
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η ΕΕΔΑ συνεχίζει την υπογραφή Πρωτοκόλλων Συνεργασίας  

με Πανεπιστημιακές Σχολές και Τμήματα της Χώρας 

(7 Δεκεμβρίου 2018) 

                    

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), ο Εθνικός Θεσμός για την 

προώθηση και προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΘΑΔ), εκπληρώνοντας την κατά τον 

νόμο αποστολή της να προωθεί την έρευνα σε θέματα σχετικά με ζητήματα προστασίας των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου, εγκαινίασε τον Νοέμβριο του 2018 τη συνεργασία της με 

πανεπιστημιακές Σχολές και Τμήματα. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕΔΑ συνεχίζει την υπογραφή 

Πρωτοκόλλων Συνεργασίας με 4 ακόμα πανεπιστημιακές Σχολές και Τμήματα, με σκοπό την 

εδραίωση και ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας.  

Ειδικότερα, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην ΕΕΔΑ την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 

2018, ο Πρόεδρος της ΕΕΔΑ Γιώργος Σταυρόπουλος υπέγραψε Πρωτόκολλα συνεργασίας με: 

 τη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την οποία 

εκπροσώπησε ο Αναπληρωτής Κοσμήτοράς της, Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου,  

 το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, το 

οποίο εκπροσώπησε ο Πρόεδρός του Καθηγητής Νίκος Μπακουνάκης, 

 το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, το οποίο 

εκπροσώπησε ο Πρόεδρός του Καθηγητής Λεωνίδας Οικονόμου,  

 το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο εκπροσώπησε η 

Καθηγήτρια Ήβη-Αγγελική Μαυρομούστακου, με εξουσιοδότηση από τον Πρόεδρο του 

Τμήματος, Καθηγητή Αθανάσιο Γκιούρα. 
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Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) είναι το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο 

της ελληνικής Πολιτείας σε θέματα προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έχει συσταθεί με το Ν 

2667/1998 σύμφωνα με κανόνες των Ηνωμένων Εθνών, τις «Αρχές των Παρισίων». Σε αυτήν μετέχουν 

πρόσωπα οριζόμενα από τριάντα δύο φορείς (ανεξάρτητες Αρχές, πανεπιστημιακές σχολές νομικών και 

πολιτικών επιστημών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, πολιτικά κόμματα και υπουργεία). 

Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για την επίσημη πλέον συνέργεια των 

ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Χώρας με την ΕΕΔΑ με σκοπό την εκπλήρωση της 

αποστολής της, και πιο συγκεκριμένα τη συνεισφορά τους κατά την έρευνα και τεκμηρίωση των 

συστάσεων, προτάσεων, μελετών, εκθέσεων ή και γνωμοδοτήσεων που εκπονεί και υποβάλλει 

σχετικά με την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στη Χώρα. Θεσμοθετείται, επίσης, 

κατά τρόπο μόνιμο η δυνατότητα πρακτικής άσκησης φοιτητών και φοιτητριών στην ΕΕΔΑ με 

την ανάθεση εξειδικευμένου έργου.  

Επισημαίνεται ότι η συμβολή των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη λειτουργία και στο 

έργο της ΕΕΔΑ είναι ουσιαστική και διαρκής ήδη από την ίδρυσή της. Τα πανεπιστημιακά 

ιδρύματα της χώρας εκπροσωπούνται στην σύνθεση της ΕΕΔΑ, καθώς ορίζουν ορισμένα από τα 

μέλη της. Η συμβολή τους υπήρξε καθοριστική τόσο για την ευόδωση της τρέχουσας 

προσπάθειας όσο και κατά την οργάνωση και διεξαγωγή του Α΄ Κύκλου Εκπαιδευτικών 

Σεμιναρίων για θέματα που άπτονται των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ο οποίος εγκαινιάστηκε 

στις 3 Δεκεμβρίου 2018.  
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