
 

 

 

ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Το Ίδρυμα Κ. Κούφα  
για την Προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την Προστασία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων 

και   
η United Nations Society – Aristotle University of Thessaloniki 

 
Mε αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

διοργανώνουν 
 

Διαδικτυακή εκδήλωση  
 

Παγκόσμιες κρίσεις και δικαιώματα των παιδιών και των νέων  
 
 

20 Δεκεμβρίου 2021  
 

18:30 – 20:00 
 

 
Συζητούν:  
 
Νατάσα Μαυρονικόλα, Αναπλ. Καθηγήτρια (Reader), Birmingham Law School  
Κλιματική αλλαγή και δικαιώματα των παιδιών και των νέων 

 
Θεώνη Κουφονικολάκου, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού· 
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού 
Οι επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας στα δικαιώματα των παιδιών  

 
Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης, Αναπλ. Καθηγητής, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου· 
Μέλος ΔΣ Ιδρύματος Κ. Κούφα 
Ψευδείς ειδήσεις και παραπληροφόρηση στην ψηφιακή εποχή: κοινωνικές επιπτώσεις, 
νομική αντιμετώπιση και προκλήσεις για νέους και παιδιά 

 
 
Συντονισμός: Τίνα Σταυρινάκη, Μέλος ΔΣ Ιδρύματος Κ. Κούφα· Μέλος Επιτροπής της 
Σύµβασης για την κατάργηση κάθε µορφής φυλετικών διακρίσεων (UN CERD)· Πανεπιστήμιο 
Κύπρου 
 
 
Φόρμα δήλωσης συμμετοχής: https://forms.gle/U87maLgbbbtRaJMp8 (Ο σύνδεσμος zoom θα 
σας αποσταλεί μετά την δήλωση συμμετοχής και ως 3 ημέρες πριν την εκδήλωση) 

https://forms.gle/U87maLgbbbtRaJMp8


 
United Nations Society – Aristotle University of Thessaloniki 

 
Η United Nations Society – Aristotle University of Thessaloniki (UNSOC 
– AUTh) αποτελεί φοιτητική ένωση, με στόχο την προώθηση των 
διεθνών σχέσεων, της διπλωματίας και του διεθνούς δικαίου μεταξύ 
της φοιτητικής κοινότητας. Ιδρύθηκε το 2020 ως ανεξάρτητο, μη- 
κερδοσκοπικό σωματείο και έκτοτε έχει διοργανώσει ή συμμετέχει σε 
πλήθος δράσεων διεθνολογικού ενδιαφέροντος, 
συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και ομιλιών, 
εργαστηρίων επαγγελματικού προσανατολισμού και συνεδρίων 
προσομοίωσης διεθνών οργανισμών και οργάνων. Παράλληλα, η 

UNSOC – AUTh προωθεί τον εθελοντισμό, την κοινωνική ενεργοποίηση των νέων και την 
ανάπτυξη δεσμών φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των φοιτητικών και νεανικών ομάδων. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ίδρυμα Κ. Κούφα  
για την Προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου  

και την Προστασία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων 
 

Το «Ίδρυμα Κ. Κούφα για την Προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και 
την Προστασία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων» είναι ένα 
κοινωφελές ίδρυμα (ΦΕΚ 1491/4 Μαΐου 2012). 
Έδρα του Ιδρύματος είναι η Θεσσαλονίκη. Σκοπός του Ιδρύματος 
είναι η θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα και καλλιέργεια του 
διεθνούς δικαίου σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα η προώθηση 
της διεπιστημονικής μελέτης της προστασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου, σε διεθνές και σε 
εθνικό επίπεδο. Κορωνίδα των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος 
είναι τα «Θερινά Μαθήματα Διεθνούς Δικαίου και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων Θεσσαλονίκης» που διοργανώνονται σε ετήσια βάση, για διάστημα 10 ημερών, 
στα τέλη Ιουνίου. Τα φετινά μαθήματα θα επικεντρωθούν στην θεματική «Κλιματική Αλλαγή και 
Διεθνές Δίκαιο». Το Ίδρυμα υλοποιεί επίσης για τα έτη 2020-22 το πρόγραμμα Jean Monnet 
EURIS (EU Responsibility in the International System) με χρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο 
του Erasmus +/Jean Monnet Projects.  


