
  

  

 

 

Ενημερωτικό Δελτίο 

Ιανουάριος - Μάρτιος 2019 

  

Δραστηριότητα - Δημόσιες Παρεμβάσεις 

  

   

 Υποβολή υπομνήματος προς τη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας 

Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης με γραπτές 

παρατηρήσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις για την ιθαγένεια του υπό 

συζήτηση νομοσχεδίου του Υπ. Εσωτερικών  

 Κατάθεση προτάσεων στη Βουλή στο πλαίσιο της διαδικασίας 

Συνταγματικής Αναθεώρησης  

 Συμμετοχή σε ηλεκτρονική έρευνα της International Commission 

on Missing Persons - ICMP για ζητήματα σχετικά με 

αγνοούμενους μετανάστες και πρόσφυγες στη Μεσόγειο 

 Συνυπογραφή πρότασης επαναφοράς στη νομιμότητα 

ευάλωτων ατόμων που εμπίπτουν στο καθεστώς του «μη-

απελάσιμου» με τις οργανώσεις HumanRights360  και 

Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity  

 Επανεκκίνηση της πρωτοβουλίας "Άμεση Πράξη κατά της 

Ρατσιστικής Βίας" - NAFTHA με πρωτοβουλία της Ομάδας 

Θεσσαλονίκης της ΕλΕΔΑ 

 Διευρυμένη συνεδρίαση ΔΣ και κοπή πίτας της ΕλΕΔΑ σε 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη  

 

https://www.hlhr.gr/%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%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%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1/
https://www.hlhr.gr/%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%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%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1/
https://www.hlhr.gr/%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%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%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1/
https://www.hlhr.gr/%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%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%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1/
https://www.hlhr.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE/
https://www.hlhr.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE/
https://www.hlhr.gr/naftha/


  

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις  

   

 Δελτίο Τύπου σχετικά με τη μείωση της προβλεπόμενης ποινής 

για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στο σχέδιο νέου Ποινικού 

Κώδικα 

 Προσβάλλοντας προληπτικά τα δικαιώματα: προσαγωγές κατά 

περαστικών και επίδοξων διαδηλωτών 

 Το τέλος της ιερής ασυλίας 

 Υπάρχει πρόβλημα: η στοχοποίηση δικαστικών λειτουργών, η 

παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας, αλλά και οι δομικές 

καθυστερήσεις, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη 

 

  

 

Αρθρογραφία -  Κείμενα  
  

 “Ανταπόδοση για υποτιθέμενη οφειλή” Εφημερίδα των Συντακτών, 

13-2-2019, Γιάννης Ιωαννίδης, Πρόεδρος ΔΣ 

 Σχέσεις κράτους-εκκλησίας: συμβολή στη συζήτηση γύρω από 

την αναγκαιότητα του χωρισμού, Στέργιος Κοφίνης, μέλος ΕλΕΔΑ 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΕλΕΔΑ με το περιοδικό VICE, έχουν 

δημοσιευτεί τα ακόλουθα άρθρα στη στήλη Ρισπεκτ 

 Να βγουν Από τα Διαμερίσματα οι Πρόσφυγες, για να Πάνε 

που;  - Βασίλης Παπαστεργίου, Αντιπρόεδρος ΔΣ 

 Δεν Είμαι Ρατσιστής, Αλλά... -  Στεύη Κίτσου, μέλος ΔΣ 

 Η Ιστορία της Ελληνίδας Ρομά που της Πήραν το Παιδί Επειδή Δεν 

Είχε Χαρτιά  

https://www.hlhr.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80/
https://www.hlhr.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80/
https://www.hlhr.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80/
https://www.hlhr.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC/
https://www.hlhr.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC/
https://www.hlhr.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82/
https://www.hlhr.gr/%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83/
https://www.hlhr.gr/%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83/
https://www.hlhr.gr/%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83/
https://www.hlhr.gr/%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7-%CE%BF%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CE%AE/
https://www.hlhr.gr/%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%83%CF%84/
https://www.hlhr.gr/%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%83%CF%84/
https://www.vice.com/gr/article/eve84p/to-ypoyrgeio-metanasteytikhs-politikhs-bgazei-toys-prosfyges-apo-ta-spitia-toys
https://www.vice.com/gr/article/eve84p/to-ypoyrgeio-metanasteytikhs-politikhs-bgazei-toys-prosfyges-apo-ta-spitia-toys
https://www.vice.com/gr/article/59x9vz/den-eimai-ratsisths-alla?utm_campaign=sharebutton&fbclid=IwAR2H2MF9EwGP6-0Datt5U-toWpV-invneMJuygjjmpmxIJAKKYEiEC3kIE4
https://www.vice.com/gr/article/3k99kj/h-istoria-ths-ellhnidas-roma-poy-ths-phran-to-paidi-epeidh-den-eixe-xartia?utm_source=vicefbgr&fbclid=IwAR1YKe1BJrEEAU7STvURFYsmPSv1zxqGRj8xH3Rd848RYKcDFczDtQ054Ok
https://www.vice.com/gr/article/3k99kj/h-istoria-ths-ellhnidas-roma-poy-ths-phran-to-paidi-epeidh-den-eixe-xartia?utm_source=vicefbgr&fbclid=IwAR1YKe1BJrEEAU7STvURFYsmPSv1zxqGRj8xH3Rd848RYKcDFczDtQ054Ok


 

Οι Έλληνες «sans papiers» και τα «ανύπαρκτα» παιδιά τους: το 

θεμελιώδες ζήτημα δικαιωμάτων του ανθρώπου. -  Αλεξάνδρα 

Καραγιάννη, δικηγόρος και Χρήστος Ηλιάδης, Γεν. Γραμματέας 

ΔΣ της ΕλΕΔΑ 

  

 

 

 

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/) 

 

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

 

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

 

 

  

Δράση νομικής συνδρομής σε αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες στη 

Λέσβο 

 

"Support refugees' rights"  

  

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου συνεχίζει τη δράση 

νομικής συνδρομής/strategic litigation σε πρόσφυγες & αιτούντες 

άσυλο στο νησί της Λέσβου με έμφαση στην υποστήριξη ευάλωτων 

ατόμων 

 

 

https://www.vice.com/gr/article/bjexvw/o-nomotaghs-ambrosios-3anadikazetai?utm_source=vicefbgr&fbclid=IwAR1Wnm949wvfveilhaPwE8X78Fb7QL1QTNx8rFYZ3hp2k8ESyvZNiY_z6fM
http://goldendawnwatch.org/


 

 

  

 

 

 

Εκδηλώσεις 

Ιανουάριος - Μάρτιος 2019 

 

Περίπατος κατά των Διακρίσεων 

 

Ανήμερα την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού (Διεθνής Ημέρα Εξάλειψης 

των 

Φυλετικών Διακρίσεων), 21 Μαρτίου, μαζί με εκπροσώπους φορέων της 

Κοινωνίας των Πολιτών και εκπροσώπους από ευρύτερες κοινωνικές ομάδες 

που αντιμετωπίζουν διακρίσεις στην 

χώρα μας ΑΜΕΑ, ΛΟΑΤΚΙ, Ρομά, Μετανάστες, Πρόσφυγες, Οροθετικοί, 

Ηλικιωμένοι, 

Χρήστες Ψυχοδραστικών Ουσιών, Ψυχικά ασθενείς, Θρησκευτικές ομάδες, 

κ.ά., 

συμμετείχαμε στον Περίπατο κατά των Διακρίσεων 

#WAD2019 

Βαδίζοντας μαζί για έναν καλύτερο κόσμο 

 

 

 

Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, το βραβείο  «Αντιρατσισμός – Τζανέτος 

Αντύπας» απονεμήθηκε στο 

Παρατηρητήριο για τη Δίκη της Χρυσής Αυγής – GoldenDawnWatch 



 

 

 

Τη Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 

πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 

 

εκδήλωση με θέμα  

 

"Τα ανθρώπινα δικαιώματα στη νέα ψηφιακή εποχή" 

 

Εισηγήσεις πραγματοποίησαν οι: 

 

Γεώργιος Πλειός, καθηγητής Επικοινωνίας και ΜΜΕ στο Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέλος ΕΣΡ 

 

Γιάννης Παπαδόπουλος, δημοσιογράφος στην εφημερίδα «Καθημερινή» 

 

Ηλίας Τσαουσάκης, πολιτικός επιστήμονας, σύμβουλος επιχειρήσεων και 

στρατηγικής επικοινωνίας 

 

Στεύη Κίτσου, δικηγόρος, μέλος του ΔΣ ΕλΕΔΑ 

  

Σύντομη περίληψη της εισήγησης του Φίλιππου Μίτλεττον, δικηγόρου, πρ. 

Προϊστάμενου Τμήματος Ελεγκτών, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα – ΑΠΔΠΧ, Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υπεράσπιση 

των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων -AEDH, διάβασε στην αρχή της εκδήλωσης ο Γιάννης 

Ιωαννίδης, Πρόεδρος της ΕλΕΔΑ, λόγω έκτακτου κωλύματος του ομιλητή να 



 

παραβρεθεί. 

 

Τη συζήτηση συντόνισε ο επίτιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του Παν/μίου 

Αθηνών, κ.  Νίκος Αλιβιζάτος. 

 

Δείτε στο κανάλι μας στο Youtube το βίντεο της εκδήλωσης 

 

 

 

Τα δικαιώματα στο μικρόφωνο 

 

 

  

  

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

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

Συντονιστείτε! 

Κάθε Δευτέρα στις 20.00 

https://www.youtube.com/watch?v=VQIUjcei1pY


 

  

  

  

 

 

 

Ευγενική υπενθύμιση προς τα μέλη για την τακτοποίηση της 

Ετήσιας Συνδρομής για το έτος 2019 

  

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 2019 ΚΑΙ το όνομά τους  

 

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

 


