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Ενημερωτικό Δελτίο 
Ιούνιος - Ιούλιος 2022 

 

Εκδηλώσεις

Δικαιώματα κρατουμένων: Κύκλος συζητήσεων από την Ελληνική Ένωση για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου 

Η εκδήλωση της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου "Η κοινωνική επανένταξη

ξεκινάει από τη φυλακή - Πώς διασφαλίζονται τα δικαιώματα κρατουμένων και αποφυλακισμένων

και ποιες οι υποχρεώσεις της Πολιτείας;" που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Ιουνίου στην

Δημοτική Αγορά της Κυψέλης είναι διαθέσιμη στο κανάλι της Ένωσης στο YouTube. Μπορείτε να

την παρακολουθήσετε εδώ.  
 

Συνέντευξη Τύπου: Απόφαση του Ευρωπαικού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
για το Φαρμακονήσι 

Η απόφαση του ΕΔΔΑ έρχεται, οχτώ χρόνια μετά το τραγικό γεγονός, να δικαιώσει τα θύματα,

επιδικάζοντας αποζημιώσεις σε βάρος της κυβέρνησης, αλλά και να θέσει το ζήτημα που

συστηματικά αποσιωπάται από το δημόσιο λόγο, τις επαναπροωθήσεις και τις συστηματικές

πρακτικές αποτροπής που καθημερινά θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές στο Αιγαίο και τον Έβρο.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συνέντευξη τύπου εδώ.  
 

Δραστηριότητα - Παρεμβάσεις

Τα pushbacks ως de facto πολιτική της Ελλάδας, σύμφωνα με τον Ειδικό Εισηγητή του
OHE

Οι παράνομες επαναπροωθήσεις (pushbacks) στην Ελλάδα είναι μια de facto πολιτική, σύμφωνα με
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όσα επισημαίνει ο Ειδικός Εισηγητής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Μεταναστών του

Συμβουλίου για Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ στην πρόσφατη Έκθεσή του. Βρείτε το σχετικό

Δελτίο Τύπου εδώ. 

 

 

Δικαίωμα στον γάμο και την οικογένεια για όλες και όλους. Να γίνουν επιτέλους πράξη τα

αυτονόητα

Το Ελληνικό κράτος επιμένει να στερεί από τις ΛΟΑΤΚΙ+ οικογένειες την ισότιμη μεταχείρισή τους

όσον αφορά το δικαίωμα στον γάμο και την τεκνοθεσία, λες και τα μέλη τους είναι πολίτες δεύτερη

κατηγορίας. Βρείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου εδώ. 
 

Τα δικαιώματα είναι καθολικά και δεσμεύουν νομικά, πριν απ' όλους την αστυνομία 

Τα δικαιώματα ισχύουν καθολικά και δεσμεύουν νομικά. Είναι δικαιώματα του ανθρώπου για τα

έχεις απλά και μόνο επειδή είσαι άνθρωπος. Είναι πρωταρχική υποχρέωση κάθε πολιτείας να τα

αναγνωρίζει, να τα σέβεται και να τα προσατεύει. Γι' αυτό και τα δικαιώματα αυτά είναι δικαιώματα

του πολίτη, κατ' αρχήν απέναντι στο κράτος. Βρείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ. 
 

Αμβλώσεις: Γυρίζει η ιστορία πίσω; Κι όμως, γυρίζει! 

Μια σκοτεινή ημέρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε στις

24 Ιουνίου την απόφαση "Roe V. Wade", η οποία είχε καθιερώσει το συνταγματικό δικαίωμα στην

άμβλωση στις ΗΠΑ το 1973. Βρείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου εδώ. 

 

Κακούργημα η κοσμία διαγωγή των φοιτητών; 

Ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα δημιουργεί το να εξετάζονται για κακουργήματα, που επισύρουν

βαρύτατες ποινές, φοιτητές και φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης κατόπιν μηνυτήριας αναφοράς

της ίδιας της Υπουργού Παιδείας. Βρείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου εδώ. 
 

Επικίνδυνη για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα η Πρόσφατη Απόφαση του ΣτΕ 

Εμβρόντητοι διαβάσαμε το σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ 1500/2022! Η απόφαση του ανώτατου

διοικητικού διακαστηρίου της χώρας διατείνεται στα σοβαρά ότι συντρέχει αιτιώδης σύνδεσμος
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μεταξύ της παράλειψης του Κράτους είτε να αποτρέψει την είσοδο είτε να απελάσει τους

αλλοδαπούς που έχουν εισέλθει και παραμένουν στη χώρα χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, από τη

μία, και της όποιας βλάβης προκάλεσε η τυχόν εγκληματική συμπεριφορά κάποιου από αυτούς.

Βρείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου εδώ. 
 

Θλιβερή και προσχηματική η απάντηση της Πολιτείας στις καταγγελίες για παράνομες
επαναπροωθήσεις 

Η ελληνική κυβέρνηση προώθησε την ψήφιση, από την Βουλή των Ελλήνων, τροπολογίας με την

οποία, μεταξύ άλλων, η αρχική διερεύνηση καταγγελιών για παράνομες επαναπροωθήσεις

ανατίθεται σε "Υπεύθυνο Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων", δηλαδή σε υπάλληλο του Υπ.

Μετανάστευσης και Ασύλου ή σε μετακλητό υπάλληλο που θα επιλέγεται από Επιτροπή

απαρτιζόμενη κατά πλειοψηφία από στελέχη υπουργείων που ορίζονται από τους συναρμόδιους

υπουργούς. 

Ακόμη χειρότερα, με την τροπολογία αυτή, ανατίθεται σε επιτροπή με παρεμφερή σύνθεση και

αρμοδιότητα για την παρακολούθηση της εναρμόνισης των διαδικασιών φύλαξης των συνόρων και

παροχής διεθνούς προστασίας με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Βρείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου εδώ. 
 

Ραδιοφωνική παρέμβαση του Προέδρου της ΕλΕΔΑ Ανδρέα Τάκη 

Την Τρίτη 26 Ιουλίου, ο Πρόεδρος της ΕλΕΔΑ Ανδρέας Τάκης, μετά από πρόσκληση του

ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 9.84, τοποθετήθηκε σχετικά με το ζήτημα των επαναπροωθήσεων.

Ακούστε την παρέμβαση του μετά το 30ο λεπτό εδώ.  
 

Predator: Ένα "αρπακτικό" πλανάται πάνω από τη δημοκρατία μας 

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκάλεσε στην Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου η

είδηση ότι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κατέθεσε στην

Εισαγγελία του Αρείου Πάγου μηνυτήρια αναφορά για απόπειρα παρακολούθησης μέσω "μόλυνσης"

του κινητού τηλεφώνου του με το λογισμικό παρακολούθησης Predator. Βρείτε το σχετικό Δελτίο

Τύπου εδώ. 
 

Υφ' όρον απόλυση κρατουμένων: Ζήτημα κράτους Δικαίου, όχι "κοινού περί δικαίου
αισθήματος" 

Απορία και μεγάλο προβληματισμό προκαλεί η εκ νέου άρνηση του Συμβούλιο Εφετών Λαμίας στο
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αίτημα αποφυλάκισης του Γ. Μιχαηλίδη, ενώ από καιρό πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για την

αποφυλάκισή του υπό όρους. Βρείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου εδώ.

Προγράμματα

Ιθαγένεια στην Πράξη 

Την Τεταρτη 29 Ιουνίου 2022, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, στο πλαίσιο

υλοποίησης του έργου «Ιθαγένεια στην Πράξη», διοργάνωσε εργαστήριο με τίτλο «Ο ρόλος των

δημοσίων λειτουργών στην κτήση ιθαγένειας» προς υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών

και εκπαιδευτικούς 
 

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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Εκδήλωση
Λήξης του
Προγράμματ
ος
"Παρατηρητ
ήριο για τη
Νομική

Βοήθεια" 

Η εκδήλωση της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου για τη λήξη του

προγράμματος "Παρατηρητήριο για τη Νομική Βοήθεια" πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Ιουνίου

και είναι διαθέσιμη στο κανάλι της Ένωσης στο YouTube. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε εδώ. 

Συμπεράσματα και Προτάσεις για την Παροχή Νομικής Βοήθειας σε Ποινικές Υποθέσεις 

Η τελική Έκθεση συμπερασμάτων και προτάσεων του Προγράμματος  δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο

2022 και είναι διαθέσιμή εδώ. 

Συνοπτική παρουσίαση του Προγράμματος και των Αποτελεσμάτων 

Μια συνοπτική παρουσίαση του Προγράμματος και των αποτελεσμάτων του είναι διαθέσιμή σε

βίντεο στο κανάλι της Ένωσης στο YouTube. Μπορείτε να δείτε το σχετικό video εδώ. 

Πρακτικός Οδηγός Νομικής Βοήθειας 

Ο πρακτικός οδηγός νομικής βοήθειας αποτελεί ένα σύντομο εγχειρίδιο με όλες τις απαραίτητες

πληροφορίες γύρω από το θεσμό. Εκτυπώθηκε και απεστάλη στο σύνολο των Καταστημάτων

Κράτησης της επικράτειας προκειμένου οι κρατούμενοι/ες να αποκτήσουν πρόσβαση στις

απαραίτητες πληροφορίες για τη Νομική Βοήθεια. Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τον Οδηγό

εδώ. 

Στατιστικά Δεδομένα Παρατήρησης του Θεσμού της Νομικής Βοήθειας 

Τα στατιστικά δεδομένα, έπειτα από 12 μήνες παρατήρησης του θεσμού της Νομικής Βοήθειας

δημοσιεύτηκαν τον Ιούνιο του 2022 και είναι διαθέσιμα εδώ.
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Το Έργο «Παρατηρητήριο για τη Νομική Βοήθεια» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Άνθρωπου. 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.

 

 

Η Ισότητα των Φύλων στην Πρώτη Σελίδα

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
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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

 
 

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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