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1. Αντί Προλόγου  
 

Ο απολογισμός δράσεων της Ένωσης την τελευταία διετία αντικατοπτρίζει τις προκλήσεις για 

τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ελλάδα και διεθνώς: από τις διαχρονικές ελλείψεις για τα 

ζητήματα Κράτους Δικαίου και Δημοκρατίας μέχρι τις καινοφανείς καταστάσεις που 

βιώσαμε, εν μέσω διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων και, από την περασμένη χρονιά, με 

την πρωτόγνωρη δοκιμασία της πανδημίας. Ένα ιστορικό σωματείο υπεράσπισης 

δικαιωμάτων κρίνεται από το βαθμό που ανταποκρίνεται σε παλιές και νέες προκλήσεις. Από 

τον τρόπο με τον οποίο, ενώ μεριμνά για να διαφυλάσσει τη βαριά κληρονομιά του στην 

υπεράσπιση των αρχών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, πεδία δράσης «κλασικά», 

που όμως δεν χάνουν ποτέ την κρισιμότητά τους, ταυτόχρονα εμπλουτίζει τη δράση του σε 

νέα πεδία, με νέες μεθόδους και εργαλεία. Ο απολογισμός που τίθεται στην κρίση των μελών 

αποτυπώνει το αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας στην οποία συνεισέφεραν όλες οι 

διαθέσιμες δυνάμεις μας. Το 2023 θα συμπληρώνονται 70 χρόνια από την ίδρυση του 

σωματείου μας και ελπίζουμε αυτή η διετία να είναι και παραγωγική και ανανεωτική. Γιατί 

οι καταστατικοί σκοποί μας θα είναι και τότε επίκαιροι. 

Γιάννης Φ. Ιωαννίδης 

Πρόεδρος ΔΣ ΕλΕΔΑ 

 

2. To Διοικητικό Συμβούλιο 
 

Στις 28 Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ένωσης για την περίοδο 2019 -2021. Το νέο ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα στις 

4 Μαΐου 2017 ως εξής:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιάννης Ιωαννίδης 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’: Ανδρέας Τάκης  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’: Βασίλης Παπαστεργίου 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λευτέρης Παπαγιαννάκης  

ΤΑΜΙΑΣ: Κατερίνα Πουρναρά  
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Μέλη: Ανδρέας Βασιλείου, Φωτεινή Κοκκινάκη, Χαλήλ Μουσταφά, Αλέξανδρος Σακελλαρίου  

Αναπληρωματικά μέλη: Στεύη Κίτσου, Νίκος Κουραχάνης, Φίλιππος Μίτλεττον 

3. Επιστημονικές Συνεργάτιδες 
 

Υπεύθυνη Προγραμμάτων και Ανάπτυξης: Μαριτίνα Παπαμήτρου 

Υπεύθυνη Συνηγορίας: Γεωργία Σπυροπούλου 

4. Παρεμβάσεις 
 

Αστυνομική αυθαιρεσία 

Περιστατικά αστυνομικής βίας που σημειώθηκαν σε δημόσιους χώρους απασχόλησαν την 

ΕλΕΔΑ καθ’όλη την περίοδο αναφοράς. Συμμετέχοντας στο δημόσιο διάλογο η ΕλΕΔΑ 

τοποθετήθηκε με την έκδοση των κάτωθι δελτίων τύπου: 

 

• Δελτίο Τύπου για τα περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας  

 

• Σε συνέχεια του ως άνω αναφερόμενου δελτίο τύπου η ΕλΕΔΑ κατέθεσε αναφορά 

στο Συνήγορο του Πολίτη ο οποίος έχει εκ του νόμου 4443/2016 την αρμοδιότητα να 

λειτουργεί ως Μηχανισμός διερεύνησης αυτών των καταγγελιών και δύναται να 

επεμβαίνει και αυτεπαγγέλτως.  

• Με τα όπλα δεν παίζουμε  

• Από την αρχή των περιοριστικών  μέτρων οι αναφορές για χρήση ακραίας 

αστυνομικής βίας ως μέσο τήρησης των μέτρων πολλαπλασιάστηκαν. Η ΕλΕΔΑ 

τοποθετήθηκε με την έκδοση των παρακάτω δελτίων τύπου: 

Ο ιός της αστυνομικής αυθαιρεσίας 

Ο ιός δεν μεταδίδεται από την ατμόσφαιρα, η ατμόσφαιρα όμως αποπνέει 

αυθαιρεσία. 

Τι κάνει τελικά η αστυνομία 

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-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%85%ce%bd/
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-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%85%ce%bd/
https://www.hlhr.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b5/
https://www.hlhr.gr/%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%cf%8c%cf%80%ce%bb%ce%b1-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b6%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5/
https://www.hlhr.gr/%ce%bf-%ce%b9%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%85%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b1%cf%85%ce%b8%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82/
https://www.hlhr.gr/%ce%bf-%ce%b9%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%85%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b1%cf%85%ce%b8%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82/
https://www.hlhr.gr/%ce%bf-%ce%b9%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b4%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%84%ce%bc%cf%8c%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%b9/
https://www.hlhr.gr/%ce%bf-%ce%b9%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b4%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%84%ce%bc%cf%8c%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%b9/
https://www.hlhr.gr/%cf%84%ce%b9-%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b7-%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%85%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1/
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• Τέλος, αναφορικά με τις πρόσφατες ρυθμίσεις για τη φύλαξη στα πανεπιστήμια με 

τη δημιουργία πανεπιστημιακής αστυνομίας, η ΕλΕΔΑ διοργάνωσε διαδικτυακή 

εκδήλωση τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021. 

Στη συζήτηση συμμετείχαν: 

- Άγγελος Συρίγος, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Καθηγητής Παντείου 

Πανεπιστημίου 

- Ξενοφών Κοντιάδης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου και Πρόεδρος του 

Ιδρύματος Τσάτσου 

- Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, Καθηγητής, Κοσμήτορας στη σχολή Οικονομικών και 

Περιφερειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Τη συζήτηση συντόνισε ο Γιάννης Ιωαννίδης, Πρόεδρος της ΕλΕΔΑ. 

 

Προσφυγικό – Μεταναστευτικό 

Κατά την περίοδο 2019-2021, τα ζητήματα που αφορούν το προσφυγικό ήταν πολλαπλά, με 

κυριότερη την κρίση που σημειώθηκε στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο, τον 

Φεβρουάριο του 2020. Αλλαγές στην νομοθεσία του ασύλου, θεσμικές αλλαγές και συνθήκες 

διαρκώς επιδεινούμενες προκάλεσαν την παρέμβαση της ΕλΕΔΑ. Οι κυριότερες παρεμβάσεις 

ήταν οι: 

• Συνέντευξη τύπου των 6 οργανώσεων για το Σχέδιο Νόμου για το Άσυλο και τη Διε-

θνή Προστασία 

Στις 29 Οκτωβρίου 2010 διενεργήθηκε συνέντευξη τύπου που κάλεσαν οι 

οργανώσεις Γιατροί Χωρίς Σύνορα – Ελληνικό Τμήμα, Διεθνής Αμνηστία – Ελληνικό 

Τμήμα, Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Ελληνικό Συμβούλιο για 

τους Πρόσφυγες, Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων και HumanRights360, για το Σχέδιο 

Νόμου Περί Διεθνούς Προστασίας, που περιελάμβανε μια συνολική μεταρρύθμιση 

του ελληνικού συστήματος υποδοχής και ασύλου. Στη συνέντευξη τύπου, 

τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι των 6 οργανώσεων, ενώ παρενέβησαν και άλλες 

οργανώσεις που εργάζονται στο πεδίο του προσφυγικού και μεταναστευτικού. Τη 

συνέντευξη συντόνισε ο Γιάννης Παπαδόπουλος, δημοσιογράφος στην Καθημερινή. 

• Πέντε μήνες μετά την ανάκληση της εγκυκλίου σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε 

ξένους υπηκόους με έγγραφο του αρμόδιου Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων και δύο μήνες μετά την ψήφιση του Ν. 4369/2019 Περί Διεθνούς 

Προστασίας, τα διοικητικά εμπόδια στην αδυναμία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας 

https://www.youtube.com/watch?v=W9vnVVMl0BU
about:blank
about:blank
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και σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους αιτούντες διεθνή προστασία και τους 

αλλοδαπούς, ιδίως ανηλίκους (συνοδευόμενους ή ασυνόδευτους) συνεχίζονταν. Η 

ΕλΕΔΑ μαζί με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα – Ελληνικό Τμήμα, τη Διεθνή Αμνηστία – 

Ελληνικό Τμήμα και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες διοργάνωσαν 

συνέντευξη τύπου για την πρόσβαση στην υγεία των αιτούντων άσυλο και των 

ασυνόδευτων παιδιών. Στη συνέντευξη τύπου, τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι των 4 

οργανώσεων. Τη συνέντευξη τύπου συντόνισε ο δημοσιογράφος Δημήτρης 

Αγγελίδης. 

Η ΕλΕΔΑ εξέδωσε τις παρακάτω ανακοινώσεις: 

• Δελτίο Τύπου για την υπαγωγή του ασύλου, της μετανάστευσης και του σωφρονι-

στικού συστήματος στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

• Σχέδιο νόμου για το άσυλο: ταχύτητα σε βάρος των δικαιωμάτων; 

• Δελτίο Τύπου για τις αστυνομικές επιχειρήσεις εκκένωσης καταλήψεων στέγης προ-

σφύγων 

• Κοινή λογική υπάρχει; 

 

Η ΕλΕΔΑ συνυπέγραψε τις ακόλουθες αναφορές/ανακοινώσεις: 

• Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου συνυπογράφει κοινή δήλωση 

με 25 οργανώσεις ενάντια στις συλλήψεις προσφύγων στην Τουρκία 

 

• Ανοιχτή επιστολή προς κ. Νότη Μηταράκη-Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου 

 

• Δελτίο Τύπου ΕλΕΔΑ για τους περιορισμούς εις βάρος αλλοδαπών και Ρομά στη χο-

ρήγηση κοινωνικών επιδομάτων: Διακρίσεις που προσβάλλουν θεμελιώδη δικαιώ-

ματα και δυσχεραίνουν την κοινωνική ένταξη 

 

• «Προστατέψτε τη νομιμότητα και την ανθρωπιά!» Ανοιχτή Επιστολή 256 Οργανώ-

σεων 

 

• Προστατέψτε τους πλέον ευάλωτους, για την προστασία όλων μας! «Επαναφέρετε 

τη νομιμότητα και προστατέψετε τους πρόσφυγες και την κοινωνία εν μέσω πανδη-

μίας» 

 

• Ανάγκη για ένταξη και όχι αστεγία για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες και τις α-

ναγνωρισμένες προσφύγισσες 

 

• Κοινή επιστολή 61 οργανώσεων για τις επικείμενες εξώσεις δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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• Άμεση Μεταφορά Προσφύγων και Αιτούντων άσυλο σε Ασφαλείς συνθήκες στην Εν-

δοχώρα 

 

• Ανθρωπιστικές οργανώσεις ασκούν πίεση στη Βουλή για τη διεξαγωγή έρευνας για 

τις επαναπροωθήσεις και τη βία στα σύνορα 

 

• ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 6 ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΕΠΑ-

ΝΑΠΡΟΩΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

• Σεβαστείτε το πνεύμα αλληλεγγύης του ΠΙΚΠΑ. Σεβαστείτε την ανθρωπιά και την α-

ξιοπρέπεια 

 

Ρατσιστική βία και ρητορική μίσους 

Αναμφισβήτητα, η δίκη της Χρυσής Αυγής αποτέλεσε τον πυρήνα των δράσεων της ΈλΕΔΑ 

την περίοδο αναφοράς καθώς επέκειτο η έκδοση της απόφασης. Παράλληλα, την ίδια 

περίοδο, η κρίση στα Ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα και οι εντάσεις στα νησιά του Αιγαίου 

προξένησαν σοβαρή ανησυχία για την αύξηση ρατσιστικών επιθέσεων και ρητορικής μίσους.  

• Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, μέλος του οποίου είναι η 

ΕλΕΔΑ εξέδωσε τα ακόλουθα δελτία τύπου για τις ξενοφοβικές αντιδράσεις και τις 

ρατσιστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν την περίοδο Νοεμβρίου 2019-Μαρτίου 

2020: 

• Ανησυχία για ξενοφοβικές αντιδράσεις κατά προσφύγων 

 

• Σοβαρή ανησυχία για τις επιθέσεις κατά προσφύγων και εργαζομένων σε 

ανθρωπιστικές οργανώσεις 

 

• Σημαντική ήταν και η έκδοση της καταδικαστικής απόφασης του πρώην μητροπολίτη 

Αμβρόσιου με τον αντιρατσιστικό νόμο  για τη ρητορική μίσους. Η ΕλΕΔΑ μετά την 

έκδοση της απόφασης εξέδωσε το κάτωθι δελτίο τύπου: 

Αμετάκλητη η καταδίκη του Αμβρόσιου με τον αντιρατσιστικό νόμο 

 

• Η ΕλΕΔΑ διοργάνωσε στις 24 Σεπτέμβρη 2020 δημόσια εκδήλωση με τίτλο “ Η ώρα 

της απόφασης” εν αναμονή της έκδοσης της απόφασης της δικαιοσύνης για τη Χρυσή 

Αυγή στις 7 Οκτωβρίου. Άνθρωποι που συμμετείχαν στη δίκη με διαφορετικές 

ιδιότητες, μάρτυρες κατηγορίας, δικηγόροι πολιτικής αγωγής και μέλη του 

Παρατηρητηρίου της Δίκης της Χρυσής Αυγής, συζήτησαν για την άνοδο και την 

πτώση της Χρυσής Αυγής, το ζήτημα της αντιμετώπισής της, τα 5,5 χρόνια της 

δικαστικής διαδικασίας και τη σημασία της απόφασης της δικαιοσύνης.  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Συμμετείχαν οι: 

- Νίκος Αλιβιζάτος – Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών 

- Δημήτρης Χριστόπουλος –Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας στο Πάντειο 

Πανεπιστήμιο 

- Χρύσα Παπαδοπούλου – Δικηγόρος οικογένειας Φύσσα 

- Κώστας Σκαρμέας – Δικηγόρος Αιγύπτιων Αλιεργατών 

- Αντώνης Αντανασιώτης – Δικηγόρος ΠΑΜΕ 

- Λευτέρης Παπαγιαννάκης - Golden Dawn Watch 

- Ηλέκτρα Αλεξανδροπούλου - Golden Dawn Watch 

- Στεύη Κίτσου – Παρατηρήτρια Golden Dawn Watch 

- Κωστής Παπαϊωάννου - Golden Dawn Watch 

- Ελένη Τάκου – Αναπληρώτρια διευθύντρια HumanRights360 και πρώην βοηθός 

συντονίστρια του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας 

- Γιάννης Μπασκάκης – Δημοσιογράφος (Εφημερίδα των Συντακτών) 

Τη συζήτηση θα συντόνισαν οι Γιάννης Ιωαννίδης, Πρόεδρος της ΕλΕΔΑ και Βασίλης 

Παπαστεργίου, Αντιπρόεδρος ΕλΕΔΑ. 

 

• Μετά την έκδοση της απόφασης επί της ενοχής και επί των ποινών, η ΕλΕΔΑ αλλά και 

το Δίκτυο Καταγραφής Ρατσιστικής Βίας του οποίου είναι μέλος εξέδωσαν τα κάτωθι 

δελτία τύπου: 

 

Η πιο μεγάλη νίκη, η νίκη της Δημοκρατίας 
 
Ιστορική απόφαση 
 
Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας: Σοβαρή ανησυχία για τις επιθέ-
σεις κατά προσφύγων και εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις 
 
Το τέλος της ατιμωρησίας των εχθρών της Δημοκρατίας 

 

Σχέσεις κράτους – εκκλησίας 

• Απολυτήρια χωρίς θρήσκευμα; Πολύ καλό για να είναι αληθινό 

 

• Κατάλοιπα θεοκρατίας και θεσμικοί θεματοφύλακες 
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• Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στις 18 Νοεμβρίου 2019 με 

αφορμή την σε εξέλιξη τότε διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος διοργάνωσε 

ανοιχτή εκδήλωση – συζήτηση με θέμα: 

«Βήματα μπρος και πίσω για τη Θρησκευτική ελευθερία και τις σχέσεις Κράτους-

Εκκλησίας» 

Για τα ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας και τις σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας 

μίλησαν οι: 

Χρήστος Ράμμος, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Πρόεδρος 

της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) 

Δημήτρης Χριστόπουλος, Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας 

Παντείου Πανεπιστημίου 

Κλειώ Παπαπαντολέων, Δικηγόρος 

Αλέξανδρος Σακελλαρίου, Δρ. Κοινωνιολογίας της Θρησκείας, Διδάσκων Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου 

Τη συζήτηση συντόνισε η Ξένια Κουναλάκη, δημοσιογράφος στην εφημερίδα «Η 

Καθημερινή». 

• Η ονοματοδοσία και η αδράνεια 

 

Ιθαγένεια 

Οι δράσεις της Ένωσης για την περίοδο αναφοράς στα ζητήματα της ιθαγένειας 

περιλαμβάνουν: 

• Την αποστολή ανοιχτής επιστολής στα δημοκρατικά πολιτικά κόμματα για τις 

καθυστερήσεις στην απόδοση ιθαγένειας. 

• Τη συμμετοχή στην ακρόαση φορέων και την υποβολή γραπτών παρατηρήσεων προς 

τη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης σχετικά 

με τις ρυθμίσεις για την ιθαγένεια του υπό συζήτηση νομοσχεδίου του Υπουργείου 

Εσωτερικών «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και 

καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις 

σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 

ΥΠΕΣ». 

• Την έκδοση κοινού δελτίου τύπου Ρομά και ΑΜΕΑ: Ανάξιοι να γίνουν Έλληνες; μαζί 

με την Ε.Σ.Α.μεΑ. – ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ και το 
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Generation 2.0 RED σχετικά με το σχέδιο νόμου «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική 

των ΟΤΑ, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 

διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή στις 21 Φεβρουαρίου 2020, που επέφερε 

διαδικαστικές αλλά και ουσιαστικές αλλαγές στην κτήση της ελληνικής ιθαγένειας 

(κατάργηση ειδικών διαδικασιών κτήσης ιθαγένειας, θεσπισμένων υπέρ ευάλωτων 

ομάδων)  

• τη συμμετοχή στην ακρόαση φορέων και την υποβολή γραπτών παρατηρήσεων προς 

τη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης σχετικά 

με τις ρυθμίσεις για την ιθαγένεια του υπό συζήτηση νομοσχεδίου του Υπουργείου 

Εσωτερικών «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής 

διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής 

Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού 

Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή 

προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».  

• την έκδοση δελτίου τύπου σχετικά με την τράπεζα θεμάτων πολιτογράφησης  

Περιβάλλον 

Η κλιματική κρίση και οι συνέπειές της αφορούν κυρίως τα δικαιώματα και πρωτίστως το 

δικαίωμα στη ζωή και την υγεία. Η ΕλΕΔΑ αναγνωρίζοντας τις τρομακτικές επιπτώσεις 

υγειονομικές, κοινωνικές και οικονομικές συμμετέχει ενεργά και συνεργάζεται με τις 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών επιδιώκοντας τη θέσπιση κανόνων δικαίου που θα 

μας εξασφαλίσουν το πλαίσιο για μία δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη. 

• Διάσκεψη Κορυφής των Λαών για το Κλίμα, τα Δικαιώματα και την Επιβίωση της 

Ανθρωπότητας – Διακήρυξη 

Εν όψει της Διάσκεψης Κορυφής για το Κλίμα, τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την 

Επιβίωση της Ανθρωπότητας, που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στη Νέα Υόρκη, 

η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου υιοθέτησε και συνυπέγραψε 

διακήρυξη που καλεί τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν 

επειγόντως την κλιματική αλλαγή, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιβίωση της 

ανθρωπότητας. 

• Καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον νέο νόμο  που απειλεί τις περιοχές 

Natura 2000 

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%83%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%84%cf%81%ce%ac%cf%80%ce%b5%ce%b6%ce%b1-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%bf/
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Με επιστολή τους προς τον ευρωπαίο Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ωκεανών και 

Αλιείας, Βιργίνιους Σινκεβίτσιους, 13 περιβαλλοντικές οργανώσεις, ανάμεσά τους και 

η ΕλΕΔΑ, καταγγέλλουν σειρά από παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ για τη 

βιοποικιλότητα από τον νόμο 4782/2021 που ψηφίστηκε από τη Βουλή τον Μάρτιο 

του 2021. 

• Αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας για ακύρωση της απόφασης του 

υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη, που αφορά την 

αναμόρφωση όλων των δασικών χαρτών της χώρας κατέθεσαν σήμερα στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας η ΕλΕΔΑ και έξι ακόμα οργανώσεις προστασίας του 

περιβάλλοντος και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

Σωφρονιστικό σύστημα - Δικαιώματα κρατουμένων 

Οι συνθήκες κράτησης στις ελληνικές φυλακές παρουσιάζουν χρόνια και διαρθρωτικά 

προβλήματα. Ο υπερπληθυσμός, η έλλειψη προσωπικού και  η παροχή ιατρικής περίθαλψης 

αποτελούν τα σημαντικότερα και επίμονα ζητήματα του σωφρονιστικού συστήματος στην 

Ελλάδα. Την περίοδο αναφορές οι δράσεις μας ήταν οι ακόλουθες: 

• Υποβολή έκθεσης της ΕλΕΔΑ στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης 

για την κατάσταση στις ελληνικές φυλακές (11.2020) 

•  Συμμετοχή στην ακρόαση φορέων και υποβολή γραπτών παρατηρήσεων της 

Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου προς τη Διαρκή Επιτροπή 

Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης σχετικά με το Σχ/Ν «Ρυθμίσεις 

Σωφρονιστικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Προστασίας του Πολίτη και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας 

του Πολίτη» 

• Επιστολή της ΕλΕΔΑ προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη 

με προτάσεις σχετικά με τη λήψη άμεσων μέτρων αποσυμφόρησης των φυλακών. 

• Έκδοση δελτίου τύπου Φυλακές: Γενικευμένη περιστολή δικαιωμάτων και διακριτική 

μεταχείριση κρατουμένων δεν συμβαδίζουν με το Κράτος Δικαίου. 

 

Δικαιοσύνη 

• Δελτίο Τύπου για τη θέση σε ισχύ των νέων Κωδίκων  
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• Έκκληση της ΕλΕΔΑ να μην καταργηθεί επ’ αόριστον η δυνατότητα να επιβάλλεται 

κοινωφελής εργασία αντί άλλης ποινής. 

 

• Άμεση ανάκληση της αυθαίρετης και απάνθρωπης μεταγωγής του Βασίλη Δημάκη 

 

• Να δοθεί τέλος στη διακινδύνευση της ζωής του κρατούμενου φοιτητή Βασίλη Δη-

μάκη 

• Με αφορμή τον καταιγισμό αποκαλύψεων για εγκλήματα κατά της γενετήσιας 

ελευθερίας και του τρόπου με τον οποίο παρουσιάζονται οι δικαστικές εξελίξεις από 

τα ΜΜΕ, με αναπαραγωγή ολόκληρων δικογραφιών στο στάδιο της προδικασίας, 

αγνοώντας τη δημοσιογραφική δεοντολογία, η ΕλΕΔΑ διοργάνωσε δημόσια 

διαδικτυακή συζήτηση με τίτλο 

Ποινικές υποθέσεις στα μέσα ενημέρωσης: Υπάρχουν κανόνες; 

Στη συζήτηση συμμετείχαν: 

Άννα Ζαΐρη, Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, πρόεδρος Ένωσης Εισαγγελέων 

Ελλάδος 

Γιάννης Παντελάκης, Δημοσιογράφος, πρ. πρόεδρος ΔΣ Αθήνα 9.84 

Κλειώ Παπαπαντολέων, Δικηγόρος, πρ. πρόεδρος της ΕλΕΔΑ 

Όλγα Θεμελή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εγκληματολογικής Ψυχολογίας 

Τη συζήτηση συντόνισε ο πρόεδρος της ΕλΕΔΑ Γιάννης Ιωαννίδης. 

 

Δικαιώματα και Πανδημία 

Η πανδημία και οι περιορισμοί που ακολούθησαν για την προστασία της δημόσιας υγείας 

δημιούργησαν νέες προκλήσεις στο χώρο των δικαιωμάτων. Η ΕλΕΔΑ προχώρησε στις 

παρακάτω δράσεις: 

• Γενική απαγόρευση συναθροίσεων: Στις εξαιρετικές περιστάσεις είναι εξαιρετικά 

κρίσιμος ο πυρήνας των ελευθεριών 

 

• Θέσεις ΕλΕΔΑ για τα δικαιώματα σε καιρούς πανδημίας: δημοκρατική επαγρύπνηση 

και ανάγκη διαφύλαξης της κοινωνικής συνοχής 

 

• Η ΕλΕΔΑ κατέθεσε αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής ενώπιον του Συμβουλίου 

της Επικρατείας κατά της απόφασης του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. για την απαγόρευση 

όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων στο σύνολο της Επικράτειας στις 
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οποίες συμμετέχουν τέσσερα ή περισσότερα άτομα για το διάστημα από 15 

Νοεμβρίου2020 και ώρα 6.00 π.μ. έως και τις 18 Νοεμβρίου 2020 ώρα 9.00 μ.μ,  με 

την οποία προβλεπόταν και επιβολή διοικητικών προστίμων σε περίπτωση 

παράβασης της ανωτέρω απαγόρευσης σε νομικά και φυσικά πρόσωπα που θα 

οργάνωναν συναθροίσεις καθώς και σε φυσικά πρόσωπα που συμμετείχαν σε 

δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις. 

 

• Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 10 

Δεκεμβρίου 2020, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Ελληνικό 

Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας και η τοπική ομάδα ακτιβιστριών/στων της Διεθνούς 

Αμνηστίας στη Θεσσαλονίκη, διοργανώνουν διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: 

«Συζητώντας για τα δικαιώματα: Οι Προκλήσεις στη δίνη της πανδημίας».  

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι: 

Ειρήνη Γαϊτάνου, Υπεύθυνη Εκστρατειών του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς 

Αμνηστίας, «Αγώνας σε Καιρούς Αβεβαιότητας: Ανθρώπινα Δικαιώματα και 

Πανδημία» 

Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, μέλος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου, Καθηγητής ΠΑΜΑΚ, «Τα δικαιώματα τον καιρό της πανδημίας» 

Ιφιγένεια Καμτσίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, «Το δικαίωμα στη συνάθροιση» 

Αγγελική Νικολοπούλου, Δικηγόρος, «Προσφυγικό και δικαιώματα» 

Την συζήτηση προλόγισε η Ειρήνη Τσολάκη, μέλος του Ελληνικού Τμήματος της 

Διεθνούς Αμνηστίας και της τοπικής της ομάδας Θεσσαλονίκης. 

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

 

Επιπρόσθετες δράσεις και δημοσιεύσεις που έχουν υλοποιηθεί κατά την περίοδο Μάιος 

2019-Απρίλιος 2021 περιλαμβάνουν: 

• Η κοινωνία των πολιτών – και όχι τα καταπιεστικά καθεστώτα – πρέπει να συζητή-

σουν σχετικά με τις ανισότητες στη διάσκεψη των G7 

 

• Η εναλλακτική θητεία ως τιμωρία 

 

• Αναχρονιστική διαγωγή 

 

• Για το δικαίωμα στην ιστορική μνήμη 
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• Τουρκία: Δικαστική παρενόχληση 19 δικηγόρων για τα ανθρώπινα δικαιώματα της 

Ένωσης Προοδευτικών Δικηγόρων 

 

• Η ύπαρξη ορίων από το νόμο είναι αναγκαία προς κάθε κατεύθυνση. 

 

• Σχετικά με την πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του εκπαιδευτικού Τζεμαλή Μηλια-

ζήμ 

 

5. Προγράμματα 
 

 

 
 
Το έργο «Παρατηρητήριο για τη Νομική Βοήθεια» ξεκίνησε το Μάιο 2020 και στοχεύει στην 

προώθηση του θεσμού της νομικής βοήθειας στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη συλλογή 

ερευνητικών στοιχείων που αφορούν την πρακτική εφαρμογή του. Στόχος του έργου είναι η 

καταγραφή των προβλημάτων και η ανάδειξη καλών παραδειγμάτων, η διαβούλευση με 

τους αρμόδιους φορείς και η άσκηση συνηγορίας μέσω της διατύπωσης προτάσεων 

βελτίωσης. Το πρόγραμμα εστιάζει στην έρευνα και ανάλυση των ζητημάτων που αφορούν 

τη νομική βοήθεια και συγκεκριμένα των θεμάτων που ανακύπτουν στην περίπτωση που ο 

κατηγορούμενος βαρύνεται με κακουργηματικές κατηγορίες και δεν έχει την οικονομική 

δυνατότητα να πληρώσει συνήγορο της επιλογής του. Στις περιπτώσεις αυτές οι δικαστικές 

αρχές προβαίνουν υποχρεωτικά σε αυτεπάγγελτο διορισμό συνηγόρου τόσο στον πρώτο όσο 

και στο δεύτερο βαθμό. 

 

Μέσω 3 έμπειρων νομικών πραγματοποιείται καταγραφή της δικαστικής διαδικασίας στις 

υποθέσεις που γίνεται χρήση του θεσμού της νομικής βοήθειας μέσα στην αίθουσα 

διεξαγωγής της δίκης, από την αρχή ως το τέλος της. Μέσω της ανάπτυξης μιας ηλεκτρονικής 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.legalaidwatch.gr/ti-kanei-to-paratiritirio-gia-tin-nomiki-voithia/
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ιστοσελίδας, δημοσιοποιούνται στατιστικά δεδομένα και κείμενα αξιολόγησης σχετικά με τις 

πρακτικές, τις προκλήσεις και τις θετικές αλλαγές που έχουν σημειωθεί. Επιπρόσθετες 

δράσεις αφορούν την οργάνωση εστιασμένων συζητήσεων μεταξύ συνηγόρων της νομικής 

βοήθειας καθώς και δικαστών και εισαγγελέων για την καταγραφή των απόψεών τους, 

διοργάνωση εκδηλώσεων και συγγραφή πρακτικού οδηγού. 

 

Ακόμη, δεδομένης της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1919 σχετικά με τη δικαστική αρωγή για υπόπτους 

και κατηγορουμένους στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και για καταζητούμενους σε 

διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, το έργο παρακολουθεί τη 

διαδικασία και τα μέτρα που λαμβάνονται και θα συμβάλει με τη διατύπωση προτάσεων για 

την ορθή ενσωμάτωση. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, θα κατατεθεί λεπτομερής και 

αναλυτική πρόταση για την αναμόρφωση του θεσμού. 

 

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω δράσεις: 

 

• η εναρκτήρια online εκδήλωση του έργου. 

 

• Δημιουργία ενός διαδικτυακού ιστοτόπου, αποκλειστικά αφιερωμένου στην εξέλιξη και τα 

αποτελέσματα του έργου όπου είναι διαθέσιμα και τα πρώτα στατιστικά δεδομένα του 

Παρατηρητηρίου. Τα στατιστικά αυτά δεδομένα αποτυπώνουν μια ανησυχητική κατάσταση 

για τους όρους και την ποιότητα παροχής της νομικής βοήθειας στη χώρα μας.  

 

• Η  πρώτη ομαδική εστιασμένη συζήτηση μεταξύ συνηγόρων νομικής βοήθειας. Στόχος ήταν 

η καταγραφή των προβλημάτων που συναντούν κατά την καθημερινή εφαρμογή του θεσμού 

έτσι όπως τα αντιλαμβάνονται και τα ιεραρχούν οι ίδιοι. Η καταγραφή θα χρησιμοποιηθεί 

για την περαιτέρω τεκμηρίωση της έρευνας μας και την διατύπωση πρακτικών προτάσεων 

προς την Πολιτεία. 

 

• Συνεντεύξεις με τη μορφή δομημένων ερωτηματολογίων προς δικηγόρους της νομικής 

βοήθειας καθώς και προς δικαστές προκειμένου να διερευνηθούν και να αναδειχθούν τα 

ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του θεσμού της νομικής βοήθειας. 

 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund με φορέα 

υλοποίησης την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. 

about:blank
about:blank
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Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το 

Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το 

πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των 

πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, 

στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την 

Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Solidarity Now. 

 

                 
Μία απάντηση στη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την ενίσχυση της υψηλής 

ποιότητας επαγγελματικής δημοσιογραφίας και της δημοσιογραφίας των πολιτών. 

 

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού 

Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (ΚΕΣΔ), το Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και υλοποιούν το  έργο  SOpHiSM  

(Μία απάντηση στη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την ενίσχυση της υψηλής 

ποιότητας επαγγελματικής δημοσιογραφίας και της δημοσιογραφίας των πολιτών) το 

οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια της Ε.Ε. (REC-

AG-2019/REC-RRAC-RACI-AG-2019). Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε τον Μάρτιο 2020 και 

θα υλοποιηθεί σε χρονικό πλαίσιο 20 μηνών. 

 

Σχετικά με το πρόγραμμα: 

Το πρόγραμμα SOpHiSM επιχειρεί να συμβάλει ενεργά στην αντιμετώπιση του ζητήματος 

αυτού, χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα διεθνή πρότυπα και εργαλεία, καθώς και τις απόψεις 

https://sophism.media.uoa.gr/index.php/?g1=gr
https://sophism.media.uoa.gr/index.php/?g1=gr
https://sophism.media.uoa.gr/index.php/?g1=gr
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όλων των εμπλεκόμενων φορέων (νέων δημοσιογράφων, φοιτητών δημοσιογραφίας, 

πολιτών δημοσιογράφων και ΜΚΟ). 

Στόχος του έργου είναι: 

• η υποστήριξη της υψηλής ποιότητας δημοσιογραφίας στην Ελλάδα και στην Κύπρο μέσω της 

ενίσχυσης των δεξιοτήτων των φοιτητών δημοσιογραφίας, των νέων δημοσιογράφων, των 

bloggers και ατόμων επιρροής στα κοινωνικά δίκτυα, 

• η συμβολή στα υπάρχοντα δεδομένα σχετικά με τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο στην 

Ελλάδα και στην Κύπρο, 

• η βελτίωση της παιδείας των μέσων επικοινωνίας, να αντιμετωπίσει και να παράξει 

μηνύματα κατά της ρητορικής μίσους· 

• η δημιουργία εργαλείων που θα στοχεύσουν στις ιδιαιτερότητες της ρητορικής μίσους στο 

διαδίκτυο στις συμμετέχουσες χώρες. 

• η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις προκλήσεις της ρητορικής μίσους στο 

διαδίκτυο. Αυτό θα συμβάλει στη μείωση της ρητορικής μίσους στη διαδικτυακή 

δημοσιογραφία και στην προώθηση δημοσιογραφικού περιεχομένου που θα είναι ακριβές 

και αληθές. 

 

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί οι παρακάτω δράσεις: 

• τα εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία παρακολούθησαν πάνω από 200 νέοι-ες 

δημοσιογράφοι, φοιτητές-τριες δημοσιογραφίας και παραγωγοί ψηφιακού περιεχομένου. 

• η ενημερωτική εκδήλωση «Η ρητορική μίσους στο διαδίκτυο και ο ρόλος της εκπαίδευσης» 

• η σύσταση της ομάδας του Youth Led Alliance που αποτελείται από νέους δημοσιογράφους, 

φοιτητές δημοσιογραφίας και πολίτες δημοσιογράφους. Άρθρα γνώμης σχετικά με τη 

ρητορική μίσους βρίσκονται στο Portal της ιστοσελίδας του έργου.  

 
 

Ιθαγένεια στην Πράξη 

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου  σε συνεργασία με το Generation 2.0 

RED ξεκίνησαν την υλοποίηση του έργου στις αρχές Απριλίου 2021. Η διάρκεια του έργου 

είναι δύο έτη.  

 

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της υφιστάμενης διοικητικής πρακτικής στην απόδοση 

της ιδιότητας του πολίτη: θα εντοπίσει διοικητικές δυσλειτουργίες, θα παραθέσει προτάσεις 

απλοποίησης προς όφελος διοικουμένων και διοίκησης, που θα προκύψουν από την 

about:blank
about:blank
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εποπτεία της εφαρμογής της εθνικής νομοθεσία και την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών, 

θα ενισχύσει τις ικανότητες δημοσίων λειτουργών και θα ενημερώσει για τη διασφάλιση 

στην πράξη του δικαιώματος στην ιθαγένεια. 

 

Το έργο απευθύνεται πρωτίστως στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Η υποβολή προτάσεων 

βελτίωσης πρακτικών θα ωφελήσει και τους αιτούντες την ιθαγένεια.  

 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund με φορέα 

υλοποίησης την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. 

 

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το 

Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το 

πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των 

πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, 

στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την 

Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Solidarity Now. 

 

Εθνικό Σημείο Επαφής FRANET 
 
 

    
 
Εθνικό Σημείο Επαφής -Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) 

 

Από το 2011, σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, η Ελληνική 

Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου έχει επιλεγεί από τον Οργανισμό Θεμελιωδών 
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Δικαιωμάτων ως εθνικό σημείο επαφής για την Ελλάδα με σκοπό τη συγκέντρωση στοιχείων 

και πληροφοριών σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων και διακρίσεων. Τον Ιανουάριο του 

2019 εγκρίθηκε η συνεργασία αυτή ανανεώθηκε για τα επόμενα τρία έτη με τη συμμετοχή 

του Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό την Οικολογία την Ειρήνη και 

τη Μη Βία Αντιγόνη. 

 
 
Ολοκληρωμένες Δράσεις 
 

 
 
 
Golden Dawn Watch  

 

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο 

για τον Φασιστικό και Ρατσιστικό λόγο στα ΜΜΕ που λειτουργεί υπό το Μορφωτικό Ίδρυμα 

της ΕΣΗΕΑ, τον Αντιφασιστικό Συντονισμό Αθήνας-Πειραιά και το Συμβούλιο Ένταξης 

Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων, είναι ο συντονιστής εταίρος της πρωτοβουλίας 

«Παρατηρητήριο της Δίκης της Χρυσής Αυγής» που ξεκίνησε τον Απρίλη του 2015 για την 

παρακολούθηση της δίκης της Χρυσής Αυγής. 

 

Το Παρατηρητήριο παρακολούθησε αδιάλειπτα όλη τη διαδικασία, δημοσίευσε αναλύσεις, 

σχετικά άρθρα και οργάνωσε διάφορες δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης.  

 

Μετά από 5,5 χρόνια δικαστικής διαδικασίας η δράση του Golden Dawn Watch 

ολοκληρώθηκε. Στο απολογιστικό σημείωμα που δημοσιεύτηκε περιγράφεται λεπτομερώς ο 

τρόπος λειτουργίας, οι άνθρωποι που εργάστηκαν και βοήθησαν στην υλοποίηση, η 

χρηματοδότηση και οι δαπάνες.  

about:blank
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Support refugees’ rights  

Η Ένωση από τον Απρίλιο 2018 έως τον Ιούνιο 2019 υλοποίησε πρόγραμμα νομικής 

υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο με ζητήματα ευαλωτότητας. Η δράση αυτή υλοποιήθηκε  

με την απασχόληση ενός δικηγόρου, σε συνεργασία με τους Γιατρούς χωρίς Σύνορα, στη 

Λέσβο, όπου καταγραφόταν ο μεγαλύτερος αριθμός αφίξεων και παράλληλα σημειώνονταν 

συστηματικά συνθήκες υπερπληθυσμού και ελλιπούς παροχής προστασίας. 

Στο πλαίσιο του έργου, η Ελληνική Ένωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα παρείχε νομική 

συνδρομή και επιλεγμένη δικαστηριακή εκπροσώπηση σε ευάλωτους αιτούντες άσυλο. Στο 

πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης παρασχέθηκε νομική συνδρομή σε 113 αιτούντες άσυλο. 

Οι ενέργειές μας αφορούσαν κυρίως: παράσταση σε συνέντευξη, συγγραφή και κατάθεση 

υπομνημάτων, άρση γεωγραφικού περιορισμού, υπαγωγή στην κανονική διαδικασία 

εξέτασης του αιτήματος ασύλου και αναγνώριση ευαλωτότητας.  Η τελική έκθεση του 

προγράμματος είναι διαθέσιμη εδώ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Open 

Society Institute (OSI) από το Open Society Foundations [Grant OR2018 – 41917]. 

 

about:blank
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6. Συνεργασίες-Συμμετοχές 
 

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση 

8 Γυναίκες συζητούν: Πατριαρχία, Σεξισμός και Έμφυλη Βία στην ελληνική 

κοινωνία 

 

 

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών στις 25 Νοέμβρη 

2020, η ΕλΕΔΑ συνεπιμελήθηκε και συμμετείχε στη συζήτηση που διοργάνωσε η Στέγη του 

Ιδρύματος Ωνάση με τίτλο «8 Γυναίκες συζητούν: Πατριαρχία, Σεξισμός και Έμφυλη Βία στην 

ελληνική κοινωνία». 

Οι συμμετέχουσες μοιράστηκαν καθημερινές εμπειρίες σεξισμού, ενώ μίλησαν για τα 

έμφυλα στερεότυπα με τα οποία μεγάλωσαν και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν στην 

προσωπική και επαγγελματική τους ζωή. Ανακάλεσαν μνήμες περιστατικών έμφυλης βίας, 

όπως βιώθηκαν από τις ίδιες, και παράλληλα προσέγγισαν το αποτύπωμα της κακοποίησης 

στη συλλογική συνείδηση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη θεσμική αντιμετώπιση που συχνά 

επανατραυματίζει τα θύματα έμφυλης βίας. Στη συζήτηση συμμετείχαν από την ΕλΕΔΑ οι 

δικηγόροι Κλειώ Παπαπαντολέων και  Στεύη Κίτσου η οποία μαζί με τη Μαριτίνα 

Παπαμήτρου συμμετείχαν στην ομάδα επιμέλειας της συζήτησης.  

 

 

 

about:blank
about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=_SRPOM3qnLg
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#PSOFOS | Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΜΙΣΟΥΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

 

 

 

Στις 14 Μαρτίου 2021, η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση 

για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου διοργάνωσαν μία συζήτηση σχετικά με τη ρητορική μίσους 

στα κοινωνικά δίκτυα. Οι ομιλητές απαντούν σε σειρά ερωτημάτων σχετικά με το πώς 

προωθούν και αναπαράγουν οι πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τη ρητορική 

μίσους (hate speech); Πώς προστατεύει η ανωνυμία τους χρήστες που εκφέρουν ρατσιστικό 

λόγο και πώς ο νόμος τους αποδέκτες της ρητορικής μίσους; Πώς μπορεί να αποτραπεί η εκ 

νέου θυματοποίηση των «θυμάτων»; Πώς γίνεται οι κοινωνικές εξελίξεις να επηρεάζουν 

κάθε φορά τους όρους με τους οποίους συζητάμε; Και, εντέλει, ποια είναι η σχέση της 

πολιτικής ορθότητας με την ελευθερία του λόγου; 

Στη συζήτηση συμμετείχαν από την ΕλΕΔΑ ο Δημήτρης Χριστόπουλος, Καθηγητής 

Πολιτειολογίας και ο Παναγιώτης Μένεγος, ραδιοφωνικός παραγωγός και δημοσιογράφος ο 

οποίος μαζί με τη Μαριτίνα Παπαμήτρου συμμετείχαν στην ομάδα επιμέλειας της 

συζήτησης.  

 

 

 

 

about:blank
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Reclaim Your Face 

 

Η εκστρατεία Reclaim Your Face ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2021. Αποτελεί επίσημη 

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και επιδιώκει την προστασία των δημόσιων χώρων από 

παρεμβατικές τεχνολογίες, όπως κάμερες εξοπλισμένες με λογισμικό αναγνώριση 

προσώπου, τη συλλογή υπογραφών για την απαγόρευση της μαζικής βιομετρικής 

παρακολούθησης σε δημόσιους χώρους.  

Την Πρωτοβουλία συντονίζει η οργάνωση European Digital Rights - EDRi. Η Ελληνική Ένωση 

για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, οι Homo Digitalis, οι Reporters United, και η Ελληνική 

Ένωση για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και της Ιδιωτικότητας είναι 

συνεργάτες και υποστηρικτές της εκστρατείας στην Ελλάδα. 

Περίπατος κατά των Διακρίσεων 

 

https://reclaimyourface.eu/el/
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Κάθε χρόνο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού (Διεθνής Ημέρα 

Εξάλειψης των Φυλετικών Διακρίσεων), στις 21 Μαρτίου 2021, το Ελληνικό Φόρουμ 

Μεταναστών υλοποιεί τον Περίπατο κατά των Διακρίσεων. Η λήξη της δράσης 

σηματοδοτείται με την απονομή της σκυτάλης ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - Τζανέτος Αντύπας* σε μία 

οργάνωση/φορέα ή άνθρωπο για την προσφορά στην προάσπιση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων.  

Η απονομή του επάθλου - σκυτάλης, καθιερώθηκε από το 2017 στη μνήμη του ακτιβιστή και 

ιδρυτή της οργάνωσης PRAKSIS, Τζανέτου Αντύπα. Κάθε χρόνο, παραλαμβάνει την σκυτάλη 

μία οργάνωση/φορέας για την προσφορά στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

H Οργανωτική Επιτροπή “Περίπατος κατά των Διακρίσεων” για το 2021 απαρτίζεται από τις 

οργανώσεις: 

Δίκτυο Καταγραφής περιστατικών Ρατσιστικής Βίας (RVRN)  

Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών (ΕΦΜ) 

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑΠ) 

PRAKSIS 

Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ) 

 

Δικαίωμα στην Κατοικία 

Το εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, η Ελληνική Ένωση για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου και το Δίκτυο για το Δικαίωμα στη στέγη και την κατοικία 

συνδιοργάνωσαν το εργαστήριο με θέμα “Η στέγαση ως ανθρώπινο δικαίωμα” την περίοδο 

Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2019. 

Ακαδημαϊκοί και ερευνητές στις στεγαστικές σπουδές, στελέχη των στεγαστικών και 

κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και ακτιβιστές για το δικαίωμα στην κατοικία συνεισέφεραν 

γόνιμα σε αυτόν τον σημαντικό και επίκαιρο διάλογο. Με βάση τα συμπεράσματα των 

συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν δημιουργήθηκε ένα κείμενο τεκμηρίωσης με 

προτάσεις πολιτικής για τη στέγαση ως ανθρώπινο δικαίωμα.  
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7. Δράσεις Επικοινωνίας 
 

Vice Greece – Στήλη ΡΙΣΠΕΚΤ 

Από τα τέλη του 2018, η ΕλΕΔΑ συνεργάζεται με το Vice Greece και συμμετέχει στη στήλη 

ΡΙΣΠΕΚΤ. Στη στήλη αυτή συμμετέχουν επιλεγμένες ανθρωπιστικές οργανώσεις και 

οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάθε Δευτέρα δημοσιεύονται προσωπικές ιστορίες, 

άρθρα γνώμης και ρεπορτάζ που αναδεικνύουν και προωθούν ζητήματα δικαιωμάτων. 

Μέχρι σήμερα, τα μέλη της ΕλΕΔΑ έχουν δημοσιεύσει τα παρακάτω άρθρα: 

Ο «Νομοταγής» Αμβρόσιος Ξαναδικάζεται 

«Η Μετανάστευση Είναι η Ανθρώπινη Ιστορία, Είναι Ανθρώπινο Δικαίωμα» 

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

Δεν Είμαι Ρατσιστής, Αλλά... 

Να Bγούν οι Πρόσφυγες Από τα Διαμερίσματα, για να Πάνε πού; 

Η Ακροδεξιά και το (Σκοτεινό;) Μέλλον της Ευρώπης 

Γιατί Είναι Σημαντική Αυτή η Φάση στη Δίκη της Χρυσής Αυγής 

Μήπως Ήρθε η Ώρα να Μιλήσουμε για την Ευθανασία στην Ελλάδα; 

Σχολείο, Θρησκεία, Ελληνική Εκκλησία και Κράτος Δικαίου 

Η Στέγαση Είναι Ανθρώπινο Δικαίωμα 

Το Σχολείο Πρέπει να Είναι Ουδέτερο Θρησκευτικά 

Γιατί Επιμένουμε σε Ένα Αποτυχημένο Σύστημα, Όπως τα Κλειστά Κέντρα Κράτησης; 

Τα Μέτρα για τους Άστεγους Δεν Καλύπτουν Χρήστες και Ασθενείς με HIV 

Για Κάποιους ο Εγκλεισμός Συνεχίζεται: Η Πραγματικότητα στις Ελληνικές Φυλακές 

Η Απόσταση Μεταξύ Λεκτικού Σεξισμού, Έμφυλης Βίας και Γυναικοκτονίας Είναι Μικρή 

Η Εκδίωξη των Ρομά Δεν θα Λύσει Κανένα Πρόβλημα στον Ασπρόπυργο 

Τι Κάνει το Παρατηρητήριο για τη Νομική Βοήθεια στην Ελλάδα 

Από τους Μετανάστες Μέχρι τον Ζακ, η Ρητορική Μίσους Πρέπει να μας Ανησυχεί 

Έγκλημα και Τιμωρία 2020: Φυλακές και Δικαιώματα σε Οριστικό Lockdown 

Oι Μειονοτικές Γλώσσες της Ελλάδας: Ένας Σκληρός Πολιτισμικός Αποκλεισμός 

Προσδοκίες που Διαψεύστηκαν με το Νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και 

το Άσυλο 
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Παράλληλα, το ΔΣ και τα μέλη της ΕλΕΔΑ αρθρογράφησαν και σε άλλα έντυπα και ψηφιακά 

μέσα. Μπορείτε να δείτε επιλεγμένη αρθρογραφία εδώ. 

 

Δικαιώματα στα FM 

 

 

Από τον Μάρτιο του 2020, κάθε Κυριακή, στις 20:00, η ΕλΕΔΑ έχει τη δική της ραδιοφωνική 

εκπομπή στη συχνότητα του Αθήνα 9.84. Την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής 

έχουν αναλάβει από το ΔΣ της ΕλΕΔΑ ο Γιάννης Ιωαννίδης, η Φωτεινή Κοκκινάκη, ο Λευτέρης 

Παπαγιαννάκης και ο Βασίλης Παπαστεργίου και η Γεωργία Σπυροπούλου επιστημονική 

συνεργάτης της ΕλΕΔΑ. 

Καλεσμένοι από διάφορους χώρους, νομικοί, ακαδημαϊκοί και καλλιτέχνες συζητούν κάθε 

Κυριακή με τους παρουσιαστές της εκπομπής για ζητήματα της επικαιρότητας. 

Όλες οι εκπομπές είναι διαθέσιμες εδώ. 

8. Συνεργασίες - Δίκτυα  
Για την βέλτιστη εκπλήρωση των σκοπών της, η Ένωση επιδιώκει τη συνεργασία με άλλους 

φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο των δικαιωμάτων.  

 

✓ Από την ίδρυσή της, η Ένωση είναι τακτικό μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Fédération Internationale des Droits de l’Homme - 

FIDH).  
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✓ Συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Οργάνωση για την Υπεράσπιση των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου (Association Européenne des Droits de l’Homme - AEDH) και 

εκπροσωπείται από τον Φίλιππο Μίτλεττον (που έχει εκλεγεί στη θέση του 

αντιπροέδρου του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης). http://www.aedh.eu/  

 

✓ Εκπροσωπείται στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), η οποία 

αποτελεί το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα προστασίας 

των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Την Ένωση εκπροσωπεί ο Γιάννης Ιωαννίδης με 

αναπληρωματικό μέλος την Κατερίνα Πουρναρά. Τον Απρίλιο του 2019, ο Γιάννης 

Ιωαννίδης εξελέγη στη θέση του Α’ Αντιπροέδρου.  

 

✓ Συμμετέχει επίσης στο δίκτυο Select-Respect που δημιουργήθηκε την άνοιξη του 

2016 με έδρα τη Θεσσαλονίκη.  

 

✓ Είναι μέλος του Δικτύου Καταγραφής Ρατσιστικής Βίας. Την Ένωση εκπροσωπεί στο 

Δίκτυο από το 2017 η Γεωργία Σπυροπούλου.   

 

✓ Είναι μέλος του Ελληνικού Δικτύου για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία. 

 

✓ Επίσης, συμμετέχει στα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών των δήμων Αθήνας και 

Θεσσαλονίκης (τον Απρίλιο 2018 συμμετείχε και στην πρώτη συνάντηση γνωριμίας 

και εργασίας των εμπλεκόμενων στην ένταξη μεταναστών του Συμβουλίου Ένταξης 

Μεταναστών του Δήμου Πειραιά).  

 

✓ Τέλος, σημειώνεται ότι η Ένωση συμμετέχει στις εργασίες της επιτροπής «Πρόσβαση 

και Δικαιώματα» (Access & Legal Rights Committee) στο πλαίσιο λειτουργίας του 

Κέντρου Συντονισμού του Δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων 

(Athens Coordination Centre for Migrant and Refugee issues – ACCMR) 
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