
Ενημερωτικό Δελτίο
 Απρίλιος - Ιούνιος 2017

  

Υλοποίηση Γενικής Συνέλευσης
 και 

 Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
  

Την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 έλαβε χώρα η Γενική μας Συνέλευση στην
αίθουσα εκδηλώσεων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ακαδημίας 18)
στην Αθήνα και, ταυτόχρονα, στην αίθουσα της ΕΣΗΕΜΘ  (Στρ. Καλλάρη 3) στη
Θεσσαλονίκη. 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο: 

    Πρόεδρος                    Παπαπαντολέων Κλειώ
     Α’ αντιπρόεδρος          Παπαστεργίου Βασίλης
     Β’ αντιπρόεδρος          Ιωαννίδης Γιάννης

     Γεν. Γραμματέας          Ηλιάδης Χρήστος
     Ταμίας                         Αγγελάκος Κυριάκος

 

     Μέλη οι: Τάκης Ανδρέας, Παπαγιαννάκης Λευτέρης, Κοφίνης Στέργιος και
Μουσταφά Χαλήλ

 

     Αναπληρωματικά μέλη οι: Κίτσου Σταυρούλα (Στεύη), Κεσσόπουλος
Αλέξανδρος και Μπαμπάση Αφροδίτη  

Δελτία Τύπου
   

Οι πρόσφυγες του Σκαραμαγκά, ο ΟΑΣΑ και τα λεωφορεία της Αλαμπάμα

Νέες επαναπροωθήσεις Τούρκων αιτούντων άσυλο στον Έβρο

Συντεταγμένες επαναπροωθήσεις στην Τουρκία;

http://www.hlhr.gr/%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AC-%CE%BF-%CE%BF%CE%B1%CF%83%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9/
http://www.hlhr.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%89%CE%B8%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD/
http://www.hlhr.gr/%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%89%CE%B8%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD/


Κοινό Δελτίο Τύπου των μελών του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών
Ρατσιστικής Βίας με θέμα τις Επιθέσεις Αιτούντων Άσυλο στη Λέρο 

Ρατσιστικός λόγος: ελευθερία της έκφρασης ή αδίκημα ;

Δικαίωμα στη στέγη: για μια πολιτική προστασίας της κύριας κατοικίας και
όχι πλειστηριασμών

Καταναγκαστική εργασία και ελληνική δικαιοσύνη

Δραστηριότητα - Δημόσιες Παρεμβάσεις
  

Συμμετοχή στην εθνική συνάντηση φορέων που δραστηριοποιούνται σε
ζητήματα κοινωνικής ένταξης των προσφύγων, που διοργάνωσε η
ΑΝΤΙΓΟΝΗ-Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την
Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία (Αθήνα, 20 Ιουνίου 2017)

Κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς στην εισαγγελία ΑΠ σχετικά με
τις ρατσιστικές επιθέσεις στον Ασπρόπυργο (Αθήνα, 19 Ιουνίου 2017)

Συμμετοχή στο φόρουμ του Συντονιστικού Κέντρου για θέματα
μεταναστών και προσφύγων του Δήμου Αθηναίων

Συμμετοχή στη συνέντευξη τύπου που διοργάνωσε το ΔΣ της Ένωσης
Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης και το Δίκτυο
 «Χάρτα της Ειδομένης» για την ενίσχυση των δεοντολογικών αρχών στη
δημοσιογραφική κάλυψη θεμάτων σχετικά με πρόσφυγες, μετανάστες και
μειονότητες  (Θεσσαλονίκη, 14 Ιουνίου 2017) 

Συνυπογραφή ανοιχτής επιστολής προς τα μέλη του Κοινοβουλίου
της Ουγγαρίας σχετικά με σχέδιο νόμου για τη «διαφάνεια των
οργανώσεων που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό» (12 Ιουνίου 2017)

Κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς στην εισαγγελία ΑΠ σχετικά με τις
καταγγελίες για επαναπροωθήσεις Τούρκων πολιτών στον
Έβρο(Αθήνα, 12 Ιουνίου 2017)

Συμμετοχή σε εκδήλωση-συζήτηση του ΕΛΙΑΜΕΠ με θέμα «Η
εκπαίδευση των προσφύγων στην Ελλάδα: αποτίμηση και εμπειρία
ενός χρόνου λειτουργίας» (Αθήνα, 12 Ιουνίου 2017)

Συμμετοχή στο πάνελ της εκδήλωσης Athens Pride με θέμα "Παγκόσμια
πραγματικότητα και καθημερινή ζωή: Υπάρχει κεκτημένο στα
LGBTQI+ δικαιώματα;” (Αθήνα, 9 Ιουνίου 2017)

http://rvrn.org/2017/05/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/
http://www.hlhr.gr/%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%AD%CE%BA%CF%86%CF%81/
http://www.hlhr.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B3%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CF%80%CF%81/
http://www.hlhr.gr/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE/


Κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς για τα περιστατικά ρατσιστικής
συμπεριφοράς από οδηγούς λεωφορείων του ΟΑΣΑ στο Σκαραμαγκά
(Αθήνα, 2 Ιουνίου 2017)

Συνάντηση με τον Πρόξενο της Παλαιστίνης κ. Muhanad Jarrar σχετικά
με τις συνθήκες κράτησης πολιτικών κρατουμένων στις ισραηλινές
φυλακές (Αθήνα, 31 Μαΐου 2017) 

Συνάντηση της ομάδας Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη, 30 Μαΐου 2017)

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της European Association for the
Defense of Human Rights (AEDH), στης οποίας το ΔΣ μετέχει η ΕλΕΔΑ
με εκπρόσωπο τον Φ. Μίτλεττον (Βρυξέλλες, 27-28 Μαΐου 2017)

Διατύπωση προτάσεων σε σχέση με το υπό διαμόρφωση Στρατηγικό
Σχέδιο για το σωφρονιστικό σύστημα  

Συμμετοχή του Αντιπροέδρου ΔΣ στην εκδήλωση με θέμα
"Αντιρατσιστικός Νόμος και Ελευθερία του Λόγου" που διοργάνωσε το
Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών - Μάρκος Δραγούμης (ΚΕΦίΜ) (Αθήνα,
18 Μαΐου 2017)

Συμμετοχή των μελών της Ένωσης, Τάκη Ανδρέα και Τσιτσελίκη Κων/
νου, στην Εσπερίδα με θέμα "Αστική Εγκατάσταση Προσφύγων"
(Θεσσαλονίκη, 10 Μαΐου 2017).

Μετάβαση μέλους της Ένωσης στη Λέρο, κατόπιν σχετικής
πρόσκλησης, για τη διερεύνηση επιθέσεων ρατσιστικής βίας που
έλαβαν χώρα στο νησί από την 2α-5-2017 έως και την 4η-5-2017 με
θύματα αιτούντες άσυλο 

Συμμετοχή στο σεμινάριο που οργάνωσε η Διεθνής Ομοσπονδία
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (FIDH)  πάνω σε θέματα δικτύωσης και
επικοινωνίας μεταξύ των μελών-οργανώσεων (Βρυξέλλες, 26-27
Απριλίου 2017)

Συνυπογραφή ανοιχτής επιστολής προς τις αρχές του
Βahrain ζητώντας την απέλαση των Nabeel Rajab, αναπληρωτή ΓΓ
της FIDH και προέδρου του Bahrain Center for Human Rights (BCHR) και
του Abdulhadi Al-Khawaja, ιδρυτικού μέλους και πρώην προέδρου
του BCHR (https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-
defenders/bahrain-appeal-to-release-nabeel-rajab-and-abdulhadi-al-
khawaja-and?var_mode=calcul) (25 Απριλίου 2017)

 

https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/bahrain-appeal-to-release-nabeel-rajab-and-abdulhadi-al-khawaja-and?var_mode=calcul


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 

Συνεχίζονται οι χρηματοδοτούμενες δράσεις:  

Νομική συμβουλευτική σε πρόσφυγες σε Θεσσαλονίκη & Αθήνα στο
πλαίσιο του έργου “Provision of legal and other essential information
to refugees” (www.rights4refugees.gr)
Golden Dawn Watch: πρωτοβουλία για την παρακολούθηση της δίκης
της ΧΑ (http://goldendawnwatch.org/)
Παροχή νομικής συμβουλευτικής προσφύγων  στο πλαίσιο του
έργου Refugees Assistance Collaboration Thessaloniki -
REACT (http://www.react-thess.gr/)
Nομική υποστήριξη προσφύγων σε συνεργασία με την ισπανική
οργάνωση Stop Mare Mortum
Έρευνα, καταγραφή και ευαισθητοποίηση για τα εγκλήματα μίσους
- C.O.N.T.A.C.T
Δίκτυο δικαιωμάτων του  ανθρώπου, FRANET, μαζί με το Κέντρο
Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Εκδηλώσεις
 Απρίλιος - Ιούνιος 2017

Συνδιοργάνωση Σεμιναρίου με το 
 Comité Européen Droit Ethique et Psychiatrie - CEDEP

 και την 
 Σχολή Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών σπουδών  του Πανεπιστημίου

Μακεδονίας
 με θέμα

 «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ, ΑΣΥΛΟ και ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»
 

http://www.cedep-europe.eu/ 
 

25, 26 και 27 Μαΐου  2017
 Θεσσαλονίκη

«ΜΑΖΙ» για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων 
 

https://us11.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1590605
http://goldendawnwatch.org/
http://www.thessaloniki.gr/
https://stopmaremortum.org/
http://reporthate.eu/about-us/
http://www.cedep-europe.eu/%C2%A0


21 Ιουνίου 2017
 

Νομισματικό Μουσείο 
 Αθήνα

Τα Δικαιώματα στο μικρόφωνο

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία για τη φετινή σεζόν η ραδιοφωνική εκπομπή «Εν
Δικαίω», που μεταδιδόταν κάθε Παρασκευή από τους 102 fm & διακτυακά μέσω

του  
 http://webradio.ert.gr/102fm/

http://webradio.ert.gr/102fm/

