
Ανεξάρτητο Συμβουλευτικό όργανο τησ ελληνικήσ Πολιτείασ ςε θέματα 
προςταςίασ Δικαιωμάτων του Ανθρώπου



Τι είναι θ ΕΕΔΑ
Η Εκνικι Επιτροπι για τα Δικαιϊματα του Ανκρϊπου (ΕΕΔΑ) ιδρφκθκε με το Ν 2667/1998, ωσ το
ανεξάρτητο ςυμβουλευτικό όργανο τησ Πολιτείασ (άρκρο 1, παρ.1), κατ’ εφαρμογι των Αρχών για το
Status των Εθνικών Θεςμών (Αρχών των Παρισίων), που υιοκζτθςε θ Γενικι Συνζλευςθ των ΗΕ με τθν
απόφαςι τθσ 48/134 «Εκνικοί Θεςμοί για τθν προϊκθςθ και τθν προςταςία των Ανκρωπίνων
Δικαιωμάτων» (ΕΘΑΔ) τθσ 20ισ Δεκεμβρίου 1993.

Σφνκεςθ
Η ΕΕΔΑ απαρτίηεται από 35 μζλθ οριηόμενα
από ιςάρικμουσ φορείσ για τριετι κθτεία.
Η πλουραλιςτικι ςφνκεςι τθσ επιτρζπει να
ςυνυπάρξουν δθμιουργικά πρόςωπα
διαφορετικισ προζλευςθσ και διαφορετικϊν
απόψεων, με γνϊςεισ και εμπειρία ςε
ηθτιματα ανκρωπίνων δικαιωμάτων και
ανεξαρτθςία γνϊμθσ.
Σε αυτιν εκπροςωποφνται ανεξάρτθτεσ
Αρχζσ, πανεπιςτθμιακζσ ςχολζσ νομικϊν και
πολιτικϊν επιςτθμϊν, ςυνδικαλιςτικζσ
οργανϊςεισ, ΜΚΟ, πολιτικά κόμματα και
υπουργεία.

Εςωτερικι Οργάνωςθ
Σφμφωνα με τον Κανονιςμό τθσ ΕΕΔΑ, ζχουν ςυςτακεί και
λειτουργοφν πζντε Τμιματα:
Τμιμα Ατομικϊν και Πολιτικϊν Δικαιωμάτων
Τμιμα Κοινωνικϊν, Οικονομικϊν και Πολιτιςτικϊν
Δικαιωμάτων
Τμιμα Εφαρμογισ των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου
ςτουσ Αλλοδαποφσ
Τμιμα Προϊκθςθσ των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου

Τμιμα Διεκνοφσ Επικοινωνίασ και Συνεργαςίασ



Εκνικόσ Θεςμόσ για τθν προϊκθςθ και προςταςία των Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΘΑΔ)

Ο βακμόσ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ Αρχέσ των Παριςίων είναι
θ βάςθ ςφμφωνα με τθν οποία αξιολογοφνται οι ΕΘΑΔ από
τθν Παγκόςμια Συμμαχία των ΕΘΑΔ (GANHRI).

Με βάςθ τθν αξιολόγθςθ αυτι τουσ αποδίδεται
Status A (πλιρθσ ςυμμόρφωςθ)
Status Β (ελλιπισ ςυμμόρφωςθ)

το οποίο και κακορίηει τθ δυνατότθτά τουσ να ςυμμετζχουν
ςε μία ςειρά από μθχανιςμοφσ του ΟΗΕ, όπωσ ενδεικτικά

 ςτο Συμβοφλιο Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights
Council)
 ςε ελεγκτικά όργανα (Treaty Bodies)
 ςτουσ ειδικοφσ ειςθγθτζσ και ανεξάρτθτουσ
εμπειρογνϊμονεσ (Special Procedures)
 ςτον μθχανιςμό Οικουμενικισ Περιοδικισ Αξιολόγθςθσ
(Universal Periodic Review) ι του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ
 ςυνεργαςία με τον Επίτροπο Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων,
τθν Επιτροπι για τθν πρόλθψθ των βαςανιςτθρίων και τθσ
απάνκρωπθσ ι ταπεινωτικισ μεταχείριςθσ ι τιμωρίασ (CPT),
τθν Επιτροπι κατά του ρατςιςμοφ και τθσ μιςαλλοδοξίασ
(ECRI)
 ςυνεργαςία με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και τον
Οργανιςμό Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων (Fundamental Rights
Agency).

Στθν Ελλάδα, ο κεςμικόσ ρόλοσ του ΕΘΑΔ ζχει
ανατεκεί ςτθν ΕΕΔΑ, ςτθν οποία ζχει απονεμθκεί,
ιδθ από το 2001, βαθμόσ διαπίςτευςησ Α, ςε
αναγνϊριςθ, μεταξφ άλλων, τθσ πλιρουσ
εναρμόνιςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ ΕΕΔΑ με τουσ
διεκνείσ κανόνεσ ελάχιςτων προτφπων (minimum
standards) που κζτουν οι Αρχέσ των Παριςίων και
τθσ ιδιαίτερα ςθμαντικισ δραςτθριότθτάσ τθσ τόςο
ςε εκνικό όςο και ςε διεκνζσ επίπεδο. Το γεγονόσ
αυτό αντανακλά ςτθ διεκνι εικόνα τθσ Χϊρασ.



Η βαςικι ιδζα που ενζπνευςε τθ δθμιουργία τθσ 

Η βαςικι ιδζα που ενζπνευςε τθ δθμιουργία τθσ ΕΕΔΑ είναι θ
διαρκισ παρακολοφκθςθ των εξελίξεων που ςχετίηονται με το
κακεςτϊσ των δικαιωμάτων του ανκρϊπου ςτθν Ελλάδα και το
εξωτερικό, θ ενθμζρωςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ για τουσ ςχετικοφσ
κινδφνουσ παραβίαςθσ που ελλοχεφουν και προπαντόσ θ
παροχι ςυμβουλϊν για τθ χάραξθ ςωςτισ κεντρικισ πολιτικισ
για κζματα που άπτονται των δικαιωμάτων του ανκρϊπου.
Σκοπόσ τθσ ΕΕΔΑ είναι θ ςυνεχισ επιςιμανςθ ςε όλα τα
όργανα τθσ Πολιτείασ τθσ ανάγκθσ αποτελεςματικισ
κατοχφρωςθσ των δικαιωμάτων του ανκρϊπου όλων όςοι
διαβιοφν ςτθν ελλθνικι Επικράτεια.

Η κφρια αποςτολή τησ ΕΕΔΑ 

Σφμφωνα με τον ιδρυτικό τθσ νόμο, θ κφρια αποςτολι τθσ ΕΕΔΑ
ςυνίςταται:
 ςτθ διαρκι παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ των κεμάτων προςταςίασ
των δικαιωμάτων του ανκρϊπου και τθ ςυνεχι ενθμζρωςθ και
προϊκθςθ τθσ ςχετικισ ζρευνασ.

 ςτθν ανταλλαγι εμπειριϊν ςε διεκνζσ επίπεδο με τουσ αρμόδιουσ
διεκνείσ οργανιςμοφσ, όπωσ ο ΟΗΕ, το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, ο
ΟΑΣΕ, με τισ ομόλογεσ Επιτροπζσ άλλων Κρατϊν και με τθν Κοινωνία
των Πολιτϊν.

 ςτθ διαμόρφωςθ προτάςεων πολιτικισ ςε κζματα δικαιωμάτων

του ανκρϊπου.



Δραςτθριότθτεσ ΕΕΔΑ

Με τθν υποβολι παρατθριςεων, ςυςτάςεων και
προτάςεων επί ΣχΝ, εκπόνθςθ μελετϊν, υποβολι
εκκζςεων και γνωμοδοτιςεων για τθ λιψθ
νομοκετικϊν, διοικθτικϊν ι άλλων μζτρων ςε
Εκνικό επίπεδο, θ ΕΕΔΑ αςχολείται με ζνα ευρφ
φάςμα των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου που
καλφπτει μεταξφ άλλων:
Θζματα εκπαίδευςθσ, ελευκερίασ ζκφραςθσ και
κρθςκευτικισ ελευκερίασ, παιδιϊν, πολιτικϊν,
εργαςιακϊν και πολιτιςτικϊν δικαιωμάτων,
οικονομικισ κρίςθσ, μειονοτιτων, διακρίςεων και
ρατςιςμοφ, εμπορίασ ανκρϊπων και
βαςανιςτθρίων κλπ

Η πρωτοβουλία για τθ δθμιουργία του Δικτφου
προωκικθκε ςτα μζςα του ζτουσ 2011 από τθν ΕΕΔΑ
και το Γραφείο τθσ Ύπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΗΕ για
τουσ Πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα (UNHCR) ςε ςυνζχεια
δφο ςθμαντικϊν διαπιςτϊςεων:
α) τθσ απουςίασ επίςθμου και αποτελεςματικοφ
ςυςτιματοσ καταγραφισ τθσ ρατςιςτικισ βίασ και
β) τθσ ανάγκθσ διαςφνδεςθσ των φορζων οι οποίοι
κατζγραφαν με δικι τουσ πρωτοβουλία τα
περιςτατικά ρατςιςτικισ βίασ ςε βάροσ προςϊπων τα
οποία προςζρχονταν ςτισ υπθρεςίεσ τουσ.
Από τον Οκτϊβριο του 2011, χρονικό ςθμείο
εκκίνθςθσ τθσ ζναρξθσ των καταγραφϊν, ζωσ ςιμερα,
θ δράςθ του Δικτφου διαρκϊσ διευρφνεται.

Σε Διεκνζσ και Ευρωπαϊκό επίπεδο, τα κείμενα
τθσ ΕΕΔΑ αναφζρονται ςυχνά ςτισ αποφάςεισ
του ΕΔΔΑ, ενϊ μετζχει ενεργά ςτισ ςυναντιςεισ,
εκδθλϊςεισ και Ομάδεσ Εργαςίασ του
Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Εκνικϊν Θεςμϊν
Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (ENNHRI) και τθσ
Παγκόςμιασ Συμμαχίασ των ΕΘΑΔ (GANHRI).
Μάλιςτα, θ ΕΕΔΑ προεδρεφει από κοινοφ με το
Ολλανδικό Ινςτιτοφτο για τα Δικαιϊματα του
Ανκρϊπου (Netherlands Institute for Human
Rights) ςτθν Ομάδα Εργαςίασ για το Άςυλο και
τθ Μετανάςτευςθ του ENNHRI.



Αρμοδιότθτεσ ΕΕΔΑ

εξζταςθ ηθτθμάτων που αφοροφν ςτθν προςταςία των δικαιωμάτων του ανκρϊπου τα οποία εγείρει είτε θ 
Κυβζρνθςθ είτε θ Διάςκεψθ των Προζδρων τθσ Βουλισ ι προτείνονται από τα μζλθ τθσ ι από Μθ Κυβερνθτικζσ 
Οργανϊςεισ.

υποβολι ςυςτάςεων και προτάςεων, εκπόνθςθ μελετϊν, υποβολι εκκζςεων και γνωμοδοτιςεων για τθ λιψθ 
νομοκετικϊν, διοικθτικϊν ι άλλων μζτρων που ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ προςταςίασ των δικαιωμάτων του 
ανκρϊπου.

ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν για τθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ και των Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςε 
κζματα ςεβαςμοφ των δικαιωμάτων του ανκρϊπου.

ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν για τθν καλλιζργεια του ςεβαςμοφ των δικαιωμάτων του ανκρϊπου ςτο πλαίςιο του 
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ.

διατιρθςθ μόνιμθσ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ με διεκνείσ οργανιςμοφσ, παρεμφερι όργανα άλλων χωρϊν, 
κακϊσ και εκνικζσ ι διεκνείσ Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ.

γνωμοδότθςθ για εκκζςεισ που πρόκειται να υποβάλει θ χϊρα ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ για κζματα προςταςίασ 
δικαιωμάτων του ανκρϊπου.

δθμόςια γνωςτοποίθςθ των κζςεϊν τθσ με κάκε πρόςφορο τρόπο.

ςφνταξθ ετιςιασ ζκκεςθσ για τθν προςταςία των δικαιωμάτων του ανκρϊπου.

οργάνωςθ Κζντρου Τεκμθρίωςθσ για τα δικαιϊματα του ανκρϊπου.

εξζταςθ τθσ προςαρμογισ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ του διεκνοφσ δικαίου για τθν προςταςία 
των δικαιωμάτων του ανκρϊπου και τθ ςχετικι γνωμοδότθςθ προσ τα αρμόδια όργανα τθσ Πολιτείασ.



Εκνικι Επιτροπι 
για τα Δικαιϊματα 
του Ανκρϊπου (ΕΕΔΑ)

Νεοφφτου Βάμβα 6
10674 Ακινα

τθλ. 210-7233221-2, φαξ. 210-
7233217

Email: info@nchr.gr
Website: www.nchr.gr
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