
           
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Η Ένωση Φορέων για την εκπόνηση Νομικών Μελετών για τα Θεμελιώδη 

Δικαιώματα στο πλαίσιο του δικτύου FRANET (Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού 

Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και Ελληνική Ένωση για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου) διοργανώνει ανοικτή εκδήλωση με θέμα 

 

Το δικαίωμα των δικαιωμάτων: η πρόσβαση στη δικαιοσύνη 

 

την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 18:00 - 20.30, 

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Ακαδημίας 60) 

 

«Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομής προστασίας από τα δικαστήρια»; (Άρθρο 5, 

παρ. 1 Σ) Ποια είναι τα βασικά εμπόδια στην αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη; 

  

Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη αποτελεί θεμέλιο της έννομης τάξης και αφορά το δικαίωμα των 

πολιτών να επιδιώξουν την επίλυση των διαφορών τους με δίκαιο και αντικειμενικό τρόπο σε 

εύλογο χρονικό διάστημα. Παρά το γεγονός ότι η συνταγματική και νομοθετική κατοχύρωση 

του δικαιώματος είναι σε γενικές γραμμές αδιαμφισβήτητη, μια σειρά από κρίσιμα εμπόδια 

καθιστούν την ουσιαστική προστασία του πλημμελή. Οι εισηγήσεις και η συζήτηση που θα 

ακολουθήσει, εστιάζουν στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν επιμέρους ομάδες του πληθυσμού 

στην πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη, όπως αυτά αναδείχθηκαν στις εμπειρικές έρευνες και 

μελέτες που πραγματοποίησε το Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα την 

τριετία 2011-2014.  

 Οι ομιλητές θα θέσουν προς συζήτηση τα βασικά σημεία των θέσεών τους εντός 

δεκαλέπτου 
 

 

Πληροφορίες 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ 

Ακαδημίας 43, 106 72 Αθήνα 

ΤΗΛ.: (210) 36.23.634, 36.23.736, 36.23.029  FAX: (210) 33.90.522 

www.cecl.gr  centre@cecl.gr 

 

και 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
Βαλτετσίου 16, 10680 Αθήνα 

ΤΗΛ & FAX 2130264975 

www.hlhr.gr  info@hlhr.gr    

mailto:centre@cecl.gr
mailto:info@hlhr.gr


 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Προσφώνηση 

Ξενοφών Κοντιάδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Πρόεδρος του Κέντρου 

Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου 

 

Χαιρετισμός 

Νίκος Παρασκευόπουλος, Υπουργός Δικαιοσύνης, Καθηγητής ΑΠΘ 

 

Ομιλητές 

Μαρία Βουτσίνου, & Έλενα Μάρκου Νομικοί, Ειδικοί Επιστήμονες στον Συνήγορο του Πολίτη 

«Η διαδρομή προς τη δικαιοσύνη και η ελληνική πραγματικότητα» 

Βαγγέλης Μάλλιος, Δρ.Ν., Δικηγόρος 

«Δικαιώματα LGBT ατόμων: η ελληνική ιδιαιτερότητα» 

Απόστολος Καψάλης, Ερευνητής εργασιακών σχέσεων ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 

«Η προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών και ο δυϊσμός της εργατικής νομοθεσίας» 

Μαρία Μουσμούτη, Δρ.Ν., Εκτελεστική Δ/ντρια του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού 

Δικαίου και Project Manager του Εθνικού Σημείου Επαφής 

«Άτομα με αναπηρία και δικαιοσύνη: μια δύσκολη σχέση» 

Παπαπαντολέων Κλειώ, Δικηγόρος 

«Η προβληματική θέση του παθόντος ως διαδίκου στην ποινική δίκη» 

Ξένια Χρυσοχόου, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου 

«Εμπόδια στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη μέσα από εμπειρικές έρευνες: προσωπικά 

δεδομένα, σεξουαλικός προσανατολισμός και εργασιακή εκμετάλλευση» 

 

Σχόλιο 

Νίκος Αλιβιζάτος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Δημήτρης Χριστόπουλος, Αν. Καθηγητής Παντείου 

Πανεπιστημίου, Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου (FIDH) 


