
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσκεψη στην Ελλάδα του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τις επιδράσεις του 

εξωτερικού χρέους και των λοιπών διεθνών οικονομικών υποχρεώσεων των Κρατών στην 

πλήρη απόλαυση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ιδίως των οικονομικών, κοινωνικών και 

πολιτιστικών, κ. Juan Pablo Bohoslavsky: 

η Συμβολή της ΕΕΔΑ ως Εθνικού Θεσμού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  

(2.12.2015) 

 

Η ΕΕΔΑ, εκπροσωπούμενη από αντιπροσωπεία μελών της πραγματοποίησε, την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 

2015, συνάντηση με τον Ανεξάρτητο Εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τις επιδράσεις του εξωτερικού 

χρέους και των λοιπών διεθνών οικονομικών υποχρεώσεων των Κρατών στην πλήρη απόλαυση των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου, ιδίως των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών, κ. Juan Pablo 

Bohoslavsky, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψής του στη Χώρα μας.  

Ο κ. Bohoslavsky βρίσκεται στην Ελλάδα από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 8 Δεκεμβρίου 2015, με σκοπό 

μεταξύ άλλων να παρακολουθήσει την εφαρμογή των συστάσεων του προκατόχου του κ. Cephas 

Lumina, ο οποίος είχε επισκεφτεί τη Χώρα τον Απρίλιο του 2013.  

Η ΕΕΔΑ συνέδραμε το γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των ΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στη 

διοργάνωση της συνάντησης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα στην Ελλάδα με φορείς της κοινωνίας 

των πολιτών, η οποία και φιλοξενήθηκε στα γραφεία της ΕΕΔΑ (Νεοφύτου Βάμβα 6, 10674, 3
ος

 όροφος). 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την από 26 Νοεμβρίου 2015 ανακοίνωση του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή 

των ΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,  αποστολή του κ. Bohoslavsky είναι να αξιολογήσει τις 

επιπτώσεις που είχαν οι σοβαρές περικοπές στις δημόσιες δαπάνες και οι οικονομικές και κοινωνικές 

μεταρρυθμίσεις που της ζητήθηκε από τους δανειστές της να εφαρμόσει έτσι ώστε να λάβει επιπλέον 

πιστώσεις στο δικαίωμα της ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, της στέγασης, της εκπαίδευσης και της 

κοινωνικής ασφάλισης.  

Στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου ως συμβουλευτικού οργάνου της Πολιτείας σε θέματα προστασίας 

των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η ΕΕΔΑ επεσήμανε στον Ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ τη 

ραγδαία και δραματική υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου του λαού και την αποδόμηση του Κοινωνικού 

Κράτους, που οδηγούν σε εξαθλίωση μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, υπενθυμίζοντας τις επανειλημμένες 

Συστάσεις της για την ανάγκη αποκατάστασης της ρυθμιστικής βαρύτητας των δικαιωμάτων του 
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ανθρώπου στη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής, διαρκούς στάθμισης των συνεπειών των 

δημοσιονομικών μέτρων στην κοινωνική προστασία και ασφάλεια και δέσμευσης για την 

προστασία της κοινωνικής συνοχής, τα οποία οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και τα Κράτη Μέλη της ΕΕ, 

χωριστά και από κοινού, έχουν υποχρέωση να εγγυώνται
1
. Προς το σκοπό μάλιστα αυτό, η ΕΕΔΑ 

επανήλθε στη σύστασή της αναφορικά με τη διαμόρφωση μόνιμου μηχανισμού αξιολόγησης και 

αποτίμησης των επιπτώσεων των μέτρων λιτότητας, όχι μόνο ως προς την απόλαυση, αλλά και ως 

προς την πρόσβαση στα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των προσώπων που διαβιούν στο έδαφος της 

ΕΕ (Human Rights Impact Assessment).  

Στόχος του Ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα είναι να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην πολιτική και τις 

στρατηγικές που υιοθέτησαν η κυβέρνηση και οι διεθνείς δανειστές της, ώστε να καταπολεμηθούν 

αποτελεσματικότερα η αύξηση της φτώχειας και των ανισοτήτων στη χώρα, ως συνέπειες της 

χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης πλαίσιο του τρίτου προγράμματος διάσωσης. 

Έμφαση δόθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης τόσο από την αντιπροσωπεία της ΕΕΔΑ όσο και από 

τον Ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην παρούσα κρίσιμη 

οικονομική και κοινωνική συγκυρία που διανύει η Χώρα οι πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι 

πρόσφυγες, οι μετανάστες, οι μειονότητες, οι υπερχρεωμένοι πολίτες, τα άτομα με αναπηρία, τα παιδιά, 

οι ηλικιωμένοι και οι γυναίκες. Η ΕΕΔΑ, μάλιστα, επανέλαβε την έκκλησή της για ειλικρινή και άμεση 

συστράτευση προς διάσωση των αξιών που στηρίζουν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό: της αξιοπρέπειας και 

της αξίας του ανθρώπου, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας, της ελευθερίας και 

της αλληλεγγύης. 

___________________________________ 

Ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στην οποία θα παρουσιάσει 

τα προκαταρκτικά πορίσματα της επίσκεψής του, την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 10:00 στο 

ξενοδοχείο  Electra Palace, Ν. Νικοδήμου 18-20, 10557 στην Αθήνα. Τα τελικά του συμπεράσματά 

και οι βασικές συστάσεις του, θα υποβληθούν σε συνολική έκθεση στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων το Μάρτιο του 2016. 

 

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 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).  

 

                                                 
1
 Ομόφωνες αποφάσεις της ΕΕΔΑ για τα μέτρα λιτότητας και τα δικαιώματα του ανθρώπου: 

 Δήλωση ΕΕΔΑ για την επίδραση των συνεχιζόμενων μέτρων λιτότητας στα δικαιώματα του ανθρώπου, 15.7.2015,  

 Σύσταση της ΕΕΔΑ και κρίσεις διεθνών οργάνων για τη συμβατότητα μέτρων λιτότητας προς διεθνείς κανόνες προστασίας 

δικαιωμάτων του ανθρώπου, 27.6.2013,  

 Σύσταση ΕΕΔΑ: Επιτακτική ανάγκη να αντιστραφεί η πορεία καταρράκωσης των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, 

8.12.2011,  

 Απόφαση της ΕΕΔΑ για την ανάγκη διαρκούς σεβασµού των θεµελιωδών δικαιωµάτων κατά την άσκηση της στρατηγικής 

εξόδου της οικονοµίας και της κοινωνίας από την κρίση του εξωτερικού χρέους, 10.6.2010.  
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