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Α. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Α.1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Α.1.1. Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων
Το Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων, τόσο εκ των αρμοδιοτήτων του1
όσο και εκ των πρωτοβουλιών που έχει λάβει2 για το έτος 2015, στον τομέα των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, προέβη στις ακόλουθες δράσεις:
 Προετοιμασία, καταγραφή και αποστολή στο Υπουργείο Εξωτερικών
παρατηρήσεων-σχολίων και επισημάνσεων επί Σχεδίου Απόφασης της Γενικής
Συνέλευσης του ΟΗΕ για την ασφάλεια των δημοσιογράφων και το ζήτημα της
ατιμωρησίας. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα βίας έναντι των
δημοσιογράφων, τα οποία έχουν εντατικοποιηθεί τα τελευταία έτη με
σημαντικές απώλειες στον κλάδο καταρτίστηκε σχέδιο απόφασης μέσα από το
οποίο προσδιορίστηκαν συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές για την
ευαισθητοποίηση έναντι του ζητήματος, την πρόληψη σχετικών μέτρων και την
επιβολή κυρώσεων στις περιπτώσεις καταστρατήγησης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Το Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων συνέβαλε με
καίριες παρατηρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη α) τις σύγχρονες προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι σε ένα περιβάλλον έντονων πολιτικών
ανακατατάξεων και κοινωνικών αναταραχών και β) τις ριζικές αλλαγές στον
τρόπο διάχυσης-διαχείρισης και λήψης-χρήσης της πληροφορίας λόγω της
ψηφιακής σύγκλισης των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.
 Υποβολή παρατηρήσεων, σχολίων και επισημάνσεων στα εξής σχέδια
συστάσεων και ψηφισμάτων της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της
Ευρώπης: α) Ασφάλεια των δημοσιογράφων και β) Ευθύνη και Κώδικες
Δεοντολογίας των ΜΜΕ.
 Σύνταξη απόψεων της Υπηρεσίας μας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της
Ετήσιας Συνάντησης Εφαρμογής Ανθρώπινης Διάστασης του Οργανισμού για την
Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)3. Θεματική ενότητα:
«Fundamental freedoms I: Freedom of expression, free media and information».
Με την καταγραφή στοιχείων από την εγχώρια πραγματικότητα (όπως
εκπροσώπηση μειονοτήτων στον Τύπο, θεματικές εκπομπές με εστίαση στο
1

Ορισμένες εκ των οποίων είναι α) η παρακολούθηση της οπτικοακουστικής ευρωπαϊκής και
διεθνούς νομοθεσίας, καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής της στη χώρα μας, β) η
παρακολούθηση του οπτικοακουστικού τομέα σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο, γ) η συμμετοχή
σε ευρωπαϊκές-διεθνείς δομές και οργανισμούς
2
Όπως η συνεισφορά στη σύνταξη κειμένων, η συμμετοχή σε ομάδες εμπειρογνωμόνων, εισηγήσεις
σε εκδηλώσεις κλπ.
3
OSCE Human Dimension Implementation Meeting: Warsow, 21 September-2 October 2015
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χώρο των Μέσων, παρατέθηκαν οι απόψεις του Τμήματος ως προς την ανάγκη
προάσπισης της πολυφωνίας και της ελευθερίας του λόγου, καθώς και του
σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, χωρίς διάκριση οποιουδήποτε είδους.
 Εισήγηση, δημιουργία δικτύου επαφών και εκπροσώπηση της ΓΓΕΕ στη Διεθνή
Διάσκεψη της UNESCO για «ΜΜΕ & Φύλο» (Γενεύη, 07-08 Δεκεμβρίου 2015) με
συνδιοργανώτρια χώρα την Ελλάδα, ενόψει της σύστασης της νέας συμμαχίας
GAMAG – Global Alliance on Media & Gender4. Στην εν λόγω Διάσκεψη
συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της προώθησης της ισότητας των φύλων στα
ΜΜΕ μέσα από το σχεδιασμό ενός πλαισίου διεθνούς συνεργασίας για την
ανάπτυξη (International Development Cooperation Framework), το οποίο
υποστηρίζει σχετικές δράσεις σε περιφερειακό, τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.
Στη συγκεκριμένη θεματική εμπίπτουν οι πολιτικές ενίσχυσης της ισότιμης
πρόσβασης των φύλων στα Μέσα με έμφαση στο διαδικτυακό περιβάλλον, η
επιμόρφωση των χρηστών αναφορικά με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των
Μέσων και την αντιμετώπιση φαινομένων βίας ή διάκρισης βάσει του φύλου
όπως και η ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών στους οργανισμούς ΜΜΕ,
αλλά και η αρτιότερη εκπροσώπηση ή αναπαράστασή τους στα ΜΜΕ.
Ακολούθησε σύνταξη ενημερωτικής έκθεσης, με προτεινόμενες δράσεις από τη
συμμετοχή του εκπροσώπου του Τμήματος στην εν λόγω διάσκεψη, στο πλαίσιο
της διεθνούς δικτύωσης και εξωστρέφειας της Υπηρεσίας και της ανάληψης
συστηματικότερης δράσης και εκπροσώπησης της χώρας μας για ζητήματα ΜΜΕ
και προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην UNESCO.
 Σύνταξη Ενημερωτικής Έκθεσης για την επικαιροποίηση της συμμετοχής της ΓΓΕΕ
στο Διεθνές Δίκτυο της UNESCO Global Alliance for Partnerships on Media and
Information Literacy – GAPMIL (που είναι μέλος από το 2013), στο πλαίσιο της
διεθνούς δικτύωσης και εξωστρέφειας της Υπηρεσίας και της ανάληψης πιο
συστηματικής δράσης και εκπροσώπησης της χώρας μας για ζητήματα ΜΜΕ και
διαχείριση της πληροφορίας στην UNESCO.
 Σύνταξη ενημερωτικής έκθεσης για την ευρωπαϊκή οπτικοακουστική πολιτική για
την παιδεία στα μέσα και το ρόλο της άτυπης «Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για
την Παιδεία στα Μέσα» της Γενικής Διεύθυνσης, DG CONNECT, Γ1
(Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες) της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Επισημαίνεται ότι η παιδεία στα μέσα (media literacy) αναφέρεται
στο θεμελιώδες δικαίωμα πρόσβασης στη γνώση καθώς και στην ελευθερία
έκφρασης και γνώμης, σύμφωνα και με το άρθρο 19 της Οικουμενικής
Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ομοίως, η Διακήρυξη της
Αλεξάνδρειας το 2005 της UNESCO ορίζει ότι το δικαίωμα στην πληροφόρηση
μέσω της αναζήτησης, αξιολόγησης, χρήσης και διάδοσης της πληροφορίας
αποτελεί αναφαίτερο δικαίωμα του χρήστη στον ψηφιακό κόσμο. Ορισμός και
4

Περισσότερες πληροφορίες στον ηλ. σύνδεσμο http://www.unesco.org/new/en/communication-andinformation/crosscutting-priorities/gender-and-media/global-alliance-on-media-and-gender/homepage/
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συμμετοχή εκπροσώπου του Τμήματος στην 1η Συνάντηση της Ομάδας
Εμπειρογνωμόνων για την Παιδεία στα Μέσα» της Γενικής Διεύθυνσης, DG
CONNECT, Γ1 (Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής την 1η Δεκεμβρίου 2015.
 Παρακολούθηση ημερίδας με θέμα: «Η δημοσιογραφική δεοντολογία και τα
Ελληνικά ΜΜΕ - Ευρήματα έρευνας του 2013-2014»5. Συγκέντρωση
πληροφορικού υλικού και ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας.
 Μελέτη, προετοιμασία και σύνταξη απαντήσεων της Υπηρεσίας μας στα
ερωτήματα της Διαβούλευσης που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
Οδηγία 2010/13/ΕΕ για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων, ενόψει της
αναθεώρησής της, το έτος 2016. Οι απαντήσεις του Τμήματος (στις οποίες
ενσωματώθηκαν οι απαντήσεις του Τμήματος Νέων Μέσων, κατά λόγον
αρμοδιότητάς του) υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση
Γ1 (Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες). Μέρος των
απαντήσεων αφορούσαν άμεσα σε ζητήματα προστασίας ευπαθών ομάδων,
όπως των ανηλίκων και των ΑμεΑ, αντιμετώπισης της ρητορικής μίσους ή των
διακρίσεων, προώθησης της πολυφωνίας και της ελευθερίας της έκφρασης.6
 Εκπόνηση σχεδίου παρέμβασης του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης &
Επικοινωνίας, ενόψει του Συμβουλίου Υπουργών Παιδείας, Νεότητας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Οπτικοακουστικών (Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015), με
θέμα: α) την εξεύρεση ισορροπίας μεταξύ ελευθερίας έκφρασης και διαφύλαξης
των στόχων δημοσίου συμφέροντος και ασφάλειας και β) τα μέτρα διασφάλισης
της υψηλής ποιότητας και της πολιτισμικής πολυμορφίας του οπτικοακουστικού
περιεχομένου (στο πλαίσιο της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς).

Α.1.2. Τμήμα Νέων Μέσων
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του το Τμήμα Νέων Μέσων προέβη στις κάτωθι
ενέργειες και δράσεις:
 Συμμετείχε σε σειρά διαβουλεύσεων Επιτροπών του Συμβουλίου της Ευρώπης
και υπέβαλε παρατηρήσεις, σχόλια και επισημάνσεις επί σχεδίων ψηφισμάτων
της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ενδεικτικά, αναφέρουμε
τα θέματα ορισμένων εκ των ως άνω σχεδίων ψηφισμάτων: η διαδικτυακή
ελευθερία, το διαδίκτυο των Πολιτών, η προσθήκη του Internet of Things στη
στρατηγική Διακυβέρνησης του Διαδικτύου 2016-2019, η προστασία και
5

Την ημερίδα διοργάνωσε το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών
Επιστημών ΕΚΠΑ (Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2015.)
6
Το σύνολο των απαντήσεων των φορέων που συμμετείχαν στην διαβούλευση,
συμπεριλαμβανομένης και της Υπηρεσίας μας, μπορεί να αναζητηθεί στον κάτωθι σύνδεσμο:
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/contributions-received-public-bodies-avmsd-publicconsultation
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προώθηση του δικαιώματος στην έκφραση και την ιδιωτική ζωή σε σχέση με την
ουδετερότητα του διαδικτύου.
 Παράλληλα, το Τμήμα Νέων Μέσων επιδιώκει να συμβάλει στη διασφάλιση των
δικαιωμάτων των ανηλίκων, μιας ευαίσθητης κατηγορίας, στο πλαίσιο της
λειτουργίας και της χρήσης των νέων ψηφιακών ΜΜΕ και ειδικότερα του
διαδικτύου. Επισημαίνεται ότι η χρήση του διαδικτύου, πέρα από δυνατότητες
έκφρασης και αναζήτησης πληροφορίας, αποτελεί και παράγοντα
διακινδύνευσης για τους ανήλικους, ειδικά σε ό,τι αφορά στην προστασία
προσωπικών δεδομένων, στον κίνδυνο έκθεσης σε ρητορική μίσους και στον
διαδικτυακό εκφοβισμό.
Για το λόγο αυτό, το τμήμα Νέων Μέσων συμμετείχε σε δραστηριότητες και
πρωτοβουλίες σχετικά με το ασφαλέστερο διαδίκτυο και το καλύτερο διαδίκτυο
για τα παιδιά και τους νέους, με στόχο τόσο την προστασία όσο και την
ενδυνάμωση και πνευματική ανάπτυξη των ανηλίκων, που ως βασικά
δικαιώματα του παιδιού αποτελούν πτυχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 Τον Μάρτιο του 2015 η Υπηρεσία μας συμμετείχε στις εκδηλώσεις που
διοργανώθηκαν υπό το συντονισμό του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς
Διαδικτύου για τον εορτασμό της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2015.
 Επίσης, με τη συμφωνία των ενδιαφερομένων φορέων της χώρας μας, η
Υπηρεσία μας έχει οριστεί ως national contact point επιτυγχάνοντας την
ευρεία και έγκαιρη συγκέντρωση των ζητούμενων στοιχείων από όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς, η σύνθεσή τους και η υποβολή της ενιαίας
συνεισφοράς της χώρας μας στη μελέτη.
 Τέλος, η Υπηρεσία συμμετείχε, ως εθνικός, δημόσιος φορέας, με
πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Safer Internet Forum που
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή μαθητών και νέων
καθώς και εκπροσώπων δημόσιων φορέων, και ιδιωτικών οργανισμών
από όλη την Ευρώπη.
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Α.2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Α.2.1. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων για το έτος 2015 προχώρησε στις εξής δράσεις:
1) Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκoύ Οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής
συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. (Frontex)
Kατά το 2015, το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων διαχειρίστηκε 509 αιτήματα ξένων
δημοσιογράφων και συνεργείων κινηματογράφησης/φωτογράφησης διεθνών ΜΜΕ
με σκοπό την πραγματοποίηση ρεπορτάζ και τη διεξαγωγή συνεντεύξεων με την
πολιτική ηγεσία και άλλους αρμόδιους φορείς σχετικά με:
α) Την παράνομη είσοδο των προσφύγων και των μεταναστών στην Ελλάδα.
β) Τις συνθήκες φιλοξενίας/κράτησης και διαβίωσής τους.
γ) Τη διαδικασία καταγραφής και ταυτοποίησης των στοιχείων τους.
δ) Τη συνεργασία με τον οργανισμό Frontex κ.λπ.
Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων έλαβε μέριμνα για τη
διευθέτηση της διαδικασίας μετάβασης και πρόσβασης των ως άνω
δημοσιογράφων και συνεργείων σε περιοχές υψηλού ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα δε
στην Ειδομένη, στη Λέσβο, στην Κω καθώς και στη Χίο.
Παράλληλα, έντονο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον κατεγράφη για την εξασφάλιση
άδειας επιβίβασης σε σκάφη του Λιμενικού Σώματος ή της Frontex για την
παρακολούθηση πλωτών περιπολιών, τα οποία υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με
τις κατά τόπους συναρμόδιες Υπηρεσίες.
Τα άνωθι αιτήματα προέρχονταν από ΜΜΕ 41 χωρών, οι οποίες παρατίθενται με
αλφαβητική σειρά: Αίγυπτος, Αυστρία, Αυστραλία, Βέλγιο, Βενεζουέλα, Βουλγαρία,
Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Εσθονία,
Ιαπωνία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Καναδάς, Κίνα, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία,
Λουξεμβούργο, Μεξικό, Νορβηγία, Ν. Κορέα, Ολλανδία, Ουκρανία, Π.Γ.Δ.Μ.,
Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία,
Τουρκία, Τσεχία, Φινλανδία.

2) Διεθνής Διάσκεψη με θέμα «Θρησκευτικός και Πολιτιστικός Πλουραλισμός και
Ειρηνική Συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή» (Αθήνα, 19-20 Οκτωβρίου 2015)
Η Διεθνής Διάσκεψη με θέμα «Θρησκευτικός και Πολιτιστικός Πλουραλισμός και
Ειρηνική Συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή» πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο
ξενοδοχείο “Intercontinental”, στις 19 και 20 Οκτωβρίου 2015, με πρωτοβουλία του
Υπουργείου Εξωτερικών. Σε αυτήν συμμετείχαν Πατριάρχες επικεφαλής
χριστιανικών Εκκλησιών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ηγέτες και
προσωπικότητες της μουσουλμανικής, ιουδαϊκής και άλλων θρησκειών, καθώς και
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διακεκριμένοι εκπρόσωποι της διεθνούς πολιτικής, της ακαδημαϊκής κοινότητας
και της κοινωνίας των πολιτών.
Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων μερίμνησε για την οργάνωση και λειτουργία Κέντρου
Τύπου, τις διαπιστεύσεις των εκπροσώπων ΜΜΕ και την παροχή κάθε είδους
διευκόλυνσης στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους και τεχνικούς. Ιδιαίτερη
βαρύτητα δόθηκε στην εξυπηρέτηση των δημοσιογράφων που επιθυμούσαν να
πάρουν συνεντεύξεις από τους συμμετέχοντες στη Διεθνή Διάσκεψη, καθώς και στο
συντονισμό των φωτογράφων οι οποίοι κάλυψαν τις εργασίες.
Το Κέντρο Τύπου, 70 θέσεων εργασίας, με τηλεπικοινωνιακό, μηχανογραφικό και
οπτικοακουστικό εξοπλισμό, λειτούργησε στο ξενοδοχείο “Intercontinental”, στις
19 και 20 Οκτωβρίου 2015. Σε αυτό διαπιστεύθηκαν 164 εκπρόσωποι ΜΜΕ
(δημοσιογράφοι, φωτογράφοι και τεχνικοί).

3) Συνεντεύξεις Τύπου - Εκδηλώσεις
Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων διαχειρίζεται την Αίθουσα Συνεδρίων / Κέντρο Τύπου,
η οποία βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας.
Η αίθουσα χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή συνεδρίων, ημερίδων και λοιπών
εκδηλώσεων, που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας μας, με
σκοπό την ανάδειξη θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΓΓΕΕ και την
προβολή του έργου της.
Επίσης, η αίθουσα μπορεί να λειτουργήσει και ως Κέντρο Τύπου, χωρητικότητας
περίπου εκατό θέσεων, για τη διευκόλυνση των εκπροσώπων διεθνών και
ελληνικών ΜΜΕ οι οποίοι καλύπτουν σημαντικά γεγονότα ελληνικού και διεθνούς
ενδιαφέροντος και για την παραχώρηση συνεντεύξεων Τύπου κυβερνητικών και
άλλων φορέων.
Τέλος, η αίθουσα, με τον εξοπλισμό της, διατίθεται δωρεάν για την οργάνωση
εκδηλώσεων σε φορείς εκτός της ΓΓΕΕ.
Κατά το έτος 2015, πραγματοποιήθηκαν στην Αίθουσα Συνεδρίων της ΓΓΕΕ οι
ακόλουθες εκδηλώσεις που σχετίζονται με την προστασία ανθρωπίνων
δικαιωμάτων:
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Προσφυγικό-μετανάστευση
29 Μαΐου 2016
Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ο Διεθνής
Οργανισμός
Μετανάστευσης
πραγματοποίησαν
ημερίδα
με
θέμα
«Μεταναστευτικές ροές στην Ανατολική Μεσόγειο - Προκλήσεις διαχείρισης μιας
ανησυχητικής αύξησης».
Η ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Ικανότητα οικοδόμησης
εθνικού ασύλου και συστημάτων διαχείρισης μετανάστευσης», το οποίο εκπονείται
από τον ευρωπαϊκό φορέα ΕΕΑ Grants, που έχουν συστήσει και χρηματοδοτούν η
Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν.
Στην ημερίδα παρενέβησαν με εισηγήσεις τους εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Ασύλου,
του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα,
της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, της Ελληνικής Ακτοφυλακής και της Διεύθυνσης
Μετανάστευσης της Νορβηγίας. Επίσης, στην ημερίδα συμμετείχαν και
παρενέβησαν με τοποθετήσεις εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και των
κοινοτήτων μεταναστών στην Ελλάδα.
3 Σεπτεμβρίου 2015
Ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κ. Νίκος
Χριστοδουλάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννης
Μουζάλας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας, κ. Χρήστος Ζώης, ο Αναπληρωτής
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Αντώνης Μακρυδημήτρης, και ο Υφυπουργός
παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, κ. Ροδόλφος Μορώνης,
παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου για το προσφυγικό-μεταναστευτικό πρόβλημα.

Άτομα με αναπηρία
30 Οκτωβρίου 2015
Ο Οργανισμός Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ελλάδος (i-living), ο οποίος ιδρύθηκε στις 10
Δεκεμβρίου 2014 και μεριμνά για την εφαρμογή των αρχών της ανεξάρτητης
διαβίωσης των ατόμων με αναπηρίες, πραγματοποίησε συνέντευξη Τύπου για τη
διάδοση των συμπερασμάτων από τη συμμετοχή της ελληνικής αποστολής στο
ευρωπαϊκό συνέδριο ανεξάρτητης διαβίωσης Freedom Drive 2015, που έλαβε χώρα
στις Βρυξέλλες.
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Τη συνέντευξη Τύπου συντόνισε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Μπάνος, με ομιλητές
τους Στέλιο Κυμπουρόπουλο, Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής του i-Living και
ειδικευόμενο ψυχίατρο, την ευρωβουλευτή στο ευρωπαϊκό κόμμα GUE/NGL
Κωνσταντίνα Κούνεβα και τον επιστημονικό συνεργάτη της κας Κούνεβα, Ανέστη
Ρουκάι.
LGBTQI+ κοινότητα
15 Νοεμβρίου 2015
Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας φιλοξένησε την ετήσια
συνάντηση των μελών της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης των ομογονεϊκών
οικογενειών «Οικογένειες Ουράνιο Τόξο».
Ισότητα των φύλων
2 Νοεμβρίου 2015
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης πραγματοποίησε ημερίδα με θέμα «Γυναίκες στα
οικονομικά κέντρα αποφάσεων». Η ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο
υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος Progress - «Θετικές δράσεις για την
προώθηση των γυναικών στα οικονομικά κέντρα αποφάσεων».
Σκοπός του προγράμματος είναι η εξισορρόπηση της συμμετοχής γυναικών και
ανδρών στα κέντρα λήψης οικονομικών αποφάσεων, μέσω στοχευμένων
παρεμβάσεων και η ευαισθητοποίηση των κοινωνικών εταίρων και της κοινής
γνώμης για την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών-γυναικών σε επίπεδο λήψης
οικονομικών αποφάσεων.
Στην ημερίδα παρευρέθησαν οι αρμόδιοι φορείς της δημόσιας διοίκησης, των
πολιτών και των κοινωνικών ομάδων οι φορείς από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
(τομέας Εσωτερικών) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, σύμβουλοι σε οικονομικά και τεχνολογικά θέματα υλοποίησης
του έργου, ο ΣΕΒ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η Πρεσβεία της Σουηδίας στην Ελλάδα
πραγματοποίησαν ημερίδα με θέμα «Οι γυναίκες στα πολιτικά κέντρα λήψης
αποφάσεων».
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Στην ημερίδα παρενέβησαν με εισηγήσεις τους εκπρόσωποι του Τμήματος Ισότητας
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Σουηδίας, του οργανισμού
UN WOMEN και του Ερευνητικού Κέντρου Βιομηχανικής Οικονομίας της Σουηδίας.
Χαιρετισμούς απηύθυναν η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, ο Υπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η Πρέσβης της Σουηδίας, η
Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητική Εκπρόσωπος και
εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκε η θέση της γυναίκας σε όλους τους
τομείς, τόσο στη Σουηδία όσο και στην Ελλάδα, και κατατέθηκαν απόψεις,
προσωπικές μαρτυρίες και προτάσεις.
Παιδεία
27 Μαρτίου 2015
Το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας
και Θρησκευμάτων, το Βρετανικό Συμβούλιο και η Microsoft πραγματοποίησαν
διεθνές συνέδριο με θέμα “ Building Skills: The Role of Skills Development in
Education”.
Στο συνέδριο συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, με εισηγήσεις τους εκπρόσωποι του
ΟΟΣΑ, της UNESCO, της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα,
του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού, του οργανισμού Teachers4Europe, της WWF, ελληνικών και
ξένων πανεπιστημίων, καθώς και εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Μεταξύ των θεμάτων που εθίγησαν περιλαμβάνονταν οι στρατηγικές ανάπτυξης
δεξιοτήτων στο χώρο της εκπαίδευσης και οι καλές πρακτικές από το σχολικό
περιβάλλον και τις ποικίλες εξωσχολικές δράσεις. Ιδιαιτέρως αναδείχθηκε η χρήση
της τεχνολογίας και των ψηφιακών και οπτικοακουστικών μέσων.
24 Απριλίου 2015
Το Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη και το Ίδρυμα Friedrich Ebert
πραγματοποίησαν ημερίδα με θέμα «Καινοτόμες δράσεις στο σχολείο και
βιωματική γνώση: προάγοντας τη μη-βίαιη επικοινωνία». Η ημερίδα διοργανώθηκε
στο πλαίσιο του προγράμματος «Επικοινωνία δίχως βία για σχολεία δίχως βία».
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας αναλύθηκαν, μεταξύ άλλων, θέματα σχετικά με τη
συνεργατική μάθηση, τη βιωματική διδασκαλία, την ομαδικότητα, τη συνύπαρξη
στο σχολικό περιβάλλον εντός και εκτός τάξης, τις υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα δύο
φύλα, με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σχολικής βίας. Τις
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εισηγήσεις πραγματοποίησαν εκπαιδευτικοί,
κινησιοθεραπευτές και σχολικοί σύμβουλοι.

ψυχολόγοι,

εργοθεραπευτές,

Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015
Το Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων πραγματοποίησε
εκδήλωση με θέμα «Χτίζοντας ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα με πολιτικές
για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την έρευνα σε καιρό κρίσης».
Υγεία
16 Νοεμβρίου 2015
Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης πραγματοποίησε ημερίδα με θέμα «epronoia για τον πολίτη: κοινωνική φροντίδα στην ψηφιακή εποχή».
Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσιάστηκε η νέα διαδικτυακή πύλη e-pronoia, η
δημιουργία της οποίας στοχεύει, μέσω της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, στην
εξέλιξη και βελτίωση της κοινωνικής φροντίδας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην
παιδική προστασία και την παρακολούθηση δραστηριοτήτων κοινωνικής
αλληλεγγύης για το παιδί. Παρεμβάσεις πραγματοποίησαν επιστήμονες
κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, γιατροί, ψυχολόγοι, εργαζόμενοι στην
αποκατάσταση παιδιών με αναπηρίες, καθώς και εκπρόσωπος του Συνηγόρου του
Πολίτη.
Αθλητισμός
26 Μαΐου 2015
Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου πραγματοποίησε ημερίδα με θέμα «Η αντιμετώπιση της βίας,
προϋπόθεση για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα της κρίσης».
Στην ημερίδα συζητήθηκαν οι πολιτικές και τα συστήματα πρόληψης της οπαδικής
βίας, η διακυβέρνηση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, η επιχειρηματικότητα και
ο ρόλος των ΜΜΕ σε μια στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του αθλήματος.
Πολιτισμός
Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο στήριξης και
προώθησης της ελληνικής πολιτιστικής δημιουργίας, διοργάνωσε και φιλοξένησε
κατά το έτος 2015 τις παρακάτω εκδηλώσεις:
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27 Μαΐου 2015
Η Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος πραγματοποίησε ημερίδα με θέμα «Ένας αιώνας
σεναρίου στον ελληνικό κινηματογράφο».
19 Οκτωβρίου 2015
Το ελληνικό παράρτημα της Διεθνούς Ενώσεως Κινουμένου Σχεδίου (Asifa Hellas),
σε συνεργασία με το Τμήμα Ψηφιακής Προβολής της Γενικής Γραμματείας
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα «Εβδομήντα χρόνια
δημιουργίας ελληνικού κινουμένου σχεδίου».

4) Δίκη των μελών της Χρυσής Αυγής
Στο πλαίσιο διευκόλυνσης των εκπροσώπων ΜΜΕ (δημοσιογράφων, φωτογράφων
και τεχνικών) και με στρατηγικό στόχο την ενημέρωση της ελληνικής και διεθνούς
κοινής γνώμης, το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων συνεργάστηκε με το Υπουργείο
Δικαιοσύνης κατά το χρονικό διάστημα που προηγήθηκε της έναρξης της δίκης των
μελών της Χρυσής Αυγής, η οποία ξεκίνησε αίθουσα των Φυλακών Κορυδαλλού
στις 20 Απριλίου 2015. Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων του, μερίμνησε για τη διαπίστευση των εκπροσώπων ΜΜΕ (σύνολο
διαπιστευμένεων 165) με σκοπό την κάλυψη της δίκης.

11

Α.2.2.Τμήμα Γραφείων Τύπου & Επικοινωνίας στο Εξωτερικό
Το Τμήμα Γραφείων Τύπου & Επικοινωνίας στο Εξωτερικό απέστειλε προς τα ΓΤΕ
εκθέσεις, δελτία Τύπου και ανακοινώσεις αρμόδιων ελληνικών Υπουργείων και
δημόσιων φορέων σχετικά με θέματα προσφυγικών ροών, παράνομης
μετανάστευσης και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ αντίστοιχα
προώθησε προς τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς δημοσιεύματα, ανακοινώσεις
και επισκοπήσεις Τύπου που εστάλησαν από τα ΓΤΕ σχετικά με τα ζητήματα αυτά.
Παράλληλα, το Τμήμα συντάσσει ενημερωτικά σημειώματα και περιοδικά
ενημερωτικά Δελτία για την ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας και κρατικών
φορέων, τα οποία έχουν κατά καιρούς θεματικές που άπτονται της προστασίας των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ακολουθεί η περιγραφή των σχετικών δράσεων ανά
ΓΤΕ:
ΓΤΕ Βιέννης
Το ΓΤΕ Βιέννης κατόπιν δημοσιεύσεως έκθεσης της Υπηρεσίας Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (Fundamental Rights Agency – FRA), η οποία εδρεύει στη
Βιέννη, υπό τον τίτλο «Severe labour exploitation: workers moving within or into the
European Union», διαβίβασε προς την Κεντρική Υπηρεσία ενημερωτικό σημείωμα
με ΑΠ: 40.30/58/04.06.2015 και θέμα: «Έκθεση Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για την «εγκληματική εργασιακή εκμετάλλευση» στην ΕΕ
– Αναφορά στην Ελλάδα». Στην εν λόγω έκθεση καταγράφονται περιπτώσεις
σοβαρής εκμετάλλευσης εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους, περιπτώσεις
παραβίασης των εργασιακών δικαιωμάτων σε χώρες της Ε.Ε. και καθεστώς
ατιμωρησίας για τους παραβάτες.
ΓΤΕ Γενεύης
Στις 11 Σεπτεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε στο Palais des Nations, του ΟΗΕ
Γενεύης, η πρώτη επίσημη συνεδρίαση του νέο-συσταθέντος δικτύου ‘’Geneva
Gender Champions’’, στο οποίο μετέχουν ως μέλη Μόνιμες Αντιπροσωπείες,
διεθνείς οργανισμοί αλλά και μεμονωμένα άτομα με στόχο την προώθηση της
ισότητας των δυο φύλων.
Πρόκειται για κοινή πρωτοβουλία της Μόνιμης Αντιπροσωπείας των ΗΠΑ και του
Γενικού Διευθυντή του ΟΗΕ Γενεύης, M.Moller, η οποία μέσω τακτικών
συνεδριάσεων και ειδικής πλατφόρμας επικοινωνίας, καλεί τα μέλη του δικτύου
της να καθορίσουν και υιοθετήσουν «τρεις δεσμεύσεις/δράσεις»’, οι οποίες
στοχεύουν στην προώθηση της ισότητας των δυο φύλων και στη δημιουργία μιας
ευαισθητοποιημένης κουλτούρας, σχετιζόμενης με θέματα ισότητας των φύλων.
Απώτερη επιδίωξη του δικτύου ‘’Geneva Gender Champions’’ αποτελεί η υιοθέτηση
και υπογραφή σχετικού ψηφίσματος για θέματα ισότητας των δυο φύλων, μέσω
12

του οποίου θα θωρακίζεται το γυναικείο φύλο και θα προβλέπεται «μηδενική
ανοχή» σε διακρίσεις και ανισότητες με βάση το φύλο, περιπτώσεις σεξουαλικής
παρενόχλησης, επιβολής ψυχολογικής ή και άλλης μορφής βίας στο εργασιακό
περιβάλλον κ.α.
Μέχρι στιγμής, στο ανωτέρω νέο-συσταθέν δίκτυο μετέχουν ως μέλη 16 διεθνείς
οργανισμοί και 30 Μόνιμες Αντιπροσωπείες, εκ των οποίων και η Μόνιμη Ελληνική
Αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ, η οποία μετέχει ενεργά στις διαβουλεύσεις και στηρίζει
πλήρως το εν λόγω εγχείρημα.
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία απέστειλε στο δίκτυο
’Geneva Gender Champions’’ τις τρεις δεσμεύσεις–δράσεις της για την ισότητα των
δυο φύλων, τις οποίες θα εφαρμόσει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και θα τις
προωθήσει μέσω της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σε
ειδικές αναρτήσεις.
Επισημαίνεται ότι τις δραστηριότητες του δικτύου “Geneva Gender Champions’’
καλύπτει, εκ μέρους της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στη Γενεύη, το
Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας Γενεύης. Η Ελλάδα έγινε βασικό-ιδρυτικό μέλος στο
εν λόγω δίκτυο, το οποίο μάχεται για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και δη των
Γυναικών (http://www.genevagenderchampions.com).
ΓΤΕ Νέας Υόρκης
Οι δράσεις του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας Νέας Υόρκης, όσον αφορά σε
θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων για το έτος 2015, ήταν οι ακόλουθες:
1. Παρακολούθηση ομάδων εργασίας, επιτροπών, εκδηλώσεων και ομιλιών στον
ΟΗΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ειδικότερα όσον αφορά την ισότητα
των φύλων την ελευθερία της έκφρασης και τον Πολιτισμό της Ειρήνης. Από τις
σχετικές εκδηλώσεις, επισημαίνουμε:
- την ετήσια Σύνοδο για το Καθεστώς των Γυναικών. Στο Γραφείο Τύπου και
Επικοινωνίας της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στα Ηνωμένα Έθνη, την
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς
Ένωσης Γυναικών (International Alliance of Women, IAW). Η Διεθνής Ένωση
Γυναικών ιδρύθηκε το 1904 και έχει έδρα στη Γενεύη. Αντιπροσωπεία της IAW
συμμετείχε στη διάσκεψη της Commission on the Status of Women στον ΟΗΕ. Η
Πρόεδρος της IAW κα Ιωάννα Μαγγανάρα και αντιπροσωπεία του προεδρείου της
IAW είχαν επίσης συναντήσεις με αξιωματούχους Διεθνών Οργανισμών και άλλων
Διεθνών Οργανώσεων διαπιστευμένων στα ΗΕ. Το ΓΤΕ Νέας Υόρκης συνέβαλε στη
προώθηση των δραστηριοτήτων της οργάνωσης στα ΜΜΕ. Επίσης, η κα
Μαγγανάρα έδωσε συνέντευξη, την Πέμπτη 19 Μαρτίου, στον ανταποκριτή του
ΑΠΕ – ΜΠΕ κ. Πανίκο Παναγιώτου, στο ΓΤΕ Νέας Υόρκης.
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- τη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για τον «Πολιτισμό της Ειρήνης», η οποία
συγκλήθηκε στην έδρα του ΟΗΕ από τον Πρόεδρο της 69ης Γενικής Συνέλευσης του
Οργανισμού κ. Sam K. Kutesa. Το δεύτερο θέμα της Διάσκεψης αφορούσε τον ρόλο
των ΜΜΕ για την προώθηση του Πολιτισμού της Ειρήνης.
- το Συμπόσιο που διοργανώθηκε στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών από τη
Συμμαχία των Πολιτισμών (United Nations Alliance of Civilizations-UNOAC) με θέμα
"Ο λόγος του μίσους στα ΜΜΕ".
2. Δράσεις σχετικά με τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας για την αντιμετώπιση της
μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης.
- Το ΓΤΕ Νέας Υόρκης παρείχε υποστήριξη στους εκπροσώπους των ΜΜΕ που
κάλυψαν την συμμετοχή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, στη Συνάντηση
Υψηλού Επιπέδου για τη Μετανάστευση με θέμα «Strengthening cooperation on
migration and refugee movements under the new development agenda», την οποία
συγκάλεσε ο Γ.Γ. ΟΗΕ (Τετάρτη, 30/9), στο πλαίσιο των εργασιών της 70 ης Γενικής
Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.
3. Διαρκής συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον ΟΗΕ για την
παρακολούθηση των θεμάτων της Τρίτης Επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης του
ΟΗΕ (Επιτροπή για Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές και Πολιτιστικές Υποθέσεις).

Το ΓΤΕ Νέας Υόρκης, σε συνεργασία με ελληνικές και ελληνοαμερικανικές ΜΚΟ
καθώς και ομογενειακές οργανώσεις και συλλόγους, προέβη στις ακόλουθες
ενέργειες με σκοπό την ενημέρωση της κοινής γνώμης της περιοχής ευθύνης του
σχετικά με το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα.
-Την Τρίτη, 31 Μαρτίου, στο ΓΤΕ Νέας Υόρκης, η Ομοσπονδία Ιατρικών Συλλόγων
Βορείου Αμερικής σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ιατρικό Σύλλογο Νέας Υόρκης
διοργάνωσαν ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Δημόσια Υγεία στην Ελλάδα:
Φιλανθρωπικές Δράσεις της Ομογένειας και Συμπαράσταση».
- Την Τετάρτη 6 Μαΐου, στο πλαίσιο επίσκεψης αποστολής του «Χαμόγελου του
Παιδιού» στις ΗΠΑ, όπου συμμετείχε σε σειρά εκδηλώσεων και στις εργασίες των
οργάνων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Πρόεδρος του οργανισμού κ.
Κώστας Γιαννόπουλος παρουσίασε σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από το
σύλλογο «The United Nations Association of New York» στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία
της ΕΕ στον ΟΗΕ, «το έργο και τις αυξανόμενες ανάγκες στήριξης των παιδιών και
των οικογενειών εν μέσω της δύσκολης συγκυρίας που διανύει η Ελλάδα». Το ΓΤΕ
Νέας Υόρκης σε συνεργασία με το γραφείο τύπου και τον υπεύθυνο διεθνούς
επικοινωνίας του οργανισμού, προώθησε ενημερωτικό υλικό για τη δράση του
«Χαμόγελου του Παιδιού» όσον αφορά «την παροχή υπηρεσιών υγείας σε χιλιάδες
παιδιά και οικογένειες που έχουν πληγεί από την κρίση στην Ελλάδα» στα
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ομογενειακά ΜΜΕ και έφερε σε επαφή τον υπεύθυνο διεθνούς επικοινωνίας με
ομογενειακά ΜΜΕ και social media που έχουν ιδιαίτερη απήχηση και δυναμική
στους ομογενείς και όπου το «Χαμόγελο του Παιδιού» επιδιώκει να έχει μια
παρουσία.
- Το ΓΤΕ Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την πρόεδρο της «Πολιτείας Πολιτισμού»,
κα Πέπη Ανσουριάν και τον καλλιτεχνικό Διευθυντή της δράσης «suppARTing
students», κ. Βασίλειο Ρουμελιώτη, ανέλαβε την προώθηση της έκθεσης
εικαστικών τεχνών με τίτλο SuppARTing Students στις γκαλερί Tucker Robbins και
Cliff Young, στο New York Design Center. Εξήντα πέντε Έλληνες και ξένοι
καλλιτέχνες προερχόμενοι από διάφορα είδη εικαστικών τεχνών προσέφεραν τα
έργα τους για να πωληθούν σε δημοπρασία, στηρίζοντας τη κοινωνική δράση
suppARTing students, με στόχο όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις των έργων να
διατεθούν για την υποστήριξη τριακοσίων
υποσιτιζόμενων μαθητών από
εικοσιπέντε δημοτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης.
- Το ΓΤΕ Νέας Υόρκης συνεργάστηκε στην πρωτοβουλία ανάδειξης της
ανθρωπιστικής και οικονομικής διάστασης της κρίσης και τη δημόσια συζήτηση για
την αντιμετώπισή της, που έγινε με την Ημερίδα που διοργανώθηκε στη βιβλιοθήκη
του Queens (Flushing) με θέμα "The Greek Crisis & Philanthropy's response". (βλ
έγγραφο ΑΠ 150392/Φ.120/ 02.11.2015).
4. Το ΓΤΕ βρίσκεται σε επαφή με το προεδρείο και είναι παραλήπτης των
ανακοινώσεων, εκθέσεων, εκδηλώσεων και γενικά των δραστηριοτήτων της
Επιτροπής Προστασίας των Δημοσιογράφων (CPJ) καθώς και του
Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Νέα Υόρκη και ενημερώνει
σχετικά, όποτε υπάρχει θέμα ελληνικού ενδιαφέροντος, την Κεντρική Υπηρεσία.
ΓΤΕ Στρασβούργου
Κατά τη διάρκεια του 2015, το ΓΤΕ Στρασβούργου ενημέρωσε –κατόπιν σχετικής
παρακολούθησης και καταγραφής- αναφορικά με την έκβαση 540 αποφάσεων του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε υποθέσεις ιδιαίτερης
σημασίας προσφυγών κατά κρατών-μελών (της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης),
950 συγκεκριμένες δράσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης που αφορούσαν σε
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (βλ. κατωτέρω αναλυτικότερα), 125
συνεδριάσεις της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο με
έμφαση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και 92 συνεντεύξεις Τύπου
στο πλαίσιο των οποίων εθίγησαν και ζητήματα προάσπισης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στο πλαίσιο της δράσης των ευρωπαϊκών θεσμικών Οργάνων που
εδρεύουν στο Στρασβούργο.
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Παρατίθεται ενδεικτική σχετική θεματολογία που απασχόλησε τις εργασίες του
Σώματος των ευρωβουλευτών και καλύφθηκε αντιστοίχως από το Γ.Τ.Ε.
-

-

Κρούσματα παράνομης διακίνησης ανθρώπων στη Μεσόγειο
Ελευθερία έκφρασης στην Τουρκία: Πρόσφατες συλλήψεις δημοσιογράφων,
διευθυντικών στελεχών των μέσων μαζικής ενημέρωσης και συστηματική
άσκηση πίεσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης
Μελλοντική πορεία για τη Frontex και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης
για το Άσυλο
Ανθρωπιστική κρίση στη Συρία και το Ιράκ
Έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ σχετικά με την χρήση βασανιστηρίων από τη
CIA
Πρόοδος ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην ΕΕ το 2013
Άνοδος του αντισημιτισμού, ισλαμοφοβία και βίαιος εξτρεμισμό στην ΕΕ
Οι πρόσφατες τραγωδίες στην Μεσόγειο και οι πολιτικές της ΕΕ για την
μετανάστευση και το άσυλο
Έκθεση προόδου 2014 για την Τουρκία
Στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα γυναικών και ανδρών μετά το 2015
Κατάσταση στην Ουγγαρία (με ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων)
Σταδιοδρομία των γυναικών στις επιστήμες και στο πανεπιστήμιο, και το
φαινόμενο της γυάλινης οροφής με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωπες
Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης ευρωπαίων
πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις
Ανθρώπινα δικαιώματα και Δημοκρατία: Οι Μαζικοί τάφοι αγνοουμένων
στην κατεχόμενη Κύπρο
Κράτηση και χρήση βίας εις βάρος των αιτούντων άσυλο
Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση
Τρομοκρατικές επιθέσεις – Καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Το Γ.Τ.Ε. Στρασβούργου μερίμνησε, κατά περίπτωση, για την άμεση και έγκυρη
ενημέρωση των ανταποκριτών τόσο ελληνικών όσο και ξένων ΜΜΕ ευρωπαϊκής και
διεθνούς εμβέλειας που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ευρωπαϊκών θεσμών
με έδρα το Στρασβούργο (ΣτΕ, ΕΔΑΔ, ΕΚ, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής) σχετικά με τα
ανωτέρω καθώς και για Σχόλια/Παρατηρήσεις/Συστάσεις καθώς και Εκθέσεις (που
προέκυψαν και από επισκέψεις στα κράτη-μέλη του ΣτΕ) των κάτωθι θεσμικών
Οργάνων:
-

Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης (CPT)
Επιτροπή κατά της διαφθοράς (GRECO)
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-

Επιτροπή κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας (ECRI)
Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για καταπολέμηση εμπορίου λευκής σαρκός
(GRETA)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων/Ευρωπαϊκός Κοινωνικός
Χάρτης
Επιτροπή MONEYVAL για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος
Επιμέρους Επιτροπές της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης με αντικείμενο τα
ανθρώπινα δικ/τα
Επιτροπή Βενετίας
Ομάδα Pompidou για την καταπολέμηση της κατάχρησης ναρκωτικών
ουσιών και του λαθρεμπορίου ναρκωτικών
Τομέας ΣτΕ με εξειδίκευση σε θέματα προάσπισης δικαιωμάτων των Ρομά
(Πρόγραμμα ROMACT για την ενσωμάτωση των Ρομά, Βραβείο Dosta!,
Πρόγραμμα ROMED για την πολιτισμική διαμεσολάβηση, κ.ο.κ.)

Επίσης, παρακολούθησε τις εξής δράσεις των ευρωπαϊκών θεσμών στο πλαίσιο της
προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φροντίζοντας στη συνέχεια για την
παροχή της σχετικής ενημέρωσης σε επιλεγμένους αποδέκτες των ελληνικών και
ευρωπαϊκών ΜΜΕ:
α) Εξειδικευμένες συνεδριάσεις στο πλαίσιο των Συνόδων της Κοινοβουλευτικής
Συνέλευσης του Συμβούλιο της Ευρώπης για τα κάτωθι θέματα:
-

-

-

Τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι
Ελευθερία του Τύπου στην Ευρώπη, αντιμετώπιση της μισαλλοδοξίας και
των διακρίσεων στην Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση στην περίπτωση των
Χριστιανών
Ισότητα και κρίση
Προστασία
του
δικαιώματος
συλλογικών
διαπραγματεύσεων,
συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος στην απεργία
Ανθρωπιστική κατάσταση των ουκρανών προσφύγων και εκτοπισμένων
Δημοκρατική συμμετοχή των μεταναστών της διασποράς
Μαζικές παρακολουθήσεις
Aνθρωπιστικές συνέπειες των δράσεων της τρομοκρατικής οργάνωσης,
γνωστής ως "Ισλαμικό Κράτος"
Kοινωνικές υπηρεσίες στην Ευρώπη: Noμοθεσία και πρακτικές
απομάκρυνσης ανηλίκων από τις οικογένειές τους στα κράτη-μέλη του
Συμβουλίου της Ευρώπης
Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και στοχευμένες δολοφονίες: H ανάγκη
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου

17

-

Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων 2014 του Eπιτρόπου για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα, Nils Muižnieks
Νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο
Ανάγκη να δοθεί μια κοινή ευρωπαϊκή λύση στις προκλήσεις της
μετανάστευσης
Ενίσχυση της συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στον
Kυβερνοχώρο και άλλων εκτεταμένων επιθέσεων στο διαδίκτυο
Αναγνώριση και καταπολέμηση του φαινομένου του «Νέο-ρατσισμού»

β) Συναντήσεις της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα
γ) Παγκόσμιο Φόρουμ του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δημοκρατία (1820.11.15) και πολυήμερο Φεστιβάλ εκδηλώσεων “Off”, στο περιθώριο του Φόρουμ,
με κύριο άξονα θεματολογίας «Ελευθερία έναντι ελέγχου: Για μια δημοκρατική
απάντηση».
Το Φόρουμ επικεντρώθηκε σε θέματα όπως: διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα
στην ελευθερία και την ασφάλεια στο πλαίσιο μιας επαπειλούμενης δημοκρατικής
κοινωνίας, δυνατότητες αντίστασης των δημοκρατιών στην κλιμάκωση του φόβου,
διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση του ζητήματος στη βάση της αστικής
ευθύνης και της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών, ανταπόκριση στις προκλήσεις
της ασφάλειας χωρίς να διακυβεύονται τα ατομικά δικαιώματα και οι προσωπικές
ελευθερίες. Ιδιαιτέρως επισημαίνονται και οι ομιλίες του γάλλου Υφυπουργού
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Harlem Desir, και της Γενικής Γραμματέως του Διεθνούς
Οργανισμού Γαλλοφωνίας (Καναδάς), Michaelle Jean, που αναφέρθηκαν στις
τρομοκρατικές επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου στο Παρίσι, καταδικάζοντας την
τρομοκρατία και τονίζοντας τη σημασία συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο για την
καταπολέμηση του μίσους και της βαρβαρότητας και την προάσπιση της
αδελφοσύνης, της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας της πίστης και της
λατρείας.
δ) Side events που διοργανώθηκαν στο περιθώριο των Συνόδων Κοινοβουλευτικής
Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα των
Συνόδων
ε) Τακτικές συνελεύσεις του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών, όπου
μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα θέματα:
-

Απαντήσεις σε τοπικό επίπεδο στις προκλήσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων – μετανάστευση, διακρίσεις, κοινωνική ενσωμάτωση
Τοπική και Περιφερειακή Δημοκρατία στην Ελλάδα
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-

-

Καταπολέμηση των αυξανόμενων εξτρεμιστικών φαινομένων που
εμφανίζονται σε επίπεδο πόλεων και περιφερειών, με έμφαση στην
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του αντισημιτισμού, της ισλαμοφοβίας και
της ρητορικής μίσους
Αντιμετώπιση –σε επίπεδο τοπικών και περιφερειακών αρχών- των
μεταναστευτικών ροών
Πρωτοβουλία «Νο Ηate Speech Μovement» για την καταπολέμηση της
ρητορικής μίσους
Καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης
Ζήτημα μειονοτικών και περιφερειακών γλωσσών στην Ευρώπη
Συμμετοχικότητα των νέων και η τοπική και περιφερειακή δημοκρατία στην
Ευρώπη. «Πρόσφυγες και μετανάστες – Η αποστολή των τοπικών και
περιφερειακών αρχών» (με τη συμμετοχή και του Δημάρχου Κω)

Επίσης, το Γραφείο στήριξε ενεργά –και κάλυψε σε επίπεδο ενημέρωσηςεκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Στρασβούργο και άπτονται του
ζητήματος της προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων:
-

-

-

-

Ντοκιμαντέρ/Συζήτηση: Διοργάνωση προβολής ντοκιμαντέρ «Το
ολοκαύτωμα της μνήμης» (παραγωγή: Στέλιος Κούλογλου) -που αναφέρεται
στα εγκλήματα των Ναζί στη Ελλάδα και αποτελεί μια προσπάθεια
ανίχνευσης της σχέσης μεταξύ του κόμματος “Χρυσή Αυγή” και των Ελλήνων
που είχαν συνεργαστεί με τον Χίτλερ- η οποία πραγματοποιήθηκε στον
Κινηματογράφο “L’Odysée”, ενώ ακολούθησε συζήτηση με το κοινό με τη
συμμετοχή του παραγωγού και του συγγραφέα/ιστορικού Olivier Delorme,
υπό τον συντονισμό του δημ/φου του ARTE Marco Nassivera.
Βραβείο Moot Court σε Νομική Αθηνών: Απονομή του πρώτου βραβείου
του διαγωνισμού «Μoot Court» -που διοργανώνεται από το Συμβούλιο της
Ευρώπης και το ΕΔΑΔ- στην ελληνική ομάδα Νομικής Αθηνών και αφορά
στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Τελική φάση
διαγωνισμού: Στρασβούργο, 23-25.2.15).
Βραβείο Βορρά-Νότου σε ελληνική ΜΚΟ: Ανακοίνωση επικράτησης της
υποψηφιότητας της ελληνικής ΜΚΟ «Μετάδραση» για την απονομή του
ετήσιου Βραβείου Κέντρου Βορρά-Νότου του Συμβουλίου της Ευρώπης (η
τελετή της οποίας θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Ιούλιο), για το έργο
της. Η «Μετάδραση» παρουσιάζει σταθερά σημαντικό ανθρωπιστικό έργο,
δραστηριοποιούμενη σε κρίσιμο τομέα διαχείρισης μετανάστευσης με
ιδιαίτερη έμφαση σε μία άκρως ευαίσθητη πτυχή της, ήτοι την συνοδεία
ασυνόδευτων ανηλίκων.
Βραβείο Raoul Wallenberg σε ελληνική ΜΚΟ: Ανακοίνωση επικράτησης της
ελληνικής ΜΚΟ «Αγκαλιά» για το βραβείο Raoul Wallenberg του
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-

Συμβουλίου της Ευρώπης, για την προσφορά της στους πρόσφυγες της
Μεσογείου (η απονομή του βραβείου πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του
2016). Η «Αγκαλιά» βραβεύθηκε για το εξαιρετικό της έργο «στο πλαίσιο της
παροχής βοήθειας “στην πρώτη γραμμή” προς χιλιάδες προσφύγων
ανεξάρτητα από την καταγωγή και το θρήσκευμά τους».
Ελληνικός Κινηματογράφος: Ενέργειες Γραφείου μας ενόψει του 24ου
Ετήσιου Αφιερώματος στον Ελληνικό Κινηματογράφο που πραγματοποιείται
κάθε χρόνο στον Κινηματογράφο Στρασβούργου “L’Odyssée”, στο πλαίσιο
του οποίου προβάλλονται ταινίες εστιασμένες σε μείζονα ζητήματα
ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
(καταπολέμηση
ρητορικής
μίσους,
μισαλλοδοξίας, ανόδου ξενοφοβίας, κ.ο.κ.) και αποτελούν έναυσμα για τις
συζητήσεις με το κοινό που ακολουθούν την προβολή των ταινιών.

Συγχρόνως, το ΓΤΕ Στρασβούργου κάλυψε κατά περίπτωση τα θέματα
επικαιρότητας που απασχόλησαν σε πολλές περιπτώσεις και τα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης και τα ΜΜΕ των Ευρωπαϊκών Οργανισμών αρμοδιότητάς του.
Ενδεικτικά επισημαίνουμε τα κάτωθι:
-

-

Επίτροπος Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ν.
Muižnieks: Ζήτημα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της
αντιμετώπισης των τρομοκρατικών επιθέσεων σε Παρίσι και Κοπεγχάγη,
μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και προάσπιση ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, προβολή προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενόψει του
έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης Απριλίου για τη μεταναστευτική
κρίση, συνεκπαίδευση και ανήλικοι από οικογένειες μεταναστών &
μειονοτικές ομάδες στις πλουραλιστικές κοινωνίες, Εκθέσεις και
απολογισμός επισκέψεων σε κράτη-μέλη του Οργανισμού προκειμένου να
διαπιστωθεί η κατάσταση (ως προς ισότητα ανδρών και γυναικών,
ξενοφοβία, ρατσισμό,
εγκλήματα μίσους, δικαιώματα μεταναστών,
προσφύγων και αιτούντων ασύλου), αναγκαιότητα αποκαθήλωσης των
μύθων και προκαταλήψεων για τους μετανάστες Ρομά στην Ευρώπη, τα
βασικά κοινωνικά δικαιώματα των παράτυπων μεταναστών», έκκληση προς
Τουρκία για τερματισμό του εκφοβισμού των ΜΜΕ, και Δηλώσεις με θέματα
«Η Ευρώπη μπορεί να κάνει περισσότερα για την προστασία των
προσφύγων», «Η νέα Ατζέντα για την ανάπτυξη θα πρέπει να κάνει
πραγματικότητα τα ανθρώπινα δικαιώματα», «Παγκόσμια Ημέρα
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Οι επιπτώσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών
μετανάστευσης και ασύλου στα ανθρώπινα δικαιώματα».
Eυρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Υποθέσεις αιτούντων
ασύλου Z.H. και R.H κατά της Ελβετίας, Α.Μ.Ε. κατά της Ολλανδίας σχετικά
με Κανονισμό του Δουβλίνου, προσφυγή κατά Ιταλίας για κράτηση
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μεταναστών στην Lampedusa (όπου διαπιστώθηκαν πολλαπλές παραβιάσεις
της ΕΣΔΑ), και απόφαση Τμήματος Ευρείας Σύνθεσης του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην προσφυγή Dogu Perinçek κατά
Ελβετίας σχετικά με το ζήτημα της άρνησης της γενοκτονίας των Αρμενίων».

Επίσης, το ΓΤΕ Στρασβούργου κάλυψε την ετήσια συνέντευξη Τύπου του Προέδρου
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Dean Spielmann, προς
τους ανταποκριτές που καλύπτουν τις εργασίες του Οργανισμού, με θέμα τον
απολογισμό της δράσης κατά το προηγούμενο έτος.
Λοιπές εκδηλώσεις στις οποίες μετείχε το ΓΤΕ Στρασβούργου:
- Εκδήλωση με θέμα την Κατάσταση των μεταναστών στην Ευρώπη που
πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Στρασβούργου με πρωτοβουλία των τοπικών
αρχών, τη στήριξη του Συμβουλίου της Ευρώπης, τη συνδρομή του Club de la Presse
και τη συμμετοχή της Αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέα του ΣτΕ, Gabriella
Battaini-Dragoni, του Επιτρόπου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Nils Muiznieks,
και της Αντιδημάρχου Στρασβούργου, Nawel Rafik-Elmrini. (13.10.15).
- Διάσκεψη σχετικά με την Ελευθερία της έκφρασης που διοργανώθηκε στο
Στρασβούργο (13-14.10.15) από το Συμβούλιο της Ευρώπης και το ΕΔΑΔ, με την
ενεργό συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού, Thorbjorn Jagland.

Τέλος, το ΓΤΕ προέβη σε παροχή διευκολύνσεων και σχετικού υλικού για εκπόνηση
αρθρογραφίας -σχετικά με ζητήματα προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων- σε
δημοσιογράφους ελληνικών και διεθνών ΜΜΕ (Web TV Συμβουλίου της Ευρώπης,
Deutsche Welle, NTV Turk, ΑΠΕ, ΝΕΡΙΤ, Radio Belgrade κ.ά.), ενώ στο πλαίσιο της
παρακολούθησης των ανωτέρω δράσεων των θεσμικών Οργάνων στον τομέα της
προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδιαιτέρως στο ζήτημα της
μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης, σε συνάρτηση και με την πολιτική
ασύλου, πραγματοποίησε κατά περίπτωση επιμέρους συναντήσεις με αρμόδια
στελέχη, κυρίως στον τομέα της ενημέρωσης, για τη διασφάλιση της έγκαιρης και
έγκυρης πληροφόρησης, κατά κύριο λόγο σε θέματα που άπτονταν του άμεσου
ελληνικού ενδιαφέροντος.
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Β. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Β1. ΑΘΗΝΑΪΚΟ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Το ΑΠΕ-ΜΠΕ καλύπτει θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο σε θεσμικό επίπεδο
(ελληνικές και διεθνείς υπηρεσίες και οργανισμοί π.χ. ΕΕΔΑ, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) όσο και σε επίπεδο πρωτογενούς ρεπορτάζ. Δύο
δημοσιογράφοι του ΑΠΕ-ΜΠΕ παρακολουθούν συστηματικά θέματα πολιτικού
ασύλου, κρατουμένων, προσφύγων, θυμάτων πολέμου, κακοποιημένων γυναικών
και παιδιών κ.ο.κ., ενώ τα ρεπορτάζ τους προβάλλονται ιδιαιτέρως στον ιστότοπο
του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Β2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΕΡΤ Α.Ε.)7

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Στο θέμα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η ΕΡΤ στάθηκε
αλληλέγγυα στο προσφυγικό δράμα προβάλλοντας και προωθώντας σειρά
δράσεων που αφορούσαν στην ανακούφιση των προσφύγων, στη διάθεση
στοιχειωδών μέσων διαβίωσης και στην ευαισθητοποίηση του κόσμου μέσα από
τις ενημερωτικές εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων. Για μια ακόμη φορά στήριξε
τον αγώνα της UNICEF για τα παιδιά του κόσμου, οργανώνοντας ολοήμερο
μαραθώνιο. Επίσης στήριξε την «ΚΙΒΩΤΟ», προβάλλοντας το έργο της με αφιέρωμα
στα δελτία ειδήσεων και στις ενημερωτικές εκπομπές. Ακόμη στήριξε την καμπάνια
της Γενικής Γραμματείας Ισότητας για την Ημέρα Καταπολέμησης της βίας κατά των
γυναικών, φιλοξενώντας στις εκπομπές της και στα δελτία ειδήσεων γυναίκες που
έπεσαν θύματα κακοποίησης, επιστήμονες και φορείς που έθεσαν τις πραγματικές
διαστάσεις του προβλήματος και προσπάθησαν να ευαισθητοποιήσουν την
κοινωνία στο συγκεκριμένο θέμα. Έκανε επίσης αφιερώματα στην Ημέρα κατά του
AIDS, κάλυψε εκδηλώσεις κατά του ρατσισμού και της ομοφοβἰας, ενώ δόθηκε
ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της σχολικής βίας και γενικότερα της νεανικής βίας με
εκτεταμένα ρεπορτάζ στα δελτία ειδήσεων και στις ενημερωτικές εκπομπές.

7

Επισημαίνεται ότι η κατάσταση αφορά στις αναληφθείσες δράσεις των Γενικών Διευθύνσεων της
ΕΡΤ για το χρονικό διάστημα μετά την επαναλειτουργία της εταιρίας (29 Απριλίου 2015) μέχρι και
σήμερα.
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Διεύθυνση Προγράμματος Ραδιοφωνίας
Από την επαναλειτουργία της ΕΡΤ έως και σήμερα η Ελληνική Ραδιοφωνία έχει
αναλάβει τις παρακάτω δράσεις αναφορικά με την προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων:
-13 και 16 Νοεμβρίου μεταδόθηκε ένα ειδικό διήμερο αφιέρωμα από την ΕΡΤ
Αιγαίου (Μυτιλήνη) με τη σύμπραξη του Πρώτου Προγράμματος, του 102 FM
(Ραδιοφωνικός Σταθμός Μακεδονίας ΕΡΤ3) και της ΕΡΤ Αιγαίου για το προσφυγικό.
Θεματολογία: δομές αλληλεγγύης, δικαιώματα προσφύγων, μεταναστών,
υποχρεώσεις κράτους και Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ.
-Στις 27 Νοεμβρίου ακολούθησε ένα ανάλογο ειδικό ολοήμερο αφιέρωμα από την
Ειδομένη με τη σύμπραξη του Πρώτου Προγράμματος και του 102 FM
(Ραδιοφωνικός Σταθμός Μακεδονίας ΕΡΤ3) για το προσφυγικό.
-Από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου έως την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου ο Σύλλογος
Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή» και η Ελληνική Ραδιοφωνία συνδιοργάνωσαν
διαγωνισμό ερασιτεχνικού βίντεο με θέμα «Ας τελειώνουμε με τον HIV», για την
καταπολέμηση των προκαταλήψεων και του ρατσισμού, εν όψει της Παγκόσμιας
Ημέρας κατά του AIDS (1η Δεκεμβρίου). Τη διοργάνωση υιοθέτησε το υπουργείο
Παιδείας, με αποτέλεσμα οι τρεις νικητές του διαγωνισμού να είναι ομάδες
μαθητών Λυκείων της χώρας.
-Πραγματοποίηση ειδικών εκπομπών σχετικά με τα δικαιώματα μεταναστών και
προσφύγων στους Περιφερειακούς Σταθμούς της ΕΡΤ σε Λέσβο, Κοζάνη, Φλώρινα.
Αναμετάδοση επίσης από τους Περιφερειακούς σταθμούς σε Λέσβο, Ρόδο και
Σέρρες, δελτίων ειδήσεων, χρηστικών πληροφοριών στα αραβικά (παραγωγή
Αθήνα 9.84).
-Συνεργασία της εκπομπής του Πρώτου Προγράμματος «Ιδεοδρόμιο» με το
Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Helsinki Rights Watch) για την
παρουσίαση ερευνών και θεμάτων που αφορούν στα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
-Μια φορά την εβδομάδα μεταδίδεται από το Πρώτο Πρόγραμμα η εκπομπή του
Περικλή Βασιλόπουλου «Ασκώ τα δικαιώματά μου, τηρώ τις υποχρεώσεις μου στην
Ευρώπη του αύριο».
-Δημιουργία θεματικής ζώνης στο Πρώτο Πρόγραμμα με τίτλο «Η αλληλεγγύη στο
Πρώτο». Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούν. μεταξύ άλλων δικές τους εκπομπές ο
Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων «Ο Ονήσιμος» (επί δεκαετίες
δραστηριοποιείται στον τομέα της επανένταξης αποφυλακισθέντων, των
δικαιωμάτων των κρατουμένων κτλ.) και η δομή «Στροφή» του ΚΕΘΕΑ.
23

-Εβδομαδιαία θεματική εκπομπή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ στο Πρώτο
Πρόγραμμα.

Διεύθυνση Προγράμματος Τηλεόρασης
Όσον αφορά στο τηλεοπτικό πρόγραμμα η ΕΡΤ συμμετέχει σε διάφορες
εκστρατείες ή κάνει αφιερώματα ενισχύοντας το πρόγραμμά της με
θεματικά ντοκιμαντέρ, ταινίες ή εκπομπές λόγου, σχετικά με τα δικαιώματα του
ανθρώπου, λαμβάνοντας υπ’όψιν και τις σχετικές επετείους.
Πιο συγκεκριμένα από τον Ιούνιο του 2015 με την επαναλειτουργία της, η ΕΡΤ
οργάνωσε ενδεικτικά τις παρακάτω τηλεοπτικές δράσεις:
- 9 Νοεμβρίου- Ολοήμερο αφιέρωμα και από τα τρία κανάλια της για το
ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, έναν εθελοντικό οργανισμό, μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα που έχει κάνει πράξη την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων
των παιδιών. Ως εθελοντικός οργανισμός, στηρίζει τους θεσμούς, ώστε να γίνουν
αποδοτικότεροι σε θέματα παιδιών. Έγιναν θεματικές ενημερωτικές εκπομπές
καθώς και μετάδοση του ντοκιμαντέρ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ (BULLING
DIARIES) που προσφέρθηκε στην ΕΡΤ8.
- 1 Δεκεμβρίου - Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS .Η ΕΡΤ-1 αφιέρωσε μεγάλο μέρος
των εκπομπών της με ενημερωτικές συζητήσεις (http://www.ert.gr/pagkosmiaimera-kata-tou-aids-ta-nea-minimata/), η ΕΡΤ 2 μετέδωσε το ντοκιμαντέρ ΕΡΕΙΠΙΑ
(RUINS) της Ζωής Μαυρουδή,με τα χρήματα μίσθωσης να διατίθενται στο
δικαστικό αγώνα των γυναικών ( http://www.ert.gr/ruins-to-ntokimanter-tis-zoismavroudi-stin-ert2/).
Για όλο το 24ωρο και τα τρία κανάλια εξέπεμπαν το πρόγραμμά τους με το
λογότυπο της Ημέρας κατά του AIDS.
-14 Δεκεμβρίου - Η ΕΡΤ φιλοξένησε τον μεγάλο τηλεμαραθώνιο αγάπης με
θεματικό τίτλο «Βοηθήστε τα προσφυγόπουλα», που διοργάνωσε η Ελληνική
Εθνική Επιτροπή της Unicef,από τη συχνότητα της ΕΡΤ2 , συγκεντρώνοντας χρήματα
για την ενίσχυση του αγώνα της Unicef 9.

8

http://www.ert.gr/imerologia-ekfovismou-ena-ntokimanter-apo-to-chamogelo-toupediou/ (περισσότερα στη σελίδα http://www.ert.gr/i-ert-stirizi-to-to-chamogelo-tou-pediou/)
9
(Περισσότερα
στη
σελίδα
http://www.ert.gr/tilemarathonios-agapis-unicef-voithiste-taprosfigopoula-ti-deftera-stis-1800-stin-ert2/)
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ
Τα Νέα Μέσα της ΕΡΤ έχουν πολλές φορές συνδράμει στην προώθηση των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο παρελθόν και θα συνεχίσουν έτσι στο άμεσο
μέλλον:
- Με αφιερωματικά portal και microsites (Πρόσφυγες, Χαμόγελο του Παιδιού,
Δικαίωμα στην Εκπαίδευση, Αντί-bullying, κ.α.)
- Με συχνή αρθρογραφία πάνω σε ζητήματα που άπτονται άμεσα ή έμμεσα των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
- Με ιδιαίτερη ευαισθησία στην κάλυψη κάθε σχετικής επικαιρότητας
- Με την παροχή ευεπίφορων μέσων για τη διάχυση κάθε σχετικής δράσης της ΕΡΤ
στο ψηφιακό πεδίο.
Σε συμφωνία με τον ρόλο που επιδιώκει να έχει η ΕΡΤ στην κοινωνία, τα Νέα Μέσα
λειτουργούν πλέον ως «μέσο πρώτης αντίδρασης» σε κάθε σχετική είδηση και
ακόμη περισσότερο, προσπαθούν πάντα να θέτουν τον πήχη, ως προς την ποιότητα
και την ευαισθησία παρουσίασης των σχετικών θεμάτων εντός του ελληνικού
δημοσιογραφικού τοπίου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Η Διεύθυνση Αρχείου της ΕΡΤ συνδιοργάνωσε με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα
Ισότητας (ΚΕΘΙ) στις 30 Νοεμβρίου 2015 Έκθεση Φωτογραφίας με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.
Η ΕΡΤ παραχώρησε στο ΚΕΘΙ 40 φωτογραφικά τεκμήρια του Αρχείου Π. Πουλίδη
κυριότητας ΕΡΤ τα οποία παρουσιάστηκαν στην έκθεση και χρησιμοποιήθηκαν στην
έκδοση επιτραπέζιου ημερολογίου και ατζέντας από το ΚΕΘΙ .
Στόχος της Έκθεσης ήταν η ανάδειξη της αναγκαιότητας για μια κοινωνία ισότητας
και ελευθερίας που θα εξοβελίσει το φαινόμενο των έμφυλων διακρίσεων στην
οικογένεια, τη δουλειά και την εκπαίδευση, ενώ παράλληλα θα αποτρέψει κάθε
μορφή βίας κατά των γυναικών αλλά και κατά όσων έχουν κάνει διαφορετικές
επιλογές σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Κατόπιν των ανωτέρω ολοκληρώνεται η συμβολή της Γενικής Γραμματείας
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα των
μέσων ενημέρωσης, της επικοινωνίας και των οπτικοακουστικών υπηρεσιών για το
έτος 2015, προκειμένου να συμπεριληφθεί στην Ετήσια Έκθεση 2015 της Εθνικής
Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας

Ελευθέριος Κρέτσος
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