
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 34 φορείς (ανεξάρτητες Αρχές, πανεπιστημιακές σχολές νομικών και πολιτικών 

επιστημών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, πολιτικά κόμματα και υπουργεία). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Η ΕΕΔΑ για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων 2019 

20.6.2019 

 

Με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα προστασίας των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, υπογραμμίζει την ανάγκη αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων 

των προσφύγων και της έμπρακτης αλληλεγγύης απέναντι στους πρόσφυγες και στις κοινότητες που τους 

υποδέχονται.  

 

Η ΕΕΔΑ έχει τονίσει επανειλημμένα την ιδιαίτερη σημασία του θεσμού της διεθνούς προστασίας, 

έχοντας εκδώσει σειρά σχετικών Αποφάσεων και Συστάσεων, συνεχίζει δε να παρακολουθεί στενά τα 

ζητήματα της παροχής διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, σε συνέχεια της από 

29.11.2018 Δήλωσής της, εκφράζει τις έντονες ανησυχίες της ως προς τις συνεχιζόμενες καταγγελίες για 

παράνομες, άτυπες και βίαιες επαναπροωθήσεις προσφύγων από την περιοχή του Έβρου.  Η ΕΕΔΑ 

υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 33 της Σύμβασης για το Καθεστώς των Προσφύγων, «καμία 

συμβαλλόμενη χώρα δεν θα απελαύνει ή θα επαναπροωθεί, κατά οποιονδήποτε τρόπο, πρόσφυγες στα 

σύνορα εδαφών όπου η ζωή ή η ελευθερία αυτών απειλούνται για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, 

κοινωνικής τάξεως ή πολιτικών πεποιθήσεων».  

 

Η ΕΕΔΑ καλεί την Πολιτεία να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως το 

δικαίωμα των παράτυπα εισερχομένων αλλοδαπών στην Ελλάδα στην μη επαναπροώθησή τους και στην 

απρόσκοπτη, έγκαιρη και αποτελεσματική πρόσβασή τους στις διαδικασίες διεθνούς προστασίας. Τέλος 

υπενθυμίζει την υποχρέωση της Πολιτείας να διασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες υποδοχής και 

φιλοξενίας που να σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ευάλωτων 

ομάδων, όπως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, λαμβάνοντας υπόψη και πρόσφατη σχετική απόφαση του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
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