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Προκήρυξη βραβείων για φοιτητές από Ελλάδα και 
Κύπρο από το ίδυµα Μαραγκοπούλου-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

9 ΜΑΪΟΥ 2016 

17/12/2015 

Το Ίδρυµα Μαραγκοπούλου για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΙΜ∆Α) 

προκηρύσσει, για 10η συνεχή χρονιά, διαγωνισµό για την απονοµή τριών 

βραβείων και τριών επαίνων για την καλύτερη εργασία που θα µας αποσταλεί σε 

ένα από τα τρία παρακάτω θέµατα από φοιτητή/φοιτήτρια ελληνικών και 

κυπριακών Πανεπιστηµίων. 

 

Τα θέµατα του φετινού διαγωνισµού διαµορφώνονται ως εξής: 

 

Θέµα 1ο: Οι εξελίξεις στο Κυπριακό το 2015: διεθνοπολιτικές και νοµικές 

προεκτάσεις 

 

Η ενασχόληση νέων επιστηµόνων µε το Κυπριακό συνεχίζει να αποτελεί και 

φέτος προτεραιότητα για το Ίδρυµα Μαραγκοπούλου για τα ∆ικαιώµατα του 

Ανθρώπου. Μετά από ένα κρίσιµο για την κυπριακή οικονοµία και κοινωνία 

2014, το 2015 υπήρξε έτος εξελίξεων για το Κυπριακό. Η εκλογή του Μουσταφά 

Ακιντζί ως επικεφαλής της τουρκοκυπριακής κοινότητας οδήγησε στην 

επανέναρξη των διαπραγµατεύσεων για την επανένωση του νησιού, χωρίς 

ωστόσο η τουρκική στάση, που συνεχίζει να παίρνει τη µορφή ωµών 

παραβιάσεων της κυπριακής ΑΟΖ, να έχει στην ουσία µεταβληθεί. Σε αυτό το 

πλαίσιο, οφείλουµε να τονίσουµε ότι στόχος Ελλάδας και Κύπρου πρέπει να 

παραµείνει η διαφύλαξη της ύπαρξης και ακεραιότητας της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας και ο τερµατισµός της τουρκικής στρατιωτικής κατοχής που 

παραβιάζει τους σχετικούς κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, καθώς και τα 

∆ικαιώµατα του Ανθρώπου. 

Στις 12 Μαΐου 2014 το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου 

(Ε∆∆Α) εξέδωσε µια ιστορική απόφαση (Κύπρος κατά Τουρκίας, αρ. προσφυγής 

25781/94), η οποία αποτελεί δικαίωση για τον κυπριακό ελληνισµό και καταδίκη 

του τουρκικού επεκτατισµού. Έµφαση εποµένως θα πρέπει να δοθεί από τους/τις 

φοιτητές/φοιτήτριες στην ανάλυση της (πολιτικής και νοµικής) σηµασίας αυτής 

της απόφασης, καθώς και στο γενικότερο ζήτηµα της συµµόρφωσης της 

Τουρκίας προς τις καταδικαστικές γι’αυτήν αποφάσεις του Ε∆∆Α σχετικά µε 

παραβιάσεις ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου ως αποτέλεσµα της συνεχιζόµενης 

τουρκικής κατοχής στην Κύπρο. 

Για το πρώτο αυτό θέµα του διαγωνισµού, θα απονεµηθούν στους/στις δύο 

φοιτητές/φοιτήτριες Πανεπιστηµίου που θα γράψουν τις καλύτερες µελέτες: 

● Βραβείο στον/στην πρώτο/πρώτη κατά σειρά επιτυχίας. 

● Έπαινος στο/στη δεύτερο/δεύτερη. 

 

Θέµα 2ο: 



2 

 

Επιτήρηση των εξωτερικών ευρωπαϊκών συνόρων από τη Frontex και 

∆ικαιώµατα του Ανθρώπου 

 

Η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναδειχθεί 

σε κορυφαίο ζήτηµα προστασίας των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, ειδικά τους 

τελευταίους µήνες εξαιτίας της κατάστασης που έχει δηµιουργηθεί στα σύνορα 

πολλών ευρωπαϊκών χωρών, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Οι προκλήσεις 

που συνδέονται µε την εισροή προσφύγων και µεταναστών έχουν πυροδοτήσει 

πολιτικές και νοµικές εξελίξεις σε ενωσιακό επίπεδο και έχουν οδηγήσει 

αναπόφευκτα στη διεύρυνση των αρµοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 

για τη ∆ιαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των 

Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex). 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Frontex δεσµεύεται, κατά την άσκηση της 

επιχειρησιακής της δραστηριότητας, από τον Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και ο Κανονισµός 

1168/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης 

Οκτωβρίου 2011 που ρυθµίζει τη λειτουργία της. 

Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να εντοπιστούν και αναλυθούν τα ζητήµατα που 

ανακύπτουν ως προς την προστασία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου από τη 

δράση της 

Frontex σε ευρωπαϊκό έδαφος – αλλά ενδεχοµένως και εκτός αυτού –. Επιπλέον, 

οι φοιτητές/φοιτήτριες καλούνται να εξετάσουν τυχόν δυνατότητες 

αντιµετώπισης των προβληµάτων αυτών σε νοµικό επίπεδο, αλλά και προοπτικές 

για αποτελεσµατικότερη διαχείριση και φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της 

Ένωσης από τη Frontex, τηρουµένων των σχετικών υποχρεώσεών της από το 

ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. 

Στις δύο καλύτερες µελέτες φοιτητών/φοιτητριών Πανεπιστηµίου επί αυτού του 

θέµατος θα απονεµηθούν: 

● Βραβείο στον/στην πρώτο/πρώτη κατά σειρά επιτυχίας. 

● Έπαινος στο/στη δεύτερο/δεύτερη. 

 

Θέµα 3ο: 

Τα κοινωνικά δικαιώµατα σε κρίση 

Τα κοινωνικά δικαιώµατα, παρότι κατοχυρώνονται στο ίδιο το Σύνταγµα αλλά 

και σε σηµαντικά διεθνή και περιφερειακά κείµενα προστασίας των 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, έχουν δεχθεί και συνεχίζουν να δέχονται 

σηµαντικά πλήγµατα στην παρατεταµένη περίοδο της οικονοµικής κρίσης που 

διανύουµε. Το Ίδρυµα Μαραγκοπούλου για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, 

σταθερό στην προσήλωσή του στην προστασία και διαφύλαξη όλων των 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, έχει επανειληµµένα διατυπώσει την ανησυχία του 

για την κανονιστική και ουσιαστική αποδυνάµωση των εν λόγω δικαιωµάτων και 

τον παρεπόµενο µη σεβασµό από το Κράτος των συνταγµατικών και διεθνών 

υποχρεώσεών του, συµπεριλαµβανοµένων και των ευρωπαϊκών. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο τα κοινωνικά 

δικαιώµατα έχουν τύχει επαρκούς προστασίας στην Ελλάδα της κρίσης από 

εθνικά, διεθνή και ευρωπαϊκά δικαιοδοτικά όργανα. Αφετηρία της παραπάνω 

έρευνας µπορεί να αποτελέσει η σηµαντική πρόσφατη νοµολογία του 

Συµβουλίου της Επικρατείας (ΟλΣτΕ 2287-90/2015), καθώς και οι σχετικές 
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αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων του 

Συµβουλίου της Ευρώπης. Στην προοπτική µιας διευρυµένης και πιο 

αποτελεσµατικής προστασίας των κοινωνικών δικαιωµάτων µπορεί να 

συνεξετασθεί ο ρόλος του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, όπως αυτός έχει ερµηνευθεί σε σχετικές αποφάσεις του ∆ικαστηρίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στις δύο καλύτερες µελέτες φοιτητών Πανεπιστηµίου επί αυτού του θέµατος θα 

απονεµηθούν: 

● Βραβείο στον/στην πρώτο/πρώτη κατά σειρά επιτυχίας. 

● Έπαινος στο/στη δεύτερο/δεύτερη. 

 

Τα βραβεία για τα τρία θέµατα συνίστανται σε τρεις υποτροφίες (έξοδα ταξιδίου, 

διαµονής και διδάκτρων) για την παρακολούθηση του ∆ιεθνούς Summer School 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου που θα πραγµατοποιηθεί τον Ιούλιο του 2016 στο 

Στρασβούργο και οργανώνεται από το ∆ιεθνές Ινστιτούτο ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώπου René Cassin. 

Κάθε εργασία θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: 

α) Έκταση 7-12.000 λέξεις (συµπεριλαµβανοµένων των υποσηµειώσεων, αλλά 

όχι της βιβλιογραφίας, ούτε του πίνακα περιεχοµένων, ούτε – εάν υπάρχουν – 

του ευρετηρίου και των παραρτηµάτων). 

β) Γραµµατοσειρά και διάστιχο στο κύριο κείµενο: Times New Roman 12 και 

διάστιχο 1,15. 

γ) Γραµµατοσειρά και διάστιχο στις υποσηµειώσεις: Times New Roman 10 και 

διάστιχο µονό. 

δ) Βιβλιογραφία και υποσηµειώσεις. 

ε) Πλήρη στοιχεία διαγωνιζόµενου/ης (ονοµατεπώνυµο, email και τηλέφωνο). 

στ) Μορφή: σε word ή pdf, όχι σε άλλη µορφή. 

ζ) Απαραίτητη η επισύναψη επικαιροποιηµένου βιογραφικού σηµειώµατος 

διαγωνιζόµενου/διαγωνιζόµενης. 

Οι εργασίες πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@mfhr.gr 

και σε έντυπη µορφή στα γραφεία του Ιδρύµατος Μαραγκοπούλου για τα 

∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, Λυκαβηττού 1Γ, Αθήνα 106 72 έως και τη 

∆ευτέρα 9 Μαΐου 2016.  

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.: 210-36 37 455 και 210-36 13 527, ώρες 

9.00 π.µ. - 3.00 µ.µ. 

Οι βραβεύσεις θα γίνουν στις αρχές Ιουνίου του 2016 στην αίθουσα της 

Βιβλιοθήκης του ΙΜ∆Α. 

 

 


