
 
 

 

Πρόγραμμα εργαστηρίου 

«Ο ρόλος των δημοσίων λειτουργών στην κτήση ιθαγένειας» 

 

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023, 16:00-19:00 

Χώρος διεξαγωγής: ΧΑΝΘ, 2ος όροφος, Αίθουσα 309  

Εισηγητές/τριες:  

• Δημήτρης Χριστόπουλος, Καθηγητής Πολιτειολογίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του 

Παντείου Πανεπιστημίου και Κοσμήτορας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών, Επιστημονικά Υπεύθυνος του 

Έργου 

• Ισμήνη Καρυδοπούλου, Διευθύντρια προγραμμάτων στο Generation 2.0 RED, Υπεύθυνη του Έργου «Η 

Ιθαγένεια στην πράξη» 

• Κατερίνα Νούμτα, Επιστημονική Συνεργάτιδα ΈλΕΔΑ, Συντονίστρια Εταίρου 

• Σωτηρία Χήρα, Υπεύθυνη Συνηγορίας και Νομικής Συμβουλευτικής στο Generation 2.0 RED, Νομικός 

Επιστήμονας του Έργου 

Πρόγραμμα εργαστηρίου: 

• Καλωσόρισμα & Εισαγωγή 

• Ιδιότητα του Πολίτη – Κοινωνική ένταξη 

• Κυριότερες νομοθετικές αλλαγές και διοικητικά ζητήματα 

• Διακριτική ευχέρεια στη διοικητική διαδικασία 

• Συζήτηση και προτάσεις 

Ενημερώστε μας σχετικά με τη συμμετοχή σας αποστέλλοντας μήνυμα στη Συντονίστρια εκ μέρους της Ελληνικής 

Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Κατερίνα Νούμτα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση advocacy.hlhr@gmail.com 

την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023. Μπορείτε να δηλώσετε και τηλεφωνικά τη συμμετοχή σας καλώντας στα 6973577839 

και 2130264975.  

 

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 έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2021 και θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2023. 

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. 
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