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Ενημερωτικό Δελτίο 

Ιούνιος 2021

 
Δραστηριότητα - Παρεμβάσεις

“Ασφαλής” η Τουρκία, ανασφαλείς οι πρόσφυγες

Να ανακληθεί η παράνομη απαγόρευση μαρτυρίας δημοσίων

υπαλλήλων κατά του ελληνικού δημοσίου σε δίκες όπου το

δημόσιο είναι διάδικο

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων απαλλάσσεται από τη

νομιμότητα;
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Ιστορίες πολιτογράφησης : Μια περιπέτεια για λίγους/ες

Με αφορμή τις πρώτες εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας
γνώσεων για την πολιτογράφηση, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ),
το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων και
το Generation 2.0 RED, διοργάνωσαν διαδικτυακή στρογγυλή τράπεζα με
θέμα «Ιστορίες πολιτογράφησης: Μια περιπέτεια για λίγους/ες».

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση εδώ.

 
 

 
 

 
 
Η ΕλΕΔΑ αναζητά Συντονιστή/ρια Έργων. 
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Δείτε την προκήρυξη της θέσης εδώ.

 
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

Copyright © 2017 Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, All rights reserved.  
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Αθήνα, 10681 
Ελλάδα 

 
 

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list 
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