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∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΣτΕ: Υ�έρ αυτοδίκαιης αργίας υ�αλλήλων 

αυτοµάτως µετά τη δίωξη, 28.05.2014 

 

Ε�ιβεβληµένη  για λόγους δηµοσίου συµφέροντος αλλά και εύρυθµης λειτουργίας 

της υ�ηρεσίας, κρίθηκε α�ό την Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Ε�ικρατείας, σε 

«�ιλοτική δίκη», η νέα διάταξη του δηµοσιοϋ�αλληλικού κώδικα, βάσει της 

ο�οίας οι δηµόσιοι υ�άλληλοι �ου υ�ο�ί�τουν σε �ειθαρχικό αδίκηµα τίθενται 

σε αυτοδίκαιη αργία αυτοµάτως µετά την άσκηση δίωξης σε βάρος τους ή µε την 

�αρα�οµ�ή τους σε �ειθαρχικό συµβούλιο. Αλλωστε, ό�ως διευκρινίζουν στην 

α�όφασή τους (1900/2014) οι σύµβουλοι ε�ικρατείας, η αυτοδίκαιη αργία είναι 

συνταγµατική καθώς µεταξύ άλλων δεν συνε�άγεται α�όλυση. 

Στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο είχε �ροσφύγει εκ�αιδευτικός της 

δευτεροβάθµιας εκ�αίδευσης, ο ο�οίος τέθηκε σε αυτοδίκαιη αργία για 

�ειθαρχικά �αρα�τώµατα τον ∆εκέµβριο του 2012. Η Ολοµέλεια του ανωτάτου 

δικαστηρίου α�έρριψε την �ροσφυγή, κρίνοντας τη νέα αυστηρο�οιηµένη 

διάταξη του δηµοσιοϋ�αλληλικού κώδικα συνταγµατική και εναρµονισµένη µε 

την Ευρω�αϊκή Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ�ου, αλλά και ε�ιβεβληµένη 

για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και εύρυθµης λειτουργίας της υ�ηρεσίας. Στην 

α�όφαση διευκρινίζεται ότι η αυτοδίκαιη αργία δεν α�οτελεί �ράξη α�όλυσης 

καθώς δεν ε�ιφέρει λύση της υ�αλληλικής σχέσης ή α�ώλεια της οργανικής 

θέσης. Είναι «�ροσωρινό διοικητικό µέτρο», υ�ογραµµίζουν οι σύµβουλοι 

ε�ικρατείας, «το ο�οίο συνε�άγεται τη για λόγους δηµοσίου συµφέροντος διακο�ή 

της ενεργού ασκήσεως των υ�ηρεσιακών καθηκόντων του υ�αλλήλου κατά τη 

διάρκεια της εκκρεµότητας της �ειθαρχικής ή �οινικής υ�όθεσης. Α�ό �λευράς 

εννόµων α�οτελεσµάτων δεν ισοδυναµεί µε α�όλυση ή υ�οβιβασµό». 

Στην α�όφαση ε�ισηµαίνεται, άλλωστε, ότι τα δικαιώµατα των δηµοσίων 

υ�αλλήλων κατοχυρώνονται δεδοµένου ότι όντας σε αργία εξακολουθούν να 

λαµβάνουν το 75% του µισθού τους, ενώ η όλη διαδικασία του �ειθαρχικού 

ελέγχου θα �ρέ�ει να έχει ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων µηνών. «Η αυτοδίκαιη 

αργία δεν �λήττει τον υ�άλληλο τόσο ώστε να �ροσλαµβάνει �οινική χροιά και να 

λογίζεται ως �οινική κύρωση κατά την έννοια του άρθρου 6 της ΕΣ∆Α», 

αναφέρουν. 

  
� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ΣτΕ-λνει το Ελληνικό στο σφυρί, 

27.05.2014 

 
ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ ΤΑΙΠΕ∆ 

Ε�ιφυλάσσεται να ε�ανακρίνει την υ�όθεση στο µέλλον 

Η Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Ε�ικρατείας για τυ�ικούς λόγους 

α�έρριψε τις �ροσφυγές δήµων και κατοίκων �ου ζητούσαν να ακυρωθεί η 

µεταβίβαση του 30% των ε�ίµαχων εκτάσεων στο ΤΑΙΠΕ∆, υ�οστηρίζοντας 

ότι �ρόκειται για �εριβαλλοντικό έγκληµα και ξε�ούληµα για 99 χρόνια 

µιας �ολύτιµης δηµόσιας έκτασης σε ιδιώτες. 



Σε αυτή τη φάση το ανώτατο δικαστήριο εί�ε ναι στην ιδιωτικο�οίηση, 

κρίνοντας ότι όσοι �ροσέφυγαν �ροσβάλλουν �ράξεις �ου δεν έχουν 

ε�ενέργειες εις βάρος τους και δεν µ�ορούν να ελεγχθούν α�ό το ΣτΕ. 

Ωστόσο, ε�ιφυλάσσεται να ε�ανακρίνει την υ�όθεση στο µέλλον, όταν 

εκδοθούν εκτελεστικές �ράξεις της διοίκησης, ό�ως υ�ουργικές α�οφάσεις 

ή �ροεδρικά διατάγµατα σχετικά µε την έγκριση του σχεδίου 

ολοκληρωµένης ανά�τυξης της �εριοχής κ.λ�., υ�ό την �ροϋ�όθεση βέβαια 

ότι αυτές θα �ροσβληθούν µε νέες αιτήσεις α�ό τους κατοίκους. 

Ολα τα ε�ιχειρήµατα �ου �ροέβαλαν οι ∆ήµοι Ελληνικού-Αργυρού�ολης 

και Αλίµου α�ορρίφθηκαν ως αβάσιµα. Ανάλογη τύχη είχαν και οι 

�ροσφυγές της Ιεράς Μητρό�ολης Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βάρης 

και Βουλιαγµένης. Στην �ερί�τωση αυτή κρίθηκε αφ' ενός ότι οι 

διεκδικήσεις της Μητρό�ολης α�οτελούν ιδιωτική διαφορά �ου υ�άγεται 

στα �ολιτικά δικαστήρια και άρα το ΣτΕ είναι αναρµόδιο να τις δικάσει και 

αφ' ετέρου ότι δεν α�οδεικνύεται ότι η Μητρό�ολη έχει µε νόµιµους τίτλους 

δικαίωµα κυριότητας έκτασης 4.850 τ.µ. στη χερσόνησο του Αγ. Κοσµά. 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΣτΕ: Αντισυνταγµατική η ιδιωτικο�οίηση 

της ΕΥ∆ΑΠ, 26.05.2014 

 

Αντισυνταγµατική κρίθηκε µε α�όφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου 

της Ε�ικρατείας (1906/2014) η ιδιωτικο�οίηση της ΕΥ∆ΑΠ. Η α�όφαση 

αναµένεται να λειτουργήσει ως «�ιλότος» και για την ιδιωτικο�οίηση της 

ΕΥΑΘ, �αρά το γεγονός ότι α�ορρίφθηκαν για τυ�ικούς λόγους αντίστοιχες 

�ροσφυγές των εργαζοµένων της. 

Στην Ολοµέλεια του ΣτΕ �ροσέφυγαν κάτοικοι της Αθήνας �ου ζητούσαν να 

ακυρωθεί α�όφαση (25/4/2012) της διυ�ουργικής ε�ιτρο�ής 

αναδιαρθρώσεων και α�οκρατικο�οιήσεων, µε την ο�οία µεταβιβάστηκε 

χωρίς αντάλλαγµα α�ό το ∆ηµόσιο στο ΤΑΙΠΕ∆ το 34,033% του µετοχικού 

κεφαλαίου της ΕΥ∆ΑΠ. 

Στο σκε�τικό της α�όφασης µε την ο�οία έκαναν δεκτή την �ροσφυγή, οι 

σύµβουλοι Ε�ικρατείας ε�ισηµαίνουν ότι η µετατρο�ή της ΕΥ∆ΑΠ σε 

ιδιωτική ε�ιχείρηση αντίκειται στο Σύνταγµα -άρθρα 5 και 21- �ου 

ε�ιβάλλει µέριµνα του κράτους για την υγεία των �ολιτών και το δικαίωµα 

στην �ροστασία της υγείας. «Η κατ’ ουσίαν µετατρο�ή της δηµόσιας 

ε�ιχειρήσεως σε ιδιωτική, �ου λειτουργεί µε γνώµονα το κέρδος, καθιστά 

αβέβαιη τη συνέχεια της εκ µέρους της �αροχής �ροσιτών υ�ηρεσιών κοινής 

ωφέλειας και δη υψηλής �οιότητας, η ο�οία δεν εξασφαλίζεται �λήρως µε 

την κρατική ε�ο�τεία», αναφέρεται στο σκε�τικό της α�όφασης. Ο�ως 

ε�ισηµαίνεται, «οι υ�ηρεσίες της ΕΥ∆ΑΠ �αρέχονται µονο�ωλιακώς, σε 

µεγάλο �ληθυσµό διαβιούντα υ�ό δυσµενείς οικιστικές συνθήκες στον 

�εριορισµένο χώρο της Αττικής, α�ό δίκτυα �ου είναι µοναδικά στην 

�εριοχή και ανήκουν στα �άγια �εριουσιακά στοιχεία της εταιρείας». Οι 

σύµβουλοι Ε�ικρατείας διευκρινίζουν �εραιτέρω: «Συνίστανται δε οι 

υ�ηρεσίες αυτές στην ύδρευση και α�οχέτευση �ου είναι αναγκαίες για την 

υγιεινή διαβίωση και ιδίως στην �αροχή του �όσιµου ύδατος, φυσικού 

αγαθού α�αραίτητου για την ε�ιβίωση, �ου καθίσταται σ�ανιότερο συν τω 

χρόνω». 



«Αβεβαιότητα ως �ρος τη συνέχεια της �αροχής �ροσιτών υ�ηρεσιών κοινής 

ωφελείας δεν συγχωρείται α�ό το άρθρο 5 του Συντάγµατος», αναφέρεται 

στην α�όφαση. 

Με άλλες α�οφάσεις α�ορρίφθηκαν για τυ�ικούς λόγους αιτήσεις της 

Οµοσ�ονδίας Εργαζοµένων ΕΥ∆ΑΠ, του Σωµατείου Εργαζοµένων Εταιρείας 

Υδρεύσεως - Α�οχετεύσεως Θεσσαλονίκης και της Οµοσ�ονδίας Υ�αλλήλων 

Λιµένων Ελλάδος. 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, Ελλάδα: Στη µαύρη λίστα τα εργασιακά 
δικαιώµατα, 27.05.2014 

 

Παρα�έµ�εται για 3η φορά 

Η �αραβίαση α�ό τη χώρα µας θεµελιωδών δικαιωµάτων των εργαζοµένων 

θα τεθεί ε�ί τά�ητος στην 103η Σύνοδο της ∆ιεθνούς Συνδιάσκεψης 

Εργασίας, οι εργασίες της ο�οίας ξεκινούν την Τετάρτη 28 Μα�ου 2014 στη 

Γενεύη. 

Στη Συνδιάσκεψη θα �ραγµατο�οιηθεί η ακρόαση της Ελλάδας για 

σοβαρότατες �αραβιάσεις της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 102 για τα 

ελάχιστα όρια κοινωνικής ασφάλειας (Ν. 3231/1955). 

Ό�ως τονίζει η ΓΣΕΕ σε ανακοίνωσή της: "Η στιγµή αυτή είναι κορυφαία 

στην �ορεία διεθνούς ελέγχου, όχι µε όρους αγορών αλλά µε όρους 

ανθρω�ίνων δικαιωµάτων, γιατί η Ελλάδα εντάσσεται για 3η φορά στη 

µαύρη λίστα των χωρών µε σοβαρές �αραβιάσεις των 

εργασιακών/ασφαλιστικών δικαιωµάτων και �αρα�έµ�εται α�ευθείας �ρος 

έλεγχο στην αρµόδια Ε�ιτρο�ή Εφαρµογής ∆ιεθνών Προτύ�ων της φετινής 

∆ιεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας της ∆ΟΕ. 

Η διαδικασία αυτή έχει την αφετηρία της στην Προσφυγή της Γ.Σ.Ε.Ε. στη 

∆ΟΕ ήδη α�ό το 2010 και τις ε�ικαιρο�οιήσεις της για τις διαρκείς 

�αραβιάσεις θεµελιωδών δικαιωµάτων των εργαζοµένων α�ό τα µέτρα 

λιτότητας και τα Μνηµόνια δανεισµού της χώρας. Με την ίδια α�ευθείας 

διαδικασία �αρα�έµ�ονται για σοβαρότατες �αραβιάσεις εργασιακών 

δικαιωµάτων το Μ�αγκλαντές, η Λευκορωσία, η ∆οµηνικανική ∆ηµοκρατία, 

ο Νίγηρας και η Υεµένη. 

Οι ακροάσεις της Ελλάδας και των χωρών αυτών θα γίνουν αµέσως, µε την 

έναρξη των εργασιών της αρµόδιας Ε�ιτρο�ής. Η Γ.Σ.Ε.Ε. θα συµµετάσχει 

στη διαδικασία ελέγχου �αρουσιάζοντας όλα εκείνα τα στοιχεία �ου 

ε�ιβεβαιώνουν τα συµ�εράσµατα αυτά, καθώς και το ρόλο της Τρόικας και 

των Μνηµονίων, ενώ �αράλληλα αναδεικνύουν την �ολιτική οικοδόµησης 

της οικονοµίας µε γνώµονα την υ�ηρεσία �ρος τις αγορές και όχι �ρος την 

κοινωνία. 

Σε αυτό άλλωστε το συµ�έρασµα έχουν καταλήξει και άλλοι κορυφαίοι 

διεθνείς Οργανισµοί �ροστασίας ανθρω�ίνων δικαιωµάτων, ό�ως ο 

Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών, το Συµβούλιο της Ευρώ�ης, η UNICEF κλ� 

�ου έχουν δια�ιστώσει σοβαρότατες �αραβιάσεις διεθνών υ�οχρεώσεων της 

Ελλάδας για την �ροστασία θεµελιωδών εργασιακών και 



κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωµάτων στην Ελλάδα α�ό τις �ολιτικές και τα 

µέτρα λιτότητας". 

Συνεχίζοντας η συνοµοσ�ονδία αναφέρει ότι: "Καλούµε την κυβέρνηση 

ε�ιτέλους να συµµορφωθεί µε τις �αρα�άνω α�οφάσεις, να λάβει υ�όψη της 

τις καταδικαστικές α�οφάσεις και να �εριφρουρήσει τα ελάχιστα 

δικαιώµατα των εργαζοµένων τα ο�οία κατα�ατούνται βάναυσα. ∆εν µ�ορεί 

και δε δικαιούται να κωφεύει κανείς. 

Η ΓΣΕΕ και το σύνολο των εργαζοµένων και ανέργων της χώρας, σε 

αναµονή της α�όφασης του Συµβουλίου της Ε�ικρατείας για την 

ασυµβατότητα µε το ελληνικό Σύνταγµα και τις κυρωµένες ∆ιεθνείς 

Συµβάσεις εργασίας των µέτρων σε βάρος της συλλογικής αυτονοµίας, θα 

συνεχίσουν και θα εντείνουν τον αγώνα σε εθνικό, ευρω�αϊκό και διεθνές 

ε�ί�εδο για την κατάργηση όλων των µέτρων λιτότητας, �ου οδηγούν σε 

εργασιακή α�οµόνωση, φτωχο�οίηση και �εριθωριο�οίηση µεγάλα τµήµατα 

του �ληθυσµού. 

Καλούµε εκ νέου το σύνολο της ελληνικής ∆ικαιοσύνης να αξιο�οιήσει και 

το νέο αυτό διεθνές νοµολογιακό δεδοµένο, να αναγνωρίσει την �αραβίαση 

του ελληνικού Συντάγµατος και των θεµελιωδών ∆ιεθνών Συµβάσεων 

Εργασίας και να ακυρώσει τα µέτρα �ου θίγουν τα δικαιώµατα και την 

αξιο�ρέ�εια των εργαζοµένων και των ασφαλισµένων, �ροσβάλλοντας 

βάναυσα κάθε έννοια κοινωνικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα". 

Ψήφισµα αλληλεγγύης στους Έλληνες εργαζόµενους  της διεθνούς 

συνδικαλιστικής συνοµοσ�ονδίας  

Με την ε�ανεκλογή της Sharan Barrow στη θέση της Γενικής Γραµµατέα 

της ∆ιεθνούς Συνδικαλιστικής Συνοµοσ�ονδίας και εκ�ροσώ�ου της ΓΣΕΕ 

στο Γενικό Συµβούλιο της ∆ιεθνούς Συνδικαλιστικής Συνοµοσ�ονδίας, 

ολοκληρώθηκε το 3ο Συνέδριο της ITUC το ο�οίο διεξήχθη στο Βερολίνο. 

Το Συνέδριο ολοκλήρωσε τις εργασίες του µε την υιοθέτηση ψηφίσµατος 

αλληλεγγύης στους Έλληνες εργαζόµενους για τα σκληρά µέτρα λιτότητας 

�ου ε�ιβλήθηκαν στη χώρα µας τα τελευταία 4 χρόνια και µε την α�αίτηση 

να ανακληθούν άµεσα τα αντιδηµοκρατικά, αντικοινωνικά και 

ανα�οτελεσµατικά µέτρα �ου α�έβησαν εις βάρος της κοινωνίας και της 

�ραγµατικής οικονοµίας. 

Ε�ισυνά�τεται το Ψήφισµα του 3ου Συνεδρίου της ∆ιεθνούς 

Συνδικαλιστικής Συνοµοσ�ονδίας µε τίτλο «Αλληλεγγύη για την Ελλάδα». 

Το Συνέδριο 

Εκφράζει την �λήρη αλληλεγγύη του στη ΓΣΕΕ και τους Έλληνες 

εργαζόµενους στον αγώνα τους κατά των µέτρων σκληρής λιτότητας τα 

τελευταία 4 χρόνια και της �λήρους α�οδόµησης των κοινωνικών και 

εργασιακών δικαιωµάτων �ου ε�ιβλήθηκε α�ό την Τρόϊκα. 

Λυ�άται για τις νέες ασφυκτικές �ιέσεις �ου ασκούνται α�ό την Τρόϊκα για 

ιδιωτικο�οίηση βασικών δηµόσιων αγαθών και υ�ηρεσιών 

συµ�εριλαµβανόµενων της ενέργειας και του νερού, τις νέες �ερικο�ές 

συντάξεων κάτω α�ό το ανεκτό ε�ί�εδο διαβίωσης, τις δραστικές µειώσεις 

στα ε�ιδόµατα µητρότητας και τέκνων καθώς και τα νέα µέτρα για τον 

�εριορισµό της συνδικαλιστικής δράσης, τα ο�οία ε�ιτρέ�ουν την 

α�ελευθέρωση των συλλογικών α�ολύσεων, θεσµο�οιούν τις 



ε�ισφαλείς µορφές εργασίας και �αγιώνουν �λήρως τον κρατικό έλεγχο στις 

συλλογικές δια�ραγµατεύσεις. 

Σηµειώνει �ως το ύψος του δηµοσίου χρέους σήµερα, το α�αράδεκτο 

ε�ί�εδο της ανεργίας, της µακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας των 

νέων ιδιαίτερα, µαζί µε την ανθρω�ιστική κρίση �ου εκτυλίσσεται στην 

Ελλάδα, διαψεύδουν τα �ρόσφατα «σενάρια ε�ιτυχίας» (success scenarios). 

∆ια�ιστώνει �ως το �ρωτογενές �λεόνασµα �ου εµφανίζει ο 

�ροϋ�ολογισµός, �ροέρχεται α�ό τη λιτότητα και τη µαζική φτωχο�οίηση 

των Ελλήνων και δεν α�οτελεί �ραγµατική ανάκαµψη µε �ροο�τικές 

δηµιουργίας α�ασχόλησης. 

Ζητά τον άµεσο τερµατισµό των �ολιτικών και των �ειραµάτων λιτότητας 

και των ιστορικά α�οτυχηµένων «συνταγών» της �ου α�οβαίνουν εις βάρος 

της κοινωνίας και της �ραγµατικής οικονοµίας. 

Εκφράζει την έντονη ανησυχία τoυ για το γεγονός ότι το κοινωνικό 

ντάµ�ινγκ, η διάβρωση της κοινωνικής συνοχής, η φτώχεια, η ανισότητα 

και η εκµετάλλευση α�οσταθερο�οιούν το �ολιτικό σύστηµα και 

δηµιουργούν τους όρους για την έξαρση της ξενοφοβίας, του λαϊκισµού, του 

ρατσισµού και της βίας ό�ως εκφράζονται µέσα α�ό την άνοδο του Νέο-

ναζιστικού µορφώµατος στην Ελλάδα. 

Α�ορρί�τει κατηγορηµατικά τις ε�ιταγές της Τρόϊκα και ζητά την 

ανάκληση των αντιδηµοκρατικών, αντικοινωνικών, αντεργατικών και 

ανα�οτελεσµατικών µνηµονιακών µέτρων �ου έχουν ε�ιβληθεί στην 

Ελλάδα. 

Ζητά την υιοθέτηση �ολιτικών για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 

και εργασίας, τη δηµιουργία �οιοτικής α�ασχόλησης, διασφάλιση δίκαιων 

αµοιβών, ίσης µεταχείρισης, δηµόσιων υ�ηρεσιών �οιότητας και κοινωνικής 

�ροστασίας συµ�εριλαµβανοµένων βιώσιµων υ�ηρεσιών υγείας και 

συνταξιοδοτικών συστηµάτων. 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, ΠΟΕ-ΟΤΑ: Το 15% των δηµοσίων υ�αλλήλων 

οδηγείται σε α�όλυση, 27.05.2014 

 

Με ανακοίνωσή της η ΠΟΕ-ΟΤΑ τονίζει ότι µε την εγκύκλιο για την 

αξιολόγηση µε βάση την ο�οία το15% των δηµοσίων υ�αλλήλων και των 

εργαζόµενων στους Οργανισµούς Το�ικής Αυτοδιοίκησης �ρέ�ει να 

βαθµολογηθεί κάτω α�ό τη βάση, οι συγκεκριµένοι υ�άλληλοι οδηγούνται 

σε διαθεσιµότητα και α�όλυση. 

«Είναι φανερό ότι αυτή η «αξιολόγηση», είναι ένας �ροσχηµατικός τρό�ος 

για α�ολύσεις χιλιάδων εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο και στην Το�ική 

Αυτοδιοίκηση, για εξευτελισµό και α�αξίωση των υ�ολοί�ων. Προωθείται 

σήµερα, �ροκειµένου να αµφισβητηθεί και να υ�ονοµευθεί το δικαίωµα στη 

σταθερή και µόνιµη εργασία �ου βρίσκεται υ�ό διωγµό. Άλλωστε, στόχος 

της συγκυβέρνησης είναι η διάλυση των σχέσεων εργασίας και η 

ελαστικο�οίησή τους», σηµειώνει χαρακτηριστικά. 

Καλεί δε  «όλα τα υ�ηρεσιακά στελέχη και όλους όσους εµ�λέκονται στην 

διαδικασία «αξιολόγησης» αλλά και τους αιρετούς να αντισταθούν και να 

µην �ροχωρήσουν στις διαδικασίες ε�ιµερισµού, εισηγήσεων, αξιολογήσεων, 

εκθέσεων». 



Το �λήρες κείµενο της ανακοίνωσης: 

«Η συγκυβέρνηση συνεχίζει την κατεδάφιση των εργασιακών σχέσεων και το 

ξε�ούληµα της ∆ηµόσιας �εριουσίας. Η «ε�ίθεση» στο ∆ηµόσιο και στην 

Το�ική Αυτοδιοίκηση �ου βρίσκεται σε εξέλιξη α�ό την συγκυβέρνηση 

α�ειλεί µε τραγική συρρίκνωση ότι έχει α�οµείνει α�ό το κοινωνικό κράτος 

και τους ελεγκτικούς µηχανισµούς. Η δε οριστική α�όλυση χιλιάδων 

συναδέλφων α�ό την καλοκαιρινή διαθεσιµότητα, είναι το �ρώτο βήµα 

κατάργησης της µονιµότητας στο ∆ηµόσιο. Ενός Συνταγµατικού κεκτηµένου 

�ου καθιέρωσε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. 

Η συγκυβέρνηση, �ροσ�αθεί µε σφιχτές και γρήγορες διαδικασίες, �αρά τις 

�αρατάσεις �ου έδωσε, να υλο�οιήσει το Ν.4250/2014. Η εφαρµοστική 

εγκύκλιος, �ου εξέδωσε το Υ�ουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, α�οτελεί µνηµείο αυθαιρεσίας και 

κουτο�ονηριάς. 

Με �ερισσό θράσος, η εγκύκλιος του Υ�ουργείου ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ορίζει ότι: 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ            % ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

εντός της ίδιας Γενικής ∆ιεύθυνσης 

9-10 (ή α�ό 9,1-10)       Έως και 25% των υ�αλλήλων. 

7-8 (ή α�ό 7,1-8,9)        Έως και 60% των υ�αλλήλων. 

1-6 (ή α�ό 1-6,9)           Τουλάχιστον 15% των υ�αλλήλων. 

∆ηλαδή, τουλάχιστον το 15% των υ�αλλήλων �ρέ�ει να αξιολογηθεί ως 

«άχρηστο», �ροκειµένου να δηµιουργηθεί η «δεξαµενή» των α�ολύσεων και 

υ�οχρεωτικά, το 60% των ∆ηµόσιων Υ�αλλήλων ως  «µέτριοι» �ου θα �ρέ�ει 

να λένε ευχαριστώ. Την ίδια στιγµή εκβιάζονται οι αξιολογητές να τηρούν 

τα �οσοστά καθώς σε διαφορετική �ερί�τωση θα βρεθούν κατηγορούµενοι 

για �ειθαρχικό �αρά�τωµα. 

Το δικαίωµα της ένστασης εξαντλείται µόνο στην κατηγορία των υ�αλλήλων 

�ου θα λάβουν µέσο όρο βαθµό αξιολόγησης 6 και κάτω. Οι εργαζόµενοι �ου 

�εριλαµβάνονται στο 15% (ανίκανοι) και θα βαθµολογηθούν µε 6,1 έως 6,9 

χαρακτηρίζονται «ανίκανοι» και δεν τους δίδεται ούτε καν το στοιχειώδες 

δικαίωµα αντίδρασης αυτό της ένστασης. Βέβαια και αυτοί �ου θα κάνουν 

ένσταση µη φανταστούν ότι θα τύχουν σοβαρής αντιµετώ�ισης, αφού τις 

ενστάσεις τις εξετάζει τριµελής ε�ιτρο�ή α�ό Γενικούς ∆ιευθυντές �ου τους 

ορίζει ο Υ�ουργός ή το όργανο διοίκησης του φορέα, κατά τη λογική 

«Γιάννης κερνά και Γιάννης �ίνει»… 

Ζήτηµα ε�ίσης σοβαρό είναι το γεγονός ότι, ο Γενικός ∆ιευθυντής αλλά και 

κάθε αρµόδιο κατά Νόµο όργανο, έχει την εξουσία να ορίσει µε την α�όφαση 

ε�ιµερισµού των �οσοστών βαθµολόγησης στις κλίµακες του 25% και του 

60% στη Γενική του ∆ιεύθυνση και �οσοστό µικρότερο α�ό εκείνο �ου 

ορίζει ως ανώτατο ο Νόµος. 

∆ηλαδή, στη βαθµολογία 9-10 ό�ου το �οσοστό των υ�αλλήλων είναι ως 25% 

µ�ορεί να ορίσει, εκτιµώντας τα τρία (3) κριτήρια �ου θέτει ο Νόµος και 

αιτιολογώντας τα, �οσοστό µικρότερο, για �αράδειγµα 15%. Το ίδιο θα 

ισχύει και για το έως 70% των Προϊσταµένων του ίδιου ε�ι�έδου. Το 

υ�ολει�όµενο θα µεταφερθεί στις λοι�ές βαθµολογίες µε ότι αυτό 

συνε�άγεται. 



Τα τρία (3) κριτήρια �ου θέτει ο Νόµος �ροκειµένου να συνεκτιµηθούν για 

τον ε�ιµερισµό των �οσοστών, σήµερα είναι όχι µόνο αβάσιµα αλλά εντελώς 

διάτρητα. 

1. Η α�οτελεσµατικότητα και η α�οδοτικότητα των µονάδων υ�οτίθεται ότι 

έχει ήδη κριθεί διοικητικά και οργανωτικά αλλά και έχει κοστολογηθεί ως 

�ρος την αναγκαιότητά τους µε τη δηµοσίευση των νέων οργανογραµµάτων. 

Ε�οµένως δεν µ�ορεί να έρθει ο Γενικός ∆ιευθυντής και να 

ε�αναξιολογήσει κατά την κρίση του το ζήτηµα αυτό. Στην �ραγµατικότητα 

ωστόσο, ούτε η α�οτελεσµατικότητα ούτε η α�οδοτικότητα έχουν µετρηθεί 

σοβαρά, ώστε να α�οτελούν ένα αξιό�ιστο κριτήριο. 

2. Οι αρµοδιότητες των οργανικών µονάδων σε σχέση µε τις �ροτεραιότητες 

της ασκούµενης �ολιτικής δεν θεωρείται κριτήριο δυσµενούς αντιµετώ�ισης 

των αξιολογούµενων, ως �ρος τον ε�ιµερισµό των �οσοστών βαθµολόγησης, 

αφού αυτοί δεν ορίζουν τις �ροτεραιότητες της �ολιτικής, ούτε �ιθανότατα 

έχουν ε�ιλέξει την το�οθέτησή τους στη συγκεκριµένη µονάδα. 

Εξάλλου, οι �ροτεραιότητες αλλάζουν �ολύ συχνά τόσο εξαιτίας της 

µεταβολής των �ροσώ�ων στις θέσεις όσο και εξαιτίας της µεταβολής των 

γενικότερων συνθηκών, ενώ σ�άνια οι �ροτεραιότητες έχουν κά�ου 

καταγραφεί, ώστε να έχουν καταστεί γνωστές σε όλους. Συχνά όµως 

συµβαίνει, να είναι άλλες οι εξαγγελλόµενες και άλλες οι �ροωθούµενες 

�ροτεραιότητες («κρυφή ατζέντα»)… 

3. Η κατανοµή των υ�αλλήλων ανά οργανική µονάδα ε�ίσης δεν µ�ορεί να 

α�οτελέσει αντικειµενικό κριτήριο ε�ιµερισµού των �οσοστών, δεδοµένης 

και της �αλαιοδιοικητικής γενικά αντίληψης �ερί το�οθέτησης ή 

µετακίνησης των µη «αρεστών» συναδέλφων σε µονάδες «ψυγείο», ενώ 

ενδέχεται να υ�άρχουν αναιτιολόγητα ανικανο�οίητες αιτήσεις 

µετακίνησης υ�αλλήλων �ρος άλλες µονάδες. 

Πως µ�ορεί άραγε να αξιολογηθεί η α�οτελεσµατικότητα και η 

α�οδοτικότητα µιας υ�οστελεχωµένης µονάδας «ψυγείου» (α΄, β΄ και γ΄ 

κριτήρια); 

Στην �ερί�τωση των Ο.Τ.Α. το �ρόσφατα ψηφισθέν ∆ιευθυντικό δικαίωµα 

του ∆ηµάρχου µ�ορεί κάλλιστα να συνδυαστεί θετικά ή και αρνητικά και µε 

τα τρία ως άνω κριτήρια. 

Η κυβέρνηση αλλά και τα αρµόδια Υ�ουργεία Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης αντί να ασχολούνται µε 

άµεση �ροτεραιότητα για την κάλυψη του υφιστάµενου κενού της µη 

ύ�αρξης σύγχρονων Ο.Ε.Υ., των ελλείψεων σε ανθρώ�ινο δυναµικό αλλά 

και ακόµη και την µη ύ�αρξη �εριγραφής θέσεων και καθηκόντων, 

�ροσ�αθούν µε κάθε τρό�ο να εισάγουν µε τη «δήθεν αξιολόγηση», την 

«ανθρω�οφαγία» και τον «κανιβαλισµό» στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και στην 

Το�ική Αυτοδιοίκηση. 

Όλα αυτά �ου �ροβλέ�ουν τόσο το Π.∆. 318/1992 όσο και ο Νόµος 

4250/2014  �ου τρο�ο�οιεί το Π.∆., δεν έχουν καµία σχέση ούτε µε την 

βελτίωση των υ�ηρεσιών, ούτε µε την αξιο�οίηση του ανθρώ�ινου 

δυναµικού. Ειδικά για τους εργαζόµενους στους Ο.Τ.Α. µε τις 

ιδιαιτερότητες �ου υ�άρχουν και τις δεκάδες κατηγορίες εργατοτεχνικού 

�ροσω�ικού, α�οδεικνύεται �ως ο �ραγµατικός τους στόχος είναι οι 

α�ολύσεις. Αν ήθελαν �ραγµατική αξιολόγηση θα εφάρµοζαν τη σχετική 



διάταξη του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υ�αλλήλων, 

αντί να �ροσ�αθούν να ε�εκτείνουν �αράνοµα την ισχύ του Νόµου 

4250/2014 στους Ο.Τ.Α. µέσω µιας εγκυκλίου. 

Είναι φανερό �ως η συγκυβέρνηση (Ν.∆. και ΠΑ.ΣΟ.Κ.) ε�είγεται να 

διαλύσει �λήρως τις εργασιακές σχέσεις και στο ∆ηµόσιο και στην Το�ική 

Αυτοδιοίκηση και να α�ολύσει όσους �ερισσότερους µ�ορεί. Πρόκειται για 

µια αδίστακτη �ολιτική �ου α�οφασίζει, νοµοθετεί και διατάζει ό�ως έχουν 

σχεδιάσει και �ρογραµµατίσει να υλο�οιήσουν η τρόικα και τα µεγάλα 

οικονοµικά συµφέροντα, στα ο�οία φαίνεται ότι �ιστά υ�ακούει και 

λογοδοτεί για τα α�οτελέσµατά της η συγκυβέρνηση. 

Η «αξιολόγηση» είναι η αιχµή του δόρατος αυτής της ε�ίθεσης και θα 

χρησιµο�οιηθεί για: 

•  Να δηµιουργηθούν οι νέες δεξαµενές κινητικότητας-α�όλυσης, αφού 

�οσοστό τουλάχιστον 15% των υ�αλλήλων αλλά και µεγαλύτερο σύµφωνα µε 

την εγκύκλιο, �ρέ�ει να «αξιολογηθούν ως άχρηστοι» και να «γεµίσουν» τη 

δεξαµενή. 

•  Να αφαιρέσουν α�ό τα ∆ικαστήρια, στα ο�οία �ροσφεύγουν σήµερα όσοι 

υ�άλληλοι τέθηκαν σε  διαθεσιµότητα, τον λόγο δικαίωσης των υ�αλλήλων, 

�ου είναι κατά το ∆ικαστήριο η µη �ροηγούµενη αξιολόγησή ή των ιδίων ή 

της θέσης τους (βλ χαρακτηριστικά την Α�όφαση 1240/2014 Πρωτοδικείου 

Αθηνών). 

•  Να καθηλωθεί µισθολογικά η �λειοψηφία των  ∆ηµοσίων Υ�αλλήλων µε 

βάση τη σύνδεση της αξιολόγησης µε το ενιαίο Βαθµολόγιο-Μισθολόγιο 

(Ν.4024/2011). 

•  Να υ�οτάξουν, να ελέγξουν και να χειραγωγήσουν. Να στρέψουν τον ένα 

εναντίον του άλλου. Ε�ειδή ακριβώς δεν τους ενδιαφέρει τί�οτα �έρα α�ό 

τη διάλυση του ∆ηµόσιου Τοµέα και το χάρισµα των φιλέτων του στο 

κεφάλαιο, για αυτό χρειάζονται �ειθαρχηµένους-�ειθαναγκασµένους και 

εντελώς υ�άκουους υ�αλλήλους, καθιστώντας τους συνένοχους στο 

ξε�ούληµα και στη διάλυση α�οκτώντας έτσι το τέλειο άλλοθι. Για να το 

�ετύχουν αυτό χωρίς αντιδράσεις, θεσµοθετούν το νόµο της ζούγκλας µέσα 

στις υ�ηρεσίες. 

Είναι φανερό ότι αυτή η «αξιολόγηση», είναι ένας �ροσχηµατικός τρό�ος 

για α�ολύσεις χιλιάδων εργαζοµένων  στο ∆ηµόσιο και στην Το�ική 

Αυτοδιοίκηση, για εξευτελισµό και α�αξίωση των υ�ολοί�ων. Προωθείται 

σήµερα, �ροκειµένου να αµφισβητηθεί και να υ�ονοµευθεί το δικαίωµα στη 

σταθερή και µόνιµη εργασία �ου βρίσκεται υ�ό διωγµό. Άλλωστε, στόχος 

της συγκυβέρνησης είναι η διάλυση των σχέσεων εργασίας και η 

ελαστικο�οίησή τους. 

Γι' αυτό και �ρέ�ει να αγωνιστούµε ενάντια στη δήθεν «αξιολόγηση». Γι 

αυτό, κανείς δε δικαιούται να σιω�ήσει! Ο αγώνας ενάντια στην 

«αξιολόγηση», δεν είναι µόνο η αναγκαία αντίσταση στη δροµολόγηση νέων 

α�ολύσεων στο ∆ηµόσιο και στην Το�ική Αυτοδιοίκηση. Είναι και �άλη για 

ελευθερία, δηµοκρατία και διεκδίκηση ανοιχτών οριζόντων για όλους, 

κόντρα σε ένα βαθύ σκοταδισµό, ο ο�οίος στοχεύει να δηλητηριάσει βαθειά 

την κοινωνία. 

Τώρα είναι η ώρα για την ένταση των δράσεών µας, για το µ�λοκάρισµα µε 

κάθε τρό�ο της εφαρµογής του Νόµου στην �ράξη, ο ο�οίος σηµειωτέον, 



χαρακτηρίστηκε ως αντισυνταγµατικός α�ό τους έγκριτους ε�ιστήµονες της 

Ε�ιστηµονικής Ε�ιτρο�ής της Βουλής. Παρότι λοι�όν υ�ερψηφίστηκε µε 

οριακή, ευκαιριακή �λειοψηφία υ�ό τις γνωστές εκβιαστικές �ιέσεις 

(κατάρρευσης της κυβέρνησης), είναι φανερό ότι ∆ΕΝ διαθέτει ουδεµία 

ουσιαστική νοµιµο�οίηση! Πρέ�ει συνε�ώς να βρισκόµαστε σε διαρκή και 

καθηµερινή αγωνιστική εγρήγορση το σύνολο των εργαζοµένων στην 

Το�ική Αυτοδιοίκηση. 

Καλούµε ΟΛΑ τα υ�ηρεσιακά στελέχη και όλους όσους εµ�λέκονται στην 

διαδικασία «αξιολόγησης» αλλά και τους αιρετούς να αντισταθούν και να 

µην �ροχωρήσουν στις διαδικασίες ε�ιµερισµού, εισηγήσεων, αξιολογήσεων, 

εκθέσεων. 

Α�οφασίζουµε την χρήση όλων των �ροβλε�όµενων µορφών αγώνα για την 

ακύρωσή της: Α�εργίες, Στάσεις Εργασίας, Συγκεντρώσεις, Καταλήψεις, 

υ�ογραφές, µ�λοκάρισµα των ∆ιευθύνσεων ∆ιοικητικού µε κάθε �ρόσφορο 

συνδικαλιστικό τρό�ο, για να µην �αραδώσει καταστάσεις υ�αλλήλων, 

έντυ�α των ατοµικών εκθέσεων. Πρώτος στόχος η µη υ�ογραφή της 

α�όφασης κατανοµής �οσοστών �ου σηµατοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας 

της κατά�τυστης αξιολόγησης. 

Η µάχη για την µη εφαρµογή του αντισυνταγµατικού Νόµου για τη δήθεν 

«αξιολόγηση» µ�ορεί και �ρέ�ει να οδηγήσει σε µαζικό κίνηµα ανυ�ακοής 

µε βασικό στόχο οι ε�ίµαχες διατάξεις να µείνουν στα χαρτιά. 

 

ΠΑΙ∆Ι 

 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, Ανησυχητικά ευρήµατα για το κά�νισµα 
στα ελληνό�ουλα, 29.05.2014 

 

Α�ό την ηλικία των 11 ετών ξεκινά το κά�νισµα �οσοστό 0,5% των �αιδιών 

αλλά το �οσοστό αυτό στην ηλικία των 13 αυξάνεται στο 3%. Η κα�νιστική 

συµ�εριφορά τυ�ικά εδραιώνεται κατά τη διάρκεια της εφηβείας, καθώς οι 

�ερισσότεροι ενήλικοι κα�νιστές κά�νισαν το �ρώτο τους τσιγάρο ή είχαν 

εθιστεί στη νικοτίνη ήδη µέχρι την ηλικία των 18 ετών. 

Τα �αρα�άνω ε�ισηµάνθηκαν κατά την �αρουσίαση έρευνας �ου 

�ραγµατο�οιήθηκε σε �ερί�ου 1.500 µαθητές δηµοτικού και της 

�ανελλαδικής �αρέµβασης ”Κά�νισµα; Όχι εµείς” των Κέντρων Πρόληψης 

Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας για την �ρόληψη 

του κα�νίσµατος στα σχολεία. 

Η έρευνα �ραγµατο�οιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2012-2013 σε 57 σχολεία 

των νοµών Θεσσαλονίκης, Ξάνθης και Ροδό�ης και µετείχαν συνολικά 1491 

µαθητές. Το υλικό της �αρέµβασης είναι υ�οψήφιο για το βραβείο 

European Drug Prevention 2014 του Pompidou Group. 

Στο �λαίσιο της �αρέµβασης δηµιουργήθηκε και ένα ηλεκτρονικό βιβλίο 

στα ελληνικά και στα αγγλικά ενώ �ρόκειται να µεταφραστεί και στα 

τουρκικά για τα �αιδιά της µειονότητας στη Θράκη. 

Το υλικό της �αρέµβασης α�ευθύνεται στις τελευταίες τάξεις του 

∆ηµοτικού (∆’, Ε’ & ΣΤ’) και αντα�οκρίνεται στις εκ�αιδευτικές και 

ψυχολογικές ανάγκες των µαθητών. 



Άλλωστε ό�ως ε�ισηµαίνει, µε αφορµή την 31η Μαΐου, Παγκόσµια Ηµέρα 

κατά του Κα�νίσµατος, το Τµήµα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας της 

∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η 

χρήση του κα�νού είναι η �ιο α�οτρέψιµη αιτία θανάτου σε �αγκόσµιο 

ε�ί�εδο, αν και σήµερα είναι υ�εύθυνη για τον θάνατο ενός στους δέκα 

ενήλικες σε όλο τον κόσµο. 

Είναι γνωστό, ότι �ερισσότερες α�ό 4000 χηµικές ουσίες υ�άρχουν στον 

κα�νό του τσιγάρου. Α�ό αυτές, τουλάχιστον 250 είναι γνωστό ότι είναι 

ε�ιβλαβείς και �άνω α�ό 50 είναι γνωστά καρκινογόνα. 

Το κά�νισµα α�οτελεί σήµερα την �ρώτη αιτία νοσηρότητας �αγκοσµίως. 

Σχετίζεται, άµεσα ή έµµεσα, µε µια σειρά α�ό �αθολογικές καταστάσεις, 

ό�ως ο καρκίνος στον �νεύµονα και σε άλλα όργανα, τα καρδιακά νοσήµατα, 

η χρόνια α�οφρακτική �νευµονο�άθεια, η �εριφερική αγγειακή νόσος, η 

εγκεφαλική αγγειακή νόσος και συµµετέχει στο 63% των θανάτων 

�αγκόσµια �ου οφείλονται σε µη µεταδοτικά νοσήµατα. 

Ε�ι�λέον σχετίζεται µε τον αιφνίδιο θάνατο στα βρέφη και µε το χαµηλό 

βάρος γέννησης σε νεογνά των ο�οίων η µητέρα εκτίθεται στο κά�νισµα. Οι 

χρήστες του κα�νού, �αρ' όλο �ου γνωρίζουν τους κινδύνους και �ολλοί α�ό 

αυτούς θέλουν να διακόψουν τη χρήση του, δεν τα καταφέρνουν. Η 

εξάρτηση είναι ισχυρή και α�αιτείται ειδική βοήθεια (ιατρεία διακο�ής 

κα�νίσµατος). 

Σύµφωνα µε στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας: 

* Το κά�νισµα σκοτώνει �άνω α�ό τους µισούς χρήστες τσιγάρου. 

* Είναι υ�εύθυνο για τον θάνατο �ερί�ου 6 εκατοµµυρίων ανθρώ�ων τον 

χρόνο, α�ό τους ο�οίους �άνω α�ό τα 5 εκατοµµύρια θάνατοι οφείλονται 

στην άµεση χρήση του και �ερί�ου 600.000 θάνατοι αφορούν µη κα�νιστές, 

θύµατα του �αθητικού κα�νίσµατος. 

* ∆εν υ�άρχει ασφαλές ε�ί�εδο έκθεσης στο �αθητικό κά�νισµα. 

* Σχεδόν το ήµισυ των �αιδιών ανα�νέουν τακτικά αέρα µολυσµένο µε 

κα�νό τσιγάρου στους δηµόσιους χώρους. Πάνω α�ό το 40% των �αιδιών 

έχουν τουλάχιστον έναν γονέα κα�νιστή. 

* Σε κά�οιες χώρες, ο κα�νός α�οτελεί �αραγωγικό �ροϊόν για οικογένειες 

�ου ασχολούνται µε την καλλιέργεια και τη συγκοµιδή. Οι άνθρω�οι αυτοί -

και κυρίως τα �αιδιά- είναι εξαιρετικά ευάλωτοι στην "ασθένεια του 

�ράσινου κα�νού", �ου οφείλεται στην α�ορρόφηση της νικοτίνης α�ό το 

δέρµα κατά τον χειρισµό των φύλλων του φυτού. Εάν δεν ληφθούν άµεσα 

µέτρα, ο ετήσιος αριθµός θανάτων θα αυξηθεί σε �άνω α�ό 8 εκατοµµύρια 

έως το 2030. 

* Περί�ου το 80% των χρηστών ζουν σε χώρες χαµηλού και µεσαίου 

εισοδήµατος. Ενώ η χρήση του µειώνεται σταδιακά στις χώρες υψηλού 

εισοδήµατος, στις χώρες µε χαµηλό εισόδηµα �αρουσιάζει σηµαντική 

αύξηση. 

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας και οι φορείς �ου συνεργάζονται µαζί 

του, για τη φετινή ε�έτειο, µε σύνθηµα "Ας µετατρέψουµε κάθε ηµέρα σε 

Παγκόσµια Ηµέρα κατά του Κα�νίσµατος", �ροτείνουν την αύξηση του 

φόρου στον κα�νό και τα �ροϊόντα του. 

 



� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΟΟΣΑ: Υ�έρβαρο ή �αχύσαρκο ένα στα τρία 

�αιδιά στην Ελλάδα, 27.05.2014 

 

Η Ελλάδα, µαζί µε την Ιταλία και τις ΗΠΑ, είναι οι χώρες του ΟΟΣΑ ό�ου 

υ�άρχει το µεγαλύτερο �ρόβληµα �αχυσαρκίας µεταξύ των αγοριών και των 

κοριτσιών, καθώς �ερί�ου ένα στα τρία �αιδιά (�οσοστό άνω του 30%) είναι 

υ�έρβαρο ή �αχύσαρκο, σύµφωνα µε νέα έκθεση του διεθνούς οργανισµού. 

Κατά µέσο όρο, στις χώρες του ΟΟΣΑ ένα στα �έντε �αιδιά είναι �αχύσαρκο 

και ο οργανισµός τονίζει ότι χρειάζονται �ερισσότερες και �ιο 

συντονισµένες �ροσ�άθειες για να αντιµετω�ιστεί το �ρόβληµα. 

Η έκθεση αναφέρει ότι οι �ερισσότεροι άνθρω�οι (�άνω α�ό το 50%) στις 

χώρες του ΟΟΣΑ έχουν βάρος �άνω α�ό το κανονικό, είναι δηλαδή 

υ�έρβαροι ή �αχύσαρκοι. Η �αχυσαρκία δεν δείχνει τάση υ�οχώρησης και 

εξελίσσεται, ό�ως ε�ισηµαίνεται, σε µια ε�ιδηµία µε δραµατικές κοινωνικές 

και οικονοµικές ε�ι�τώσεις, εκθέτοντας έτσι έναν ολοένα αυξανόµενο 

αριθµό ανθρώ�ων σε χρόνιες �αθήσεις, ό�ως ο διαβήτης, η καρδιο�άθεια 

και ο καρκίνος. 

Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι τα ε�ί�εδα �αχυσαρκίας συνεχίζουν να 

αυξάνουν στις �ερισσότερες χώρες κατά την τελευταία �ενταετία, αλλά 

τουλάχιστον µε �ιο αργό ρυθµό α�ό ό,τι �ριν. Η �αχυσαρκία έχει αυξηθεί 

2-3% σε χώρες ό�ως η Γαλλία, η Ισ�ανία και η Ελβετία και έχει µείνει 

σταθερή στην Αγγλία, την Ιταλία, τις ΗΠΑ κ.α. 

Έως το 1980 λιγότερο α�ό το 10% των ενηλίκων ανθρώ�ων στις χώρες του 

ΟΟΣΑ ήσαν �αχύσαρκοι, αλλά το �οσοστό σήµερα έχει φθάσει το 18% 

(αντίθετα στις ασιατικές χώρες δεν ξε�ερνά το 2-4%). 

Ειδικότερα για την �αιδική �αχυσαρκία, οι �ιο �ολλές χώρες έχουν 

καταφέρει να σταθερο�οιήσουν τα �οσοστά της ή ακόµη και να τα µειώσουν 

ελαφρά σε σχέση µε την �αχυσαρκία των ενηλίκων. 

Ακόµη, η έκθεση τονίζει ότι η �αχυσαρκία α�οτελεί ζήτηµα και ανισότητας, 

καθώς λόγω της οικονοµικής κρίσης οι �ιο φτωχές οικογένειες 

αναγκάζονται να τρώνε φαγητό χαµηλότερης �οιότητας, συχνά µε 

�ερισσότερες θερµίδες, γεγονός �ου αυξάνει την �ιθανότητα �αχυσαρκίας. 

Γενικότερα, οι �ιο φτωχοί και οι λιγότερο µορφωµένοι εµφανίζουν 

µεγαλύτερα �οσοστά �αχυσαρκίας (ιδίως οι γυναίκες). 

Α�ό την άλλη, αν και γενικά οι �ιο µορφωµένοι άνθρω�οι α�οφεύγουν 

καλύτερα την �αχυσαρκία, εµφανίζεται �λέον το φαινόµενο σε 

ανε�τυγµένες χώρες, ό�ως οι ΗΠΑ, οι άνθρω�οι µε ανώτερη εκ�αίδευση να 

έχουν την ίδια �ιθανότητα να είναι �αχύσαρκοι µε τα άτοµα χαµηλότερου 

µορφωτικού ε�ι�έδου. 

Σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ, το µέσο ύψος και το µέσο βάρος των ανθρώ�ων 

αυξάνεται συνεχώς µετά τον 18ο αιώνα, �αράλληλα µε τη σταδιακή 

βελτίωση των εισοδηµάτων, της εκ�αίδευσης και των γενικότερων συνθηκών 

διαβίωσης. Όµως, ενώ έως ένα σηµείο αυτή η αύξηση θεωρείται θετική και 

σχετίζεται µε αύξηση του �ροσδόκιµου ζωής, α�ό ένα σηµείο και µετά 

γίνεται ε�ικίνδυνη για τους ανθρώ�ους. Οι σοβαρά �αχύσαρκοι άνθρω�οι 

�εθαίνουν κατά µέσο όρο οκτώ έως δέκα χρόνια νωρίτερα α�ό όσους έχουν 

φυσιολογικό βάρος. Κάθε έξτρα 15 κιλά βάρους αυξάνουν τον κίνδυνο 

�ρόωρου θανάτου κατά 30% �ερί�ου. 



Α�ό την άλλη, η �αχυσαρκία ευθύνεται για το 1-3% των συνολικών 

δα�ανών υγείας στις �ερισσότερες χώρες (στις ΗΠΑ φθάνει το 5-10%) και το 

κόστος αυτό αναµένεται να αυξηθεί �εραιτέρω τα ε�όµενα χρόνια. Ακόµη, η 

�αχυσαρκία ε�ηρεάζει αρνητικά τις �ροο�τικές α�ασχόλησης και 

µισθολογικών α�ολαβών ενός ανθρώ�ου. 

Τα νέα στοιχεία θα �αρουσιαστούν ε�ισήµως στο Ευρω�αϊκό Συνέδριο για 

την Παχυσαρκία, �ου αρχίζει αύριο στη Σόφια της Βουλγαρίας. 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Καθυστερούν οι δασικοί χάρτες, 28.05.2014 

 

Είναι το κατεξοχήν �εριβαλλοντικό και ανα�τυξιακό εργαλείο, �ου θα 

δώσει οριστικό τέλος σε κάθε αµφισβήτηση. Οµως, 15 χρόνια µετά την 

�ρώτη �ροσ�άθεια για την κατάρτιση δασικών χαρτών και 4 χρόνια µετά 

την ε�ανεκκίνηση της �ροσ�άθειας έχει ολοκληρωθεί λιγότερο α�ό το 1%. 

Το υ�ουργείο Περιβάλλοντος ετοιµάζεται σε λίγες ηµέρες να καταθέσει στη 

Βουλή ένα νέο δασικό σχέδιο νόµου, το ο�οίο µάλιστα θα �ροωθηθεί ως 

κατε�είγον, �ροϋ�όθεση για την εκταµίευση της ε�όµενης δόσης. Μόνο �ου 

αν το νοµοθέτηµα �αραµείνει στη µορφή �ου δόθηκε σε δηµόσια 

διαβούλευση τον �ερασµένο Σε�τέµβριο, α�ειλεί να ακυρώσει τη µέχρι τώρα 

εργασία ε�ί των δασικών χαρτών, η κατάρτιση των ο�οίων είναι υ�οχρέωση 

έναντι του Μνηµονίου. 

Η κατάρτιση των δασικών χαρτών ό�ως τους γνωρίζουµε σήµερα ξεκίνησε το 

1999, µε βάση τον �ρώτο νόµο για το Εθνικό Κτηµατολόγιο (Ν. 2664/1998). 

Σταδιακά οι �ρώτες 330 �εριοχές �ου κηρύχθηκαν υ�ό κτηµατογράφηση 

στο Α΄ �ιλοτικό, Β΄ �ιλοτικό και 1ο κύριο �ρόγραµµα κτηµατογράφησης 

α�έκτησαν δασικούς χάρτες. Ωστόσο, αυτοί οι δασικοί χάρτες δεν 

κυρώθηκαν �οτέ, όχι µόνο γιατί καθυστέρησαν λόγω των �ροβληµάτων �ου 

αντιµετώ�ισαν οι µελετητές �ου τους συνέτασσαν. Αλλά και γιατί, στο 

µεταξύ, άλλαξε η νοµοθεσία (µε τον λεγόµενο «δασοκτόνο» νόµο ∆ρυ, �ου 

ακυρώθηκε α�ό το ΣτΕ ως αντισυνταγµατικός) για το τι θεωρείται δάσος και 

ε�οµένως θα έ�ρε�ε να καταρτιστούν α�ό την αρχή. Η �ροσ�άθεια άρχισε 

και �άλι το 2010 µε τον νόµο Μ�ιρµ�ίλη για τους δασικούς χάρτες (Ν. 

3889/10) �ροβλέ�οντας ανάµεσα σε άλλα τη µερική κύρωση ενός δασικού 

χάρτη, µέχρι να εξεταστούν οι τυχόν αντιρρήσεις, ενώ λύσεις σε κά�οια α�ό 

τα �ροβλήµατα �ου είχαν ανακύψει έδωσε και ο Ν. 4164/13. 

Πού βρισκόµαστε σήµερα; Σύµφωνα µε ε�ίσηµα στοιχεία της «Εθνικό 

Κτηµατολόγιο και Χαρτογραφήσεις» (ΕΚΧΑ) µέχρι σήµερα έχουν κυρωθεί 

(µερικώς ή συνολικά) 52 δασικοί χάρτες, �ου αντιστοιχούν συνολικά σε 1,1 

εκατ. στρέµµατα ή το 0,84% των δασικών χαρτών της χώρας. Στην 

�λειονότητα των �ερι�τώσεων �ρόκειται για µικρούς δασικούς χάρτες, 

εκείνης της �ρώτης οµάδας των 330 �εριοχών του Κτηµατολογίου. Ε�ίσης 

έχουν καταρτιστεί 477 δασικοί χάρτες, �ου αντιστοιχούν σε έκταση 12,2 

εκατ. στρεµµάτων (και στο 9,29% του συνόλου), αλλά δεν έχει �ροχωρήσει η 

διαδικασία κύρωσή τους α�ό το ∆ηµόσιο. Υ�ό κατάρτιση βρίσκονται οι 

χάρτες για ακόµα 46 εκατ. στρέµµατα δασικών εκτάσεων (35,35% του 

συνόλου), ενώ υ�ό ανάθεση (σε ιδιώτες µελετητές) βρίσκονται οι χάρτες �ου 



αντιστοιχούν σε ακόµα 15,4 εκατ. στρέµµατα (11,69% του συνόλου). Ο�ως 

υ�οστηρίζουν στελέχη της ΕΚΧΑ, σύντοµα θα αναρτηθεί µεγάλος αριθµός 

δασικών χαρτών της Αττικής. 

Γιατί έχει καθυστερήσει τόσο η υ�όθεση των δασικών χαρτών; Το σχέδιο 

νόµου �ου έδωσε τον �ερασµένο Σε�τέµβριο το υ�ουργείο Περιβάλλοντος σε 

διαβούλευση ίσως έχει την α�άντηση, αφού �ροωθούσε σηµαντικές αλλαγές 

στο �οιες �εριοχές καλύ�τονται α�ό τη δασική νοµοθεσία. Το νοµοσχέδιο 

�ρότεινε ουσιαστικά την κατάργηση της �ροστασίας των χορτολιβαδικών 

εκτάσεων, �ου έχουν σηµαντικό ρόλο και οικολογικό ενδιαφέρον, αλλά είναι 

ταυτόχρονα �εριζήτητες για οικονοµική εκµετάλλευση. Αλλάζοντας όµως 

τον ορισµό των εκτάσεων �ου καλύ�τει η δασική νοµοθεσία, το ΥΠΕΚΑ 

έθετε υ�ό αµφισβήτηση και τη διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών. 

Σύµφωνα µε �ληροφορίες, το σχέδιο νόµου θα κατατεθεί άµεσα στη Βουλή 

µε σκο�ό να ψηφιστεί µέσα στον Ιούνιο, κλείνοντας το νοµοθετικό 

«τρί�τυχο» αιγιαλός - χωροταξία - δάση. 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, WWF: Μην καταστρέψετε τις ακτές σας ό�ως έγινε 

στην Ισ�ανια, 27.05.2014 

 

Καλεί την ελληνική κυβέρνηση να µη �εράσει το νοµοσχέδιο για τις ακτές 

Με ε�ιστολή του �ρος τους υ�ουργούς Οικονοµικών και Τουρισµού, κ. 

Γιάννη Στουρνάρα και κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, το WWF Ισ�ανίας καλεί 

την ελληνική κυβέρνηση να µην υιοθετήσει το α�οτυχηµένο �αράδειγµα 

διαχείρισης του αιγιαλού �ου ακολούθησαν στην Ιβηρική χερσόνησο. 

 

Ό�ως αναφέρει χαρακτηριστικά ο διευθυντής του WWF Ισ�ανίας, κ. Χουάν 

Κάρλος δελ Όλµο, «η Ισ�ανία είναι η χώρα της Μεσογείου �ου υ�οφέρει τα 

µέγιστα α�ό τη δραµατική αλλοίωση και καταστροφή της �αράκτιας ζώνης 

της. Η εκτεταµένη οικοδοµική δραστηριότητα τις τελευταίες δεκαετίες, 

δίχως �ρόβλεψη για τις �εριβαλλοντικές ε�ι�τώσεις είχε καταστροφικές 

συνέ�ειες, τις ο�οίες η χώρα καλείται να αντιµετω�ίσει». 

Αυτή τη στιγµή, το 75% των ισ�ανικών ακτών έχει οικοδοµηθεί, ή 

βρίσκεται σε στάδιο οικοδόµησης (µε ρυθµό οκτώ εκτάρια ανά ηµέρα τα 

τελευταία 20 χρόνια), ενώ το �ρώτο χιλιόµετρο ακτογραµµής έχει 

οικοδοµηθεί �λήρως στο ένα τρίτο των µεσογειακών ακτών της Ισ�ανίας. 

Την ίδια στιγµή, σχεδόν µισό εκατοµµύριο κατοικίες είναι κενές. 

Σύµφωνα µε τον διευθυντή του WWF Ισ�ανίας, η κατάληψη του αιγιαλού 

οδήγησε σε α�ώλεια της ανταγωνιστικότητας και της �εριβαλλοντικής 

�οιότητας, µε αντίστοιχα αρνητικές ε�ι�τώσεις στην �οιότητα και τη 

σταθερότητα του ισ�ανικού τουρισµού. 

Το �αρα�άνω α�οτελεί ένα µόνο α�όσ�ασµα της ε�ιστολής �ου α�έστειλε 

σήµερα �ρος τους υ�ουργούς Οικονοµικών και Τουρισµού της χώρας µας. 

Με την Ισ�ανία να α�οτελεί ένα µεσογειακό �αράδειγµα �ρος α�οφυγή ως 

�ρος τη µη βιώσιµη διαχείριση των ακτών της και την υ�οβάθµιση του 

τουριστικού της �ροϊόντος, ο διευθυντής του WWF Ισ�ανίας καλεί την 

ελληνική κυβέρνηση να µην υ�ο�έσει στα λάθη της χώρας του, µε το 

καταστροφικό νοµοσχέδιο για τον αιγιαλό και την �αραλία, το ο�οίο 

�αρουσίασε η ελληνική κυβέρνηση λίγο �ριν το Πάσχα. 



Ο κ. Χουάν Κάρλος δελ Όλµο καλεί «εκ βάθους καρδιάς» τους υ�ουργούς να 

εξασφαλίσουν «�ως ο�οιαδή�οτε νοµοθεσία �ου αφορά στην �αράκτια ζώνη 

θα εγγυάται την �ροστασία των �αράκτιων οικοσυστηµάτων και των 

οικολογικών υ�ηρεσιών �ου �αρέχουν, ούτως ώστε να αναγνωριστεί η 

Ελλάδα διεθνώς ως σηµαντικός τουριστικός �ροορισµός µε σεβασµό για το 

βασικό τουριστικό �ροϊόν: τη φύση» 

Το WWF Ελλάς έχει ταχθεί ενάντια στο καταστροφικό νοµοσχέδιο για τον 

αιγιαλό. 

Την ίδια στιγµή, οι �ρωτοφανείς αντιδράσεις εκατοντάδων χιλιάδων 

�ολιτών και φορέων εξανάγκασαν την ελληνική κυβέρνηση να αναδι�λωθεί 

και να δεσµευθεί ότι θα ε�αναφέρει µεν το σχέδιο νόµου, αλλά 

…διορθωµένο. 

Εντούτοις, ό�ως ε�ισηµαίνει ο διευθυντής του WWF Ελλάς κ. ∆ηµήτρης 

Καραβέλλας «µε τις ευρωεκλογές να α�οτελούν �λέον �αρελθόν, οφείλουµε 

όλοι να ε�αγρυ�νούµε για τα ε�όµενα βήµατα του υ�ουργείου και να 

�ιέζουµε για ένα α�οτελεσµατικό, �ροστατευτικό και οικολογικά βιώσιµο 

θεσµικό �λαίσιο για τις ακτές µας. Το α�οτυχηµένο �αράδειγµα της 

Ισ�ανίας δεν µ�ορεί να α�οτελεί �ρότυ�ο, αν θέλουµε �ραγµατικά να 

βγούµε α�ό την κρίση, αξιο�οιώντας µε υγιή τρό�ο το µοναδικό µας 

συγκριτικό �λεονέκτηµα �ου δεν είναι άλλο α�ό το φυσικό µας κεφάλαιο». 

Το �λήρες κείµενο της ε�ιστολής έχει ως εξής: 

Αξιότιµοι κ.κ. Υ�ουργοί, κα Κεφαλογιάννη, κ. Στουρνάρα, 

Θορυβηµένοι α�ό την �ροο�τική µιας άνευ �ροηγουµένου α�ώλειας 

�ολύτιµων �αράκτιων οικοσυστηµάτων, ό�ως αυτή �ροβλέ�εται στο 

νοµοσχέδιο για την «Προστασία του αιγιαλού και των ακτών», το WWF 

Ισ�ανίας σας α�ευθύνει το ε�είγον αυτό κάλεσµα για ε�ανεξέταση των 

�ολιτικών της Ελλάδας σχετικά µε τη διαχείριση των ακτών και τον 

τουρισµό, µε στόχο τον ε�ανα�ροσανατολισµό της χώρας �ρος µια ζωντανή 

οικονοµία µέσω της υγιούς και βιώσιµης διαχείρισης του φυσικού 

κεφαλαίου. 

Ό�ως είµαι σίγουρος �ως θα γνωρίζετε, η Ισ�ανία είναι η χώρα της 

Μεσογείου �ου υ�οφέρει τα µέγιστα α�ό τη δραµατική αλλοίωση και 

καταστροφή της �αράκτιας ζώνης της. Η εκτεταµένη οικοδοµική 

δραστηριότητα τις τελευταίες δεκαετίες, δίχως �ρόβλεψη για τις 

�εριβαλλοντικές ε�ι�τώσεις είχε καταστροφικές συνέ�ειες, τις ο�οίες η 

χώρα καλείται να αντιµετω�ίσει τα ε�όµενα χρόνια. 

Αυτή τη στιγµή, το 75% των ισ�ανικών ακτών έχει οικοδοµηθεί ή βρίσκεται 

σε στάδιο οικοδόµησης (µε ρυθµό 8 εκτάρια ανά ηµέρα τα τελευταία 20 

χρόνια), ενώ το �ρώτο χιλιόµετρο ακτογραµµής έχει οικοδοµηθεί �λήρως 

στο ένα τρίτο των µεσογειακών ακτών της Ισ�ανίας. Την ίδια στιγµή, σχεδόν 

µισό εκατοµµύριο κατοικίες είναι κενές. 

Η δυσανάλογη ανά�τυξη της οικοδοµικής βιοµηχανίας εξελίχθηκε µε 

τεράστιο �εριβαλλοντικό κόστος και αύξησε τη διαφθορά. Η αύξηση του 

αριθµού των κατοίκων σε �αραθαλάσσιες �εριοχές και η ανεξέλεγκτη 

οικοδοµική δραστηριότητα �ροκάλεσαν την έντονη υ�οβάθµιση του 

�αράκτιου �εριβάλλοντος, συνοδευόµενες α�ό µη βιώσιµη χρήση υδάτινων, 

χερσαίων και ενεργειακών �όρων. 



Ε�ι�ροσθέτως, σηµαντικά οικοσυστήµατα αφανίστηκαν ή βρίσκονται υ�ό 

σοβαρή α�ειλή: το µεγαλύτερο µέρος των �αράκτιων υγροτό�ων και το 60% 

των αµµολόφων χάθηκαν, το 80% των λιβαδιών Posidonia oceanica έχει 

υ�οβαθµιστεί, οι �αραλίες έχουν υ�οχωρήσει και η ροή �ολλών 

υδατορεµάτων έχει αλλοιωθεί. 

Η �εριβαλλοντική υ�οβάθµιση των ακτών δεν έχει µόνο �εριβαλλοντικές, 

αλλά και οικονοµικές ε�ι�τώσεις. Η κατάληψη �ερισσότερου α�ό το 70% 

του αιγιαλού �ροκάλεσε α�ώλεια ανταγωνιστικότητας, ελκυστικότητας και 

�εριβαλλοντικής �οιότητας µε αντίστοιχα αρνητικές ε�ι�τώσεις στην 

�οιότητα και τη σταθερότητα του τουρισµού. Για την ακρίβεια, ο τουρισµός 

της Ισ�ανίας �αρουσιάζει �τώση τα τελευταία χρόνια, ε�ωφελούµενος µόνο 

α�ό την κοινωνική και �ολιτική αστάθεια άλλων χωρών της Μεσογείου. 

Στη χώρα σας, την Ελλάδα, γνωρίζουµε ήδη �ερι�τώσεις ό�ου η µη βιώσιµη 

ανά�τυξη των ακτών α�ειλεί εξαιρετικά το�ία και χώρους µοναδικής 

βιο�οικιλότητας. Σε αυτές �εριλαµβάνονται �αραδείγµατα ό�ως ο Λαγανάς 

στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο της Ζακύνθου και οι αµµοθίνες µε τις 

�αραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στην Κυ�αρισσία, δύο α�ό τους 

σηµαντικότερους τό�ους ανα�αραγωγής της Caretta caretta στη Μεσόγειο. 

Οι α�ειλές για αυτό το �αγκοσµίως κινδυνεύον µε εξαφάνιση είδος έχουν 

�ροκαλέσει άλλωστε την �αρα�οµ�ή της Ελλάδας στο ∆ικαστήριο της ΕΕ. 

Σε άλλες �εριοχές, ό�ως η Ρόδος και η Κρήτη, η εκτεταµένη οικοδοµική 

δραστηριότητα υ�οβαθµίζει το µέλλον του ίδιου του τουρισµού, καθώς 

�ροκαλεί την υ�οβάθµιση του φυσικού κεφαλαίου �ου α�οτελεί 

ανα�όσ�αστο στοιχείο του τουριστικού �ροϊόντος. Ε�ίσης, η καταστροφή 

του αιγιαλού της Κρήτης έχει αναφερθεί α�ό ε�ιστήµονες ως σηµαντική 

α�ειλή για την �οιότητα του εδάφους, την αντι�ληµµυρική �ροστασία και 

τη σταθερότητα των ακτών.  Η �εριβαλλοντική �ροστασία του αιγιαλού 

α�οτελεί �αράγοντα-κλειδί για την ανταγωνιστικότητα, την �οιότητα ζωής, 

τη δηµιουργία θέσεων α�ασχόλησης, αλλά και για τη διατήρηση και 

αναβάθµιση των φυσικών και �ολιτιστικών κέντρων ενδιαφέροντος. 

Μάλιστα, η Ευρω�αϊκή Ε�ιτρο�ή έχει �ροειδο�οιήσει �ως η ανεξέλεγκτη 

ανά�τυξη της �αράκτιας ζώνης µ�ορεί να θέσει σε κίνδυνο τη 

βιο�οικιλότητα, τους φυσικούς �όρους και την �ολιτιστική κληρονοµιά. 

Λαµβάνοντας υ�όψη την �ρόσφατη εµ�ειρία της Ισ�ανίας, σας καλώ εκ 

βάθους καρδιάς να εξασφαλίσετε �ως ο�οιαδή�οτε νοµοθεσία �ου αφορά την 

�αράκτια ζώνη θα εγγυάται την �ροστασία των �αράκτιων οικοσυστηµάτων 

και των οικολογικών υ�ηρεσιών �ου �αρέχουν, ούτως ώστε να αναγνωριστεί 

η Ελλάδα διεθνώς ως σηµαντικός τουριστικός �ροορισµός µε σεβασµό για το 

βασικό τουριστικό �ροϊόν: τη φύση. 

Με εκτίµηση, 

Χουάν Κάρλος δελ Όλµο 

∆ιευθυντής, WWF Ισ�ανίας 

 

 

 

 

 



� ΤΟ ΒΗΜΑ, Στη Βουλή το νοµοσχέδιο για τις 

υδατοκαλλιέργειες, 27.05.2014 

 

Α�ευθείας µίσθωση και �αραχώρηση υδάτινων εκτάσεων της χώρας 

Τους όρους, τις �ροϋ�οθέσεις και τη διαδικασία για την α�ευθείας µίσθωση 

και �αραχώρηση θαλάσσιων και λιµναίων υδάτινων εκτάσεων της χώρας 

καθορίζει, µεταξύ άλλων, το σχέδιο νόµου του υ�ουργείου Αγροτικής 

Ανά�τυξης και Τροφίµων, το ο�οίο εισήχθη σήµερα �ρος συζήτηση και 

ψήφιση στη Βουλή. 

Οι συγκεκριµένες εκτάσεις θα �αραχωρούνται για 20 χρόνια α�ό το 

∆ηµόσιο για την ίδρυση, ε�έκταση και µετεγκατάσταση �λωτών µονάδων 

υδατοκαλλιέργειας, α�ευθείας ή µετά α�ό δηµο�ρασία στην �ερί�τωση �ου 

εκδηλωθεί ενδιαφέρον α�ό �ολλές ε�ιχειρήσεις. Οι εκτάσεις θα µ�ορούν να 

αναµισθώνονται για άλλα 20 χρόνια, εφόσον έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι της 

α�όφασης ίδρυσης και λειτουργίας των µονάδων. 

Το Ελληνικό ∆ηµόσιο θα µ�ορεί ε�ίσης να �αραχωρεί, χωρίς αντάλλαγµα 

για µια τετραετία, τη χρήση θαλάσσιων και λιµναίων υδάτινων εκτάσεων 

(έως 10 στρέµµατα) για την εγκατάσταση δοκιµαστικής καλλιέργειας 

υδρόβιων οργανισµών για τέσσερα χρόνια. 

Ακόµη, το νοµοσχέδιο �ροωθεί α�λούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης 

των µονάδων υδατοκαλλιέργειας και θεσµοθετεί υ�ηρεσία µιας στάσης (one 

shop stop), στην ο�οία οι ενδιαφερόµενοι θα α�ευθύνονται και µέσω αυτής 

θα διεκ�εραιώνεται και θα ολοκληρώνεται όλη η διαδικασία αδειοδότησης 

της ε�ιχείρησης. 

Όσον αφορά τις ε�ι�τώσεις στο �εριβάλλον, οι ο�οίες µ�ορεί να �ροκύψουν 

α�ό την εφαρµογή του σχεδίου νόµου, στην έκθεση της ∆ιεύθυνσης 

νοµο�αρασκευαστικού έργου της Βουλής, αναφέρεται ότι οι νέες ρυθµίσεις 

θεσ�ίζονται σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του Ειδικού Χωροταξικού 

Σχεδιασµού για τις υδατοκαλλιέργειες. Ωστόσο, όταν το Ειδικό Χωροταξικό 

είχε τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση, αλλά και κατά τη συζήτησή του το 2011 

στο Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασµού είχε δεχθεί σκληρές 

κριτικές α�ό �εριβαλλοντικές οργανώσεις και φορείς �ολιτών και είχε 

�ροκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. 

Σήµερα, στη χώρα µας δεν υ�άρχει ενιαίο θεσµικό �λαίσιο αδειοδότησης 

των µονάδων υδατοκαλλιέργειας. Η αδειοδότησή τους στηρίζεται σε 

νοµοθετήµατα (νόµους, ΚΥΑ, Υ�ουργικές Α�οφάσεις κλ�.) και εγκυκλίους, 

τα ο�οία είναι α�οσ�ασµατικά και συχνά δηµιουργούν ασάφειες ή και 

συγκρούσεις αρµοδιοτήτων µεταξύ των εµ�λεκοµένων υ�ηρεσιών. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι σε αρκετές �ερι�τώσεις για την έκδοση µιας άδειας 

ενδέχεται να εµ�λέκονται ακόµη και 15 διαφορετικές υ�ηρεσίες. 

Ειδικότερα, µε το �ροτεινόµενο σχέδιο νόµου ορίζονται τα εξής: 

- Θεσµοθετείται το Εθνικό Πρόγραµµα Ανά�τυξης Υδατοκαλλιεργειών 

(ΕΠΑΥ), το ο�οίο θέτει τους εθνικούς στόχους ανά�τυξης του εν λόγω 

τοµέα, εφαρµόζοντας τις κατευθύνσεις του εθνικού χωροταξικού 

σχεδιασµού, στο �λαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ε. Ε. Σε 

αυτό θα συµµετέχουν, εκτός α�ό στελέχη της ∆ιοίκησης, και δύο 

ε�ιστήµονες α�ό εκ�αιδευτικά ιδρύµατα της χώρας, εκ�ρόσω�οι 



�εριβαλλοντικής οργάνωσης, οργάνωσης καταναλωτών, του Γεωτεχνικού 

Ε�ιµελητηρίου Ελλάδος και οργανώσεων ιχθυοκαλλιεργητών. 

- Συνίσταται το Εθνικό Συµβούλιο Υδατοκαλλιεργειών (ΕΣΥ∆), το ο�οίο 

γνωµοδοτεί στον υ�ουργό Αγροτικής Ανά�τυξης και Τροφίµων για θέµατα 

�ολιτικής του τοµέα των υδατοκαλλιεργειών. Ειδικότερα γνωµοδοτεί για τη 

διαµόρφωση και εφαρµογή του ΕΠΑΥ και για τις θεσµικές µεταρρυθµίσεις, 

�ου α�αιτούνται για την υ�οστήριξη της στρατηγικής ανά�τυξης του τοµέα, 

µέσω ανα�τυξιακών - χρηµατοδοτικών �ρογραµµάτων. 

- Καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις 

«Ο κλάδος των υδατοκαλλιεργειών α�οτελεί έναν α�ό τους �ιο εξωστρεφείς 

κλάδους της ελληνικής οικονοµίας, �αράγοντας εξαιρετικής �οιότητας 

�ροϊόντα, τα ο�οία συγκαταλέγονται στα �ρώτα εξαγώγιµα αγροτικά 

�ροϊόντα της χώρας µας και α�οτελεί τον κύριο �ροµηθευτή µεσογειακών 

ειδών (τσι�ούρα, λαβράκι) �αγκοσµίως», αναφέρει ο υ�ουργός Αγροτικής 

Ανά�τυξης και Τροφίµων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης. Και �ροσθέτει: «Η 

ελληνική υδατοκαλλιέργεια είναι �ρωταθλήτρια στην �αγκόσµια �αραγωγή 

µεσογειακών ιχθύων και µε αυτό το σχέδιο νόµου, το υ�ουργείο �ροωθεί 

τόσο τη �εραιτέρω βιώσιµη ανά�τυξή της όσο και τη διασφάλιση των 

�ροϋ�οθέσεων για την �αραµονή του κλάδου στην �ρώτη θέση �αγκοσµίως, 

στην �αραγωγή τσι�ούρας και λαβρακιού». 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Εντός του έτους σε λειτουργία το ηλεκτρονικό 

�εριβαλλοντικό µητρώο, 26.05.2014 

 

Σε λειτουργία τίθεται εντός του έτους το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό 

Μητρώο (ΗΠΜ), µε το ο�οίο σύµφωνα µε τον υ�ουργό Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη, η χώρα θα α�οκτήσει 

το �λέον σύγχρονο σύστηµα �εριβαλλοντικής αδειοδότησης στην Ευρώ�η 

και αναµένεται να µειώσει σηµαντικά τον χρόνο υλο�οίησης έργων και 

ε�ενδύσεων. 

Ειδικότερα, ο υ�ουργός Γ.Μανιάτης υ�έγραψε την Κοινή Υ�ουργική 

Α�όφαση �ου αφορά στην «Εξειδίκευση των �ροδιαγραφών, του τρό�ου 

�αροχής και συντήρησης, των διαδικασιών και αδειών ηλεκτρονικής 

�ρόσβασης και εισαγωγής �ληροφοριών καθώς και κάθε αναγκαίας 

λε�τοµέρειας για την οργάνωση, υλο�οίηση και λειτουργία του 

Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ)». 

Αναλυτικότερα, µε την Α�όφαση αυτή ρυθµίζονται όλες οι αναγκαίες 

λε�τοµέρειες για την υλο�οίηση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού 

Περιβαλλοντικού Μητρώου για: 

1. την �ρόσβαση των �ιστο�οιηµένων χρηστών 

2. τις διαδικασίες Περιβαλλοντικής αδειοδότησης και υ�αγωγής σε 

Πρότυ�ες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (ΠΠ∆) των έργων και 

δραστηριοτήτων 

3. το ηλεκτρονικό �ρωτόκολλο και την α�όδοση σε κάθε έργο ή 

δραστηριότητα �ου αδειοδοτείται �εριβαλλοντικά ενός µοναδικού 

χαρακτηριστικού κωδικού �ου καλείται Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 

4. τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα µε ηλεκτρονικά µητρώα άλλων 

δηµόσιων αρχών µέσω διαδικτύου. 



Σύµφωνα µε το ΥΠΕΚΑ, µε την υλο�οίηση και λειτουργία του 

Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου δίνεται για �ρώτη φορά η 

δυνατότητα ηλεκτρονικής υ�οβολής Μελετών Περιβαλλοντικών 

Ε�ι�τώσεων και δηλώσεων υ�αγωγής σε Πρότυ�ες Περιβαλλοντικές 

∆εσµεύσεις, καθώς και �αρακολούθησης και διεκ�εραίωσης της Έκδοσης 

του Προκαταρκτικού Προσδιορισµού Περιβαλλοντικών Α�αιτήσεων 

(ΠΠΠΑ), της Α�όφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), των 

Α�οφάσεων Ανανέωσης και Τρο�ο�οίησης των ΑΕΠΟ καθώς και της 

αξιολόγησης της Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ). 

Ε�ι�λέον, σύµφωνα �άντα µε το ΥΠΕΚΑ, µέσω της ηλεκτρονικής 

διαχείρισης των ροών εργασίας και εγγράφων/εντύ�ων των διαδικασιών 

ε�ιτυγχάνεται η σύντµηση του α�αιτούµενου χρόνου γεγονός �ου 

διευκολύνει τους υ�οψήφιους φορείς υλο�οίησης έργων και καθιστά τη 

διοίκηση α�οδοτικότερη, α�οτελεσµατικότερη και �ιο φιλική �ρος τις 

ε�ενδύσεις.  

Σηµειώνεται ότι το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο ξεκινά άµεσα τη 

δοκιµαστική λειτουργία του έτσι ώστε να τεθεί σε υ�οχρεωτική χρήση εντός 

του έτους. 

Ο Γιάννης Μανιάτης, σε δηλώσεις του, τόνισε: «Το ΥΠΕΚΑ �αραµένει 

σταθερά �ροσηλωµένο στην �λήρη εφαρµογή του ν.4014/2011 για την 

�εριβαλλοντική αδειοδότηση και ολοκληρώνει τα τελευταία ενα�οµείναντα 

στοιχεία του νοµοθετικού �λαισίου, �ροκειµένου η χώρα να α�οκτήσει το 

�λέον σύγχρονο σύστηµα �εριβαλλοντικής αδειοδότησης στην Ευρώ�η». 

 

 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

 

� ΕΘΝΟΣ, Πρώτος µετανάστης δήµαρχος, 28.05.2014 
 

Αρχικά κατάφερε να �εράσει στον δεύτερο γύρο, καθώς την α' Κυριακή 

συγκέντρωσε το 26,36% των ψήφων έναντι 30,26% του βασικού του 

αντι�άλου. 

Στις ε�αναλη�τικές εκλογές έκανε την ανατρο�ή και έκοψε το νήµα µε 

52,23% και την ψήφο 5.941 δηµοτών. 

Ο κ. Μοράντ είναι ο �ρώτος µετανάστης ο ο�οίος εκλέγεται δήµαρχος αν και 

έχει εγγράψει �ολλά χρόνια αυτοδιοικητικής �αρουσίας. Αναµείχθηκε στα 

κοινά και εξελέγη δηµοτικός σύµβουλος ε�ί τρεις θητείες. 

Με ό�λο τη συσσωρευµένη εµ�ειρία α�οφάσισε να ηγηθεί ενός συνδυασµού 

µε κεντρικό στόχο την αντιµετώ�ιση της ανεργίας, τα ανα�τυξιακά έργα και 

βέβαια τη στήριξη των �λέον αδύναµων δηµοτών. 

Ο συνδυασµός του φέρει την ονοµασία «Συµφωνία Πολιτών» και στο 

εκλογικό διαµέρισµα ό�ου και ο ίδιος κατοικεί, τα Λεχαινά, υ�ερψηφίστηκε 

α�ό το 75% των ψηφοφόρων. Η ε�ιλογή στο �ρόσω�ό του δεν είναι τυχαία 

καθώς συµ�ληρώνει �ερί�ου ένα τέταρτο του αιώνα ως κάτοικος της 

�εριοχής και σε αυτά τα 25 χρόνια συνδέθηκε µε την το�ική κοινωνία. Ο κ. 

Μοράντ είναι ιατρός και υ�ηρετώντας το λειτούργηµά του σταδιακά 

κατέστη γνωστός και αγα�ητός µε άξονα κυρίως την �ροσφορά στον 

συνάνθρω�ο. 



Α�ό τη Συρία έφυγε όταν ήταν µόλις 17 ετών, σ�ούδασε ιατρική στη Γαλλία, 

στο Βέλγιο και στη Βουλγαρία και στη συνέχεια �αντρεύτηκε την 

Ελληνίδα, ε�ίσης ιατρό, σύζυγό του και εγκαταστάθηκαν στα Λεχαινά. 

«∆ίνεις αγά�η, �αίρνεις αγά�η» 

«Ηταν κάτι ανε�ανάλη�το. Εχω βαθιά συγκίνηση και χαρά. Πιστεύω ότι 

όταν δίνεις αγά�η, �αίρνεις αγά�η» λέει ο κ. Μοράντ, άυ�νος βεβαίως και 

µε το τηλέφωνο να κτυ�ά συνεχώς. «Με την κρίση δεν υ�άρχουν �ολλά 

�εριθώρια σε έναν δήµαρχο. Οµως µ�ορεί να κοιτάξει την καθηµερινότητα, 

αυτά �ου ταλαι�ωρούν την �εριοχή. Οι άνθρω�οι ζητούν α�λά �ράγµατα 

και δικαίως �αρα�ονιούνται: καθαριότητα, νερό, φωτισµός, αγροτικοί 

δρόµοι. Ο�ως και στην ιατρική, δεν αρκεί το όραµα. Πρέ�ει να θέτεις 

στόχους». 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Περί�ου 200 µετανάστες συνελήφθησαν στο 

ανατολικό Αιγαίο, 27.05.2014 

 

Σχεδόν 200 µετανάστες �ου ε�ιχείρησαν να εισέλθουν �αράνοµα στη χώρα 

µας εντό�ισαν τις τελευταίες τρεις ηµέρες λιµενικοί στα θαλάσσια σύνορα 

του ανατολικού Αιγαίου. 

Ενδεικτικά 28 µετανάστες εντο�ίστηκαν στη �εριοχή Λε�ετύµνου Λέσβου, 

39 στην Αγία Παρασκευή Σάµου, 25 στο Κοκκάρι Σάµου, 20 στο Πλωµάρι 

Λέσβου, 16 στην Παναγία Οινουσσών Χίου και 32 στον Άγιο Ευστράτιο. 

Ε�ίσης λιµενικοί εντό�ισαν 31χρονο αλλοδα�ό διακινητή και δυο 

µετανάστες �ου ε�ιχειρούσαν να εισέλθουν στη χώρα µας στη θαλάσσια 

�εριοχή της Ψερίµου. Το �λήρωµα �λωτού σκάφους του Λιµενικού 

εντό�ισε στα �λαίσια �ερι�ολίας τζετ σκι �άνω στο ο�οίο υ�ήρχαν τρεις 

άνθρω�οι και κρίθηκε ύ�ο�το. Μετά α�ό καταδίωξη οι λιµενικοί 

ακινητο�οίησαν το τζετ σκι και συνελήφθησαν οι ε�ιβαίνοντες. 

Συλλήψεις µεταναστών �ου ε�ιχειρούσαν να εξέλθουν �αράνοµα α�ό την 

Ελλάδα αλλά και διακινητών έγιναν ε�ίσης στα λιµάνια της Πάτρας και της 

Ηγουµενίτσας. 

Ό�ως λένε αξιωµατικοί του Λιµενικού τη �ερίοδο της άνοιξης και του 

καλοκαιριού αυξάνονται σηµαντικά οι διακινήσεις µεταναστών στο 

ανατολικό Αιγαίο λόγω του καλού καιρού. Σε κάθε �ερί�τωση στόχος των 

διακινητών είναι µέσα σε �ολύ µικρό χρονικό διάστηµα να κάνουν το 

δροµολόγιο α�ό τις τουρκικές ακτές �ρος τα ελληνικά νησιά και να 

ε�ιστρέψουν �ίσω. 

Τα στελέχη του Λιµενικού σηµείωναν �ως έχουν ενταθεί οι �ερι�ολίες και 

για το λόγο αυτό καθηµερινά εντο�ίζεται µεγάλος αριθµός µεταναστών �ου 

ε�ιχειρούν να εισέλθουν �αράνοµα στη χώρα µας. 

 

 

 

 

 



ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ-∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 

 

� ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Ποτέ �έραν των 18 µηνών, 

29.05.2014 

 

Με µια α�όφαση «ρά�ισµα» για το υ�ουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, το 

Πρωτοδικείο Αθηνών δικαιώνει Αφγανό κρατούµενο και βάζει φρένο στην 

ε�’ αόριστον �αράταση της κράτησης µεταναστών ό�ως είχε γνωµοδοτήσει το 

Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. 

Φρένο στην α�όφαση του υ�ουργού ∆ηµόσιας Τάξης �ου �αρατείνει, µε 

αµφισβητούµενα νοµικά ε�ιχειρήµατα, την κράτηση των µεταναστών και 

�ροσφύγων �έραν των 18 µηνών, του ανώτατου ορίου �ου �ροβλέ�ει σε 

εξαιρετικές �ερι�τώσεις ο νόµος, βάζει το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών. 

Με µια α�όφαση (2255/23-5-2014) �ου θεωρείται κοµβικής σηµασίας, καθώς 

είναι η �ρώτη �ου κρίνει αντιρρήσεις κρατούµενου κατά της �αράτασης της 

κράτησής του ε�’ αόριστον, το δικαστήριο �ραγµατο�οιεί έλεγχο 

νοµιµότητας της υ�ουργικής α�όφασης και κρίνει ότι «δεν ερείδεται σε 

κά�οια νοµοθετική διάταξη» η κράτηση �έραν των 18 µηνών. 

 Πλήρης ανατρο�ή 

Ανατρέ�ει µάλιστα �λήρως το κεντρικό νοµικό τέχνασµα της σχετικής 

γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, την ο�οία έκανε 

δεκτή ο υ�ουργός. Η γνωµοδότηση ισχυριζόταν ότι η �αράταση της 

κράτησης δεν α�οτελεί… κράτηση, στέρηση δηλαδή της ελευθερίας, αλλά 

�εριοριστικό µέτρο. «Το �εριοριστικό µέτρο �ου ε�ιβλήθηκε στον 

αντιλέγοντα α�οτελεί ουσιαστικά συνέχιση της κρατήσεώς του», έκρινε 

αντιθέτως το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο. 

 Η α�όφαση αφορά Αφγανό υ�ήκοο �ου έκλεισε 18 µήνες κράτησης στις 5 

Μαΐου. Τρεις µέρες �ριν α�ό εκείνη την ηµεροµηνία (και όχι τρεις µήνες 

�ριν, �ου �ροβλέ�ει ακόµα και η έωλη γνωµοδότηση του Νοµικού 

Συµβουλίου), του ε�ιδόθηκε έγγραφο �ου τον ενηµέρωνε ότι θα συνεχιστεί 

η κράτησή του, µέχρι να «συναινέσει» στην «οικειοθελή» α�έλασή του. Ο 

κρατούµενος υ�έβαλε αντιρρήσεις κατά της κράτησής του, δικαιώθηκε α�ό 

το Πρωτοδικείο στις 23 Μαΐου και αφέθηκε ελεύθερος. 

 «Η α�όφαση του δικαστηρίου α�οτελεί �ρόκριµα σε σχέση µε τη 

νοµιµότητα του µέτρου και δείχνει ότι µ�ορούν να εγγυηθούν τα 

δικαστήρια την τήρηση των ελάχιστων α�αιτήσεων της διαδικασίας και ότι 

το κράτος δικαίου ισχύει για όλους», δηλώνει στην «Εφ.Συν.» ο Αλέξανδρος 

Κωνσταντίνου, δικηγόρος και µέλος της νοµικής υ�ηρεσίας του Ελληνικού 

Συµβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), �ου �αρείχε νοµική υ�οστήριξη 

στον κρατούµενο. 

 Ερχονται και κυρώσεις 

 Πρόσφατα, το Ευρω�αϊκό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους 

Εξόριστους (ECRE), το ΕΣΠ και η οργάνωση Αίτηµα ζήτησαν α�ό την 

ε�ίτρο�ο της Ε.Ε. για τις Εσωτερικές Υ�οθέσεις, Σεσίλια Μάλµστροµ, να 

ξεκινήσει τη διαδικασία ε�ιβολής κυρώσεων στην Ελλάδα, σε �ερί�τωση 

�ου δεν ανακληθεί άµεσα η υ�ουργική α�όφαση. 



 «Υ�ενθυµίζουµε ότι η κράτηση υ�ηκόων τρίτων χωρών �ρέ�ει να 

εφαρµόζεται κατ’ εξαίρεση και υ�ό αυστηρές �ροϋ�οθέσεις. Οτι οι 

διοικητικά κρατούµενοι ζουν σε συνθήκες χαρακτηρισµένες α�ό διεθνείς 

οργανισµούς και το Ε∆∆Α ως α�άνθρω�ες και εξευτελιστικές. Οτι δεν έχουν 

εξασφαλισµένη �ρόσβαση στη ∆ικαιοσύνη, εξαιτίας της ανε�αρκούς δωρεάν 

νοµικής συνδροµής [...]. Οι ελληνικές αρχές οφείλουν να θέσουν τέρµα στην 

�ρακτική της ε�’ αόριστον κράτησης και να σεβαστούν τις εγγυήσεις �ου 

ε�ιβάλλει η εθνική, κοινοτική και διεθνής νοµοθεσία», αναφέρει σε 

ανακοίνωσή του το ΕΣΠ. 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Καταδίκη για α�άνθρω�η µεταχείριση 

κρατουµένων, 29.05.2014 

 

∆ιάδροµος 16 ε�ί 1,5 µέτρα είχε «βα�τιστεί» κοιτώνας έξι, ό�ου κρατούνταν 

30 άτοµα. Οι κουκέτες είχαν γίνει µε αυτοσχέδιο τρό�ο τριώροφες, τα 

κρεβάτια ήταν κολλητά και χωρίζονταν µε κουρτίνες �ροκειµένου οι 

κρατούµενοι να µην κοιµούνται σαν ζευγάρια. Πέντε άτοµα κοιµούνταν στο 

�ατάρι του �ειθαρχείου, έναν χώρο χωρίς �αράθυρο. Αντιστοιχούσε µία 

τουαλέτα ανά 24 άτοµα. Σε ολόκληρη τη φυλακή υ�ήρχαν µόνο εννέα ντους, 

τα ο�οία βρίσκονταν στην αυλή, για θέρµανση υ�ήρχαν έξι σόµ�ες 

�ετρελαίου �ου δεν λειτουργούσαν ταυτόχρονα, το καλοκαίρι δεν υ�ήρχε 

κλιµατισµός και εξαερισµός. Σε φυλακές χωρητικότητας 65 ατόµων 

συνωστίζονταν 215 κρατούµενοι. 

Α�οδεχόµενο �λήρως τις σχετικές καταγγελίες έξι κρατουµένων των 

φυλακών της Τρί�ολης -εκεί συµβαίνουν τα �αρα�άνω- το Ευρω�αϊκό 

∆ικαστήριο Ανθρω�ίνων ∆ικαιωµάτων, µε µια α�όφαση-σταθµό �ου 

κοινο�οιήθηκε χθες (υ�όθεση Tsokas and others vs GRC), καταδίκασε τη 

χώρα µας για �αραβίαση του άρθρου 3 της Σύµβασης Ανθρω�ίνων 

∆ικαιωµάτων �ου α�αγορεύει την «α�άνθρω�η και εξευτελιστική» 

µεταχείριση κρατουµένων, ε�ιδικάζοντας στους �ροσφεύγοντες συνολική 

α�οζηµίωση της τάξης των 133.000 ευρώ για ηθική βλάβη. Είναι η 

υψηλότερη α�οζηµίωση �ου έχει ε�ιδικαστεί σε Ελληνα κρατούµενο α�ό το 

Ε∆Α∆. 

Για δύο α�ό τους κρατουµένους, η δικαίωση έρχεται µετά θάνατον. Ο�ως 

είχε καταγγελθεί α�ό τον Ιούνιο του 2012, ο�ότε είχε κατατεθεί η 

�ροσφυγή, στην Τρί�ολη υ�ήρχε �αντελής έλλειψη ιατρικής φροντίδας για 

ασθενείς κρατουµένους. Ο ένας α�ό τους δύο, ο ο�οίος είχε εισέλθει υγιής 

στη φυλακή το 2008, είχε διαγνωστεί µε καρκίνο το 2011, αλλά έµεινε χωρίς 

ιατρική βοήθεια για �ερισσότερους α�ό 14 µήνες, µε α�οτέλεσµα η ασθένεια 

να εξα�λωθεί. Με εντολή του Ε∆Α∆, ήρθη η κράτησή του �ροκειµένου να 

�εθάνει ελεύθερος. Λίγες ηµέρες αφότου βγήκε α�ό τη φυλακή, κατέληξε. 

Σύµφωνα µε τη δικηγόρο �ου κατέθεσε την �ροσφυγή για λογαριασµό των 

έξι κρατουµένων, κ. Ηλέκτρα-Λήδα Κούτρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει στο 

κείµενο της α�όφασης του Ε∆Α∆ η αναφορά ότι το �ρόβληµα είναι 

«συστηµικό». «Στην ουσία λέει ότι δεν χρειαζόταν να εξαντληθούν τα ένδικα 

µέσα σε σχέση µε την α�αγόρευση των βασανιστηρίων και άλλης 

α�άνθρω�ης µεταχείρισης, γιατί ούτως ή άλλως δεν θα ήταν 

α�οτελεσµατικά. Υ�ονοεί ότι κανείς δεν θα βρει το δίκιο του 



καταγγέλλοντας όσα συµβαίνουν», εξηγεί στην «Κ». «Αυτό δίνει σε κάθε 

κρατούµενο το “�ράσινο φως” να �ροσφύγει και να α�οζηµιωθεί». 

Πάντως, α�ό τον Ιούνιο του 2012 έως σήµερα, τί�οτα δεν έχει αλλάξει στις 

φυλακές της Τρί�ολης, ό�ου κρατούνται άτοµα �ου έχουν καταδικαστεί ή 

�εριµένουν τη δίκη τους για σεξουαλικά αδικήµατα. «Οχι µόνο ε�ικρατούν 

οι ίδιες συνθήκες, αλλά έχουν αυξηθεί τα �ροβλήµατα. Προφανώς, όλα αυτά 

συµβαίνουν στις �ερισσότερες φυλακές της χώρας, µε ελάχιστες εξαιρέσεις», 

καταλήγει η κ. Κούτρα. 

 

ΥΓΕΙΑ 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Κρυφή ραδιενέργεια στα τσιγάρα, 31.05.2014 

 

Είναι δυνατόν ένας άνθρω�ος να υ�οβάλλεται εθελοντικά σε �έντε 

ακτινογραφίες θώρακα την ηµέρα; Η α�άντηση είναι �ροφανώς αρνητική, 

ωστόσο σύµφωνα µε τους ειδικούς ε�ιστήµονες, αυτό ακριβώς κάνει ένας 

µέσος κα�νιστής: τέσσερα τσιγάρα αντιστοιχούν σε όρους µεγέθους κινδύνου 

λόγω ακτινικής δόσης µε µία ακτινογραφία θώρακος. Aυτό σηµαίνει ότι η 

ακτινοβολία �ου δέχεται ο οργανισµός του κα�νιστή µε κάθε �ακέτο 

τσιγάρα ισοδυναµεί µε �έντε ακτινογραφίες θώρακα! 

Ό�ως αναφέρει στην «Κ» ο καθηγητής Ιατρικής Φυσικής, διευθυντής του 

Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής-Ακτινοφυσικής του Ιατρικού Τµήµατος 

Πανε�ιστηµίου Θεσσαλίας και Πανε�ιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας, 

Κώστας Κά��ας, «και µόνο �ου υ�άρχουµε, ανα�νέουµε, τρώµε και 

�ίνουµε, α�ορροφούµε ακτινοβολία α�ό το φυσικό �εριβάλλον. Η 

ακτινοβολία ήταν, είναι και θα είναι ανα�όσ�αστο κοµµάτι της ζωής µας. 

Βοµβαρδιζόµαστε συνεχώς α�ό την κοσµική ακτινοβολία, εκλύεται αέριο 

ραδόνιο-222 α�ό τα έγκατα της Γης και ραδιενεργές ουσίες υ�άρχουν στον 

αέρα, το νερό, το έδαφος και το υ�έδαφος. Ακόµη και οι τροφές �ου 

καταναλώνουµε �εριέχουν έστω και σε ελάχιστη �οσότητα ραδιενεργές 

ουσίες. Αυτός είναι και ο λόγος για τον ο�οίο κάθε ένα λε�τό 

�ραγµατο�οιούνται µισό εκατοµµύριο ραδιενεργές διασ�άσεις στο στοµάχι 

µας!». 

Σύµφωνα µε τον κ. Κά��α, ειδικά το ραδόνιο-222 µετα�ί�τει, λόγω 

εκ�οµ�ής ακτινοβολίας, σε άλλα ελαφρότερα ραδιενεργά στοιχεία, µεταξύ 

των ο�οίων και το �ολώνιο-210, ο «ένοχος» για τη ραδιενεργό µόλυνση του 

κα�νού. Το �ολώνιο-210 είναι στερεό, υ�ό µορφή σκόνης, και ε�ικάθεται 

εύκολα στα φυτά. Και ενώ στην �λειονότητα των φυτών η σκόνη αυτή 

διασκορ�ίζεται µε τον άνεµο και τη βροχή, στην �ερί�τωση του κα�νού, το 

�ολώνιο-210 �ροσκολλάται στα φύλλα του. Κατά τη βιοµηχανική 

ε�εξεργασία του φυτού, κατακρατείται το �ολώνιο-210, µε α�οτέλεσµα τα 

�ροϊόντα κα�νού να �εριέχουν, εκτός α�ό χηµικές ουσίες, και ίχνη 

ραδιενεργών ουσιών. 

«Συνεργός στο έγκληµα» είναι η �ίσσα του τσιγάρου η ο�οία �αγιδεύει το 

�ολώνιο-210 στους �νεύµονες. Ειδικότερα, ό�ως εξηγεί ο κ. Κά��ας, 

κα�νίζοντας, το �ολώνιο-210 εκ�έµ�ει εξαιρετικά ενεργά σωµατίδια άλφα 

(ισχυρή και ε�ιβλαβή ακτινοβολία) στο ε�ιθήλιο των �νευµόνων. Παρότι το 

συγκεκριµένο στοιχείο είναι υδατοδιαλυτό και ο φυσικός µηχανισµός των 



κυττάρων του �νεύµονα δυνητικά θα το α�οµάκρυνε, το �ολώνιο-210 

καθηλώνεται α�ό την �ίσσα του τσιγάρου. Ε�ι�λέον, το συνεχές κά�νισµα 

εξασφαλίζει τη σταθερή τροφοδοσία του ε�ιθηλίου µε ραδιενέργεια. 

Μάλιστα, σε ορισµένες µικρές �εριοχές του �νεύµονα, ό�ου συγκεντρώνεται 

σε µεγαλύτερη �οσότητα η ραδιενεργός ουσία, η α�ορροφούµενη δόση 

ακτινοβολίας είναι 100 έως 1.000 φορές υψηλότερη της ετήσιας φυσικής 

ακτινοβολίας και είναι συγκρίσιµη µε αυτή �ου α�ορροφούν κατ’ έτος οι 

ανθρακωρύχοι. 

Τι �ρέ�ει να κάνουµε 

Ο�ως τονίζει ο κ. Κά��ας, και µε αφορµή τη σηµερινή Παγκόσµια Ηµέρα 

Κατά του Κα�νίσµατος, «η συµβουλή είναι µία. Κόψτε αµέσως το 

κά�νισµα». Η εναλλακτική «οδός» είναι η µείωση της καθηµερινής 

�οσότητας κα�νού, η α�οφυγή χρήσης κα�νού µε �εριτύλιγµα χαρτιού 

(ώστε να µειώνεται η κατά�οση της �ίσσας) και η συµµετοχή σε αθλητικές 

δραστηριότητες οι ο�οίες βοηθούν στην α�οµάκρυνση των σωµατιδίων και 

τον καθαρισµό των �νευµόνων. «Ολα τα ως άνω, συνδυασµένα µε µια �ρώτη 

ε�ίσκεψη στα ιατρεία διακο�ής κα�νίσµατος, ίσως είναι το καλύτερο 

ξεκίνηµα για µια νέα ζωή», ε�ισηµαίνει ο κ. Κά��ας. 

 

� ΗΜΕΡΗΣΙΑ, Φακελάκια, κακοδιοίκηση και διαφθορά 

«βασιλεύουν» στον χώρο της Υγείας, 31.05.2014 

 

ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

∆ιαφθορά, κακοδιοίκηση, υ�ερτιµολογήσεις φαρµάκων και υ�ηρεσιών αλλά 

και «φακελάκια» στον χώρο της Υγείας, �εριλαµβάνει το Πόρισµα του 

Σώµατος Ε�ιθεωρητών Υ�ηρεσιών Υγείας για το 2013, το ο�οίο έχει ήδη 

σταλεί στον Γενικό Ε�ιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και �αρουσιάζει η 

«ΗτΣ». Το Πόρισµα καταγράφει �ερι�τώσεις �αρατυ�ιών και �αραβάσεων 

στον χώρο των �ροµηθειών µε «υ�όγειες διαδροµές» µεταξύ γιατρών και 

�ροµηθευτών αναλώσιµων υλικών και φαρµάκων µε κατευθυνόµενη 

συνταγογραφία και διόγκωση της δα�άνης, οικονοµικές ατασθαλίες, 

�αρα�οιήσεις και εκδόσεις �λαστών εγγράφων και σωρεία οργανωτικών 

�ροβληµάτων. Παράλληλα οι ε�ιθεωρητές υ�ογραµµίζουν την «ελλι�ή 

�οιότητα �αρεχόµενων υ�ηρεσιών», τα υλικοτεχνικά �ροβλήµατα αλλά και 

τον α�αρχαιωµένο εξο�λισµό στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. 

Στον ιδιωτικό τοµέα Υγείας, οι ελεγκτές έχουν εντο�ίσει κλινικές χωρίς 

άδεια λειτουργίας, αλλά και θερα�ευτήρια µε �ανάκριβα ιατρικά 

µηχανήµατα �ου όµως έχουν... ξεχάσει να δηλώσουν στις αρµόδιες αρχές της 

Περιφέρειας. Ε�ίσης, έχουν δια�ιστωθεί �αρατυ�ίες µεταξύ �ραγµατικού 

και δηλωθέντα αριθµού κλινών καθώς και αναντιστοιχίες στις λίστες 

ασθενών, ιατρικών �ράξεων και νοσηλίων. 

Πιο αναλυτικά, το 2013 το Σώµα Ε�ιθεωρητών Υ�ηρεσιών Υγείας Πρόνοιας 

-υ�ό τον Γενικό Ε�ιθεωρητή κ. Μιχάλη Σαµ�ατακάκη- εξέδωσε συνολικά 

266 Εντολές Ελέγχου και 278 Εκθέσεις Ελέγχου - Πορίσµατα. ∆ύο στους 

τρεις ελέγχους ήταν έκτακτοι, ενώ σε �οσοστό �ου ξε�ερνά το 20% 

αφορούσαν σε �ροκαταρκτικές εξετάσεις κατό�ιν εισαγγελικών 

�αραγγελιών και σε �ειθαρχικές ανακρίσεις. 



Μάλιστα, τουλάχιστον για µία στις 3 υ�οθέσεις, οι ε�ιθεωρητές υγείας 

�ροτείνουν �ειθαρχικό έλεγχο και α�όδοση �ειθαρχικών ευθυνών, καθώς 

και �αρα�οµ�ή στον εισαγγελέα για α�όδοση �οινικών ευθυνών ή 

�αρα�οµ�ή σε άλλο ελεγκτικό µηχανισµό. 

Αξίζει �άντως να αναφερθεί ότι σε ένα υψηλό �οσοστό (40%) οι ε�ιθεωρητές 

�εριορίστηκαν σε βελτιωτικές �ροτάσεις. Οι ε�ιθεωρητές έλεγξαν, µεταξύ 

άλλων, ως �ρος τις υ�οδοµές, τις συνθήκες λειτουργίας και ως �ρος ένα 

µεγάλο εύρος των �αρεχόµενων υ�ηρεσιών τους (συµ�εριλαµβανοµένων των 

στοιχείων �ου α�έρρεαν α�ό συγκεκριµένες καταγγελίες �ολιτών): δηµόσια 

νοσοκοµεία, �ρονοιακές δοµές, ιδιωτικές κλινικές, ιδιώτες γιατρούς, 

µονάδες Ιατρικώς Υ�οβοηθούµενης Ανα�αραγωγής, Ιδιωτικές Μονάδες 

Χρόνιας Αιµοκάθαρσης, Ιδιωτικά ∆ιαγνωστικά Κέντρα, Ιδιωτικά 

Φαρµακεία, Φαρµακευτικές Εταιρείες κ.ά. 

Παράλληλα, οι ε�ιθεωρητές �ραγµατο�οίησαν ελέγχους και στα τµήµατα 

ε�ειγόντων �εριστατικών του ΕΣΥ ό�ου κατέγραψαν «κο�ανατζήδες» 

γιατρούς καθώς... εφηµέρευαν χωρίς τη φυσική �αρουσία τους εντός του 

νοσοκοµείου, αδικαιολόγητη α�ουσία �αρατηρήθηκε σε �ολλά νοσοκοµεία 

και σε �ροσω�ικό �ου �εριλαµβανόταν σε �ρογράµµατα εφηµεριών. 

Στο Πόρισµα, οι ε�ιθεωρητές �αρουσιάζουν συγκεκριµένες βελτιωτικές 

�ροτάσεις �ου ό�ως �ροκύ�τει α�ό τις Εκθέσεις Ελέγχου, θα αναβαθµίσουν 

την �αροχή υ�ηρεσιών υγείας α�ό τους ελεγχθέντες φορείς ή υ�ηρεσίες. 

Μεταξύ των �ροτάσεων �εριλαµβάνονται η βελτίωση της οργάνωσης και της 

λειτουργίας των µονάδων υγείας, η �ιστή εφαρµογή των διατάξεων για την 

υγιεινή και την ασφάλεια, η ε�ιτήρηση και εφαρµογή �ρολη�τικών 

ελέγχων ώστε να διασφαλίζεται η νόµιµη και εύρυθµη λειτουργία τους. 

Υ�ογραµµίζεται δε η αναγκαία και γόνιµη συνεργασία των ε�ιµέρους 

φορέων και των τµηµάτων µε στόχο τη βελτίωση των �αρεχόµενων �ρος τους 

�ολίτες υ�ηρεσιών αλλά και η αναβάθµιση του υ�άρχοντος εξο�λισµού 

τους. 

Προτείνεται ε�ίσης, εντατικο�οίηση των ελέγχων α�ό τους ελεγκτικούς 

µηχανισµούς των ασφαλιστικών οργανισµών, τις ∆ιευθύνσεις Υγείας των 

Περιφερειών και τον ΕΟΦ. 

Προγραµµατισµός 2014 

Μιλώντας στην «Η» ο Γενικός Ε�ιθεωρητής Υ�ηρεσιών Υγείας και 

Πρόνοιας κ. Μιχάλης Σαµ�ατακάκης, ανέφερε ότι «α�ό το σύνολο του 

ελεγκτικού έργου του Σώµατος για το έτος 2013 διαφαίνεται η ανάγκη 

διενέργειας τακτικών ελέγχων σε όλους τους φορείς �αροχής υ�ηρεσιών 

υγείας». Ανακοίνωσε µάλιστα ότι φέτος δίδεται «µεγαλύτερη έµφαση και 

βαρύτητα σε ελέγχους �ου αφορούν στην �οιότητα των �αρεχοµένων 

υ�ηρεσιών υγείας, στις συνθήκες νοσηλείας και στη χρηστή διαχείριση και 

δευτερευόντως στη διενέργεια εκτάκτων ελέγχων κατό�ιν καταγγελιών 

ιδιωτών για τις ο�οίες �ροτείνεται να αξιολογούνται µέσα α�ό µια 

θεσµοθετηµένη διαδικασία αξιολόγησης καταγγελιών». 

Ελλι�ής στελέχωση 

Σύµφωνα µε τον κ. Σαµ�ατακάκη δεν είναι εφικτή η ε�ίτευξη των 

ε�ιδιώξεων-στόχων των τοµέων και οι αρχικοί �ρογραµµατισµοί τους δεν 

µ�ορούν να ε�ιτευχθούν, εξαιτίας της ελλι�ούς στελέχωσης της υ�ηρεσίας, 



καθώς και της έλλειψης στοιχειώδους υλικοτεχνικής υ�οδοµής, �ου 

δυσχεραίνουν το έργο των ε�ιθεωρητών. 

Ωστόσο, για την καλύτερη εξυ�ηρέτηση του �ρογραµµατισµού της δράσης 

του Σώµατος για το έτος 2014 και δεδοµένων των συνθηκών ε�ιδιώκεται: 

Α) Η οµαδο�οίηση-σύνδεση οµοειδών υ�οθέσεων. Ό�ως εξηγεί ο Γενικός 

Ε�ιθεωρητής, η ενο�οίηση υ�οθέσεων, µε κοινά χαρακτηριστικά, φαίνεται 

ως η �λέον α�οτελεσµατική στρατηγική �ου στοχεύει στον έλεγχο 

�ερισσοτέρων φορέων µε εξοικονόµηση χρόνου και �όρων. 

Β) Η �ροτυ�ο�οίηση της µεθόδου των ελέγχων. Η µέθοδος 

�ροτυ�ο�οιηµένου ελέγχου για οµοειδείς κατηγορίες φορέων και 

αντικειµένων, έτσι ώστε να εξάγονται συγκρίσιµα α�οτελέσµατα, θα 

ε�ιτύχει τη µέγιστη δυνατή α�οτελεσµατικότητα και α�οδοτικότητα. 

Σηµειώνεται ότι όσον αφορά στη λειτουργία του Περιφερειακού-Γραφείου 

Μακεδονίας- Θράκης ο �ρογραµµατισµός για το έτος 2014 �εριορίζεται σε 

µεγάλο �οσοστό του στη διεκ�εραίωση υ�οθέσεων �αλαιότερων ετών, στην 

�ληθώρα καταγγελιών και εισαγγελικών �αραγγελιών �ου 

διεκ�εραιώνονται σε συνεχή βάση για την υ�ηρεσία. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

Ελεγκτικό Συνέδριο 

Τις βαριές �αθογένειες του συστήµατος �ροµηθειών στο ΕΣΥ αναδεικνύει 

και �ρόσφατη έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σύµφωνα µε την έκθεση, 

τα δηµόσια νοσοκοµεία εξακολουθούν να �ροµηθεύονται υλικά και 

υ�ηρεσίες �αράτυ�α µε α�ευθείας αναθέσεις, να «στοκάρουν» ιατρικά υλικά 

και να τα «ξεχνούν», µε α�οτέλεσµα να �ροχωρούν σε νέες �αραγγελίες και 

να �ροκηρύσσουν... διαγωνισµούς, ενώ έχουν εξασφαλίσει ήδη το αναγκαίο 

υλικό στο χαµηλότερο κόστος µε σχετικές συµβάσεις. 

Σηµειώνεται ότι η σχετική έκθεση αφορά σε �ιλοτικό έλεγχο των 

�ροµηθειών, ύψους 50 εκατ. ευρώ, µεγάλου νοσοκοµείου της Αττικής. Κατά 

τον έλεγχο, δια�ιστώθηκαν ε�ίσης �ερι�τώσεις «άτυ�ων» �αρακαταθηκών 

σε είδη αγγειο�λαστικής, αφού η �ροµήθεια έγινε χωρίς να υ�άρχουν 

σχετικά δελτία �αραγγελίας, χωρίς ιατρικές γνωµατεύσεις των θερά�οντων 

γιατρών και χωρίς τις συνοδευτικές βεβαιώσεις �ερί χρησιµο�οίησης των εν 

λόγω υλικών στον εκάστοτε ασθενή. 

Στο ίδιο νοσοκοµείο, η οµάδα ελέγχου εντό�ισε σηµαντικές διαφορές 

ανάµεσα στον �ραγµατικό αριθµό φαρµάκων �ου διέθετε το φαρµακείο του, 

µε τον αριθµό �ου είχε καταχωρισθεί στο βιβλίο α�ογραφής, ενώ αλαλούµ 

ε�ικρατεί µε τις ε�ιτρο�ές �αραλαβής. Τα µέλη τους δεν ήταν �αρόντα κατά 

την �αραλαβή και καταµέτρηση των υλικών και οι υ�ογραφές τους στα 

�ρωτόκολλα �αραλαβής είχαν υ�ογραφεί σε χρόνο �ρογενέστερο της 

�ραγµατικής �αραλαβής. 

 

 


