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Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 

(ΕΕΔΑ) 
 

 

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

Νομική Σχολή  

 

 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

Στην Αθήνα, σήμερα 9 Νοεμβρίου 2018, μεταξύ  

 

i. της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (εφεξής ΕΕΔΑ), 

που εδρεύει στην Αθήνα (Νεοφύτου Βάμβα 6, 106 74) και εκπροσωπείται από 

τον Πρόεδρο αυτής, κύριο Γεώργιο Σταυρόπουλο, Επίτιμο Αντιπρόεδρο του 

Συμβουλίου της Επικρατείας,  

ii. της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

(εφεξής Νομική Σχολή), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Πανεπιστημιούπολη, 

54 124), όπως εκπροσωπείται από την Κοσμήτορα, Καθηγήτρια Κυρία 

Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου.  

 

και σε συνέχεια του από 30.4.2018 εγγράφου της Εθνικής Επιτροπής για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), της από 4.6.2018 θετικής ανταπόκρισης της 

Νομικής Σχολής,   

 

υπογράφεται το παρόν Πρωτόκολλο για την εδραίωση της μεταξύ τους συνεργασίας, 

με το οποίο συμφωνούνται τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο πρώτο 

1. Ερευνητικές ομάδες ή/και ερευνητές της Νομικής Σχολής υπό την επίβλεψη 

επιστημονικού υπευθύνου, που ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος, συνδράμουν την 

ΕΕΔΑ: (α) κατά την εξέταση της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς τις 

διατάξεις του διεθνούς δικαίου για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 

(β) κατά την παρακολούθηση της ανάλυσης των επιπτώσεων των μέτρων πολιτικής 

στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (human rights impact assessment) και της 
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λειτουργίας αξιόπιστου και αποτελεσματικού συστήματος καταγραφής περιστατικών 

διακρίσεων, ρατσισμού και μισαλλοδοξίας, όπως είναι το Δίκτυο Καταγραφής 

Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας και (γ) κατά την εκπόνηση μελετών σε θεματικά 

αντικείμενα που συμβάλλουν στη βελτίωση της προστασίας των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου. 

Για την υλοποίηση των πιο πάνω δράσεων, η ΕΕΔΑ καταθέτει συγκεκριμένη 

πρόταση, με χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και κατανομή έργου μεταξύ των 

συνεργαζόμενων φορέων. Η πρόταση ανακοινώνεται στα μέλη ΔΕΠ της Σχολής προς 

εκδήλωση ενδιαφέροντος. Εάν υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι, αποφασίζει 

σχετικά η Συνέλευση του Τμήματος. Το μέλος ΔΕΠ που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον 

και στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση του έργου αναλαμβάνει να συγκροτήσει και την 

ερευνητική ομάδα, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο και εφικτό. Στην ερευνητική ομάδα 

συμμετέχουν και διδάκτορες ή υποψήφιοι διδάκτορες μετά από έγκριση της 

Συνέλευσης του Τμήματος.  

Οι μελέτες για τις οποίες συνεργάζεται η ΕΕΔΑ με τη Νομική Σχολή είναι κοινή 

πνευματική ιδιοκτησία των δύο φορέων, οι οποίοι δικαιούνται να τις αξιοποιούν 

σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της δεοντολογίας, ρητώς 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Στις 

μελέτες αναφέρονται πάντα τα ονόματα των μελών της ερευνητικής ομάδας που 

εργάστηκε για την εκπόνησή τους.   

2. Ερευνητικές ομάδες ή/και ερευνητές της Νομικής Σχολής, υπό την επίβλεψη 

επιστημονικού υπευθύνου, που ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος Νομικής της 

Νομικής Σχολής, μπορούν να αναλάβουν κοινές πρωτοβουλίες για: (α) την 

καλλιέργεια του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο πλαίσιο του 

εκπαιδευτικού έργου των ΑΕΙ και  (β) την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και 

των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σε θέματα σεβασμού των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου. 

Για  την υλοποίηση των δράσεων αυτών, υπάρχει κοινή απόφαση του Προέδρου της 

ΕΕΔΑ και του Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής, όπου προσδιορίζεται το ακριβές 

περιεχόμενό τους και η κατανομή έργου και δαπανών μεταξύ των συνεργαζόμενων 

φορέων. 

 

Άρθρο δεύτερο 

1. Η ΕΕΔΑ επιτρέπει σε έως και τέσσερις (4) προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 

φοιτητές να ασκηθούν εθελοντικά και χωρίς αμοιβή στις υπηρεσίες της για διάστημα 

τεσσάρων μηνών. Η απασχόληση του/της φοιτητή/φοιτήτριας αποτελεί πρακτική 

άσκηση, δεν δημιουργεί σχέση εργασίας ούτε καμία απαίτηση εργασιακή, 

μισθολογική ή ασφαλιστική. 

2. Οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα, να έχουν 

πολύ καλή πρακτική γνώση χρήσης Η/Υ και οι προπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες θα 



 3 

πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον στο τρίτο έτος σπουδών. Η Νομική Σχολή έχει την 

αποκλειστική ευθύνη επιλογής των φοιτητών/φοιτητριών. 

3. Η ΕΕΔΑ ορίζει ως επιβλέποντα του ασκουμένου στο χώρο εργασίας μέλος του 

προσωπικού της. Η οργάνωση και επίβλεψη της έρευνας γίνεται σε συνεργασία με 

τον επιστημονικό υπεύθυνο, που ορίζει η Νομική Σχολή.    

4. Η ΕΕΔΑ συντάσσει και αποστέλλει έκθεση αποτίμησης της ενέργειας για κάθε 

φοιτητή/φοιτήτρια μετά την λήξη της πρακτικής άσκησης και χορηγεί στον 

ασκούμενο βεβαίωση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης. 

 

Άρθρο τρίτο 

1. Το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, από τα οποία 

μετά την υπογραφή θα πάρουν από ένα η ΕΕΔΑ και ένα η Νομική Σχολή.  

  

 

 

Για την ΕΕΔΑ 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

Γεώργιος Σταυρόπουλος 

Για τη Νομική Σχολή 

Η Κοσμήτορας 

 

 

 

 

 

Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου 

 


