
 

 

 

 
 
 

 

                                          
  

 
 
 

 
 

Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
            
          Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ανθρωπότητας είναι η ολοκλήρωση 
του σώματος Διεθνούς Δικαίου περιλαμβανομένου του Δικαίου για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Ειδικότερα κατά τη 
δεκαετία του 1948, η Γενική Συνέλευση της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου καθόρισε τις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα για 
όλους τους ανθρώπους.  
 
         Τα ανθρώπινα δικαιώματα προστατεύονται σε Διεθνές, Ευρωπαϊκό και 
Περιφερειακό επίπεδο, από μη κυβερνητικούς, κυβερνητικούς και διακυβερνητικούς 
οργανισμούς. Στην Ελλάδα κυρώθηκε ο Ν.3481 "Περί κυρώσεως των Συμβάσεων 
της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949" στις 30-12-1955/5-01-1956 και στη συνέχεια 
ακολούθησαν άλλα δυο Πρωτόκολλα. Έτσι, ιδρύθηκε η Εθνική Επιτροπή για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου-ΕΕΔΑ με τον Ν.2667/1998, όπου αποτελεί τον Εθνικό 
θεσμό προστασίας και προώθησης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το 
συμβουλευτικό όργανό της Πολιτείας  
 
        Στις Ένοπλες Δυνάμεις υιοθετήθηκε η Σύμβαση της Γενεύης, όπου ορίζονται τα 
βασικά δικαιώματα των αιχμαλώτων κατά τη διάρκεια του πολέμου, θεμελιώδες 
προστασίες για τους τραυματίες μέσα ή γύρω από πολεμική ζώνη. Επίσης οι 
Ένοπλες Δυνάμεις υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα συμμετέχοντας σε 
διάφορες ειρηνευτικές αποστολές ενώ παράλληλα έχουμε  αποδείξει τον χαρακτήρα 
μας μέσω των άμεσων ανταποκρίσεων σε ζητήματα αλληλεγγύης και συνοχής ακόμη 
και έξω από τη χώρα της. 
 
       Η Γραμματεία Ισότητας Φυλών, σύμφωνα με το Άρθρο 2 του κανονισμού της, 
έχει  ως σκοπό τη προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη διασφάλιση 
της τήρησης της Ίσης μεταχείρισης.  
 
      Τα ανθρωπινά δικαιώματα δεν αποτελούν προνομία ή παραχωρήσεις, 
αλλά θεμελιώδεις ελευθέριες που δικαιούνται όλοι οι άνθρωποι χωρίς καμία 
εξαίρεση. 

 
Για τη Γραμματεία Ισότητας Φύλων 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ 

Νόμιμα αναγνωρισμένη επαγγελματική Ομοσπονδία με την υπ’ 
αριθμ.16/2017 διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, καταχωρημένη στα 
βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό μητρώου 844 και 
αριθμό βιβλίου συνδικαλιστικών οργανώσεων 6390.  
Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pomens.gr - Facebook ΠΟΜΕΝΣ 
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