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Δραστηριότητα - Παρεμβάσεις
Επιστολή της ΕλΕΔΑ προς τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με τα εγκλήματα
κατά της γενετήσιας ελευθερίας
Η κοινωνία των πολιτών ζητά την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
τήρηση των ενωσιακών εγγυήσεων για το άσυλο στα ελληνικά σύνορα
Κοινή επιστολή προς την Πορτογαλική Προεδρία να αναλάβει δράση για την
διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση στην Πολωνία

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Απολογισμός Δράσης ΕλΕΔΑ 2019-2021

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕλΕΔΑ
Κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου που έλαβε χώρα την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για
την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τη διετία 2021-2023.

Η σύνθεση του ΔΣ, που συγκροτήθηκε σε σώμα στη συνεδρίαση της 20ης Απριλίου 2021 έχει ως
εξής:
Πρόεδρος Γιάννης Φ. Ιωαννίδης
Α’ αντιπρόεδρος Ανδρέας Τάκης
Β’ αντιπρόεδρος Έλενα Μάρκου
Γεν. Γραμματέας Φωτεινή Κοκκινάκη
Ταμίας Λευτέρης Παπαγιαννάκης
Αναπληρώτρια γραμματέας Α’ Ειρήνη Βλάχου
Αναπληρώτρια γραμματέας Β’ Κατερίνα Πουρναρά
Τακτικά Μέλη
Χρήστος Ηλιάδης
Γιάννης Τασόπουλος
Αναπληρωματικά Μέλη
Πία Κοίλια
Κυριάκος Αγγελάκος
Αλέξανδρος Σακελλαρίου

Η Ιθαγένεια στην πράξη
Το νέο έργο του Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity με τίτλο «Η Ιθαγένεια στην πράξη»,
που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με εταίρο την Ελληνική
Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2021 και θα ολοκληρωθεί τον
Μάρτιο του 2023.
Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της υφιστάμενης διοικητικής πρακτικής στην απόδοση της
ιδιότητας του πολίτη. Πιο συγκεκριμένα, θα εντοπίσει διοικητικές δυσλειτουργίες, θα παραθέσει
προτάσεις απλοποίησης προς όφελος των διοικουμένων και της δημόσιας διοίκησης, που θα
προκύψουν από την εποπτεία της εφαρμογής της εθνικής νομοθεσία και την εμπειρία άλλων
ευρωπαϊκών χωρών θα ενισχύσει τις ικανότητες δημοσίων λειτουργών και θα ενημερώσει για τη
διασφάλιση της πρόσβασης στην ιθαγένεια.
Το έργο απαντά -για πρώτη φορά στην Ελλάδα- στην ανάγκη αποτίμησης της διοικητικής
διαδικασίας απόδοσης της ιθαγένειας με απώτερο στόχο να συνεισφέρει στην ίση πρόσβαση και
απόλαυση του δικαιώματος στην ιθαγένεια.
«Το

έργο ‘‘Η Ιθαγένεια στην πράξη’’ υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα

υλοποίησης το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity και εταίρο 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 SolidarityNow.»
Για περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr

Τα δικαιώματα στο μικρόφωνο

Η ραδιοφωνική εκπομπή της ΕλΕΔΑ «Δικαιώματα στα FM» εκπέμπει από τη συχνότητα
του Αθήνα 9.84. Ακούστε όλες τις εκπομπές εδώ.
Κάθε Κυριακή στις 20.00
Συντονιστείτε!

Ευγενική υπενθύμιση προς τα μέλη για την τακτοποίηση της Ετήσιας Συνδρομής για το έτος

2021
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

