
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Η ΕΕΔΑ σπογράθει Πρφηόκολλα σνεργαζίας  

με Πανεπιζηημιακές τολές και Σμήμαηα ηης Υώρας 

12 Νοεμβρίοσ 2018 

                    

 

Η Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ (ΔΔΓΑ), ν Δζληθόο Θεζκόο γηα ηελ 

πξνώζεζε θαη πξνζηαζία ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΔΘΑΓ), εθπιεξώλνληαο ηελ θαηά ηνλ 

λόκν απνζηνιή ηεο λα πξνσζεί ηελ έξεπλα ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε δεηήκαηα πξνζηαζίαο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ, σπέγραυε Πρφηόκολλα σνεργαζίας με 5 πανεπιζηημιακές 

τολές και Σμήμαηα, κε ζθνπό ηελ εδξαίσζε θαη ελίζρπζε ηεο κεηαμύ ηνπο ζπλεξγαζίαο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε παλεγπξηθή ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ΔΔΓΑ ηελ 

Παξαζθεπή 9 Ννεκβξίνπ 2018, ν Πξόεδξνο ηεο ΔΔΓΑ Γηώξγνο Σηαπξόπνπινο ππέγξαςε 

Πξσηόθνιια ζπλεξγαζίαο κε: 

 ηε Νομική τολή ηοσ Αριζηοηελείοσ Πανεπιζηημίοσ Θεζζαλονίκης, ηελ νπνία 

εθπξνζώπεζε ε Κνζκήηνξάο ηεο Καζεγήηξηα Διηζάβεη Σπκεσλίδνπ-Καζηαλίδνπ,  

 ηε Νομική τολή ηοσ Δημοκριηείοσ Πανεπιζηημίοσ Θράκης, ηελ νπνία εθπξνζώπεζε ν 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Γηάλλεο Κηηζηάθηο, κε εμνπζηνδόηεζε από ηνλ Κνζκήηνξα ηεο Σρνιήο 

Καζεγεηή θ. Χξήζην Μαζηξνθώζηα,  

 ην Σμήμα Κοινφνικής Διοίκηζης και Πολιηικής Επιζηήμης ηοσ Δημοκριηείοσ 

Πανεπιζηημίοσ Θράκης, ην νπνίν εθπξνζώπεζε ν Πξόεδξόο ηνπ Καζεγεηήο Χαξάιακπνο 

Πνπιόπνπινο, 
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Η Εζληθή Επηηξνπή γηα ηα Δηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ (ΕΕΔΑ) είλαη ην αλεμάξηεην ζπκβνπιεπηηθό όξγαλν 

ηεο ειιεληθήο Πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο Δηθαηωκάηωλ ηνπ Αλζξώπνπ. Έρεη ζπζηαζεί κε ην Ν 

2667/1998 ζύκθωλα κε θαλόλεο ηωλ Ηλωκέλωλ Εζλώλ, ηηο «Αξρέο ηωλ Παξηζίωλ». ε απηήλ κεηέρνπλ 

πξόζωπα νξηδόκελα από ηξηάληα δύν θνξείο (αλεμάξηεηεο Αξρέο, παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο λνκηθώλ θαη 

πνιηηηθώλ επηζηεκώλ, ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο, ΜΚΟ, πνιηηηθά θόκκαηα θαη ππνπξγεία). 

 ην Σμήμα Πολιηικής Επιζηήμης και Δημόζιας Διοίκηζης ηοσ Εθνικού και 

Καποδιζηριακού Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, ην νπνίν εθπξνζώπεζε ν Πξόεδξόο ηνπ Καζεγεηήο 

Μηράιεο Τζηληζηδέιεο θαη  

 ην Σμήμα Πολιηικής Επιζηήμης και Ιζηορίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ 

Κοινφνικών και Πολιηικών Επιζηημών, ην νπνίν εθπξνζσπήζεθε από ηελ Πξόεδξό ηνπ 

Καζεγήηξηα Χξηζηίλα Κνπινύξε.  

Η ζπλεξγαζία απηή απνηειεί έλα πνιύ ζεκαληηθό βήκα γηα ηελ επίζεκε πιένλ ζπλέξγεηα ησλ 

αλώηαησλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ ηεο Χώξαο κε ηελ ΔΔΓΑ κε ζθνπό ηελ εθπιήξσζε ηεο 

απνζηνιήο ηεο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηε ζπλεηζθνξά ηνπο θαηά ηελ έξεπλα θαη ηεθκεξίσζε ησλ 

ζπζηάζεσλ, πξνηάζεσλ, κειεηώλ, εθζέζεσλ ή θαη γλσκνδνηήζεσλ πνπ εθπνλεί θαη ππνβάιιεη 

ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ ζηε Χώξα. Θεζκνζεηείηαη, επίζεο, 

θαηά ηξόπν κόληκν ε δπλαηόηεηα πξαθηηθήο άζθεζεο θνηηεηώλ θαη θνηηεηξηώλ ζηελ ΔΔΓΑ κε 

ηελ αλάζεζε εμεηδηθεπκέλνπ έξγνπ.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ζπκβνιή ησλ αλσηάησλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ ζηε ιεηηνπξγία θαη ζην 

έξγν ηεο ΔΔΓΑ είλαη νπζηαζηηθή θαη δηαξθήο ήδε από ηελ ίδξπζή ηεο. Τα παλεπηζηεκηαθά 

ηδξύκαηα ηεο ρώξαο εθπξνζσπνύληαη ζηελ ζύλζεζε ηεο ΔΔΓΑ, θαζώο νξίδνπλ νξηζκέλα από ηα 

κέιε ηεο. Η ζπκβνιή ηνπο ππήξμε θαζνξηζηηθή ηόζν γηα ηελ επόδσζε ηεο ηξέρνπζαο 

πξνζπάζεηαο όζν θαη θαηά ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηνπ Α΄ Κύκλοσ Εκπαιδεσηικών 

εμιναρίφν γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ, ν νπνίνο εγθαηληάδεηαη 

ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ 2018.  
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