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Ενημερωτικό Δελτίο 

Απρίλιος - Μάιος 2022 
 

 
Δραστηριότητα - Παρεμβάσεις

Δικαιώματα κρατουμένων: Κύκλος συζητήσεων από την Ελληνική Ένωση για
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 
 
Η εκδήλωση της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου "Η έκτιση των

ποινικών κυρώσεων σήμερα: Δικαιώματα κρατουμένων, στόχοι και αστοχίες του

εγκλεισμού και η προοπτική των εναλλακτικών μέτρων στην Ελλάδα" που

πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Απριλίου στην ΕΣΗΕΑ είναι διαθέσιμη στο κανάλι

της Ένωσης στο YouTube. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε εδώ.  
 

 
Να δημοσιευτεί η έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τις
επαναπροωθήσεις
 
Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και 24 ακόμη οργανώσεις της

Κοινωνίας των Πολιτών ζητούν τη δημοσίευση της έρευνας της Εθνικής Αρχής

Διαφάνειας για τις επαναπροωθήσεις σε συμμόρφωση με την αρχή της διαφάνειας.

Βρείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου εδώ.  
 
 

 

Συμμαχία οργανώσεων & ανεξάρτητων ΜΜΕ για το Κράτος Δικαίου στην

Ελλάδα
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Συμμαχία 12 μελών της Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠ) και ανεξάρτητων ΜΜΕ για το

Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα. Με πρωτοβουλία του Vouliwatch και την υποστήριξη

άλλων 11 οργανώσεων της ΚτΠ και ανεξάρτητων ΜΜΕ απευθύνουμε επιστολή στα

θεσμικά όργανα της Ε.Ε. για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην

Ελλάδα. Αφορμή αποτέλεσε η συλλογική καταγραφή των περιστατικών παραβίασης

του Κράτους Δικαίου στη χώρα μας στα πλαίσια της λειτουργίας του

Παρατηρητηρίου Govwatch στο οποίο συμμετέχουμε. Διαβάστε την επιστολή εδώ. 
 
 

 
Κλιματικός νόμος: Ένα μικρό βήμα, ενώ απαιτούνται άλματα προς την
κλιματική ουδετερότητα. 
 

Ο κλιματικός νόμος που κατατέθηκε στη Βουλή σηματοδοτεί μια δειλή αρχή για

θέσπιση εθνικού πλαισίου για την πορεία της χώρας προς την κλιματική

ουδετερότητα, το οποίο όμως φαίνεται να μη λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις

και τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες της ΕΕ για την απεξάρτηση της

Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα. Αναλυτικά η κοινή ανακοίνωση των 11 φορέων για

τον νέο κλιματικό νόμο μπορεί να βρεθεί εδώ. 
 

 
Δικαιώματα κρατουμένων και το άρθρο 12 της πρότασης νόμου για ένα
αποτελεσματικό ένδικο βοήθημα 

 

Η άμεση αποκατάσταση των γενικών συνθηκών διαβίωσης που κρίθηκαν ότι

παραβιάζουν τους κανόνες αξιοπρεπούς διαβίωσης του αιτούντος - προσφεύγοντος ή

και άλλων κρατουμένων πρέπει να είναι προτεραιότητα της Πολιτείας σε συνδυασμό

με την επίλυση των δομικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει ο χώρος των φυλακών,

την άμεση υιοθέτηση μέτρων που ευνοούν την ομαλή επανένταξη, την επένδυση στα

εναλλακτικά της κράτησης μέτρα με προτεραιότητα την άμεση ενεργοποίηση της

κοινωφελούς εργασίας. Ολόκληρο το κείμενο θέσεων της ΕλΕΔΑ για ένα

αποτελεσματικό ένδικο βοήθημα μπορεί να βρεθεί εδώ. 
 

 
Το ζήτημα της αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας -είτε εντός, είτε εκτός
πανεπιστημίου- έχει κατεξοχήν μια διάσταση που αφορά τα θεμελιώδη
δικαιώματα και τη δημοκρατία 
 
Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει να κάνει χρήση καταφανώς υπέρμετρης βίας και επιδεικνύει

διαχρονικό έλλειμμα λογοδοσίας και απόδοσης ευθυνών εντός της. Βρείτε τις δύο
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ανακοινώσεις που εξέδωσε η ΕλΕΔΑ με αφορμή τα γεγονότα στο Αριστοτέλειο

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εδώ και εδώ. 

 
Προγράμματα

Ιθαγένεια στην Πράξη 
 

 
 
 

Ελληνική Ιθαγένεια: Γνωστοί Μύθοι – Άγνωστες Αλήθειες 

 

- Πόσο εύκολο είναι για ένα άτομο που ζει δεκαετίες στη χώρα να αποκτήσει την

ελληνική ιθαγένεια; 

- Ποια η διαφορά μεταξύ ιθαγένειας και υπηκοότητας; 

- Ο Τομ Χανκς ακολούθησε τις ίδιες διαδικασίες πολιτογράφησης με τους υπόλοιπους

υποψηφίους; 

 

Αυτές είναι μερικές από τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τους «μύθους» που

συνοδεύουν την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας και ορισμένες από τις βασικές

κοινοτοπίες και παρανοήσεις που κυκλοφορούν γύρω από τη μετανάστευση και τη

συμπερίληψη, απόψεις που αναπαράγονται και τελικά εδραιώνονται στην κοινή

αντίληψη ως αλήθειες. 
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Βρείτε τις απαντήσεις οι οποίες αποδομούν τους ψευδείς ισχυρισμούς και τις μη

ισχύουσες αντιλήψεις στο Booklet που δημοσιεύτηκε στα πλαίσια του έργου

«Ιθαγένεια στην Πράξη». Το κείμενο σε ελληνικά και αγγλικά.

 
 
Ζητήματα Ιθαγένειας στη Διοικητική Διαδικασία – Αναφορά Δεκεμβρίου
2021 – Μαρτίου 2022 

 

Διαβάστε την τελευταία αναφορά με τα κύρια ζητήματα όπως καταγράφηκαν κατά τη

διοικητική διαδικασία και περιορίζουν την πρόσβαση στην ιθαγένεια. Ολόκληρο το

κείμενο εδώ. 
 

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 € 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 
 

 
Παρατηρητήριο για τη Νομική Βοήθεια 
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Τα στατιστικά δεδομένα της τρίτης περιόδου του Παρατηρητηρίου Noμικής Βοήθειας

(Νοέμβριος 2021 - Φεβρουάριος 2022) είναι διαθέσιμα. Δείτε όλα τα infographics της

έρευνας εδώ. 
 

Το έργο «Νομικό Παρατηρητήριο για τη Νομική Βοήθεια» 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 SolidarityNow. Για περισσότερες

πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr

 
 
 

 
Η Ισότητα των Φύλων στην Πρώτη Σελίδα

Subscribe Past Issues Translate

https://legalaidwatch.gr/triti-periodos-paratirisis-noemvrios-2021-fevroyarios-2022/?fbclid=IwAR3y9Vlo00p7AtjcYvFSu2h2ICVuLMqNlVDCn_VWGQqjlsv32m3KdkPvMTM
http://www.activecitizensfund.gr/
http://eepurl.com/dD-JJj
https://us11.campaign-archive.com/home/?u=99543fbbbec5f913b58c54f3e&id=05a7995ebd
javascript:;


6/9/22, 3:06 μ.μ. Ενημερωτικό Δελτίο Απρίλιος - Μάιος 2022

https://mailchi.mp/6f67589b408f/2017-6108290 6/8

 

 

Περιηγηθείτε στη νέα ιστοσελίδα του έργου "Η Ισότητα των φίλων στην πρώτη

σελίδα". 

 

Βρείτε τα άρθρα της καμπάνιας και να ακούσετε τα σχετικά podcasts. 

 

 

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.

 
#ΔικαιώματασταFM
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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!

Copyright © 2022 Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, All rights reserved.  
Συνδρομητές Newsletter ΕλΕΔΑ  

 
Στοιχεία επικοινωνίας: 

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 
Βαλτετσίου 39, 10681, Αθήνα 

Κάνε μια δωρεά

Γίνε μέλος τώρα
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