


Η Ελλάδα καλείται να αναλάβει την Προεδρία 
της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης σε συνθήκες ιδιαίτερα κρίσιμες. Οι 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει ολόκληρος ο 
πλανήτης λόγω της πανδημίας Covid-19 και, 
κυρίως, η απειλή που η πανδημία αυτή συνιστά 
για την ανθρώπινη ζωή και τη δημόσια υγεία, 
αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για όλους. Για 
τις κυβερνήσεις, για όσους βρίσκονται σε θέση 
ευθύνης, για το κοινωνικό σύνολο αλλά και για 
κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά ως υπεύθυνους 
πολίτες.

Ταυτόχρονα, η κρίση πανδημίας και η καθολική 
προσπάθεια αντιμετώπισής της έχουν αναδείξει 
ζητήματα πρωτοφανή για κάθε δημοκρατική 
κοινωνία. Οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί 
στην άσκηση θεμελιωδών ελευθεριών, όπως 
είναι τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας, 
συνάθροισης, θρησκευτικής λατρείας ή της 
άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, 
αγγίζουν τον πυρήνα της δημοκρατικής μας 
παράδοσης και του Ευρωπαϊκού τρόπου ζωής.

Υπό αυτή την έννοια, επομένως, η πανδημία 
Covid-19, εκτός από απειλή για την ανθρώπινη 
ζωή, συνιστά και απειλή για τα δικαιώματα του 
ανθρώπου και την απρόσκοπτη εφαρμογή 
τους, όπως τη γνωρίζουμε, διαφυλάσσουμε και 
προάγουμε στην Ευρώπη και στον κόσμο. 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, ως ο παλαιότερος 
πολιτικός οργανισμός στην Ευρώπη και έχοντας 
ως αποστολή του τη διαφύλαξη και προαγωγή 
των θεμελιωδών αρχών και αξιών της ελευθερίας, 
της δημοκρατίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης, 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του κράτους 
δικαίου, έχει ήδη διαδραματίσει καθοριστικό 
ρόλο στην αφύπνιση των κρατών-μελών και των 
ευρωπαϊκών κοινωνιών έναντι των προκλήσεων 
αυτών.

Κατά το διάστημα της άσκησης της Προεδρίας, 
η χώρα μας έχει την ευκαιρία να επιβεβαιώσει 
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την προσήλωσή της στις αρχές και αξίες 
που διαπνέουν το έργο του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, εντός του πλαισίου που επιβάλλουν οι 
πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας.

Με σεβασμό στη μεγάλη προσπάθεια 
προστασίας του υπέρτατου αγαθού της 
ανθρώπινης ζωής και λαμβάνοντας υπόψη τις 
νέες συνθήκες υπό τις οποίες συντελείται πλέον 
η ανθρώπινη επικοινωνία, η Ελληνική Προεδρία 
δημιούργησε την κατάλληλη υποδομή η οποία 
θα επιτρέψει την υλοποίηση μεγάλου μέρους των 
δράσεών της μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών 
(Ε-Chairmanship).

Μέσω της πλατφόρμας E-Chairmanship, 
συνδεδεμένης με την ιστοσελίδα της Προεδρίας
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φιλοδοξούμε το Συμβούλιο της Ευρώπης να 
έρθει πιο κοντά στους πολίτες. 

Ταυτόχρονα, δίνεται η ευκαιρία στη χώρα μας, 
κατά τη διάρκεια της προεδρίας, να ηγηθεί της 
προσπάθειας για την ανανέωση της συλλογικής 



δέσμευσης στο όραμα της περαιτέρω εμπέδωσης 
της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 
ήπειρό μας, επιβεβαιώνοντας και ενισχύοντας 
ακόμη περισσότερο το ρόλο του Συμβουλίου της 
Ευρώπης ως θεματοφύλακα αυτών των αρχών 
και αξιών.

Σε αυτό το όραμα θεωρούμε ότι πρωταρχική 
θέση έχουν οι νέοι της Ευρώπης. Στις νέες γενιές 
οφείλουμε να στρέψουμε τις προσπάθειές μας 
για ένα καλύτερο αύριο, αφού το μέλλον τους 
ανήκει. 

Η Ελληνική Προεδρία θα εκπέμψει το 
μήνυμα ότι πρέπει να δούμε τον κόσμο 
μέσα από τα μάτια των νέων. Να σταθούμε 
ακόμη περισσότερο στα προβλήματα και τις 
αγωνίες τους, ιδίως στο νέο περιβάλλον που 
διαμορφώνει η πανδημία αλλά και πέρα από 
αυτό, από την παιδική φτώχεια κι εκμετάλλευση 
κάθε είδους, τα μη αποδεκτά φαινόμενα 
παρενόχλησης στο σχολικό περιβάλλον και τους 
κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση ψηφιακών 
τεχνολογιών έως την κοινωνική ένταξη ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων νέων, όπως οι ασυνόδευτοι 
ανήλικοι πρόσφυγες και μετανάστες, οι Ρομά, 
καθώς και οι νέοι με ειδικές δεξιότητες.

Οι νέοι της Ευρώπης έχουν κάθε δικαίωμα 
να είναι υπερήφανοι για την πολιτιστική 
τους κληρονομιά, βασικό στοιχείο της 
ιστορικής συνέχειας, της ταυτότητας και του 
αυτοπροσδιορισμού κάθε κοινωνίας. Το δικαίωμά 
τους αυτό οφείλουμε να το σεβαστούμε και να το 
διασφαλίσουμε.

Έχοντας, επομένως, στο επίκεντρο τους νέους 
και υπό το πρίσμα κρίσιμων τομέων, όπως η 
εκπαίδευση και ο δημοκρατικός πολιτισμός 
στην ψηφιακή εποχή ή τα κοινωνικά δικαιώματα, 
η Ελληνική Προεδρία φιλοδοξεί να αναδείξει 
τις αρχές και αξίες που διαπνέουν το έργο του 
Συμβουλίου της Ευρώπης και που αποτελούν τη 
βάση του πολιτικού και νομικού πολιτισμού μας.

Αρχές και αξίες που παραμένουν διαχρονικά 
επίκαιρες και αξεπέραστες, καθώς αποτελούν 
το θεμέλιο του πολιτισμού μας. Και που 
προσλαμβάνουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία 
στην κρίσιμη συγκυρία που διανύουμε, γι’ αυτό 
και μας αφορούν όλους.

Η κρίση της πανδημίας λειτουργεί, 
άλλωστε, και ως σημαντική υπόμνηση, ότι 
τα μεγάλα, τα σημαντικά ζητήματα πρέπει 
να τα αντιμετωπίζουμε από κοινού, καθώς 
οι μεγάλες προκλήσεις απαιτούν συλλογικές 
απαντήσεις.

Αθήνα, Μάϊος 2020

 Μιλτιάδης Ι. Βαρβιτσιώτης
Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών

 Αρμόδιος για τα Ευρωπαϊκά Θέματα



“Η κρίση της πανδημίας λειτουργεί και ως σημαντική 
υπόμνηση, ότι τα μεγάλα, τα σημαντικά ζητήματα πρέπει 

να τα αντιμετωπίζουμε από κοινού, καθώς οι μεγάλες 
προκλήσεις απαιτούν συλλογικές απαντήσεις.” 



Η Ελλάδα, μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης από τον 

Αύγουστο του 1949, αναλαμβάνει την προεδρία της 

Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 

συνθήκες έκτακτης ανάγκης που επιβάλλει η πανδημία 

Covid-19.

Μέσα σε ένα τόσο ασυνήθιστο και διαφορετικό πλαίσιο, 

η Ελληνική Προεδρία θεωρεί ότι είναι ακόμη πιο 

επιτακτικό να αναδειχθούν οι θεμελιώδεις αρχές και 

αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα της αποστολής του 

Συμβουλίου της Ευρώπης: η δημοκρατία, το κράτος 

δικαίου και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι δραματικές εξελίξεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, 

αλλά και ολόκληρη η υφήλιος, λόγω της υγειονομικής 

κρίσης, είναι, ταυτόχρονα, μία κλήση αφύπνισης 

για κάθε δημοκρατική κοινωνία, προκειμένου να 

επαναβεβαιώσει την προσήλωση σε αυτές τις αρχές και 

αξίες και, μάλιστα, από μία εντελώς διαφορετική οπτική.

Μία οπτική που καθορίζεται αφ’ενός από τη συνεχή 

μάχη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της 

δημόσιας υγείας και αφ’ετέρου από τις προκλήσεις και 

υποχρεώσεις στις οποίες κράτη, κοινωνίες και πολίτες 

καλούνται να προσαρμόσουν πλέον τις δραστηριότητές 

τους. 

Η Ελληνική Προεδρία εκτιμά ότι το Συμβούλιο της 

Ευρώπης πρέπει να θέσει αυτή την πρωτόγνωρη 

πρόκληση για τον πολιτικό μας πολιτισμό και τη θεσμική 

μας παράδοση στην πρώτη γραμμή.

Σε αυτό το πλαίσιο, το κεντρικό θέμα της Ελληνικής 

Προεδρίας είναι: 

“Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας 
υγείας σε συνθήκες πανδημίας – Αποτελεσματική 
διαχείριση μίας υγεινομικής κρίσης με πλήρη 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
αρχών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου”.

Εξετάζοντας τις δραματικές αλλαγές στην καθημερινή 

ζωή, συνειδητοποιούμε ότι για πρώτη φορά 

επιβάλλονται περιορισμοί τόσο ευρείας κλίμακας, 

για καιρό ειρήνης, στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 

θεμελιώδεις ελευθερίες.     

Οι ψηφιακές τεχνολογίες, με τις ευρείες δυνατότητες 

που προσφέρουν, συμβάλλουν ουσιαστικά στην 

κάλυψη του κενού που δημιουργείται από την αδυναμία 

φυσικής παρουσίας σε μία σειρά δραστηριοτήτων της 

καθημερινής ζωής, ενώ, ταυτόχρονα, στηρίζουν την 

άσκηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σε αυτό το πνεύμα, η Ελληνική Προεδρία, 
λαμβάνοντας υπ’όψη ότι η πανδημία ενδέχεται 
να εξακολουθήσει να επηρεάζει τις εργασίες του 
Συμβουλίου της Ευρώπης στους επόμενους μήνες, 
προετοιμάστηκε για να πραγματοποιήσει ψηφιακά 
ένα μεγάλο μέρος των προγραμματισμένων της 
δράσεων (E–Chairmanship).

Η πανδημία Covid-19 εμφανίζεται να επηρεάζει 

ολόκληρο το φάσμα δραστηριοτήτων της ζωής μας 

σε μία πληθώρα διαστάσεων: πολιτικές, οικονομικές, 

κοινωνικές, πολιτιστικές, θεσμικές.

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

προβλέπει τη δυνατότητα προσωρινών και προβλεπτών 

περιορισμών των διατάξεών της σε περιστάσεις 

έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων, και για προστασία της 

δημόσιας υγείας.

Απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση, παρ’όλα αυτά ώστε 

η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας 

υγείας να παραμένει συμβατή με την προσήλωσή μας 

στις θεμελιώδεις αρχές και αξίες που προκύπτουν από 

τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου.

Προκειμένου να επιτευχθεί μία δίκαιη ισορροπία 

μεταξύ του δικαιώματος προστασίας της ανθρώπινης 

ζωής και της δημόσιας υγείας αφ’ενός και αφ’ετέρου 

των ατομικών δικαιωμάτων που πλήττονται, τα μέτρα 

που λαμβάνονται πρέπει να είναι προσωρινά, να 

βασίζονται στην αρχή της αναλογικότητας ως προς τον 

επιδιωκόμενο σκοπό και, επομένως, απαραίτητα για μία 

δημοκρατική κοινωνία, να υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο 

και να μην κωλύουν την άσκηση άλλων ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών εάν δεν 

υφίσταται απόλυτη ανάγκη. 

Προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας



Οπως αναφέρεται στις κατευθυντήριες γραμμές προς 

τα κράτη μέλη που εξέδωσε η Γενική Γραμματέας του 

Συμβουλίου της Ευρώπης (Εγγραφο SG/Inf(2020)11) 

– “Ο σεβασμός της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου 

και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της 

υγειονομικής κρίσης COVID-19”), “το κράτος δικαίου 

πρέπει να κυριαρχεί σε μία κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης”. 

Αναμφισβήτητα, οι δημοκρατικοί θεσμοί μπορούν να 

διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο σε αυτή την 

κατεύθυνση: η διασφάλιση της ακώλυτης άσκησης 

της νομοθετικής διαδικασίας αποτελεί πράγματι μία 

ουσιαστική εγγύηση της συνέχισης της δημοκρατικής 

λειτουργίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων.

Μία σειρά άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων τα 

οποία κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μπορούν επίσης να 

λειτουργήσουν ως αντίβαρο στους επιβαλλόμενους 

περιορισμούς και, ειδικότερα, ως προς τα δικαιώματα 

της προσωπικότητας, της ιδιοκτησίας, της πρόσβασης 

στη δικαιοσύνη, το δικαίωμα στην ελεύθερη ενημέρωση. 

Σε αυτά τα δικαιώματα συμπεριλαμβάνεται και το 

δικαίωμα συμμετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας 

και ελεύθερης πρόσβασης σε ιστοσελίδες και ψηφιακές 

πλατφόρμες, η οποία, στο πλαίσιο των καταστάσεων 

έκτακτης ανάγκης που βιώνουμε, υποκαθιστούν, σε 

ευρεία κλίμακα, τον δημόσιο χώρο. 

Η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των δημοκρατικών 

θεσμών και του υφισταμένου πλαισίου προστασίας των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, 

αποτελεί και μία βασική προτεραιότητα για την επόμενη 

ημέρα, όταν, όπως όλοι προσβλέπουμε, η μάχη της 

ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας θα έχει 

κερδηθεί.    

Εξάλλου, ο πολιτικός μας πολιτισμός και η μακρά 

μας Ευρωπαϊκή παράδοση στην προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της κληρονομιάς που πρέπει να αφήσουμε στις 

νεώτερες γενιές.         

Ως δημοκρατικές κοινωνίες υπό το κράτος δικαίου 

και, ταυτόχρονα, ως κράτη μέλη του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, ενός διεθνούς οργανισμού διακεκριμένου 

για τον ρόλο του ως θεματοφύλακα των αξιών και 

αρχών που διαμορφώνουν τον πολιτικό μας πολιτισμό, 

χρειαζόμαστε να επαναβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας 

σε αυτές τις αξίες και αρχές.

Στο γενικό πλαίσιο που περιγράφεται στο κεντρικό 

θέμα της Ελληνικής Προεδρίας, θα αναδειχθούν οι εξής 

θεματικές προτεραιότητες:

1. Καθορίζοντας τις επιπτώσεις της πανδημίας στην 

κοινωνία, τη δημοκρατία και την οικονομία,

2. Εντοπίζοντας τα μαθήματα που αντλούμε από την 

πανδημία Covid-19, καθώς και  τις καλές πρακτικές 

στο πλαίσιο διαχείρισης της κρίσης, με το βλέμμα 

στην επόμενη ημέρα και έμφαση σε θέματα 

που περιλαμβάνονται στον Χάρτη Κοινωνικών 

Δικαιωμάτων, και 

3. Αναλύοντας τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα 

προληπτικά μέτρα έκτακτης ανάγκης, τα οποία 

υιοθετήθηκαν από τις αρχές για την προστασία 

της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας, 

είναι σύμφωνα με τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής 

Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Κεντρικό γεγονός της Προεδρίας: 
“Επέτειος συμπλήρωσης 70 ετών από την 
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου”

Το εξάμηνο της Ελληνικής Προεδρίας συμπίπτει με την 

70ή επέτειο ενός σημαντικού ιστορικού γεγονότος με 

καταλυτική επίδραση στην εξέλιξη της προστασίας 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Αυτό 

το γεγονός δεν είναι άλλο από την υπογραφή της 

Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 

στις 4 Νοεμβρίου 1950, στη Ρώμη. Τη σύμβαση, η 

οποία αποτελεί από τότε τη συνταγματική πυξίδα στο 

Ευρωπαϊκό σύστημα προστασίας των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων.

Το γεγονός αυτό αποτελεί μία σπάνια ευκαιρία να 

καταγραφεί η πορεία εφαρμογής της Ευρωπαϊκής 

Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μέχρι σήμερα 

και, ειδικότερα, ο βαθμός ανταπόκρισης των προνοιών 

της στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών. Μία τόσο 



σημαντική περίσταση μπορεί να παράσχει τη βάση 

μίας συζήτησης για τις προοπτικές της περαιτέρω 

εφαρμογής της στο άμεσο και μακρινό μέλλον. Ενα 

μέλλον, το οποίο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, να κομίσει 

μία ακόμη ευρύτερης κλίμακας χρήση των ψηφιακών 

τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης, με όλα τα 

πλεονεκτήματα και προκλήσεις που τις συνοδεύουν, 

ειδικά για τις νεώτερες γενιές.

Η 130ή Υπουργική Σύνοδος της Επιτροπής 
Υπουργών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην 
Αθήνα, στις 4 Νοεμβρίου 2020, ανήμερα της 
επετείου της υπογραφής της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αναμένεται να 
παράσχει μία εξαιρετική ευκαιρία για ουσιαστικό 
διάλογο.

Η Ελληνική Προεδρία πιστεύει ότι παρέχεται με αυτό 

τον τρόπο σε όλους μας η ευκαιρία να ανανεώσουμε 

την προσήλωσή μας στις αρχές και αξίες που διαπνέουν 

το έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τούτο, μάλιστα, 

υπό το φως της κρίσης πανδημίας και των πρωτοφανών 

προκλήσεων για την ανθρώπινη ζωή αλλά και για την 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελληνική Προεδρία υποστηρίζει 

την προοπτική προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ενωσης 

στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 

σαν ένα σημαντικό βήμα διασφάλισης περισσότερης 

συνεκτικότητας στην προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στην Ευρώπη.

Σε συνέχεια της Διαδικασίας Interlaken, η Ελληνική 

Προεδρία αποβλέπει στην ανανέωση της πολιτικής 

δέσμευσης στην διαδικασία επαναβεβαίωσης του 

καθοριστικού ρόλου του συστήματος της Ευρωπαϊκής 

Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και Κράτος 
Δικαίου

Στο νέο πλαίσιο άσκησης της ανθρώπινης, κοινωνικής 

και κυβερνητικής δραστηριότητας που όλοι βιώνουμε, 

ανακύπτουν θέματα και προκλήσεις με τις οποίες 

καλούμαστε να αναμετρηθούμε για πρώτη φορά. 

Θέματα που καταδεικνύουν ότι αυτή η πρωτοφανής 

κρίση δεν αφορά μόνο τη ζωή και την υγεία μας αλλά 

και την ποιότητα της δημοκρατίας μας και το κράτος 

δικαίου.

Το κράτος δικαίου και η ανεξαρτησία και 

αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης θα αναδειχθούν 

από την Ελληνική Προεδρία μέσω μίας ειδικής 

Διάσκεψης των Υπουργών Δικαιοσύνης των κρατών 

μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, σχετικά με την

 “Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και το Κράτος 
Δικαίου”.

Επενδύοντας στους νέους –    
Τα δικαιώματα των νέων

Η Ελληνική Προεδρία προτίθεται να αναδείξει την 

ανάγκη να επικεντρώσουμε όλοι, πολίτες, δημοκρατικές 

κοινωνίες και κράτη μέλη, την προσοχή μας στις νέες 

γενιές, οι οποίες και αντιπροσωπεύουν το μέλλον.

Αυτό έρχεται σε συνέχεια της υιοθέτησης της “Νέας 

Στρατηγικής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη 

Νεολαία 2030”, τον Ιανουάριο του 2020. Η Στρατηγική 

αυτή προβλέπεται να αποτελέσει τη βάση και να 

παράσχει την αναγκαία πολιτική ώθηση για την 

εφαρμογή του προγράμματος “Η Νεολαία για τη 

Δημοκρατία”, το οποίο έχει έναν ορίζοντα δεκαετίας.

Το ενδιαφέρον της σημερινής Ευρώπης επικεντρώνεται, 

ως προς τους νέους, σε έναν ευρύ κύκλο θεμάτων: 

εκπαίδευση, μετανάστευση εγκεφάλων, άθληση, 

κλιματική αλλαγή και προστασία πολιτιστικής 

κληρονομιάς, εκμετάλλευση κάθε είδους των παιδιών, 

ασυνόδευτοι ανήλικοι. Αυτά τα θέματα συνιστούν, 

εξάλλου, πολιτικές προτεραιότητας για την Ελλάδα 

σε εθνικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, προσελκύουν          το 

ζωηρό ενδιαφέρον των κοινωνιών των χωρών 

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επίσης, χώρες της 

Μεσογείου, με τις οποίες η Ελλάδα συνδέεται με 

διαχρονικές σχέσεις φιλίας και συνεργασίας, είναι 

ευπρόσδεκτες να συμμετάσχουν σε αυτό το διάλογο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελληνική Προεδρία εκτιμά ότι 

ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να αποδοθεί σε ορισμένες 

ειδικές θεματικές προτεραιότητες, οι οποίες συνδέονται 



στενά με τα δικαιώματα, τις ελπίδες και τις ανησυχίες 

των νέων ανθρώπων.

Οι θεματικές αυτές προτεραιότητες είναι:

Α. Εκπαίδευση και Δημοκρατικός Πολιτισμός στη 
ψηφιακή εποχή 

Η Ελληνική Προεδρία προτίθεται να αναδείξει τη 

σημασία της εξοικείωσης με τους δημοκρατικούς 

θεσμούς και τις θεμελιώδεις Ευρωπαϊκές αξίες από 

νεαρή ηλικία. Αυτό αναγνωρίζεται ως ο μόνος τρόπος 

ώστε οι νέοι να απολαύσουν τα πλεονεκτήματα της 

διαβίωσης και ωρίμανσης μέσα σε μία δημοκρατική 

κοινωνία και να συμβάλει στην ανάπτυξή της.

Η  νέα γενιά, επομένως, θα πρέπει να είναι ορθά 

ενημερωμένη για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 

ενός δημοκρατικού πολίτη, με σκοπό την ομαλή 

ένταξή τους στη δημοκρατική διαδικασία. Καθένας 

από μας ξεχωριστά, κάθε χώρα, κάθε κυβέρνηση, θα 

πρέπει να συμβάλουμε στην ενίσχυση της συμμετοχής 

των νέων στους δημοκρατικούς θεσμούς. Πρέπει να 

προστατεύσουμε τους νέους από την εύκολη, αλλά 

επιζήμια για κάθε δημοκρατία, επιλογή της αποχής και 

να τους  ενθαρρύνουμε να καταστούν ενεργοί πολίτες, 

η φωνή των οποίων θα γίνεται σεβαστή.

Την ίδια ώρα, οι νέοι άνθρωποι πρέπει να 

προστατεύονται από τους κινδύνους που ελλοχεύουν 

λόγω της παραπληροφόρησης και των ψευδών 

ειδήσεων, οι οποίες συχνά εμφανίζονται στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης.

Οι πολλαπλές λύσεις και επιλογές που προσφέρονται 

από τις ψηφιακές τεχνολογίες και την ανάπτυξη της 

τεχνητής νοημοσύνης θεωρούνται ως ουσιαστικά 

εργαλεία διευκόλυνσης της πρόσβασης στη γνώση και 

την πληροφόρηση. Παρ’όλα αυτά, μία σειρά αρνητικών 

πτυχών που συνδέονται με τις ψηφιακές τεχνολογίες, 

όπως ο σχολικός εκφοβισμός, δεν μπορούν να 

αγνοηθούν.

Η Ελληνική Προεδρία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία 

στη μελέτη της ιστορίας ως αναπόσπαστου μέρους 

της εκπαίδευσης. Η ίδρυση ενός Παρατηρητηρίου, 

ενός θεσμού ο οποίος θα μπορούσε να ενισχύσει τη 

συνεργασία σε αυτό το πεδίο, θεωρείται αναγκαία. Μία 

Διάσκεψη των Υπουργών Παιδείας των κρατών μελών 

αναμένεται να δώσει πολιτική ώθηση στην κατεύθυνση 

αυτή.  

Β. Τα παιδιά ως ευάλωτα άτομα (παιδιά ενώπιον 
του κινδύνου της φτώχειας, θύματα βίας, εμπορίας, 
αναγκαστικής εργασίας, ασυνόδευτοι πρόσφυγες 
ανήλικοι)

Οφείλουμε να προστατεύουμε τα παιδιά από 

κινδύνους κάθε είδους. Ειδικότερα, σε περιπτώσεις που 

παρουσιάζουν στοιχεία ευαλωτότητας, όπως ενώπιον 

του κινδύνου της φτώχειας, της βίας, της εμπορίας, 

αναγκαστικής εργασίας και κάθε άλλου είδους 

εκμετάλλευσης. 

Στη μάχη κατά του Covid-19, τα παιδιά τίθενται στην 

πρώτη γραμμά της προσοχής και του ενδιαφέροντος. 

Με τη συμβολή της ψηφιακής τεχνολογίας και τη 

διευρυμένη χρήση της εκμάθησης από απόσταση 

τα παιδιά αποφεύγουν την έκθεση στον ιό ή το να 

καταστούν ένας ακόμη κρίκος στην τραγική αλυσίδα 

των κρουσμάτων της πανδημίας .

Τι συμβαίνει, όμως, αν κάποια παιδιά δεν διαθέτουν 

μέσα πρόσβασης στη ψηφιακή τεχνολογία; Πώς μπορεί 

να διασφαλιστεί το δικαίωμά τους στη μάθηση;

Σε αυτό το πλαίσιο, προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία να 

αναδεικνύονται ζητήματα που σχετίζονται με τα παιδιά 

και τα θεμελιώδη δικαιώματά τους από την προοπτική 

του Συμβουλίου της Ευρώπης.  

Η Ελλάδα επιδεικνύει ειδικότερη ευαισθησία στο θέμα 

των ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων, δεδομένου 

ότι μεγάλος αριθμός αυτών φθάνει στην Ελλάδα μέσω 

των προσφυγικών ροών.

Θεωρούμε ότι η συλλογική μας στάση απέναντι σε αυτό 

το θέμα οφείλει να αντανακλά το επίπεδο πολιτισμού 

και δημοκρατίας που χαρακτηρίζει τις Ευρωπαϊκές 

κοινωνίες. Πολλά από αυτά τα παιδιά έχουν υποστεί 

σοβαρά ψυχολογικά τραύματα λόγω των ενόπλων 

συγκρούσεων και της εγκατάλειψης που βίωσαν 

στις χώρες καταγωγής τους. Η αντιμετώπιση αυτών 

των τραυμάτων απαιτεί παρεμβάσεις ψυχολογικής 

υποστήριξης κατά την περίοδο ένταξής τους στο νέο 



περιβάλλον. Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί 

στο θέμα υπό τις έκτακτες συνθήκες που ισχύουν λόγω 

της πανδημίας Covid-19.

Η συμβολή των ψηφιακών τεχνολογιών αναμένεται 

να είναι καθοριστική ειδικά στις έκτακτες συνθήκες 

της πανδημίας και, συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία 

καταγραφής και καταχώρισης ασυνόδευτων ανηλίκων 

προσφύγων βάσει της προσωπικότητάς τους και 

των ειδικότερων αναγκών τους. Επίσης, και κατά 

τη διαδικασία εκμάθησης εξ αποστάσεως, η οποία 

λειτουργεί επιβοηθητικά στην προσπάθεια εξοικείωσής 

τους με την εκπαιδευτική πραγματικότητα στο νέο 

περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται.

Σε αυτό το πλαίσιο, προγραμματίζονται από την Ελληνική 

Προεδρία θεματικές εκδηλώσεις, σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Γ. Διασφαλίζοντας το δικαίωμα των νέων γενεών 
να απολαμβάνουν την πολιτιστική κληρονομιά 
αλώβητη από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 

Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί έναν βασικό 

παράγοντα καθορισμού της ταυτότητας ενός λαού και 

του αυτοπροσδιορισμού του στο ιστορικό γίγνεσθαι, 

αλλά και διασφάλισης της ιστορικής του συνέχειας.

Η ενότητα αυτή, υπό το φως και σε συνέπεια με την 

ειδική προωτοβουλία που παρουσίασε η Ελλάδα 

στα Ηνωμένα Εθνη το Σεπτέμβριο 2019, θέτει στο 

επίκεντρο την ανάγκη συνειδητοποίησης, ήδη από τη 

νεαρή ηλικία, της βαρύτητας που έχει η πολιτιστική 

κληρονομιά και, ταυτόχρονα, το δικαίωμα κάθε 

γενιάς να την παραλαμβάνει και να την απολαμβάνει 

απρόσκοπτα. Ενα δικαίωμα που συμβαδίζει με την 

υποχρέωση η κληρονομιά αυτή να παραδοθεί στην 

εκάστοτε γενιά, προστατευμένη από τις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής.

Κάθε κράτος και κάθε κοινωνία πρέπει να επενδύουν σε 

μία έγκαιρη, οργανωμένη και αφοσιωμένη προσπάθεια 

περιορισμού των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, 

οι οποίες, ταυτόχρονα, δεν πρέπει να εμποδίζουν το 

δικαίωμα κάθε γενιάς να απολαμβάνει την πολιτιστική 

της κληρονομιά και να νιώθει υπερήφανη για εκείνη.

Το Υπουργείο Πολιτισμού προγραμματίζει μία ψηφιακή 

έκθεση αφιερωμένη στη ζημία την οποία υφίστανται 

μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς λόγω της κλιματικής 

αλλαγής.

Δ. Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης - Κοινωνικά 
δικαιώματα στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 
Ευρώπης - Επιπτώσεις της κρίσης πανδημίας στο 
δικαίωμα πρόσβασης ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων στην υγεία ως δημόσιο αγαθό

Η Ελληνική Προεδρία σκοπεύει να αναδείξει την 

ευαισθησία και προσοχή που τα κράτη, οι κοινωνίες 

αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες οφείλουν να επιδεικνύουν 

απέναντι στην προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Πρέπει να είναι συλλογική και οργανωμένη η δράση 

απέναντι στις διακρίσεις κάθε είδους, το ρατσισμό, 

την μισαλλοδοξία, τον αντισημητισμό, τη ρητορική 

μίσους. Η ισότητα των φύλων και η έννοια της ισότητας, 

γενικότερα, ανεξαρτήτως καταγωγής, θρησκείας, 

σεξουαλικού προσανατολισμού ή οποιουδήποτε άλλου 

κριτηρίου, πρέπει   να διασφαλίζεται με συνέπεια και 

αποφασιστικότητα.

Επιπροσθέτως, κάθε οργανωμένη κοινωνία πρέπει 

να ενισχύει τον εθελοντισμό, ο οποίος αποτελεί ένα 

σημαντικό πλεονέκτημα σε καιρούς κρίσης ή έκτακτης 

ανάγκης.

Πέραν αυτού, πρέπει να προστατεύονται τα δικαιώματα 

ομάδων πολιτών που χαρακτηρίζονται ως ευάλωτες και 

που έχουν ανάγκη υπηρεσίες πρόνοιας, προκειμένου να 

εντάσσονται ισότιμα στον κοινωνικό ιστό.

Ρομά, άτομα με αναπηρίες, άνεργοι και, ειδικότερα, 

άνεργες μητέρες, μονογονεϊκές οικογένειες, κάτοικοι 

απομακρυσμένων ορεινών ή νησιωτικών περιοχών, είναι 

μόνο μερικές από τις ομάδες πληθυσμού στις οποίες 

κάθε οργανωμένη κοινωνία οφείλει να συμπαραστέκεται 

παρέχοντας ίση πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια 

αγαθά, όπως στέγαση, εργασία, ικανοποιητικό εισόδημα, 

εκπαίδευση, κοινωνική ασφάλιση, ιατρική περίθαλψη. 

Δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς πόσο αυξημένη 

σημασία προσλαμβάνουν τα παραπάνω στις τρέχουσες 

συνθήκες της πανδημίας Covid-19.

Οι συνθήκες περιορισμού της κυκλοφορίας και 

οικιακού αποκλεισμού έχουν αναδείξει με έμφαση 



το ζήτημα της οικιακής βίας και της βίας κατά των 

γυναικών, ως μία ακόμη πρόκληση συνδεόμενη με την 

πανδημία. Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης 

για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των 

Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας καθίσταται 

ακόμη πιο επίκαιρη..   

Και στην προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας, 

οι ευρείες δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές 

τεχνολογίες σε μία πλειάδα τομέων και διαστάσεων, 

καθίστανται ακόμη πιο εμφανείς στην καθημερινή 

μάχη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της 

δημόσιας υγείας.

Η εξ αποστάσεως απασχόληση, εκπαίδευση, η 

ηλεκτρονική διάγνωση και συνταγογράφηση, η 

πρόσβαση ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων σε 

ενημέρωση και υπηρεσίες, είναι μερικές μόνο από 

τις εφαρμογές των ψηφιακών τεχνολογιών που 

αναδείχθηκαν ήδη κατά τη διάρκεια της πανδημίας και, 

ταυτόχρονα, παρέχουν τα εχέγγυα βελτίωσης της ζωής 

των πολιτών την επόμενη ημέρα.

Στις κρίσιμες αυτές συνθήκες, είναι σημαντική η 

υπόμνηση ότι με τη διασφάλιση της πρόσβασης των 

πολιτών σε επίσημα στατιστικά δεδομένα για την κρίση 

πανδημίας, οι ψηφιακές τεχνολογίες δεν συμβάλλουν 

μόνο στην εμπέδωση μίας σχέσης εμπιστοσύνης 

μεταξύ κράτους και πολίτη αλλά και προστατεύουν τους 

πολίτες από την αντιπαραγωγική παραπληροφόρηση. Η 

παροχή ακριβούς ενημέρωσης συμβάλει στην αποφυγή 

δημιουργίας συνθηκών πανικού, κάτι που σε περιόδους 

έκτακτης ανάγκης προσλαμβάνει ιδιαίτερη βαρύτητα.

Η Ελληνική Προεδρία προγραμματίζει την διοργάνωση 

ειδικών δράσεων, προκειμένου να καταγραφεί η 

δυναμικότητα διαφόρων σημαντικών οργάνων του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως ο Χάρτης Κοινωνικών 

Δικαιωμάτων, που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά 

στην διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής κατά την μετά 

την πανδημία περίοδο.

E- Chairmanship – Ψηφιακή Προεδρία

Η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης 

θα λειτουργήσει κυρίως ψηφιακά, λόγω των συνθηκών 

έκτακτης ανάγκης.

Θα είναι στην ουσία μία Ψηφιακή Προεδρία (E-Chair-
manship).

Η πλειοψηφία εκδηλώσεων της Προεδρίας θα 

πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιασκέψεων και live 

streaming, καθώς και με τη χρήση μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης συνδεδεμένων, ως αναφορά, με την ψηφιακή 

πλατφόρμα της Ελληνικής Προεδρίας.

Ο στόχος, πέραν της προστασίας της ανθρώπινης 

ζωής και της δημόσιας υγείας, είναι το Συμβούλιο της 

Ευρώπης να έρθει πιο κοντά στους πολίτες και, ειδικά, 

στους νέους ανθρώπους.

Η Ψηφιακή Προεδρία (E-Chairmanship) θα προσφέρει 

τη μετάδοση εκδηλώσεων και δράσεων του Συμβουλίου 

της Ευρώπης μέσω των νέων τεχνολογιών.

Η Ψηφιακή Προεδρία (E-Chairmanship) δεν επιβάλλεται 

μόνο από την αναντίρρητη ανάγκη αντιμετώπισης της 

υγειονομικής κρίσης και σχεδιασμού της επόμενης 

ημέρας. Προκύπτει ως αυτονόητη υποχρέωση απέναντι 

στις τεχνολογικές προκλήσεις, ως μία σειρά λύσεων και 

επιλογών που παρέχονται από τις νέες τεχνολογίες και 

θεωρούνται σημαντικά εργαλεία που διευκολύνουν και 

ενισχύουν την πρόσβαση στην πληροφόρηση και τη 

γνώση.

Εξάλλου, η ψηφιακή πραγματικότητα αποτελεί ένα 

αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των πολιτών 

και καθορίζει την κοινωνική συμπεριφορά και τις 

συνήθειές μας.



Μάϊος, 2020

Εναρξη της Ελληνικής Προεδρίας –
παραλαβή από την Γεωργιανή Προεδρία.  
15.5.2020 (Τηλεδιάσκεψη)

Εκδήλωση για τα δικαιώματα των 
παιδιών, με έμφαση στους ασυνόδευτους 
ανήλικους, Ελληνική Εθνική Εταιρεία 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.   
Ημ/νία προς επιβ/ση (Στρασβούργο ή 

τηλεδιάσκεψη)

Ψηφιακή Εκθεση για τις επιπτώσεις της 
Κλιματικής Αλλαγής στην Πολιτιστική 
Κληρονομιά, με έμφαση στις παράκτιες 
περιοχές της Μεσογείου, Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού.   
Ημ/νία προς επιβ/ση (Στρασβούργο ή 

τηλεδιάσκεψη)

Ψηφιακή συζήτηση ανοικτή στο κοινό 
με θέμα “Η πανδημία Covid-19 και οι 
θεμελιώδεις ελευθερίες”, στο πλαίσιο 
του κύκλου ψηφιακών συζητήσεων της 
Ελληνικής Προεδρίας “Συζητώντας με …”, 
μέσω της ειδικής πλατφόρμας “Ψηφιακή 
Προεδρία – E-Chairmanship”. 
Ημ/νία προς επιβ/ση (Στρασβούργο ή 

τηλεδιάσκεψη)

Ιούνιος, 2020

Ψηφιακή συζήτηση με θέμα “Προστασία 
της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας 
υγείας στο πλαίσιο μίας πανδημίας 
– Αποτελεσματική διαχείριση μίας 
υγειονομικής κρίσης με πλήρη σεβασμό 
στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις αρχές 
της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου”, 
Υπουργείο Εξωτερικών.    
Ημ/νία προς επιβ/ση – (Tηλεδιάσκεψη)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Προβλήματα 
Εγκλημάτων (CDPC), Ολομέλεια, 
Υπουργείο Δικαιοσύνης.   
Ημ/νία προς επιβεβαίωση (Στρασβούργο ή 

τηλεδιάσκεψη) 

Διάσκεψη “Συνταγματισμός κατά την 
πανδημία Covid-19”, Επιτροπή Βενετίας.  
Ημ/νία προς επιβ/ση – (Tηλεδιάσκεψη)

Διάσκεψη για την πολιτική προστασία 
και τη στέγαση σε συνθήκες έκτακτης 
ανάγκης, Διάσκεψη για την Αποκέντρωση, 
Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο 
Πολιτικής Προστασίας, Κεντρική Ενωση 
Δήμων Ελλάδας (KEΔE), Κεντρική Ενωση 
Περιφερειών Ελλάδας (KEΠE).   
Ημ/νία προς επιβ/ση – (Αθήνα ή τηλεδιάσκεψη)

Διάσκεψη για το Στρατηγικό Σχέδιο 
Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και 
τις Τεχνολογίες στη Βιοϊατρική, Υπουργείο 
Υγείας, Υπουργείο Δικαιοσύνης.  
2.6.2020 (Στρασβούργο ή τηλεδιάσκεψη)

Εκδήλωση για την προώθηση των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την 
Διοίκηση στον Αθλητισμό μέσω ενός 
αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Χάρτη 
Αθλητισμού, Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού.    
11.6.2020 (Αθήνα ή τηλεδιάσκεψη)

Στρογγυλή Τράπεζα για την 
συμπεριληπτική εκπαίδευση, Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της 
Μισαλλοδοξίας (ECRI) Ψηφιακή συζήτηση 
με θέμα “Κορωνοϊός και ρητορική μίσους”. 
29.6.2020 – 3.7.2020 (ή εναλλακτικά 29.9.2020 – 

3.10.2020) (Στρασβούργο)

Κατευθυντήρια Επιτροπή για τον 
Πολιτισμό, την Πολιτιστική Κληρονομιά 
και το Τοπίο (CDCPP), Ολομέλεια   
30.6.2020 – 2.7.2020 (Στρασβούργο)

Ιούλιος, 2020

Κατασκήνωση Νεολαίας για την Ειρήνη 
2020.    
1-8.7.2020 (Στρασβούργο)

Ετήσια Διάσκεψη Ευρωπαϊκού Προγράμματος  
(HELP)  για την εκπαίδευση των 
επαγγελματιών του δικαίου πάνω στα 
ανθρώπινα δικαιώματα 2020 (fully on-
line), Υπουργείο Δικαιοσύνης.   
8-9.7.2020 (Στρασβουργο)

Ψηφιακή διάσκεψη “Επιπτώσεις της 
πανδημίας Covid-19 στα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα”, Ελληνική Εθνική Επιτροπή 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.   

Ημ/νία προς επιβ/ση (Tηλεδιάσκεψη)

Σεπτέμβριος, 2020

Forum για τα δικαιώματα των Ρομά, 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Κεντρική Ενωση Δήμων 
Ελλάδας (KEΔE), Κεντρική Ενωση 
Περιφερειών Ελλάδας (KEΠE).   
Ημ/νία προς επιβ/ση (Αθήνα)

Συνάντηση της Επιτροπής Προέδρων της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, Συνάντηση 
του Γραφείου της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης, Βουλή των Ελλήνων.   
Ημ/νία προς επιβ/ση (Αθήνα)

Συνάντηση της Διαρκούς Επιτροπής της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, Βουλή των 
Ελλήνων.      
Ημ/νία προς επιβ/ση (Αθήνα)

Συνάντηση της Πολιτικής Επιτροπής της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, Βουλή των 
Ελλήνων.      
 17-18.9.2020 (Χανιά)

Πρόγραμμα της Ελληνικής Προεδρίας

(Ο κατάλογος δράσεων που ακολουθεί είναι ενδεικτικός. Λόγω των συνθηκών έκτακτης ανάγκης και των περιορισμών 

που έχει επιβάλει η πανδημία Covid-19, ορισμένες από τις δράσεις που είχαν κατ’αρχήν προγραμματιστεί να 

υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας, μπορεί να τύχουν αναθεώρησης ή και να ματαιωθούν, 

παρά τις προθέσεις της Προεδρίας. Επίσης, ένας σημαντικός αριθμός δράσεων θα καταστεί εφικτός μέσω της 

χρήσης ψηφιακών μέσων.)



Υπουργική Διάσκεψη Υπουργών 
Δικαιοσύνης με θέμα “Ανεξαρτησία της 
Δικαιοσύνης και του Κράτους Δικαίου”, 
Υπουργείο Δικαιοσύνης.    
21-22.09.2020 (Aθήνα)

Συζήτηση για την Κλιματική Αλλαγή, 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη 
Δημοκρατία, Athens Democracy Forum. 
29.9.2020 (Aθήνα)

Οκτώβριος, 2020

Διεθνής Διάσκεψη για την Καλή 
Διακυβέρνηση, Υπουργείο Εσωτερικών, 
Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδας (KEΔE), 
Κεντρική Ενωση Περιφερειών Ελλάδας 
(KEΠE).     
Ημ/νία προς επιβ/ση (Aθήνα)

Διάσκεψη εργασίας “Δεξιότητες για 
τον δημοκρατικό πολιτισμό και για την 
υιοθέτηση της ψηφιακής ιθαγένειας στα 
σχολεία”, Υπουργείο Παιδείας.    
Ημ/νία προς επιβ/ση (Aθήνα)

Υψηλού επιπέδου συμβουλευτικό fo-
rum για την διαχείρισηπυρκαγιών, 
Υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας.    
Ημ/νία προς επιβ/ση (Aθήνα)

Φωτογραφική Εκθεση για ευάλωτες 
ομάδες: παιδιά, ΑΜΕΑ, ασυνόδευτους 
ανηλίκους και Ρομά, Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων.     
5-9.10.2020 (Στρασβούργο)

Ετήσιο Συμβουλευτικό Forum για τις 
πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού.    

7-9.10.2020 (Χανιά)

30ή Επέτειος της Επιτροπής Βενετίας. 
9.10.2020 (Βενετία)

Forum Υψηλού Επιπέδου για την 
προστασία των παιδιών, την παιδική 
φτώχεια, την αναγκαστική παιδική 
εργασία, την εμπορία και τους 
ασυνόδευτους ανήλικους, Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  
9-17.10.2020 (Aθήνα)

4ο μέρος της Συνόδου της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης (PACE). 
9-12.10.2020 (Στρασβούργο)

“Μορφές τουρισμού που συνδέονται με 
την Υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης της Ατζέντας των Ηνωμένων 
Εθνών 2030”. Περιλαμβάνει και ένα 
ψηφιακό εργαστήριο με θεματική σχετική 
με την πανδημία Covid-19, Υπουργείο 
Τουρισμού.      
Ημ/νία προς επιβ/ση – (Ψηφιακό σεμινάριο)

Διάσκεψη Υπουργών Ενημέρωσης για την 
τεχνητή νοημοσύνη και προκλήσεις για 
την ενημέρωση και τη δημοκρατία.   
22-23.10.2020 (Λευκωσία)

Σεμινάριο για την Ισότητα των Φύλων “Ο 
αντίκτυπος τηςοικονομικής κρίσης ω ς 
καθοριστικός παράγονταςδιαμόρφωσης 
της συζήτησης για την ισότητα 
των φύλων”, Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική 
Γραμματεία Ισότητας.     
15-16.10.2020 (Αθήνα)

Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών 
Αρχών      
27-29.10.2020 (Στρασβούργο)

Νοέμβριος, 2020

94η Συνάντηση της Κατευθυντήριας 
Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(CDDH).    
3-6.11.2020 (Aθήνα)

Συζήτηση με θέμα “Προστασία των 
παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον από τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση “, Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη.         
 Ημ/νία προς επιβ/ση – (Aθήνα)

– 130ή Σύνοδος της Επιτροπής Υπουργών 
του Συμβουλίου της Ευρώπης. – Ειδική 
Επετειακή Εκδήλωση με θέμα “70ή 
επέτειος της υπογραφής της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου”, 
Υπουργείο Εξωτερικών.  
4.11.2020 (Aθήνα)

16ή Σύνοδος Υπουργών Αθλητισμού 
με ειδική ενότητα για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στον αθλητισμό.   

5.11.2020 (Σλοβενία)

Διάσκεψη Υπουργών Παιδείας 
 “Ενα Παρατηρητήριο για τη μελέτη της 
ιστορίας”, Υπουργείο Παιδείας.   
9-10.11.2020

Συνάντηση της Νομικής Επιτροπής της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, Βουλή 
των Ελλήνων.     
9-10.11.2020 (Κομοτηνή)

Περιφερειακό Σεμινάριο για την εμπορία 
ανθρώπων, Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη.      
Ημ/νία προς επιβ/ση – (Aθήνα)

Παγκόσμιο Forum Δημοκρατίας, Θεματική 
συζήτηση για θέματα της Κοινωνικής 
Ατζέντας του Συμβουλίου της Ευρώπης.  
16-18.11.2020 (Στρασβούργο)

Λήξη Ελληνικής Προεδρίας – Παράδοση 
στη ΓερμανικήΠροεδρία.    
18.11.2020 (Στρασβούργο)



“Οι μεγάλες προκλήσεις απαιτούν 

συλλογικές απαντήσεις”

“Major challenges demand    

a collective response”



 @Council of europe, Henry Bernard



Greece is assuming the Chairmanship of this 
very importantorganization at a critical time and 
under critical circumstances. The challenges that 
the whole world is facing due to the Covid-19 
pandemic, and, in particular, the threat that this 
pandemic poses to human life and public health, 
are highest priority for all: for governments, 
for those in postings of responsibility, for the 
society as a whole, as well as for each and every 
one of us individually as responsible citizens.

At the same time, the pandemic crisis and the 
global effort torespond to it have raised and 
highlighted issues of unprecedentednature 
for all democratic societies. The restrictions 
imposed on the exercise of fundamental 
freedoms, inter alia the right to free movement, 
assembly, religious belief or professional activity, 
touch the core of our democratic traditions and 
the European way of life.

In this sense, besides threatening human life, 
the Covid-19 pandemic poses a threat to the 
unhindered enjoyment of human rights as we 
know them, safeguard them and promote them 
in Europe and in the world. 

The Council of Europe, as the oldest political 
organization in Europe with the mission to 
safeguard and promote fundamental principles 
and values like freedom, democracy, equality, 
justice, human dignity and the rule of law, has 
already displayed the will and the determination 
to keep its member states and European 
societies alert on these challenges.

We regard the semester of the Greek 
Chairmanship as a great opportunity to reaffirm 
our commitment to the principles and values 
underlying the work of the Council of Europe, 
in an environment of restrictions imposed by 
the unprecedented circumstances due to the 
sanitary crisis.

Message from the Alternate Minister of Foreign Affairs,

Miltiadis Varvitsiotis

With respect to the great global effort to 
protect human life and bearing in mind the 
restrictions imposed on human contact and 
communication due to the Covid-19 pandemic, 
the Greek Chairmanship has put in place 
the infrastructure necessary to enable the 
realization of the scheduled events through 
digital technologies (E-Chairmanship).

Through the E-Chairmanship platform 
connected to the official chairmanship 
website :

coegreekchairmanship2020.gov.gr

 the Greek Chairmanship aims at bringing the 
Council of Europe closer to citizens. 

Simultaneously, we stand ready to take 
the lead in the endeavour to reaffirm our 
collective commitment to the vision of further 
consolidation of democracy, the rule of law 
and respect for human rights on our continent, 
while further consolidating and strengthening 
the Council of Europe’s role as guardian of these 
principles and values. 



We believe that the younger people of Europe 
deserve a central place in this vision. Therefore, 
we need to concentrate our efforts to make a 
better tomorrow on the younger generations as 
the future belongs to them.

The Greek Chairmanship will convey the 
message that we must see the world through 
the eyes of the young people. We must focus 
more than ever before on their problems and 
concerns, especially in the new environment 
imposed by the sanitary crisis, but also 
beyond that.

From child poverty and exploitation of 
any kind, unacceptable bullying in school 
environments and the risks inherent in the use 
of digital technologies, to social integration of 
vulnerable groups of younger people, such as 
unaccompanied refugee/migrant minors, Roma, 
and younger people with disabilities.

Europe’s youth have every right to be 
proud of their cultural heritage, which is 
vital to the historical continuity, identity and 
selfidentification of every people. We must 
respect and guarantee this right.

So, with the focus cast on younger generations 
and the sectors that are directly related to their 
concerns, such as education, democratic culture 
in the digital age and social rights, the Greek 
Chairmanship hopes to further promote the 
principles and values that pervade the work of 
the Council of Europe and that constitute the 
foundation of our political and legal culture.

These principles and values are both timely 
and timeless, as they lie in the foundations of 
our very civilization and take on even greater 
importance in the midst of the current crisis; 
and this is why they concern all of us.

The Covid-19 crisis has worked an urgent reminder that we have to face major 
challenges together, because major challenges demand a collective response.

Athens, May 2020

Miltiadis I. Varvitsiotis
Alternate Minister of Foreign Affairs

for European Affairs

     



“The pandemic crisis comes as an urgent reminder that 
we have to face major challenges together, because major 

challenges demand a collective response.” 



Greece, member of the Council of Europe since 
August 1949, is assuming the chairmanship of the 
Committee of Ministers of the Council of Europe 
in the emergency circumstances imposed by the 
Covid-19 pandemic.

In such an extraordinary context, the Greek 
Chairmanship considers that it is even more 
imperative to highlight the fundamental principles 
and values lying at the core of the Council of Europe’s 
mission: Democracy, the Rule of Law and the 
Protection of Human Rights.

The dramatic developments that Europe and the 
whole world are facing due to the sanitary crisis 
are, simultaneously, a call for every democratic 
society governed by the rule of law to reiterate its 
commitment to these principles and values but from 
a whole new perspective.

A perspective defined on the one hand by the 
continuous struggle to protect human life and 
public health and on the other by the challenges and 
constraints under which States, societies and citizens 
are called to adapt their functions.

The Greek Chairmanship considers that this 
unprecedented challenge for our European political 
culture and institutional tradition calls for the Council 
of Europe to place the matter at the front line of 
debate.

In this framework, the main theme of the Greek 
Chairmanship is:

“Protection of human life and public health in the 
context of a pandemic – Effectively responding to 
a sanitary crisis in full respect for human rights 
and the principles of democracy and the rule of 
law”.

Considering the dramatic changes in our everyday 
life, we become conscious of the fact that, for the first 

time, restrictions on human rights and fundamental 
freedoms are being imposed to an overwhelming 
extent.

Digital technologies, with the expanded opportunities 
they offer, help significantly to fill the gap created 
by the lack of physical presence in a series of life 
manifestations, while, at the same time, supporting 
the exercise of human rights.

In the same spirit, the Greek Chairmanship, 
conscious of the fact that the Covid-19 pandemic 
may continue to affect the working methods of 
the Council of Europe during the months to come 
and well within its mandate, stands ready to 
conduct an extended part of its scheduled events 
digitally (EChairmanship).

Covid-19 is affecting the entire spectrum of our lives 
in a multitude of dimensions: political, economic, 
social, cultural, institutional.

The European Convention on Human Rights foresees 
the possibility of temporary and permissible 
limitations from its provisions in emergency 
circumstances, inter alia, for reasons of public health.

Continuous vigilance is indispensable, however, for 
the protection of human life and public health to 
comply with our commitment to the fundamental 
principles and values stemming, in particular, from 
the provisions of the European Convention on 
Human Rights.

In order to strike a fair balance between the protection 
of human life and public health and the rights of the 
individuals concerned, the measures in question 
must be of a temporary character, proportional to 
the legitimate aim pursued, and thus necessary in a 
democratic society, subjected to regular control, and 
without unduly restricting other human rights and 
fundamental freedoms.

As specified in the Toolkit for member States, issued 
recently by the Secretary General of the Council of 

Priorities of the Greek Chairmanship



Europe (SG/Inf(2020)11 - “Respecting democracy, 
rule of law and human rights in the framework of 
the COVID-19 sanitary crisis”), the Rule of Law must 
prevail even in an emergency situation.

Undoubtedly, our States’ democratic institutions 
can play an important role in this respect: ensuring 
the unhindered function of the legislative process is 
indeed a substantial guarantee of the continuation of 
democratic functions and respect for human rights.

A series of other fundamental rights, guaranteed 
by the European Convention on Human Rights, can 
equally stand as a counterweight to the imposed 
restrictions, namely the rights of property, access to 
justice, the right to impart and receive information, 
including the right to participate in the information 
society and access websites and digital platforms, 
which, under the current emergency circumstances, 
function as a substitute to public space.

Assuring the proper functioning of democratic 
institutions and of the existing framework for 
protecting human rights and fundamental freedoms, 
is a key priority for the day after, once the battle for 
the human life and public health will have been won.

After all, our political culture and our long tradition in 
protecting human rights form an integral part of our 
European legacy to younger generations.

As democratic societies governed by the Rule of 
Law and, at the same time, as member States of the 
Council of Europe, which is especially distinct for its 
role as guardian of the values and principles that 
define our political culture, we need to reiterate our 
commitment to these values and principles.

In the overall framework described in the main theme 
of the Greek Chairmanship, the following thematic 
priorities shall be highlighted:

1. Defining the implications of the pandemic on 
our societies, our democracies and the economy 
at large,

2. Identifying lessons learned from the Covid-19 
pandemic crisis, as related to our mandate, as well 
as best practices in the context of our response 

to the crisis, with a view to the day after and, in 
particular, the issues related to the European 
Social Charter, and

3. Analyzing the conditions under which the 
precautionary emergency measures, adopted 
by the authorities in order to protect life and 
public health, are in conformity with the human 
rights enshrined in the European Convention on 
Human Rights.

Main Event: “70 years since the signing 
of the European Convention on Human 
Rights”

The semester of the Greek Chairmanship coincides 
with the 70thanniversary of a historic milestone 
with catalytic effect in the field of protection of 
human rights in Europe: the signing of the European 
Convention on Human Rights, in Rome, on 4 
November 1950. A Convention that has stood ever 
since as a constitutional compass in the European 
human rights protection system.

This occasion is a rare opportunity to take stock 
of the application of the European Convention on 
Human Rights to this day and, in particular, the 
extent to which it has responded to the expectations 
of the peoples of Europe. Such an important 
juncture  can provide the basis for a discussion on 
the perspectives of its further application in the 
near and more distant future. A future expected, 
inter alia, to bring a far more extended use of digital 
technologies and artificial intelligence, with all their 
benefits and challenges, for all generations.

The 130th Ministerial Session of the Committee 
of Ministers in Athens, on 4th November 2020, 
on the very anniversary of the signing of 
the European Convention on Human Rights, 
is expected to provide us with a significant 
opportunity for a substantive dialogue.

The Greek Chairmanship believes that it will be 
possible for all of us to reiterate our commitment to 
the principles and values that the Council of Europe 



stands for, in the light of the Covid-19 pandemic 
crisis and the ensuing unprecedented challenges as 
far as human life and the protection of human rights 
are concerned.

In this context, the prospect of accession of the 
European Union to the European Convention 
on Human Rights is supported by the Greek 
Chairmanship, as a significant step that would 
contribute to ensure a more coherent protection of 
human rights throughout Europe.

In the light of the Interlaken Process, the Greek 
Chairmanship aims at renewing the political 
commitment to reaffirming the defining role of 
the system of the European Convention on Human 
Rights.

Independence of Justice and the Rule

 of Law

In the new context of exercising human, social and 
governmental activity that we all currently face, arise 
issues that we come to deal with for the first time. 
Issues that prove that this unprecedented crisis does 
not only concern our life and our health but also the 
quality of our democracy, as well as the rule of law.

The rule of law and the independence and efficiency 
of justice will be duly highlighted by the Greek 
Chairmanship through a special Conference of Justice 
Ministers of the member States related to the 

“Independence of Justice and the Rule of Law”.

Investing in the future - The rights of 
young people

The Greek Chairmanship intends to highlight the 
need for all of us, citizens, democratic societies and 
member States, to concentrate on the younger 
generations, as they represent the future.

This comes following the adoption of the “New 
Strategy of the Council of Europe on Youth 2030”, last 

January in Strasbourg, aimed to be the basis for the 
application of the programme “Youth for Democracy” 
with a decade’s horizon and to provide the necessary 
political thrust.

A wide range of issues relating to young people form 
an array of critical fields of interest for today’s Europe: 
education, brain-drain, sports, climate change 
and protection of cultural heritage, exploitation 
of children, unaccompanied minors. These issues 
constitute key policy priorities for Greece, also at a 
national level and, at the same time, attract the vivid 
interest of countries in South Eastern Europe. The 
countries of the Mediterranean, with which Greece 
maintains longstanding relations of friendship and 
co-operation, are also welcome to participate in this 
dialogue.

In this framework, the Greek Chairmanship considers 
that particular emphasis should be attributed to 
specific thematic priorities, inextricably linked to the 
rights, the hopes and the concerns of young people.

These thematic priorities are:

A. Education and Democratic Culture in a 
digital era

The intention of the Greek Chairmanship is to 
highlight the importance of knowledge and 
familiarization with democratic institutions and 
fundamental European values from an early age, as 
it is believed to be the only way for young people, 
before and after adulthood, to be able to reap the 
benefits of living and evolving within a democratic 
society and contributing to its evolution.

The new generation should, therefore, be properly 
informed of the rights, obligations and prospects 
of a democratic citizen, with a view to its smoother 
integration into the democratic process. Everyone of 
us, every country, every government should intensify 
our efforts to boost young people’s participation in 
democratic institutions. We must protect younger 
generations from easy choices to the detriment of 
democracy and encourage them to become active 
citizens by guaranteeing our respect to their voice.



At the same time, young people must be protected 
from the hazards looming in disinformation and fake 
news, often appearing on social media.

The numerous solutions and options offered by 
digital technologies and the development of artificial 
intelligence are regarded as significant tools, since 
they can facilitate and enhance access to knowledge 
and information. Nevertheless, a series of negative 
aspects linked to them, with cyber-bullying being 
one of the most serious, cannot be ignored and need 
to be duly addressed.

The Greek Chairmanship attributes particular 
importance to the study of history as an integral 
part of education. Founding an Observatory, an 
institution that could enhance co-operation in this 
field, is considered as indispensable. A scheduled 
conference of Education Ministers of the member 
States is expected to give the necessary political 
guidance in this direction.

B. Children as vulnerable persons (at risk of 
poverty, victims of violence, trafficking, forced 
labour, unaccompanied migrant minors)

Children need to be protected from all kinds of risk. 
Especially, in cases where they constitute elements of 
particularvulnerability, by facing poverty, violence, 
trafficking, forced labour or any other kind of 
exploitation.

In the fight against Covid-19, children are rightfully 
placed in the front line of care and attention. With 
the contribution of digital technology, distant 
learning is widely used so that students, by not being 
exposed,avoid becoming a link in the tragic chain of 
victims or in the transmission of the pandemic.

What happens, however, if some children lack the 
means of access to digital technology? How can their 
right to learn be assured?

In this vein, it is crucial to highlight issues related 
to children and their fundamental rights from the 
perspective of the Council of Europe.

Greece is particularly sensitive on the issue of 
unaccompanied migrant minors, given the fact that 

a large number of them has reached the country 
through migratory flows.

We believe that our concerted stance on this issue 
should reflect the level of culture and democracy 
that characterizes European societies. Many of these 
children have suffered serious psychological traumas 
due to wars, conflicts and abandonment experienced 
in their countries of origin. Addressing these traumas 
requires interventions of psychological support 
during their integration in new environments, while 
special attention must be drawn to the current 
circumstances of the sanitary crisis.

The contribution of digital technologies is expected 
to be paramount in this case, particularly in the 
process of registering and classifying unaccompanied 
migrant minors according to their profile and 
specific needs. Digital technologies can also 
provide opportunities for distant learning through 
educational and entertainment programs destined 
to help unaccompanied minors to familiarize with 
educational realities in their new environment.

In this context, the Ministry of Foreign Affairs, in co-
operation with the Ministry of Migration and Asylum, 
will organize a special thematic event, in the form of a 
digital seminar and simulation covering the Western 
Balkans region.

C. Safeguarding the right of younger 
generations to enjoy cultural heritage unaffected 
by the impact of climate change

Cultural heritage represents a key factor for every 
people in defining their identity and position in the 
historical process as well as ensuring their historical 
continuity.

This section, in light of and in consistency with the 
relevant initiative presented by Greece at the United 
Nations in September 2019, places the focus on the 
need to develop awareness, from an early age, on the 
importance of cultural heritage and on the need to 
safeguard the right of every generation to enjoy it. 
A right that comes together with the obligation to 
hand it over to the next generation protected from 
the effects of climate change.



Every State and society must invest in a timely, 
organized and determined endeavour to mitigate 
the impact of climate change and prevent it from 
hampering the right of every generation to enjoy 
cultural heritage and take pride in it.

The Greek Ministry of Culture shall organize a digital 
exhibition dedicated to the damage inflicted on 
monuments of cultural heritage by the effects of 
climate change, with the participation of European 
countries having similar examples to display.

D. European Social Charter - Social rights in 
the framework of the Council of Europe - Impact 
of the pandemic crisis on the right of access of 
vulnerable social groups to health as a public 
good

The Greek Chairmanship intends to highlight the 
sensitivity and commitment that States, societies and 
citizens, have to display regarding the protection of 
social rights.

Action against all kinds of discrimination, racism, 
intolerance, antisemitism, hate speech, has to be 
collective and organized. Gender equality and 
equality in general, regardless of origin, religion, 
sexual orientation or any other ground, needs to 
be ensured with consistency and determination. 
Voluntary social engagement is an important asset 
for every society that needs to be further developed.

Additionally, every organized society is expected 
to ensure the protection of the rights of its citizens 
belonging to vulnerable groups, being in compelling 
need of welfare services due to their disadvantageous 
situation, aiming at their unhindered integration in 
the social fabric.

Roma, persons with disabilities, the unemployed and, 
in particular, unemployed mothers, single-parent 
families, residents of remote mountainous areas 
or islands, are only a few of the population groups, 
for which every organized society must provide 
equal access to social and public goods as housing, 
employment, satisfactory income, education, 
social insurance, medical care. It is not difficult to 

comprehend the vital importance that the above 
acquire in the current circumstances of the sanitary 
crisis.

The current circumstances of confinement have 
highlighted the issue of domestic violence and 
violence against women asyet another challenge 
emerging from the Covid-19 pandemic, falling within 
the legal framework provided for by the Council of 
Europe Convention on Preventing and Combating 
Violence against Women and Domestic Violence.

The exceptional opportunities offered by digital 
technologies in a plethora of sectors and dimensions 
are becoming more evident through the new 
everyday life of the citizens and the fight to contain 
the pandemic and to protect human life and public 
health.

Distant working, distant learning, electronic 
diagnosis and medicinal prescription, access of 
vulnerable persons to information and services, 
digital formulation and submission of requests and 
proposals, the issuing of attestations, digital market of 
goods and services are only a few of the applications 
of digital technologies that can facilitate and improve 
the life of citizens in the current situation and also 
after the return to normality.

In these challenging times, it is crucial to recall that 
securing the access of citizens to official statistics 
regarding the pandemic crisis, digital technologies 
not only contribute to consolidate a relation of 
enhanced mutual confidence between authorities 
and citizens but they also protect citizens from 
counter-productive disinformation with regard to 
the sanitary crisis and its dramatic impact on human 
life and public health. Providing accurate information 
helps to avoid causing panic and this is essential in 
times of crisis.

The Greek Chairmanship will organize an expert 
event, in order to take stock of the potential of the 
Council of Europe instruments, in particular the 
European Social Charter, and contribute to policies 
preserving social cohesion in the post Covid-19 
period.



E- Chairmanship

The Greek Chairmanship of the Council of Europe 
Committee of Ministerswill mainly function digitally, 
due to the extraordinary current circumstances.

It will be a Digital Chairmanship (E-Chairmanship).

The majority of events of the Chairmanship will take 
place through teleconferences and live streaming 
and with the use of social media which will be 
connected, as a reference, to the digital platform of 
the Greek Chairmanship.

The objective, besides protecting human life and 
public health, is to bring the Council of Europe even 
closer to the citizens and, especially, to young people. 
The E-Chairmanship will provide transmission of 
events and actions of the Council of Europe to all 
citizens through new technologies.

The E-Chairmanship is not only imposed by the 
unquestionable need to tackle the sanitary crisis and 
plan for the days to follow. It also stands as a self evident 
obligation in view of technological challenges, as the 
array of solutions and choices offered by the new 
technologies, which are considered important tools 
facilitating and enhancing access to information and 
knowledge.

After all, digital reality forms an integral part of 
citizens everyday life and defines social behavior and 
habits to a large extent.



May, 2020

Start of the Greek Chairmanship 
– Handover from the Georgian 
Chairmanship.   

15.5.2020 (Videoconference)

Event on the rights of children, with em-
phasis on unaccompanied minors, Greek 
National Commission for Human Rights 

Date tbc (Strasbourg or teleconference)

Digital Exhibition on Climate Change 
Impact on Culture Heritage, with empha-
sis on coastal areas in the Mediterranean, 
Ministry of Culture and Sports. 

Date tbc (Strasbourg or teleconference)

Digital discussion open to the pub-
lic “Covid-19 pandemic and funda-
mental freedoms”, in the framework 
of the “In discussion with …” series of 
the Greek Chairmanship through the 
E-Chairmanship digital platform . 

Date tbc (Teleconference)

June, 2020

Digital discussion “Protection of human 
life and public health in the context of a 
pandemic – Effectively responding to a 
sanitary crisis in full respect for human 
rights and for the principles of democra-
cy and the rule of law”, Ministry of Foreign 
Affairs.    

Date tbc – (Teleconference)

European Committee on Crime Problems 
(CDPC), Plenary Meeting, Ministry of 
Justice.    

Date tbc (Strasbourg or teleconference)

Conference “Constitutionalism during the 
Covid-19 pandemic”, Venice Commission 

Date tbc – (Teleconference)

Conference on Civil Protection and 
Emergency Sheltering, Conference on 
Decentralization, Ministry of Interior, 
Secretary General of Civil Protection, 
Central Union of Municipalities of Greece 
(KEDE), Central Union of Regions of Greece 
(KEPE).    

Date tbc – (Athens or teleconference)

Conference on the Strategic Action Plan 
on Human Rights and technologies in 
biomedicine, Ministry of Health, Ministry 
of Justice.   

2.6.2020 (Strasbourg or teleconference)

Event promoting Human Rights and Sport 
Governance through a revised European 
Sports Charter, Ministry of Culture and 
Sports.    

11.6.2020 (Athens or teleconference)

Round Table on Inclusive Education, 
European Commission against Racism 
and Intolerance (ECRI).   

29.6.2020 – 3.7.2020 (Strasbourg)

Steering Committee for Culture, Heritage 
and Landscape (CDCPP), Plenary session. 

30.6.2020 – 2.7.2020 (Strasbourg)

July, 2020

Youth Peace Camp 2020.  

1-8.7.2020 (Strasbourg)

HELP Annual Conference 2020 (fully on-
line), Ministry of Justice.  

8-9.7.2020 (Strasbourg)

Digital Conference “Impact of Covid-19 
on Human Rights”, Greek National 
Commission on Human Rights. 

Date tbc (Teleconference)

September, 2020

Forum on the rights of Roma, Ministry of 
Labour and Social Affairs, Central Union 
of Municipalities (KEDE), Central Union of 
Regions of Greece (KEPE).  

Date tbc (Athens)

TIMeeting of the Presidential Committee 
of the Parliamentary Assembly, Meeting of 
the Bureau of the Parliamentary Assembly, 
Hellenic Parliament.TLE  

Date tbc (Athens)

Meeting of the Standing Committee of 
the Parliamentary Assembly, Hellenic 
Parliament.   

Date tbc (Athens)

Meeting of the Political Committee of 
the Parliamentary Assembly, Hellenic 
Parliament.    

17-18.9.2020 (Chania, Crete)

Ministerial Conference “Independence of 
Justice and the Rule of Law”, Ministry of 
Justice.     

21-22.9.2020 (Athens)

Panel discussion on Climate Change, 
Human Rights and Democracy, Athens 
Democracy Forum.   

29.9.2020 (Athens)

List of events of the Greek Chairmanship

(The following list of events is indicative. Due to the extraordinary circumstances and restrictions imposed 
by the Covid-19 pandemic, a number of the events initially programmed to take place under the Greek 
Chairmanship may eventually be rescheduled or cancelled, despite the intentions of the Chairmanship. A 
significant number of events will be made feasible through digital means)



October, 2020

International Conference on Good 
Governance, Ministry of Interior, Central 
Union of Municipalities of Greece (KEDE), 
Central Union of Regions of Greece (KEPE)

Date tbc (Athens)

Working Conference “Competences for 
Democratic Culture to foster digital citi-
zenship at schools”, Ministry of Education.

Date tbc (Athens)

High level Consultation on Enhancing 
Governance in Landscape Fire 
Management, Deputy Ministry for Civil 
Protection.   

Date tbc (Athens)

Photo exhibition on vulnerable persons 
and in particular children, disabled per-
sons, unaccompanied minors and Roma, 
Ministry of Labour and Social Affairs.  

5-9.10.2020 (Strasbourg)

Annual Advisory Forum on Cultural 
Routes of the Council of Europe, Ministry 
of Culture and Sports.   

7-9.10.2020 (Chania, Crete)

30th Anniversary of the Venice 
Commission.   

9.10.2020 (Venice)

High Level Forum on Child Protection, 
Child Poverty, Forced Child Labour, 
Trafficking and Unaccompanied Minors, 
Ministry of Labour and Social Affairs. 

9-17.10.2020 (Athens)

4th Part – Session of the Parliamentary 
Assembly (PACE).   

9-12.10.2020 (Strasbourg)

“Tourism forms linked to the implemen-
tation of the Sustainable Development 
Goals of the United Nations 2030 Agenda”. 
A digital workshop will be included on a 
thematic related to the Covid-19 pandem-
ic, Ministry of Tourism.  

Date tbc – (Webinar)

Conference of Ministers responsible 
for Media and Information “Society 
Artificial intelligence – Intelligent politics 
Challenges and opportunities for media 
and democracy”.     

22-23.10.2020 (Nicosia)

Seminar on Gender Equality “The impact 
of the economic crisis as a defining factor 
for the gender equality agenda”, Ministry 
of Labour and Social Affairs.   

15-16.10.2020 (Athens)

Congress of Local and Regional Authorities. 

27-29.10.2020 (Strasbourg)

November, 2020

94th Meeting of the Steering Committee 
for Human Rights (CDDH).   

3-6.11.2020 (Athens)

Discussion “Protecting Children in the 
digital environment from sexual abuse”, 
Ministry of Citizen Protection. 

Date tbc – (Athens)

– 130th Session of the Committee of 
Ministers. – Special Commemorative Event 
“70th anniversary of the signing of the 
European Convention on Human Rights”, 
Ministry of Foreign Affairs.  

4.11.2020 (Athens)

16th Conference of Ministers responsi-
ble for Sports with a session focused on 
Human Rights in Sports.  

5.11.2020 (Slovenia)

Conference of Ministers of Education 
“An Observatory for the study of history”, 
Ministry of Education.  

9-10.11.2020

Meeting of the Legal Committee of 
the Parliamentary Assembly, Hellenic 
Parliament.   

9-10.11.2020 (Komotini, Thrace)

Regional Seminar on human trafficking, 
Ministry of Citizen Protection. 

Date tbc – (Athens)

World Democracy Forum, Discussion on is-
sues of the Social Agenda of the Council of 
Europe     

16-18.11.2020 (Strasbourg)

End of the Greek Chairmanship – 
Handover to the German Chairmanship. 

18.11.2020 (Strasbourg)  




