
  

  

 

 

Ενημερωτικό Δελτίο 
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       Δραστηριότητα - Δημόσιες Παρεμβάσεις 

  

  

 Υποστήριξη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας της 

αίτησης ακυρώσεως για τον εκκλησιασμό και την προσευχή 

στα σχολεία 

 Συμμετοχή στην ακρόαση προς την Επιτροπή Υπουργών 

του Συμβούλιο της Ευρώπης, Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και Κράτους Δικαίου, Τμήμα για την Εκτέλεση 

των Αποφάσεων της ΕΣΔΑ, με θέμα την κατάσταση στις 

ελληνικές φυλακές και την εξέταση της ομάδας υποθέσεων 

Νησιώτης. Δείτε την σχετική Έκθεση εδώ 

 Κατάθεση Παρέμβασης ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας υπέρ του κύρους της απόφασης του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με τις 

επιτρεπτές κοσμικές χρήσεις της Ροτόντας Θεσσαλονίκης, 

μνημείου πολιτιστικής κληρονομιάς 

 Συνυπογραφή ανακοίνωσης σχετικά με την κατάσταση στη 

Μόρια "Χειρότερη από ποτέ η κατάσταση στη Μόρια παρά τις 

εξαγγελίες των Αρχών" 

 Συνυπογραφή επιστολής σχετικά με την ποινική δίωξη των Sarah 

Mardini και του Seán Binder "Η βοήθεια δεν είναι έγκλημα: 

https://hudoc.exec.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22nisiotis%22],%22EXECIdentifier%22:[%22004-15760%22],%22EXECDocumentTypeCollection%22:[%22CEC%22]}
https://hudoc.exec.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22nisiotis%22],%22EXECIdentifier%22:[%22004-15760%22],%22EXECDocumentTypeCollection%22:[%22CEC%22]}
http://www.hlhr.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%CF%82/
http://www.hlhr.gr/%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AD-%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CF%8C%CF%81/
http://www.hlhr.gr/%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AD-%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CF%8C%CF%81/
http://www.hlhr.gr/%CE%B7-%CE%B2%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%AF%CF%80/


 

στάσου δίπλα στους ανθρωπιστές και ενάντια στην 

ποινικοποίηση της αλληλεγγύης" 

 Συνυπογραφή επιστολής στο πλαίσιο της Καμπάνιας για την 

Πρόσβαση στο Άσυλο με θέμα: ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΕ: 

ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ & ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΓΙΑ 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

  

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις  

   

  Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και η εφευρετικότητα των 

διακρίσεων 

 

  

  

 

 

 

Το παρατηρητήριο για τη δίκη της Χρυσής Αυγής 

Golden Dawn Watch 

  

  

Η πρωτοβουλία Golden Dawn Watch,  μετά από την περίοδο των 

διακοπών, συνεχίζει την παρακολούθηση της δίκης της Χρυσής Αυγής  

Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις της δίκης 

http://goldendawnwatch.org/ 

Facebook 

Twitter 

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

 

Η Ένωση στηρίζει την καμπάνια του Παρατηρητηρίου 

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

 

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

http://www.hlhr.gr/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CE%B7%CF%83-%CE%B5%CE%B5-%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%83-%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B5%CF%83-%CE%BC%CE%B7/
http://www.hlhr.gr/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CE%B7%CF%83-%CE%B5%CE%B5-%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%83-%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B5%CF%83-%CE%BC%CE%B7/
http://www.hlhr.gr/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CE%B7%CF%83-%CE%B5%CE%B5-%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%83-%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B5%CF%83-%CE%BC%CE%B7/
http://www.hlhr.gr/%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AE-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B4%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9/
http://www.hlhr.gr/%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AE-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B4%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9/
http://goldendawnwatch.org/
https://www.facebook.com/Goldendawnwatch/
https://twitter.com/goldendawnwatch


 

 

 

Υλοποίηση δράσης νομικής συνδρομής σε αιτούντες άσυλο & 

πρόσφυγες στη Λέσβο 

 

"Support refugees' rights"  

  

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου συνεχίζει την 

δράση νομικής συνδρομής/strategic litigation σε πρόσφυγες & αιτούντες 

άσυλο στο νησί της Λέσβου με έμφαση στην υποστήριξη ευάλωτων 

ατόμων 

  

 

 

 

Εκδηλώσεις 

Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2018 

 

Την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στην 

Αθήνα ανοιχτή εκδήλωση - συζήτηση με αφορμή την αίτηση ακύρωσης 

για τον εκκλησιασμό και την προσευχή στα σχολεία  

με θέμα 

«Σχολείο και Θρησκευτική ελευθερία" 

Συμμετείχαν οι 

-  Σταύρος Θεοδωράκης, Επικεφαλής κόμματος Το Ποτάμι 

  

-  Νίκος Φίλης, πρώην Υπουργός Παιδείας, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 

 

-  Κωνσταντίνος Μενουδάκος, Πρόεδρος ΑΠΔΠΧ, πρώην Πρόεδρος 

ΣτΕ  

 

Σύντομες παρεμβάσεις για το θέμα  έκανε ο   

- Γιάννης Φ. Ιωαννίδης, δικηγόρος, Αντιπρόεδρος της ΕλΕΔΑ 

και ο 

- Κλεάνθης Βουλαλάς, εκπαιδευτικός και ένας εκ 

των υπογραφόντων την αίτηση ακυρώσεως  

Δείτε την εκδήλωση στο κανάλι μας στο Youtube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ctDYRzrrlnU&t=3309s


 

  

 

 

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, 

 

στο πλαίσιο των δράσεων Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου 

του Δήμου Αθηναίων, 

 

συνδιοργάνωσε την ανοιχτή εκδήλωση με θέμα «Αόρατοι «άλλοι» και 

υπερβολικά ορατοί»  

  

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 



 

 

 

Τα δικαιώματα επιστρέφουν στο μικρόφωνο 

 

 

  

  

Η ραδιοφωνική εκπομπή «Εν Δικαίω» επιστρέφει στους 102 fm & 



 

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

Συντονιστείτε! 

Kάθε Δευτέρα 20.00 - 21.00  

  

  

 

 

 

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 
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Συνδρομητές Newsletter ΕΕΔΑ  

 

Our mailing address is:  

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 

Βαλτετσίου 16 

Athens, 10680 

Greece 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list  
  

 

https://hlhr.us11.list-manage.com/profile?u=99543fbbbec5f913b58c54f3e&id=05a7995ebd&e=%5bUNIQID%5d
https://hlhr.us11.list-manage.com/unsubscribe?u=99543fbbbec5f913b58c54f3e&id=05a7995ebd&e=%5bUNIQID%5d&c=0dde822eea
http://www.hlhr.gr/
http://www.facebook.com/eedap
http://www.twitter.com/Hellenic_League
https://www.youtube.com/channel/UC9Vr_2Yot1NXzk2113lj1EQ

