
  

  

 

 

Ενημερωτικό Δελτίο 

Απρίλιος - Ιούνιος 2018 

  

  

       Δραστηριότητα - Δημόσιες Παρεμβάσεις 

  

  

 Συνάντηση με την Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 

Συμβουλίου της Ευρώπης κα Dunja Mijatović (Αθήνα, 

26/6/2018) 

 Προσφυγή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων για 

την αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στα 

απολυτήρια Γυμνασίου και Λυκείου  (22/6/2018) 

 Αποστολή επιστολής από κοινού με την 

οργάνωση Generation 2.0 RED προς τον Ειδικό Τομεακό 

Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά 

με παρατηρούμενες καθυστερήσεις στους χρόνους 

απόδοσης Ελληνικής Ιθαγένειας από την αρμόδια υπηρεσία 

στη Θεσσαλονίκη (Αθήνα, 20/6/2018) 

 Συμμετοχή στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Ελληνικό Ίδρυμα 

Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής - ΕΛΙΑΜΕΠ, στο πλαίσιο 

του ευρωπαϊκού προγράμματος «Towards a Citizens’ Union», με 

θέμα "Dilemmas of Democracy: Is There Any Meaningful Role 

for Citizens in Europe?" (Αθήνα, 15/6/2018)  

 Συμμετοχή στη κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς 

Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, της Διαρκούς Επιτροπής 



Δημόσιας Διοίκησης και Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και της 

Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου με θέμα ημερήσιας διάταξης "Τα δικαιώματα του 

ανθρώπου και το κράτος δικαίου στην Ελλάδα – Προκλήσεις" 

(ολόκληρη η συνεδρίαση εδώ) (Αθήνα, 13/6/2018) 

 Χαιρετισμός στην εκδήλωση ευαισθητοποίησης που διοργάνωσε 

η  Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ) με 

θέμα Ενημέρωση, Ψυχοεκπαίδευση, 

Αλληλεπίδραση σε Τραυματικές Καταστάσεις 

που αφορούν το Προσφυγικό Πεδίο (Αθήνα, 9/6/2018) 

 Συμμετοχή στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δικηγορικός 

Σύλλογος Πατρών με αφορμή τη σύσταση Επιτροπής 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα "Ανθρώπινα Δικαιώματα 

στην Κρίση" (Πάτρα, 1/6/2018) 

 Χαιρετισμός στην διημερίδα που διοργάνωσε το 

Διαπανεπιστημιακό – Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην 

Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία με τίτλο: «Συμβουλευτική και 

Εποπτεία επαγγελματιών επικεντρωμένη στα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα» (Αθήνα, 18/5/2018) 

 Συμμετοχή στην εκδήλωση για το Δικαίωμα στην Αντίρρηση 

Συνείδησης που διοργάνωσε το Ελληνικό Τμήμα της 

Διεθνούς Αμνηστίας (Αθήνα, 14/5/2018) 

 Αποστολή υπομνήματος υπόψη της Διαρκούς Επιτροπής 

Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης 

της Βουλής σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου 

Μεταναστευτικής Πολιτικής  (Αθήνα, 27/4/2018) 

 Συμμετοχή στο τελικό συνέδριο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

Arrival Cities. Ομιλία με θέμα "The european contradiction: 

planning integration - implementing exclusion" (Βρυξέλλες, 

23-24/4/2018) 

 Συμμετοχή στη συνάντηση γνωριμίας και εργασίας εμπλεκόμενων 

https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#bb578111-0ef2-40e1-abcd-a90300e9932f


στην ένταξη μεταναστών που διοργάνωσε το Συμβούλιο 

Ένταξης Μεταναστών Πειραιά  (Πειραιάς, 18/4/18)  

 

 

  

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις  

   

 Συνυπογραφή επιστολής προς τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών 

Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων (LIBE) σχετικά με τη κατάσταση στην Ουγγαρία  

 Δικαστική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου τρανς πρόσφυγα 

 Η ΕλΕΔΑ προσφεύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων για 

την αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στα 

απολυτήρια Γυμνασίου και Λυκείου 

 Το Κράτος Δικαίου ισχύει για όλους 

 Μεταδελτίο: Μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος (whistleblowers): 

Δημοσιογραφία και έννομη τάξη 

 Οι δήθεν «αγανακτισμένοι πολίτες» είναι η φασιστική απειλή 

 Ανακοίνωση σχετικά με την υπόθεση Τουργκούτ Καγιά 

 Ανακοίνωση για τις επιθέσεις κατά αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας 

 Συνυπογραφή κοινού Δελτίου Τύπου στο πλαίσιο της Καμπάνιας 

 για την Πρόσβαση στο Άσυλο με θέμα "Όχι άλλες παραβιάσεις 

των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο στο βωμό της Κοινής 

Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας" 

 Ανακοίνωση σχετικά με την εκδίκαση της υπόθεσης του 

Παναγιώτη Ασπιώτη 

 Ανακοίνωση σχετικά με την υπεράσπιση των 35 κατηγορουμένων 

http://www.hlhr.gr/en/call-libe-committee-members-adopt-strong-resolution-situation-hungary/
http://www.hlhr.gr/en/call-libe-committee-members-adopt-strong-resolution-situation-hungary/
http://www.hlhr.gr/en/call-libe-committee-members-adopt-strong-resolution-situation-hungary/
http://www.hlhr.gr/en/call-libe-committee-members-adopt-strong-resolution-situation-hungary/
http://www.hlhr.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82/
http://www.hlhr.gr/%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B5%CF%8D%CE%B3%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF/
http://www.hlhr.gr/%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B5%CF%8D%CE%B3%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF/
http://www.hlhr.gr/%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B5%CF%8D%CE%B3%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF/
http://www.hlhr.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%85%CE%B5%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%83/
http://www.hlhr.gr/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%84%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%83/
http://www.hlhr.gr/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%84%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%83/
http://www.hlhr.gr/%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%BD-%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%AF/
http://www.hlhr.gr/%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%84-%CE%BA/
http://www.hlhr.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CE%B1%CE%BC%CE%AC/
http://www.hlhr.gr/%CF%8C%CF%87%CE%B9-%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89/
http://www.hlhr.gr/%CF%8C%CF%87%CE%B9-%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89/
http://www.hlhr.gr/%CF%8C%CF%87%CE%B9-%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89/
http://www.hlhr.gr/%CF%8C%CF%87%CE%B9-%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89/
http://www.hlhr.gr/%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84/
http://www.hlhr.gr/%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84/
http://www.hlhr.gr/%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-35-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86/


 

προσφύγων & αιτούντων άσυλο από την Μόρια της Λέσβου 

 Σχετικά με τις ρατσιστικές επιθέσεις στη Μυτιλήνη 

 Κοινή δήλωση υποστήριξης της Καμπάνιας για την Πρόσβαση στο 

Άσυλο στους 35 της Μόριας και στους 8 της Πέτρου Ράλλη  

 Σχετικά με την υπόθεση της Μαρίας Εφίμοβα 

 Δικαίωμα στην εκπαίδευση και δικαίωμα στη ζωή 

 

  

Αρθρογραφία  
  

 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: Οπισθοφυλακή της 

χριστιανικής εκπαίδευσης των ελληνοπαίδων 

  

 

 

Το παρατηρητήριο για τη δίκη της Χρυσής Αυγής 

Golden Dawn Watch 

  

  

Η πρωτοβουλία Golden Dawn Watch  συνεχίζει την παρακολούθηση 

της δίκης της Χρυσής Αυγής  

(http://goldendawnwatch.org/) 

 

------------------------------------------- 

  

Τον Απρίλιο πραγματοποιήθηκαν δύο εκδηλώσεις στις οποίες 

προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ «Golden Dawn Girls» του Νορβηγού 

σκηνοθέτη Håvard Bustnes:  

- Μια εκδήλωση στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (Τετάρτη, 18 Απριλίου) 

με προβολή του ντοκιμαντέρ και συζήτηση με τους δημοσιογράφους 

Δημήτρη Ψαρρά (Εφ. Συντακτών) και Patrick Strickland (Al Jazeera) 

http://www.hlhr.gr/%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
http://www.hlhr.gr/%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%83-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1/
http://www.hlhr.gr/%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%83-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1/
http://www.hlhr.gr/%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CF%86%CE%AF%CE%BC/
http://www.hlhr.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BC/
http://www.hlhr.gr/%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%BF%CF%86%CF%85%CE%BB/
http://www.hlhr.gr/%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%BF%CF%86%CF%85%CE%BB/
http://goldendawnwatch.org/


 

σχετικά με την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. 

(Δείτε τη συζήτηση από το livestreaming στο link https://goo.gl/7Y3vbM) 

και 

- μια εκδήλωση στον Κινηματογράφο Ααβόρα (Κυριακή, 22 Απριλίου) με 

προβολή του ντοκιμαντέρ «Golden Dawn Girls» και συζήτηση με τον 

σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ "Cleaner" Κωνσταντίνου Γεωργούση, το 

οποίο επίσης προβλήθηκε, καθώς και με τους Θανάση Καμπαγιάννη, 

συνήγορο Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, και Κωστή 

Παπαιωάννου, τ. Γ.Γ. Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μέλος του Golden 

Dawn Watch.  

 

(Σημείωση:Οι προβολές έγιναν σε συνεργασία του Roza Luxemburg με τους Al Jazeera English, 

το Witness - Al Jazeera, το Νορβηγικό Ινστιτούτο Aθηνών, το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, το 

Golden Dawn Watch, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, το 

Vouliwatch, την Πολιτική Αγωγή του αντιφασιστικού κινήματος Jail Golden Dawn) 

 

------------------------------------------- 

 

Η Ένωση στηρίζει την καμπάνια του Παρατηρητηρίου 

"Η δίκη της Χρυσής Αυγής συνεχίζεται. Ενημερώσου" #GDtrial 

 

------------------------------------------- 

 

 

 

Έναρξη νέα δράσης νομικής συνδρομής σε πρόσφυγες/αιτούντες 

άσυλο  

 

"Support refugees' rights"  

  

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ξεκινάει νέα δράση 

νομικής συνδρομής/strategic litigation σε πρόσφυγες & αιτούντες 

άσυλο στη Μυτιλήνη 

 

 

 

Εκδηλώσεις 

Απρίλιος - Ιούνιος 2018 

https://goo.gl/7Y3vbM


 

 Η Ένωση πραγματοποίησε την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 εκδήλωση στην 

Αθήνα 

 

με θέμα 

 

«Μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος (whistleblowers): Δημοσιογραφία 

και έννομη τάξη» 

 

  

Εισηγήσεις πραγματοποίησαν οι: 

- Γιάννης Παπαδόπουλος, δημοσιογράφος: Το τίμημα της αποκάλυψης 

της αλήθειας και η ελλιπής προστασία των πληροφοριοδοτών. Από τα 

Pentagon Papers στη Χρυσή Αυγή 

  

- Νικόλας Λεοντόπουλος, δημοσιογράφος: Γιατί δεν έχουμε 

whistleblowers στην Ελλάδα και τι να κάνουμε για να αποκτήσουμε 

  

- Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή, επίκουρη καθηγήτρια 

Συνταγματικού Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο: Η συνταγματική 

θεώρηση του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος 

  

- Μαρία Εφίμοβα, whistleblower: H υπόθεση της Pilatus Bank στη Μάλτα 

  

Δείτε το βίντεο της εκδήλωσης στο κανάλι της Ένωσης στο Youtbe εδώ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bBKaSx3ROOk


 

 

 

Η Ένωση πραγματοποίησε την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 εκδήλωση 

στη Θεσσαλονίκη 

 

με θέμα 

 

«Θρησκευτική ελευθερία και σχολείο» 

  

 

Εισηγήσεις πραγματοποιήσαν οι: 

•    Λίνα Παπαδοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου - ΑΠΘ  

 

•    Κωνσταντίνος Τσιούμης, Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών 

Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ 

 

•    Αθανάσιος Νευροκοπλής, Θεολόγος, Διευθυντής του Αρσάκειου 

Γυμνασίου Θεσσαλονίκης 

 

•    Κλεάνθης Βουλαλάς, Δάσκαλος – 132ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας  

 

 



 

  

 

 

 

 

Ευγενική υπενθύμιση προς τα μέλη για την τακτοποίηση της 

Ετήσιας Συνδρομής για το έτος 2018 

  

Για την τακτοποίηση της ετήσιας συνδρομής τους, τα μέλη της ένωσης μπορούν να καταθέτουν 

το αντίστοιχο ποσό (20,00 ευρώ) στον λογαριασμό της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου στην Τράπεζα Πειραιώς στον αριθμό IBAN : GR44 0172 0500 0050 5001 3207 

041 με αιτιολογία : Ετήσια Συνδρομή 2018 ΚΑΙ το όνομά τους  

 

Για την εγγραφή νέων μελών, δείτε το αντίστοιχο πεδίο στο site μας www.hlhr.gr 
  

 


