
16/5/22, 12:55 μ.μ. Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουάριος - Μάρτιος 2022

https://mailchi.mp/00c42b0f7796/2017-5978642 1/5

 
Ενημερωτικό Δελτίο 

Φεβρουάριος - Μάρτιος 2022 
 

 
Δραστηριότητα - Παρεμβάσεις

Μια σημαντική επιτυχία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων! 

 

H Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) μετά από επιστολή

της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, της HIAS Greece, της

HomoDigitalis και της Λέκτορα του Queen Mary University of London, Δρ. Niovi

Vavoula, ξεκινάει έρευνα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τα

συστήματα «Κένταυρος» και «Υπερίων». Βρείτε περισσότερα εδώ. 
 

 
Κλείσιμο του Ελαιώνα: να μην στερηθούν τα παιδιά το σχολείο και οι
πρόσφυγες τη στέγη. 

 
Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου μαζί με άλλες

οργανώσεις οι οποίες εκφράζουν βαθιά ανησυχία για το επικείμενο κλείσιμο της

δομής τον Μάιο, τη στιγμή που αναπάντητο παραμένει το ερώτημα πώς θα

μπορέσουν τα παιδιά που διαμένουν στη δομή αυτή να ολοκληρώσουν την σχολική

χρονιά, όπως και το αν και τι είδους λύσεις έχουν διερευνηθεί για να αποφευχθεί η

δημιουργία και νέων άστεγων προσφύγων. 
 

 
Προγράμματα
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Η Ισότητα των Φύλων στην Πρώτη Σελίδα
 

 
 
Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και η Liquid Media, με βασικό

όχημα το gazzetta.gr, ανακοίνωσαν την έναρξη του έργου «Η Ισότητα των Φύλων

στην Πρώτη Σελίδα» που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens

fund. Η εκδήλωση έναρξης θα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022

διαδικτυακά. Στην εκδήλωση μίλησαν οι:

Ιάσονας Γουσέτης, Επιστημονικός Συνεργάτης της ΕλΕΔΑ, Συντονιστής του

Έργου

Αγγελική Σεραφείμ, Δικηγόρος, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Έργου

Φωτεινή Κοκκινάκη, Δημοσιογράφος, ΓΓ της ΕλΕΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Διευθυντής του Gazzetta

Κατερίνα Γούλα, Διαχειρίστρια Προγραμμάτων Active citizens fund

Τη συζήτηση συντόνισε η Κατερίνα Καλού, Δημοσιογράφος και Υπεύθυνη του Έργου

για τη Liquid Media. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της ΕλΕΔΑ, Γιάννης

Ιωαννίδης. 

 

Παρακολουθήστε την εκδήλωση στα κανάλια της ΕλΕΔΑ στο facebook και το

youtube.  
 
 

 
Το γλωσσάρι της ισότητας των φύλων. Όσα θα ήθελες να μάθεις, αλλά
ντρέπεσαι να ρωτήσεις! 
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Σεξισμός, παρενόχληση, έμφυλη βία, δυσφορία φύλου, ίντερσεξ, βιασμός. 
 
Τι σημαίνουν όλες αυτές οι λέξεις που ακούμε όλο και περισσότερο τα τελευταία

χρόνια; Τι ρόλο παίζουν στη ζωή μας και πώς μπορούμε να τις εντάξουμε στο

λεξιλόγιό μας με τον σωστό τρόπο;

Βρείτε το γλωσσάρι που δημοσιεύτηκε από τον εταίρο του έργου Gazzetta εδώ στο

πλαίσιο του έργου «Η Ισότητα των Φύλων στην Πρώτη Σελίδα».  

 

Θα ακολουθήσουν επιπλέον θέματα, podcasts και videos! 
 
 
Το Έργο «Η Ισότητα των Φύλων στην Πρώτη Σελίδα» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με

φορέα υλοποίησης την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Άνθρωπου και εταίρο την Liquid Media.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., 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. Διαβάστε

περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr.
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#ΔικαιώματασταFM

 
 

 
 

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! 
 

 
Γίνετε μέλος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και
στηρίξτε το έργο μας!

Κάνε μια δωρεά

Γίνε μέλος τώρα
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