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ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΚΟ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

Ν Ο Μ Ι Κ Η  Σ Χ Ο Λ Η  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

2ο Φόρουμ Θεσσαλονίκης για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα με θεματική τα «Δικαιώματα 

των Γυναικών και Έμφυλες Ανισότητες» 
 

Το Φόρουμ Θεσσαλονίκης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ελλάδα και την Ευρώπη 

οργανώνεται ετησίως από το «Κέντρο για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό» (ΚΕΝοΠ) του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που ιδρύθηκε με απόφαση της Συγκλήτου και είναι 

λειτουργικά συνδεδεμένο με τη Νομική Σχολή (περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον 

ιστότοπο:  http://celc.web.auth.gr/), σε συνεργασία με την ΕΕΔΑ, την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τον ΔΣΘ.   

Το Φόρουμ περιλαμβάνει θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές σχετικές με το εκάστοτε θέμα. 

Προσκαλούνται θεωρητικοί, εκπρόσωποι θεσμών ή οργανώσεων, που δραστηριοποιούνται στην 

προστασία των δικαιωμάτων στο συγκεκριμένο αναφερόμενο πεδίο.  

 

Σημειωτέον ότι το 1ο Φόρουμ έχει πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2019 με θέμα «Δικαιώματα 

Παιδιών: Προστασία Παιδιών και εφήβων με έμφαση στα παιδιά σε κίνδυνο». 

 

Το περιεχόμενο του φετινού συνεδρίου περιλαμβάνει την ανάδειξη των διακρίσεων σε βάρος των 

γυναικών στην κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτισμική ζωή και αποσκοπεί στη δημιουργία 

μιας κουλτούρας, που αντιτάσσεται σε όλες τις μορφές της έμφυλης «βίας». 

  

Λόγω της πανδημίας COVID-19 το Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί «υβριδικά» στις 3-4 Δεκεμβρίου 

2020. Ειδικότερα, προβλέπεται, πρώτον, αριθμητικά περιορισμένη φυσική παρουσία (20 ατόμων), 

δεύτερον, εξ αποστάσεως παρακολούθηση και συμμετοχή στη συζήτηση (webinar) μέσω 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι συμμετέχοντες μετά από εγγραφή και 

τρίτον, live streaming, με τη δυνατότητα της παρακολούθησής του χωρίς συμμετοχή στη συζήτηση 

(ανοικτή πρόσβαση). 

Οι συνεδρίες προτείνονται ως εξής: 

  

3 Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρες 17.00-19.00μμ. και 19.00-21.00μμ. 

1η συνεδρία: Συνάρθρωση διεθνούς-ευρωπαϊκής-εθνικής διάστασης 

2η συνεδρία: Η παραβίαση των Δικαιωμάτων των Γυναικών στον εργασιακό τομέα 

4 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρες 17.00-19.00μμ. και 19.00-21.00μμ. 

 3η συνεδρία: Γυναίκες θύματα έμφυλης βίας 

 4η συνεδρία: Διαμόρφωση και αναπαραγωγή σεξιστικών στερεοτύπων στη γλώσσα     

 

http://celc.web.auth.gr/
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Με θερμούς χαιρετισμούς και εκτίμηση.  

 

Ο Πρόεδρος του ΚΕ.Νο.Π. 

                

 

 

Πέτρος Στάγκος, Καθηγητής Α.Π.Θ. 

 


