. Τέλος, η ΕΕΔΑ υπογράμμισε ότι οι διαδικασίες πολιτογράφησης παραμένουν 

εξαιρετικά χρονοβόρες καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις οι καθυστερήσεις υπερβαίνουν τα πέντε έτη, με 

αποτέλεσμα οι συνέπειες των καθυστερήσεων της διοίκησης να μετακυλίονται πλέον και θεσμικά, στους 

αλλοδαπούς.  

 Διαβάστε αναλυτικά τις παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ στο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΣ εδώ 

 Παρακολουθήστε την τοποθέτηση της εκπροσώπου της ΕΕΔΑ εδώ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
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