
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

«Διαδικτυακό Διήμερο Συνέδριο, με τίτλο «Δίκαιο και Διαφορετικότητα: Ευάλωτες 

Κοινωνικές Ομάδες και Μειονότητες»  

Διαδικτυακό Διήμερο υνέδριο από την ELSA Thessaloniki με τίτλο «Δίκαιο και 

Διαφορετικότητα: Ευάλωτες Κοινωνικές  Ομάδες και Μειονότητες» 

Η ELSA Thessaloniki διοργανώνει στις 9 και 10 Απριλίου, διήμερο διαδικτυακό υνέδριο 

με τίτλο «Δίκαιο και Διαφορετικότητα: Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες και Μειονότητες» 

«Διαδικτυακό Διήμερο Συνέδριο, με τίτλο «Δίκαιο και Διαφορετικότητα: Ευάλωτες 

Κοινωνικές Ομάδες και Μειονότητες» 

Στόχος μας είναι η ευαισθητοποίηση όχι μόνο των φοιτητριών/φοιτητών νομικής αλλά και 
της κοινωνίας των πολιτών γενικότερα αναφορικά με επίκαιρα ζητήματα ανισότητας που 
μαστίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες και η αρτιότερη ενημέρωσή του κοινού σε σχέση με το 
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομοθετικό πλαίσιο προστασίας (και της 
αποτελεσματικότητάς του) των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των μειονοτήτων. Η 
επίτευξή του θα καταστεί δυνατή μέσω της - φυσικής και διαδικτυακής - επαφής με 
ακαδημαϊκούς, νομικούς της πράξης και άτομα εκτός του στενού νομικού χώρου, με 
αξιοσημείωτη παρουσία στον τομέα της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

 

Οι θεματικές που θα αναπτυχθούν περιλαμβάνουν - μεταξύ άλλων - νομικά ζητήματα 

έμφυλης ισότητας, ταυτότητας και σεξουαλικού προσανατολισμού, συνθηκών κράτησης σε 

σωφρονιστικά καταστήματα, προσφυγικού δικαίου, εμπορίας ανθρώπων με στόχο την 

εκμετάλλευσή τους, με ταυτόχρονη αναφορά σε νομολογιακές και μη περιπτώσεις.  

Σο συνέδριο θα διεξαχθεί μέσω Zoom Webinar και μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας 

στην παρακάτω φόρμα: https://forms.gle/8DXiSR3B1yZqvnBf6 

 

Λίστα Ομιλητών/Ομιλητριών: 

Χριστόφορος Σεβαστίδης, ΔΝ-Εφέτης Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. 

Εναρκτήριος Χαιρετισμός 

I. «Δίκαιο, Έμφυλος  Εαυτός και εξουαλικός Προσανατολισμός» 

 

Πολυζωίδου Βάγια, Επίκουρη Καθηγήτρια Ποινικού Δίκαιου, Πανεπιστήμιο 

Λευκωσίας: «Η αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης στην ελληνική 

έννομη τάξη» 

Αικατερίνη Γεωργιάδου, Δικηγόρος, νομική σύμβουλος του ωματείου 

Τποστήριξης  Διεμφυλικών (ΤΔ): « Νομική Αναγνώριση Σαυτότητας φύλου: 

από το νομοθετικό πλαίσιο στη δικαστηριακή πράξη» 

Σωτηρόπουλος Βασίλης, Δικηγόρος: «Ομόφυλο γονεϊκότητα και δικαίωμα 

τεκνοθεσίας» 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F8DXiSR3B1yZqvnBf6%3Ffbclid%3DIwAR0-Ma_7FGm5vwM_k4qP8XGIB9p6FKXb836hjaJLJl0WIK0F79DEgYu3AtQ&h=AT2hV8j4bDG6o6heVDmb86dqVp_DRdlCzftCjinPFGciFw1KIdblb_EZMeIze-Fk4vnJNBREga1OrOUWOee9SskJPJjZq8R4liKzXp3un9ROg3iFbZJ5hw15vifs-CxVp8oS&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2c2xFWq_PSSt68C9CfH_WUHH_4yEiAfr9P8a_C7i6ZkFjZssWAITlKyr-DoS5U3ISzdwVTF5wwaCjszP3i1h4KM9MTHVxv111N8KuoeQaEi954pD8jRd0livPILvn0lagP7126PvXm4TOei67w4itCpuWUchXQQjI


 

 

 

 

 

 

Μαντζούφας Παναγιώτης, Καθηγητής Νομικής χολής ΑΠΘ: «Η λήψη 

θετικών μέτρων στην ελληνική έννομη τάξη με στόχο την ισότητα των φύλων: 

ουσιαστική συμβολή ή απλές διακηρύξεις» 

 

II. «Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες» 

 

Στόγια Στυλιανή, Αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης: «Αναγνώριση 

προσώπου ως θύματος trafficking» 

Μάλλιος Ευάγγελος, Διδάκτωρ Νόμικης, Δικηγόρος: «Δίκαιο και Εργασία 

στο σεξ» 

Τσιτσελίκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Κοσμήτορας Οικονομικών και 

Περιφερειακών πουδών, Παν. Μακεδονίας: «Δικαιώματα και ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια των κρατουμένων στην Ελλάδα: μια δυσάρεστη όψη της 

δημοκρατίας μας» 

 

III. «Πρόσφυγες και Μεταναστευτικές Ροές» 

 

Κυρμανίδης  Κωνσταντίνος, Δικηγόρος ΑΡΙ- Κοινωνική Οργάνωση 

Τποστήριξης Νέων( Legal Helpdesk): «Ασυνόδευτοι Ανήλικοι: Η προστασία 

τους στην ελληνική έννομη τάξη» 

Καψάλης Απόστολος, Νομικός, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στις 

Εργασιακές χέσεις ( Πάντειο Πανεπιστήμιο-Τπότροφος ΙΚΤ) : 

«Μετακινούμενοι πληθυσμοί και απασχόληση: όροι διάρρηξης της ενότητας και 

της αποστολής του εργατικού δικαίου» 

Κοκοζίδου Δωροθέα, Μέλος της ομάδας έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης για 

την ένταξη Προσφύγων και Μεταναστών: «Ζητήματα διεθνούς προστασίας που 

σχετίζονται με το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου» 

 

IV. «Εθνοτικές και Θρησκευτικές Σαυτότητες» 

 

Δημοσθένης Λέντζης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής χολής ΑΠΘ: 

«Ασκήσεις ισορροπίας: Η πρόσφατη νομολογία του ΔΕΕ για τα θρησκευτικά 

σύμβολα στο χώρο εργασίας και τις λατρευτικές σφαγές ζώων» 

Περγαντής Βασίλης, Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου Νομικής 

χολής ΑΠΘ: «Η διελκυστίνδα ανάμεσα σε τρασβούργο και Γενεύη για το 

θρησκευτικό ένδυμα και το ζήτημα των πολλαπλών διακρίσεων» 

Λυκοβαρδή Καλλιόπη, Βοηθός υνήγορος του Πολίτη: «Διακρίσεις σε βάρος 

των Ρομά: Μια διαχρονικά θλιβερή περίπτωση» 

 
 

 
 



 

 

 


