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∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

 

� Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Προσφεύγουν στο ΣτΕ 

για τα δίκτυα της ∆ΕΗ, 2.06.2014 

 

Την ακύρωση της διαδικασίας �ώλησης σε ιδιώτες του 66% του Α∆ΜΗΕ 

ζητούν �έντε σωµατεία εργαζοµένων, καθώς βγαίνουν ταυτοχρόνως στο 

σφυρί �εριουσιακά τους δικαιώµατα. 

Να ακυρωθεί ως αντισυνταγµατική, �αράνοµη και αντίθετη στην 

Ευρω�αϊκή Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ�ου (ΕΣ∆Α) η διαγωνιστική 

διαδικασία �ου έχει ήδη ξεκινήσει για την α�ευθείας �ώληση σε ιδιώτες του 

66% των υ�οδοµών και των δικτύων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

(Α∆ΜΗΕ) όλης της χώρας ζητούν µε �ροσφυγή τους στο Συµβούλιο της 

Ε�ικρατείας �έντε σωµατεία εργαζοµένων στη ∆ΕΗ. 

Ειδικότερα, τα σωµατεία �ου �ροσέφυγαν στο ΣτΕ (Σύλλογος Πτυχιούχων 

Μηχανικών Ανωτάτης Τεχνολογικής Εκ�αίδευσης Οµίλου ∆ΕΗ – Κλάδου 

Ηλεκτρικής Ενέργειας, Σύλλογος Ε�ιστηµονικού Προσω�ικού ∆ΕΗ – 

Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας, Σύλλογος Εργαζοµένων Σταθµών 

Παραγωγής ∆ΕΗ Χανίων, Σύλλογος Εργαζοµένων Α∆ΜΗΕ Α.Ε. και 

Σωµατείο Ορυχείων – Σταθµών) αναφέρουν ότι: 

Είναι �αράνοµη η �ώληση του 66% του µετοχικού κεφαλαίου της ∆ΕΗ 

χωρίς να έχει �ραγµατο�οιηθεί η α�αιτούµενη α�ό τη νοµοθεσία 

αναλογιστική µελέτη µε την ο�οία να α�οτυ�ώνεται το µέγεθος της 

ασφαλιστικής �εριουσίας των ασφαλισµένων στη ∆ΕΗ (εργαζοµένων και 

συνταξιούχων) �ου είναι ενσωµατωµένη στην �εριουσία της Ανώνυµης 

Εταιρείας (∆ΕΗ) και των θυγατρικών της. Μαζί µε την �ώληση του 66% του 

µετοχικού κεφαλαίου της ∆ΕΗ, �ωλούνται και τα �εριουσιακά δικαιώµατα 

των εργαζοµένων και συνταξιούχων �ου είναι ενταγµένα στον ασφαλιστικό 

τους φορέα, σηµειώνουν οι α�ασχολούµενοι στη δηµόσια 

ηλεκτρο�αραγωγική εταιρεία. Κατά συνέ�εια, �αραβιάζεται η 

υ�ερνοµοθετικής ισχύος ΕΣ∆Α �ου �ροστατεύει την ιδιοκτησία, στην 

έννοια της ο�οίας �εριλαµβάνονται οι α�οδοχές, συντάξεις κ.λ�., ό�ως 

ε�ίσης �αραβιάζεται και το άρθρο 17 του Συντάγµατος �ου �ροστατεύει την 

�εριουσία. 

Η �εριουσία του Ταµείου  

Ε�ισηµαίνεται ότι στη ∆ΕΗ µετά τον Ιούλιο του 1999 ισχύει ένα ιδιαίτερο 

ασφαλιστικό καθεστώς, καθώς η �εριουσία του ασφαλιστικού φορέα των 

εργαζοµένων και συνταξιούχων ενσωµατώθηκε στην �εριουσία της ∆ΕΗ, 

ενώ το κράτος αναγνώρισε �λήρως τις υ�οχρεώσεις της ∆ΕΗ �ρος τους 

εργαζόµενους και συνταξιούχους. 

 Παράλληλα, το κράτος ανέλαβε την �λήρη κάλυψη των αναγκών και 

υ�οχρεώσεων του νέου ασφαλιστικού φορέα του �ροσω�ικού της ∆ΕΗ, ενώ 

ό�ως σηµειώνεται στην �ροσφυγή, όσο αυξάνονται τα �εριουσιακά στοιχεία 



του ασφαλιστικού φορέα τόσο αυξάνεται η �εριουσία της ∆ΕΗ και κατ’ 

ε�έκταση η �εριουσία του κράτους. 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

� Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Καταγράφουν τα 

«µυθεύµατα», 6.6.2014 

 

Αν και δεν δέχεται ότι υ�άρχουν �αιδιά �ου λι�οθυµούν α�ό την �είνα στα 

σχολεία, ο �εριφερειακός διευθυντής Εκ�αίδευσης Αττικής ζητά α�ό 

διευθυντές δηµοτικών σχολείων ενηµέρωση για τον αριθµό των µαθητών 

�ου «τυχόν» υ�οσιτίζονται - «Τώρα το θυµήθηκαν;», α�αντούν σύλλογοι 

εκ�αιδευτικών και γονέων. 

«Παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για τυχόντα αριθµό µαθητών, για τους 

ο�οίους έχετε σαφείς ενδείξεις ότι υ�οσιτίζονται (µόνο αριθµητικά, όχι 

�ροσω�ικά στοιχεία). Οι ∆ιευθύνσεις να συλλέξουν τα στοιχεία α�ό τις 

σχολικές µονάδες αρµοδιότητάς τους και να µας τα α�οστείλουν 

συγκεντρωτικά ώς την Πέµ�τη 29/5/2014».  

Το έγγραφο στάλθηκε α�ό τη ∆ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής στους 

διευθυντές δηµοτικών σχολείων και στις ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας 

Εκ�αίδευσης µετά τις Ευρωεκλογές, χωρίς άλλα στοιχεία. Το δηµοσιο�οίησε 

αυτή την εβδοµάδα ο σύλλογος εκ�αιδευτικών Γ. Σεφέρης -�ου εκ�ροσω�εί 

τα δηµοτικά σχολεία σε Νέα Ιωνία, Λυκόβρυση, Ηράκλειο και 

Μεταµόρφωσης, σαρκάζοντας την όψιµη ευαισθητο�οίηση της διοίκησης: 

«Ευχόµαστε αυτό να σηµαίνει ότι σταµάτησαν να εθελοτυφλούν µ�ροστά 

στις λι�οθυµίες µαθητών, στα χιλιάδες �αιδιά �ου �άνε χωρίς “τα�εράκι” 

στο ολοήµερο σχολείο, στα χιλιάδες υ�οσιτισµένα �αιδιά-θύµατα της κρίσης 

�ου γεννά το σύστηµά τους κι η κρίση του», σχολιάζουν, εκφράζοντας 

α�ορίες για το �ού θα χρησιµο�οιηθούν οι �ληροφορίες, εφόσον η σχολική 

χρονιά τελειώνει και αν θα σιτιστούν µόνο ορισµένοι µαθητές σε κάθε 

σχολείο.  

Πάγια θέση συλλόγων γονέων και εκ�αιδευτικών είναι να σιτίζονται 

καθηµερινά όλοι οι µαθητές, µε κολατσιό και χυµό ή γάλα, ενώ υ�άρχουν 

διαφωνίες στην εµ�λοκή ιδιωτών και στις φιλανθρω�ίες. 

Α�ορούν…  

«∆εν είναι η �ρώτη φορά �ου κάνουµε τέτοια καταγραφή. Είναι η �ρώτη 

φορά �ου �ροκαλεί αντιδράσεις», µας λέει ο �εριφερειακός διευθυντής 

Εκ�αίδευσης Αττικής, ∆. Γκίνης, α�αριθµώντας τα �ρογράµµατα σίτισης 

�ου «τρέχουν» στα σχολεία, υ�ό την αιγίδα του υ�. Παιδείας. Πρόκειται 

για… το εξής ένα, το �ρόγραµµα σίτισης και �ροώθησης της υγιεινής 

διατροφής, �ου φέτος εφαρµόστηκε σε 406 σχολεία �ανελλαδικά (τα 222 

στην Αττική), µε τη χορηγία του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος. 

Το �ρόγραµµα µοιράζει καθηµερινά στους µαθητές ένα υγιεινό γεύµα, ενώ 

ενθαρρύνει τα �αιδιά και τις οικογένειές τους να υιοθετήσουν �ιο υγιεινές 

διατροφικές συνήθειες. Η συνύ�αρξη ε�ισιτιστικής ανασφάλειας µε 

υψηλούς δείκτες �αιδικής �αχυσαρκίας δεν α�οτελεί αντίφαση για τους 

διατροφολόγους. Οικογένειες µε χαµηλό εισόδηµα είναι �ιο �ιθανό να 



έχουν υ�έρβαρα �αιδιά, καθώς τρέφονται µε φθηνές και χαµηλής 

διατροφικής αξίας αµυλούχες τροφές. 

Ως δεύτερο «�ρόγραµµα» λογίζονται τα �ακέτα της ΜΚΟ «Α�οστολή» της 

Αρχιε�ισκο�ής Αθηνών: «Τα δέµατα στέλνονται µε α�όλυτη εχεµύθεια, 

χωρίς να το γνωρίζουν καν τα ίδια τα �αιδιά», µας λέει ο κ. Γκίνης, 

δηλώνοντας ότι φέτος στάλθηκαν δέµατα σε 2.000 µαθητές. Το τρίτο αφορά 

τη διανοµή φρούτων και φρουτοσαλάτας, σε 1.500 σχολεία της Αθήνας και 

της Θεσσαλονίκης, �ρόγραµµα του υ�ουργείου Αγροτικής Ανά�τυξης 

συγχρηµατοδοτούµενο α�ό την Ε.Ε. 

Τα κριτήρια, µε τα ο�οία θα καταγράφονται οι υ�οσιτιζόµενοι µαθητές, 

είναι εµ�ειρικά: «Αλίµονο, αν δεν µ�ορεί να κρίνει ο κάθε διευθυντής 

σχολείου �ού υ�άρχει �ρόβληµα», λέει ο �εριφερειάρχης, ενώ αρνείται 

κατηγορηµατικά ότι υ�άρχουν κρούσµατα µε �αιδιά �ου λι�οθυµούν α�ό 

την �είνα: «Αυτά είναι µυθεύµατα», µας λέει. 

«Α�όρρητα» 

Η �εριφέρεια εκ�αίδευσης αρνείται να δώσει τα στοιχεία �ου συνέλεξε α�ό 

τις διευθύνσεις, µε τον χαρακτηρισµό ότι είναι «α�όρρητα». Ωστόσο, α�ό 

την �ρωτοβάθµια ∆ιεύθυνση Β΄ Αθήνας, στην ο�οία ανήκουν τα σχολεία του 

συλλόγου �ου διαµαρτυρήθηκε, τα στοιχεία είναι ανησυχητικά: Σε 129 

δηµοτικά καταγράφηκαν 110 µαθητές �ου υ�οσιτίζονται, µε τους 

�ερισσότερους σε Ν. Ερυθραία, Μαρούσι και Μελίσσια και µε τα 

�ερισσότερα �αιδιά στο ειδικό σχολείο του Σικιαρίδειου Ιδρύµατος �ου 

κινδυνεύει µε κλείσιµο. 

Οταν η �είνα αγγίζει τα συγκριτικά ευκατάστατα βόρεια �ροάστια, στο 

κέντρο της Αθήνας, στις δυτικές συνοικίες και στις γειτονιές του Πειραιά, 

το �ρόβληµα είναι �ολύ �ιο οξυµένο: 1.300 µερίδες φαγητού µοιράζει 

καθηµερινά το Βρεφοκοµείο Αθηνών του ∆ήµου Αθηναίων, �αράλληλα µε 

τα δέµατα της Εκκλησίας και τα γεύµατα του Ινστιτούτου Prolepsis. 

Σηµειώνεται ότι εκκρεµούν �ανελλαδικά άλλες 640 αιτήσεις σχολείων για 

ένταξη στο συγκεκριµένο �ρόγραµµα, 165 α�ό τις ο�οίες στην Αττική. 

Η καταγραφή υ�οσιτιζόµενων µαθητών, έστω στο τέλος της σχολικής 

χρονιάς, α�οτελεί την �αραδοχή ενός γενικευµένου �ροβλήµατος, �ου 

δύσκολα �ια καλύ�τεται µε ιδιωτικές χορηγίες και φιλανθρω�ίες… 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

� ΕΘΝΟΣ, Βρήκαν δουλειά 25.000 άνεργοι τον Α7ρίλιο, 

5.6.2014 

 

‘Ο�ως τους καταγραφει ο ΟΑΕ∆ 

Μειωµένος κατά 2,98% ή κατά 25.452 άτοµα α�ό τον µήνα Μάρτιο, είναι ο 

αριθµός των εγγεγραµµένων ανέργων τον Α�ρίλιο, σύµφωνα µε τα στοιχεία 

του Οργανισµού Α�ασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆). 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Οργανισµού, το σύνολο των εγγεγραµµένων 

ανέργων για τον µήνα Α�ρίλιο 2014 ανήλθε σε 828.299 άτοµα έναντι 

853.751 τον Μάρτιο. Α�ό αυτά 444.492 (�οσοστό 53,66%) είναι 



εγγεγραµµένα στο µητρώο του ΟΑΕ∆ για χρονικό διάστηµα ίσο ή και 

�ερισσότερο των 12 µηνών, και 383.807 (�οσοστό 46,34%) είναι 

εγγεγραµµένα στο µητρώο του ΟΑΕ∆ για χρονικό διάστηµα µικρότερο των 

12 µηνών. 

Τα �αρα�άνω στοιχεία έρχονται σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. ότι τον Μάρτιο καταγράφηκε µικρή υ�οχώρηση της ανεργίας στο 

26,8%. 

Ειδικότερα, α�ό το σύνολο των εγγεγραµµένων ανέργων οι 342.861 είναι 

άνδρες (�οσοστό 41,39%) και οι 485.438 είναι γυναίκες (�οσοστό 58,61%). 

Οι �ερισσότεροι α�ό τους εγγεγραµµένους ανέργους έχουν δευτεροβάθµια 

εκ�αίδευση (το 49%), �ερί�ου το 59% είναι γυναίκες, ενώ οι έξι στους δέκα 

είναι ηλικίας α�ό 30 έως 54 ετών. 

Το σύνολο των εγγεγραµµένων ανέργων, �ου δεν αναζητούν εργασία για τον 

µήνα Α�ρίλιο, ανήλθε σε 164.819 άτοµα, έναντι 200.875 τον Μάρτιο και 

εµφανίζεται µειωµένο κατά 17,95%. 

Α�ό αυτά, 65.912 (�οσοστό 39,99%), είναι εγγεγραµµένα στο µητρώο του 

ΟΑΕ∆ για χρονικό διάστηµα ίσο ή και �ερισσότερο των 12 µηνών και 

98.907 (�οσοστό 60,01%) για χρονικό διάστηµα µικρότερο των 12 µηνών. 

Σε ότι αφορά το µορφωτικό ε�ί�εδο, στο εκ�αιδευτικό ε�ί�εδο «χωρίς 

εκ�αίδευση» το σύνολο των εγγεγραµµένων ανέργων ανήλθε σε 12.958 

άτοµα (�οσοστό 1,56%), στο εκ�αιδευτικό ε�ί�εδο «υ�οχρεωτική 

εκ�αίδευση (έως 3η Γυµνασίου)» ανήλθε σε 283.244 άτοµα (�οσοστό 

34,20%), στο εκ�αιδευτικό ε�ί�εδο «δευτεροβάθµια εκ�αίδευση», ανήλθε σε 

405.606 άτοµα (�οσοστό 48,97%) και στο εκ�αιδευτικό ε�ί�εδο 

«τριτοβάθµια εκ�αίδευση», ανήλθε σε 126.491 άτοµα (�οσοστό 15,27%). 

Μειωµένος κατά 3,47%, είναι ο αριθµός των ε�ιδοτουµένων ανέργων. 

Το σύνολο των ε�ιδοτούµενων ανέργων για τον µήνα Α�ρίλιο ανέρχεται σε 

102.026 άτοµα έναντι 105.694, το Μάρτιο, α�ό τα ο�οία οι 91.273 (�οσοστό 

89,46%) είναι κοινοί και λοι�ές κατηγορίες ε�ιδοτουµένων και οι 10.753 

(�οσοστό 10,54%) είναι ε�οχικοί τουριστικών ε�αγγελµάτων. 

Α�ό τους ε�ιδοτούµενους ανέργους οι 52.548 είναι άνδρες (�οσοστό 51,50%) 

και οι 49.478 είναι γυναίκες (�οσοστό 48,50%). Στην ηλικιακή οµάδα κάτω 

των 30 ετών το σύνολο των ε�ιδοτούµενων ανέργων ανήλθε σε 20.836 άτοµα 

(�οσοστό 20,42%), στην ηλικιακή οµάδα α�ό 30 έως και 54 ετών ανήλθε σε 

73.425 άτοµα (�οσοστό 71,97%) και στην ηλικιακή οµάδα α�ό 55 ετών και 

άνω ανήλθε σε 7.765 άτοµα (�οσοστό 7,61%). 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Πρόγραµµα ε7ανένταξης στην αγορά εργασίας 

α7εξαρτηµένων ατόµων, 4.6.2014 

 

Περισσότερα α�ό 40 άτοµα α�ασχολούνται ήδη σε διάφορους τοµείς 

Στο ίδιο τρα�έζι κάθισαν, ίσως για �ρώτη φορά, εκ�ρόσω�οι οργανισµών 

�ου συµβάλουν στην α�εξάρτηση χρηστών ναρκωτικών ουσιών µε τους 

κοινωνικούς εταίρους α�ό το χώρο της εργασίας και των ε�ιχειρήσεων, για 

την ε�ανένταξη των ανθρώ�ων αυτών στην αγορά εργασίας. 

Εκ�ρόσω�οι του ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θερα�είας Εξαρτηµένων Ατόµων), του 18 

ΑΝΩ, του ΟΚΑΝΑ (Οργανισµός Κατά των Ναρκωτικών), της ΓΣΕΕ, της 

ΕΣΕΕ και της ΓΣΕΒΕΕ ένωσαν τις δυνάµεις, την εµ�ειρία και την 



τεχνογνωσία τους και αναζήτησαν κοινή γλώσσα και τρό�ους δράσης για να 

�ροάγουν την ένταξη των α�εξαρτηµένων στην αγορά εργασίας. 

Μιλώντας στο συνέδριο του ΚΕΘΕΑ µε θέµα «Προχωρώ και Ε�ιχειρώ. 

Α�εξάρτηση και Ε�ιχειρηµατικότητα», η υφυ�ουργός Υγείας κυρία Ζέττα 

Μακρή, ανέφερε ότι οι δύο �ρώτες ε�ιχειρήσεις α�ό ωφελούµενους του 

�ρογράµµατος είναι ήδη γεγονός. Περί�ου άλλες δέκα ατοµικές ή 

κοινωνικές ε�ιχειρήσεις βρίσκονται στα σκαριά, ενώ �ερισσότερα α�ό 40 

άτοµα βρήκαν εργασία, µέχρι στιγµής, κυρίως στο χώρο της εστίασης, των 

�ωλήσεων, των τουριστικών ε�αγγελµάτων και της γραφίστικης. 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Eurostat: Μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα 

τον Φεβρουάριο, στο 26,5%, 3.6.2014 

 

Στο 26,5% διαµορφώθηκε η ανεργία στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο, 

σηµειώνοντας �τώση σε σχέση µε τον Ιανουάριο (27,6%), σύµφωνα µε 

στοιχεία της Ευρω�αϊκής Στατιστικής Υ�ηρεσίας (Eurostat) �ου δόθηκαν 

σήµερα στη δηµοσιότητα. 

Ελαφρά �τώση σηµείωσε η ανεργία τον Α�ρίλιο, σε σχέση µε τον Μάρτιο 

στην ευρωζώνη (11,7% α�ό 11,8% και 12% τον Α�ρίλιο του 2013) και στην 

«ΕΕ των 28» (10,4% α�ό 10,5% και 10,9% τον Α�ρίλιο του 2013). ∆εν 

υ�άρχουν στοιχεία για την ανεργία στην Ελλάδα τον Μάρτιο και τον 

Α�ρίλιο. 

Συνολικά, τον Α�ρίλιο καταγράφονται 25,47 εκατοµµύρια άνεργοι στην ΕΕ 

και 18,75 εκατοµµύρια άνεργοι στην ευρωζώνη. Σε σχέση µε τον 

�ροηγούµενο µήνα, οι άνεργοι µειώθηκαν κατά 151.000 στην ΕΕ και κατά 

76.000 στην ευρωζώνη. 

Τα υψηλότερα ε�ί�εδα ανεργίας στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα 

(26,5% τον Φεβρουάριο) και στην Ισ�ανία (25,1%), ενώ τα χαµηλότερα 

σηµειώνονται στην Αυστρία (4,9%), στη Γερµανία (5,2%) και στο 

Λουξεµβούργο (6,1%). 

Ειδικότερα στην Ελλάδα, ο αριθµός των ανέργων τον Φεβρουάριο έφτασε τα 

1,3 εκατοµµύρια. Το �οσοστό ανεργίας στους άνδρες διαµορφώθηκε στο 

23,8% και στις γυναίκες στο 30%. 

Όσον αφορά τα �οσοστά ανεργίας των νέων στην Ελλάδα (κάτω των 25 ετών), 

σηµείωσαν ελαφριά άνοδο α�ό 56,7% τον Ιανουάριο σε 56,9% τον 

Φεβρουάριο. Η Ελλάδα εξακολουθεί να κατέχει τη θλιβερή �ρωτιά στην ΕΕ 

στην ανεργία των νέων και ακολουθούν η Ισ�ανία (53,5%) και η Κροατία 

(49%). Τα χαµηλότερα �οσοστά καταγράφονται στη Γερµανία (7,9%), στην 

Αυστρία (9,5%) και στην Ολλανδία (11%). 

Τον Α�ρίλιο, η ανεργία των νέων στην ΕΕ διαµορφώθηκε στο 22,5% (23,6% 

τον Α�ρίλιο του 2013)και στο 23,5% στην ευρωζώνη (23,9% τον Α�ρίλιο του 

2013). 

Τέλος, η µεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας µέσα σε ένα χρόνο καταγράφεται 

στην Κύ�ρο (α�ό 15,6% σε 16,4%) και στην Ολλανδία (α�ό 6,5% σε 7,2%). 

 

 

 

 



ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ 

 

� ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Συλλήψεις λόγω… 

ταυτότητας φύλου, 2.06.2014 

  

Τείνουν να γίνουν καθεστώς οι διώξεις των τρανς γυναικών τον Μάιο. Πριν 

α�ό δύο χρόνια, �αραµονές των εκλογών του Μαΐου, η αστυνοµία κατέβαινε 

στη Συγγρού δύο και τρεις φορές τη νύχτα, για να συλλάβει τρανς γυναίκες, 

στο �λαίσιο του �ογκρόµ �ου είχε εξα�ολύσει κατά οροθετικών και 

τοξικοεξαρτηµένων γυναικών µε βάση την ανεκδιήγητη υγειονοµική 

διάταξη Λοβέρδου (αυτήν �ου καταργήθηκε ως αντιε�ιστηµονική και 

ρατσιστική και ε�ανήλθε εσ�ευσµένα, όταν ανέλαβε υ�ουργός Υγείας ο 

Αδωνις Γεωργιάδης), η τύχη της ο�οίας αναµένεται να κριθεί στο Συµβούλιο 

της Ε�ικρατείας, ενώ ο υ�ουργός έχει δεσµευτεί �ως θα αντικαταστήσει τη 

διάταξη µέχρι το τέλος της ελληνικής �ροεδρίας στις 30 Ιουνίου  

Πέρσι τον Μάιο, σειρά είχαν οι τρανς γυναίκες της Θεσσαλονίκης. 

Προσάγονταν α�ό τον δρόµο και κρατούνταν σχεδόν σε καθηµερινή βάση, 

�ρακτική �ου έληξε µετά την �αρέµβαση του Σωµατείου Υ�οστήριξης 

∆ιεµφυλικών (ΣΥ∆) στη Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Θεσσαλονίκης και 

ενώ οι τρανς υ�έβαλαν µηνύσεις στους αστυνοµικούς (βρίσκονται ακόµη στο 

στάδιο της �ροδικασίας). 

Φέτος, σειρά έχει και �άλι η Αθήνα. Ο�ως καταγγέλλει το ΣΥ∆, τις 

τελευταίες εβδοµάδες έχουν σηµειωθεί αστυνοµικές ε�ιχειρήσεις στη 

Συγγρού και στη λεωφόρο Καβάλας, �ου είχαν α�οτέλεσµα την �ροσαγωγή 

τρανς γυναικών. Μόνο την �ερασµένη Πέµ�τη, οι �ροσαγωγές α�ό τη 

Συγγρού έφτασαν τις ε�τά. 

«Οι γυναίκες αυτές �ροσάγονται στο αστυνοµικό τµήµα, σχηµατίζεται 

“έκθεση αρχής”, �ου γίνεται εντελώς αυθαίρετα, χωρίς να υ�άρχει κά�οιος 

µάρτυρας �ου να εκθέτει ότι “�αρενοχλήθηκε” ή ότι το �ρόσω�ο αυτό 

“�ροκαλούσε”, ή ακόµη -δε- �ερισσότερο ασκούσαν σεξουαλική εργασία, και 

σχηµατίζονται εν αγνοία τους δικογραφίες», αναφέρει το ΣΥ∆ και 

χαρακτηρίζει τις �ροσαγωγές «µαζικές», «στοχο�οιηµένες» και «αυθαίρετες». 

Το σωµατείο υ�ενθυµίζει �ως αθωώθηκαν στη ∆ικαιοσύνη όλες οι τρανς 

γυναίκες �ου είχαν συλληφθεί κατά τις ε�ιχειρήσεις των �ροηγούµενων 

ετών και είχαν τη νοµική στήριξη του σωµατείου. 

Το δικαστήριο έκρινε �ως «η σύµ�τωση της ιδιότητας του τρανς ατόµου µε 

την �αρουσία του σε συγκεκριµένο γεωγραφικό σηµείο δεν µ�ορεί να 

σηµαίνει ότι το άτοµο ασκεί σεξουαλική εργασία, �όσο δε µάλλον ότι 

“�αρενοχλεί” τους �εραστικούς».  

Κάνει ε�ίσης λόγο για �οινικο�οίηση της ταυτότητας φύλου, καθώς ο νόµος 

για την αντιµετώ�ιση της αστυνοµικής αυθαιρεσίας (3938/2011) 

�εριλαµβάνει �λέον την ταυτότητα φύλου κατά τη διερεύνηση του 

ρατσιστικού κινήτρου. 

 

 

 

 

 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

� ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Η λιτότητα αφανίζει την 

Ευρώ7η,4.6.2014 

 

Εκθεση-κατα�έλτης του ΟΗΕ ε�ισηµαίνει ότι η γερµανόστροφη �ολιτική 

δηµοσιονοµικής �ειθαρχίας και τα µνηµόνια καταστρέφουν τον κοινωνικό 

ιστό και βυθίζουν στη φτώχεια τις χώρες �ου τα υφίστανται. 

Τα µέτρα λιτότητας �ου υ�οτίθεται ότι στόχευαν στην έξοδο της Ευρώ�ης 

α�ό την κρίση έχουν βυθίσει 800.000 �αιδιά στη φτώχεια µέσα στην 

τελευταία �ενταετία και έχουν βάψει µαύρο το µέλλον για 15 έως 25 

εκατοµµύρια ανθρώ�ους �ου βρίσκονται αντιµέτω�οι µε την �ροο�τική 

µιας ζωής µε βασικές στερήσεις για την ε�όµενη δεκαετία, εφόσον 

συνεχιστεί η ίδια στρατηγική της «εξυγίανσης». 

Με άλλα λόγια, κατα�έλτης για τη γερµανόστροφη �ολιτική 

δηµοσιονοµικής �ειθαρχίας, η έκθεση 357 σελίδων του ∆ιεθνούς 

Οργανισµού Εργασίας του ΟΗΕ αναφέρει ότι σε χώρες ό�ως η Ελλάδα, η 

Ιρλανδία, η Κύ�ρος, η Πορτογαλία, �ου υφίστανται τις συνέ�ειες των 

µνηµονίων, αλλά κι άλλες �ου �ορεύονται στη σκιά της τρόικας, ό�ως η 

Ισ�ανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η ε�ιλογή της αυστηρής λιτότητας και της 

λεγόµενης «�ροσαρµογής» καταστρέφει τον κοινωνικό ιστό, α�ειλεί το 

οικογενειακό εισόδηµα και υ�ονοµεύει τα δικαιώµατα όλων -εργαζοµένων, 

νέων, ανέργων, συνταξιούχων- αλλά και το µέλλον των �αιδιών, το ε�ί�εδο 

φτώχειας των ο�οίων έχει αυξηθεί σε 19 α�ό τις 28 χώρες-µέλη της Ε.Ε., 

την �ενταετία 2007-2012. 

Συρίκνωση 

Στην �ρώτη φάση της κρίσης -αναφέρει η έκθεση- οι �ερισσότερες 

κυβερνήσεις έσ�ευσαν να αυξήσουν τις κοινωνικές δα�άνες για να 

�ροστατεύσουν τους �ληθυσµούς τους α�ό τις συνέ�ειες, στηρίζοντας τις 

συντάξεις, αυξάνοντας τα ε�ιδόµατα υγείας, ε�ιδοτώντας τα τρόφιµα, 

εγκρίνοντας �ακέτα στήριξης της οικονοµίας. Στη δεύτερη φάση, όµως, α�ό 

το 2010 και µετά, έκαναν µεταβολή ολοταχώς. Οι δηµόσιες δα�άνες 

συρρικνώθηκαν και αναµένεται να συνεχίσουν στον ίδιο καταστροφικό 

δρόµο, µε την καθοδήγηση του ∆ΝΤ. Σύµφωνα µε τις τελευταίες �ροβλέψεις 

του διεθνούς οργανισµού, το 2014 «η συρρίκνωση των δα�ανών θα ενταθεί 

σηµαντικά µε ε�ι�τώσεις σε 122 χώρες (…), θα κλιµακωθεί σταθερά το 2015 

ε�ηρεάζοντας τις οικονοµίες 125 χωρών και θα συνεχιστούν και το 2016». 

Ολα έγιναν λάθος, ε�ισηµαίνει η έκθεση. Η δηµοσιονοµική εξυγίανση 

ε�ικεντρώθηκε σε βαθιές �ερικο�ές του δηµόσιου τοµέα και στον 

�εριορισµό του κράτους ως τη µοναδική λύση για να µειωθούν τα 

ελλείµµατα και τα χρέη και να αναζωογονηθεί η οικονοµία και το 

ευρω�αϊκό κοινωνικό µοντέλο εξοβελίστηκε στο �υρ το εξώτερο, µε το 

ε�ιχείρηµα ότι «δεν είναι βιώσιµο, βλά�τει την ανταγωνιστικότητα και 

α�οθαρρύνει την ανά�τυξη (…). Ωστόσο, τη στιγµή �ου γράφονται αυτές οι 

γραµµές», αναφέρεται στην έκθεση, «µεγάλες �ληθυσµιακές οµάδες �ου 

ανήκαν στη µεσαία τάξη ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή στα όρια της φτώχειας 

(…) και η κατάσταση αυτή είναι �ιο εµφανής στις ευρω�αϊκές χώρες �ου 

ε�λήγησαν �ερισσότερο, ό�ου το 2012 οι φτωχοί ήταν κατά 9,5 εκατοµµύρια 

�ερισσότεροι α�ό ό,τι το 2008». 



Οι �ερικο�ές στο δίχτυ κοινωνικής �ροστασίας ήταν �ιο δραστικές στις 

χώρες �ου διέθεταν και το �ιο �εριορισµένο κράτος �ρόνοιας, ό�ως η 

Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, ε�ισηµαίνει ο ILO, εξα�ολύοντας 

ένα δριµύ «κατηγορώ» στις κυβερνήσεις �ου υιοθέτησαν και συνεχίζουν να 

ακολουθούν αυτή την �ολιτική, �αρά τα δραµατικά υψηλά ε�ί�εδα της 

ανεργίας και της φτώχειας στις χώρες τους. Περί�ου 123 εκατοµµύρια 

άνθρω�οι στην Ε.Ε., δηλαδή το 24% του �ληθυσµού, στην �λειονότητα 

�αιδιά, γυναίκες, συνταξιούχοι και άτοµα µε ειδικές ανάγκες, 

αντιµετω�ίζουν την κοινωνική α�οµόνωση, ε�ισηµαίνεται στην έκθεση �ου 

ε�ικεντρώνεται σε αρκετά σηµεία της στη χώρα µας ως �αράδειγµα �ρος 

α�οφυγή. «Η κυβέρνηση στην Ελλάδα σχεδιάζει δραστικές δοµικές αλλαγές 

για να αντικαταστήσει σε µεγάλο µέρος τα κοινωνικά ε�ιδόµατα -ό�ως τα 

οικογενειακά και τα βοηθήµατα ανα�ηρίας, καθώς και τις κατώτατες 

συντάξεις �ου καταβάλλουν τα ταµεία ασφάλισης- µε ένα ενιαίο εγγυηµένο 

ελάχιστο �οσό, �ου θα είναι ένα σχετικά �ολύ χαµηλό ε�ίδοµα». 

Ανθρώ�ινη δυστυχία 

Ε�ι�λέον, �αρ’ ότι η λιτότητα µ�ορεί να έχει βοηθήσει να εξυ�ηρετείται το 

δηµόσιο χρέος, σε καµία �ερί�τωση δεν έχει στηρίξει την ανά�τυξη, ό�ως 

ήταν ένας α�ό τους διακηρυγµένους στόχους. «Στην Ιρλανδία, την Ελλάδα, 

την Πορτογαλία και την Κύ�ρο», συµ�εραίνει ο ILO, «το οικογενειακό 

εισόδηµα έχει µειωθεί δραµατικά, α�οτέλεσµα της υψηλής ανεργίας, των 

χαµηλών µισθών και των �ερικο�ών στις κοινωνικές δα�άνες, µε 

α�οτέλεσµα να έχει συρρικνωθεί αντίστοιχα και η κατανάλωση [...]. Για 

�αράδειγµα, στην Ελλάδα η µεταρρύθµιση του κοινωνικού συστήµατος 

�ροστασίας �εριορίζει την ευθύνη του κράτους στην εξασφάλιση του 

ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος και �ροβλέ�ει ότι αυτό θα είναι ευθύνη 

των εργαζοµένων και των εργοδοτών [...]. Ο στόχος της δηµοσιονοµικής 

εξυγίανσης έχει �εριορίσει την �ροστασία των ευ�αθών οµάδων �ερισσότερο 

α�ό 12% α�ό το 2008 και ανα�όφευκτα η φτώχεια στη χώρα έχει φτάσει σε 

ιστορικά υψηλά ε�ί�εδα, ξε�ερνώντας το 35% του �ληθυσµού το 2013, 

�ροκαλώντας µεγάλη ανθρώ�ινη δυστυχία, καθώς �ολλές οικογένειες δεν 

έχουν �λέον �ρόσβαση σε βασικά αγαθά �ου θα τους ε�έτρε�αν να ζουν µε 

αξιο�ρέ�εια». 

 

 

ΠΑΙ∆Ι 

 

� ΑΥΓΗ, Κραυγή αγωνίας α7ό το Κέντρο Προστασίας Παιδιού 

“Μητέρα”, 5.6. Η 2014 

 

Συγκέντρωση διαµαρτυρίας στο Κέντρο Προστασίας Παιδιού "Μητέρα" στο 

Ίλιον, �ραγµατο�οιεί αυτή την ώρα το Σωµατείο Εργαζοµένων 

Παραρτήµατος Προστασίας Παιδιού Αττικής "Η Μητέρα". Οι εργαζόµενοι, 

οι ο�οίοι �ραγµατο�οιούν στάση εργασίας ως τη µία το µεσηµέρι, 

εκ�έµ�ουν σήµα κινδύνου για τα �αιδιά του Κέντρου, λόγω των τεράστιων 

ελλείψεων �ροσω�ικού. 

Ό�ως ε�ισηµαίνουν, ο �ροϋ�ολογισµός για την Πρόνοια είναι µειωµένος 

κατά 50-60%. 



Κλειστές �τέρυγες λόγω έλλειψης �ροσω�ικού 

"Το �αιδί �ου βρέθηκε στην ευθύνη του κράτους, ένα �αιδί χωρίς 

οικογένεια, ένα �αιδί �ολλές φορές και κακο�οιηµένο, όχι µόνο το αφήνουν 

χωρίς τα α�αραίτητα για την υγιή ανά�τυξή του, αλλά του δηµιουργούν και 

�αρα�άνω �ροβλήµατα µε τις τραγικές αυτές ελλείψεις" τονίζουν σε 

ανακοίνωσή τους. 

∆ιευκρινίζουν, ε�ίσης, ότι όσοι εργάζονται στην �ροστασία �αιδιού στο 

"Μητέρα", στις �αιδο�όλεις και στο Αναρρωτήριο Πεντέλης, έχουν ευθύνη 

να φροντίσουν για την ολό�λευρη υγιή ψυχοσωµατική ανά�τυξη των 

�αιδιών, να εξαντλήσουν τα �εριθώρια να γυρίσουν στην οικογένειά τους 

(όταν υ�άρχει) µε ασφάλεια, να βρεθεί έγκαιρα ζευγάρι να υιοθετήσει τα 

�αιδιά ή να τ' αναλάβουν ως ανάδοχοι γονείς όταν δε µ�ορεί να γίνει 

αλλιώς. 

"Λεφτά δεν έχουν για το "Μητέρα" και τις υ�ηρεσίες Πρόνοιας, αλλά το 

χρήµα ρέει άφθονο �ρος τις διάφορες ΜΚΟ µε τα γνωστά ε�ακόλουθα!" 

τονίζουν οι εργαζόµενοι και σηµειώνουν ότι "τώρα έρχονται µε τις 

συγχωνεύσεις να κάνουν ανακύκλωση µέσω των µετακινήσεων του 

εξαθλιωµένου �ροσω�ικού µετακινώντας �ροσω�ικό ακόµα και α�ό 

νευραλγικά τµήµατα". 

Α�οτέλεσµα αυτής της �ολιτικής είναι να υ�άρχουν στο Κέντρο κλειστές 

�τέρυγες την ώρα �ου �αιδιά χωρίς κανένα �ρόβληµα υγείας βρίσκονται στα 

µαιευτήρια ή στα νοσοκοµεία µε εισαγγελική εντολή, �εριµένοντας να τα 

δεχτούν σε κά�οιο κέντρο. 

Οι εργαζόµενοι ζητούν µαζικές �ροσλήψεις µόνιµου �ροσω�ικού, 

µονιµο�οίηση των εργαζοµένων στα ιδρύµατα και στις υ�ηρεσίες 

�ροστασίας του �αιδιού, καµία α�όλυση, καταβολή δεδουλευµένων, και 

δηµόσιο �ανελλαδικό φορέα για την �ροστασία του εγκαταλελειµµένου – 

κακο�οιηµένου �αιδιού, του �αιδιού µε ε�ικίνδυνο οικογενειακό 

�εριβάλλον και του �αιδιού χωρίς οικογένεια. 

 

 

� ΤΑ ΝΕΑ, Χαµόγελο του Παιδιού: Κορίτσια στην εφηβεία η 

7λειοψηφία των 7αιδιών 7ου εξαφανίζονται, 2.6.2014 

 

Η �ανευρω�αϊκή γραµµή ε�ικοινωνίας για τα εξαφανισµένα �αιδιά είναι το 

116000. 

«Στον κόσµο του χαµόγελου, η άµεση ε�έµβαση δεν είναι �αιχνίδι…Είναι 

δράση»: Κι αυτό το σλόγκαν του Χαµόγελου του Παιδιού βρίσκει α�όλυτη 

εφαρµογή στο όλο και αυξανόµενο φαινόµενο της �αιδικής εξαφάνισης. 

Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία, �ου έδωσε σήµερα ο οργανισµός, µε 

αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα για τα Εξαφανισµένα Παιδιά (25 Μαΐου), η 

Ευρω�αϊκή Γραµµή 116000 δέχθηκε το �ροηγούµενο έτος 7.138 κλήσεις, εκ 

των ο�οίων οι 5.487 αφορούσαν δήλωση νέας εξαφάνισης (14,5%), 

�ληροφορίες για �αιδί �ου αναζητείται (20%) αλλά και �ληροφορίες για τις 

δράσεις του «Χαµόγελου» σχετικά µε εξαφανίσεις �αιδιών (65,5%).  

Την ίδια στιγµή, το �ρώτο τετράµηνο του 2014, οι υ�εύθυνοι της Γραµµής 

δέχθηκαν 912 κλήσεις, οι ο�οίες αφορούσαν �εριστατικά εξαφάνισης και 

�ληροφορίες για �αιδιά �ου ήδη αγνοούνται. 



Στην εκδήλωση �ου διοργάνωσε το �ρωί στην Τεχνό�ολη του ∆ήµου 

Αθηναίων το «Χαµόγελο του Παιδιού», �αρουσία εκ�ροσώ�ων της 

Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος αλλά 

και εκ�ροσώ�ων α�ό διεθνείς φορείς �ου δρουν για την αντιµετώ�ιση του 

φαινοµένου της �αιδικής εξαφάνισης, ο �ρόεδρος του οργανισµού Κώστας 

Γιαννό�ουλος τόνισε ότι «οι ευρω�αϊκές δυνάµεις θα �ρέ�ει να ενωθούν για 

να δώσουν λύσεις σε ένα τόσο ανησυχητικό φαινόµενο, �ροσφέροντας ένα 

δίχτυ �ροστασίας». 

Η �λειονότητα των �αιδιών �ου εξαφανίζονται είναι κορίτσια, ηλικίας 13 -

18 ετών, «µιλάµε, δηλαδή για φυγές εφήβων �ου καλύ�τουν το µεγαλύτερο 

�οσοστό (73,5% για το α’ τετράµηνο του 2014) των �ερι�τώσεων εξαφάνισης. 

Θα �ρέ�ει να ε�ισηµανθεί ότι οι σχέσεις µέσα στην οικογένεια �αίζουν 

έναν �ολύ σηµαντικό ρόλο και �ολλές φορές είναι η αιτία �ου οδηγεί το 

�αιδί να φύγει α�ό το σ�ίτι», �ρόσθεσε ο κ. Γιαννό�ουλος. 

Μ�αλόνια στον ουρανό της Θεσσαλονίκης για τα εξαφανισµένα �αιδιά 

Λευκά και γαλάζια µ�αλόνια ως υ�ενθύµιση για τα �ερισσότερα α�ό 5.000 

�αιδιά �ου έχουν εξαφανισθεί το 2013 σε ολόκληρη την Ευρώ�η, άφησαν 

στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, α�ό την �λατεία Αριστοτέλους, µαθητές 

τριών σχολείων συµµετέχοντας σε εκδήλωση του «Χαµόγελου του Παιδιού». 

«Στη Θεσσαλονίκη, ενηµερώσαµε τους µικρούς µαθητές για τα εξαφανισµένα 

�αιδιά και µοιράσαµε 300 µ�αλόνια για να τα... α�ελευθερώσουν, σε µία 

συµβολική κίνηση αλληλεγγύης στα �αιδιά �ου έχουν εξαφανιστεί σε όλο 

τον κόσµο και στους γονείς τους» εί�ε στο ΑΠΕ η Βάσω Πετρίδου α�ό το 

«Χαµόγελο του Παιδιού». 

Στην Ελλάδα, το 2013, καταγράφηκαν 160 εξαφανίσεις �αιδιών, εκ των 

ο�οίων οι 111 αφορούσαν φυγές εφήβων, κυρίως κοριτσιών. 

«Ευχή µας είναι αυτά τα �αιδιά να µην ξεχαστούν γι΄ αυτό το σύµβολο �ου 

έχουµε θεσ�ίσει για τα εξαφανισµένα �αιδιά, είναι το µικρό µωβ 

λουλουδάκι µη µε λησµόνει», κατέληξε η κ. Πετρίδου. 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Τοξική «βόµβα» ανοιχτά της Κρήτης, 7.6.2014 

 

Στα τέλη Σε�τεµβρίου υ�ολογίζεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η καταστροφή 

των χηµικών ό�λων της Συρίας σε µια α�ροσδιόριστη θαλάσσια �εριοχή στα 

διεθνή ύδατα νότια της Κρήτης, κά�ου µεταξύ Λιβύης και Σικελίας. Α�ό τις 

ελάχιστες �ληροφορίες �ου έχουν διαρρεύσει, έχει γίνει γνωστό ότι 

α�οµένει η µεταφορά άλλων 100 τόνων χηµικών α�ό τη Συρία (�ερί�ου το 

7,5% του χηµικού ο�λοστασίου της) �ριν ξεκινήσει η ε�ιχείρηση 

εξουδετέρωσής τους. 

Οι υ�οδοµές στη Συρία έχουν καταστραφεί, ό�ως ε�ισηµαίνει στο «Βήµα» ο 

καθηγητής Ε�εξεργασίας και ∆ιάθεσης Τοξικών και Ε�ικίνδυνων 

Α�οβλήτων στο Πολυτεχνείο της Κρήτης κ. Ευάγγελος Γιδαράκος, ο�ότε 

υ�ολογίζεται ότι θα χρειαστούν 20 µε 25 ηµέρες για να φτάσουν οι 

τελευταίες �οσότητες χηµικών σε κά�οιο λιµάνι, να µεταφερθούν εκτός 

χώρας και να γίνει η µεταφόρτωση στο αµερικανικό �ολεµικό �λοίο «Cape 



Ray», στο ο�οίο και θα καταστραφούν εν �λω µε τη µέθοδο της υδρόλυσης. 

Η διαδικασία αναµένεται να διαρκέσει ώς και 90 ηµέρες. 

Ανησυχία στο νησί 

Την ίδια στιγµή στην Κρήτη οι αντιδράσεις κατοίκων, φορέων, ε�ιστηµόνων 

και οικολογικών οργανώσεων γιγαντώνονται, καθώς η �εριοχή �ου θα 

υ�οδεχθεί την ε�ιχείρηση εξουδετέρωσης στρατιωτικού υλικού εκτιµάται 

ότι θα α�έχει �ερί τα 250 ναυτικά µίλια α�ό τις ακτές. Η ανησυχία είναι 

µεγάλη διότι, ό�ως αναφέρει ο κ. Γιδαράκος, αφενός δεν υ�άρχει ιδιαίτερη 

διασφάλιση για την κατάληξη των �ροϊόντων ε�εξεργασίας των τοξικών 

ουσιών, αφετέρου δεν µ�ορεί να α�οκλειστεί ο κίνδυνος διαρροής στη 

θάλασσα κατά τη µεταφορά, �ροσωρινή α�οθήκευση, µεταµόρφωση και 

υδρόλυση σε τόσο ασταθείς συνθήκες. Οι εργασίες αδρανο�οίησης θα �ρέ�ει 

να διακό�τονται όταν το κύµα ξε�ερνά το µισό µέτρο, όταν δηλαδή ο άνεµος 

φθάνει το �ολύ τα 5 µ�οφόρ. 

Ε�ι�λέον, µε τη χρήση της υδρόλυσης δύναται να �αραχθούν ε�ι�λέον 

υγρά α�όβλητα τα ο�οία εγκυµονούν κινδύνους κατά την α�όρριψή τους 

στο θαλάσσιο �εριβάλλον.«Εχει ε�ισηµανθεί α�ό γερµανούς και γάλλους 

εµ�ειρογνώµονες το γεγονός ότι τα ε�εξεργαζόµενα α�όβλητα είναι ικανά 

και ενδέχεται να �ροκαλέσουν διάβρωση στην έξοδο του αντιδραστήρα, 

διαρροές µονώσεων και φραξίµατα αγωγών σε µια �ιλοτική µονάδα 

υδρόλυσης» τονίζει ο καθηγητής. Αν και η µέθοδος έχει χρησιµο�οιηθεί για 

την καταστροφή χηµικών ό�λων σε µονάδες των ΗΠΑ και της Ρωσίας, δεν 

έχει γίνει �οτέ στο �αρελθόν υδρόλυση χηµικών εν �λω. 

Αλλωστε, ακόµη και ο υφυ�ουργός Εξωτερικών κ. ∆ηµήτρης Κούρκουλας, 

α�ό το βήµα της Βουλής στις 11 Α�ριλίου, αν και διερρήγνυε τα ιµάτιά του 

για την ασφάλεια της διαδικασίας, ουσιαστικά �αραδέχθηκε ότι υ�άρχει 

κά�οιος κίνδυνος. Α�αντώντας στην κυρία Μαρία Γιαννακάκη της ∆ΗΜΑΡ 

σχετικά µε την ε�ιλογή να γίνει η καταστροφή των χηµικών στα διεθνή 

ύδατα εί�ε χαρακτηριστικά: «Στα διεθνή ύδατα, ό�ου θα γίνει η υδρόλυση, 

ισχύει ο κανόνας ότι εάν υ�άρξει µόλυνση, ο µολύνων �ληρώνει. Αρα 

υ�άρχει κάλυψη, γιατί έτσι λένε οι διεθνείς κανόνες. Το έχει �ει ε�ίσηµα 

και η αµερικανική �λευρά αυτό, ότι αναλαµβάνει την ευθύνη, την αστική, 

αν θέλετε, σε �ερί�τωση µόλυνσης». 

Ο�ως σηµείωσε ο υφυ�ουργός, «η �ολιτική του Οργανισµού για την 

Α�αγόρευση των Χηµικών Ο�λων είναι �ολιτική διαφάνειας». Ε�εσήµανε 

ωστόσο ότι «δεν µ�ορώ να σας δώσω καµία διαβεβαίωση για τί�οτα, γιατί δεν 

το κάνω εγώ, ούτε η ελληνική κυβέρνηση. Οµως µ�ορώ να σας διαβεβαιώσω 

ότι αυτός ο οργανισµός είναι σοβαρότατος, ότι λειτουργεί κάτω α�ό κανόνες 

διαφάνειας και �ολύ υψηλών �ροδιαγραφών ασφάλειας, ότι έχει α�οστολή 

ακριβώς να α�οτρέ�ει την α�όρριψη ο�οιωνδή�οτε α�οβλήτων των χηµικών 

ό�λων στη θάλασσα ή στην ξηρά». 

∆ιαρροή µουστάρδας 

Α�ό την �λευρά του, ο κ. Γιδαράκος εξηγεί ότι «στην �ερί�τωση 

ατυχήµατος �ριν α�ό την υδρόλυση υφίσταται κίνδυνος οξείας τοξικότητας 

σε θερµόαιµους υδρόβιους οργανισµούς και χρόνιες ε�ιδράσεις, σε το�ική 

κλίµακα, ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες �ου θα ε�ικρατούν τη δεδοµένη 

στιγµή». Οσον αφορά τις ενώσεις �ου σε �ερί�τωση ατυχήµατος καταλήξουν 

στη θάλασσα µετά την υδρόλυση, στις �ερισσότερες �ερι�τώσεις θα 



διαλυθούν και σε συνάρτηση µε τις καιρικές συνθήκες (κύµατα και 

θαλάσσια ρεύµατα) θα αραιωθούν και θα διασκορ�ιστούν.  

Αυτό, σύµφωνα µε τον καθηγητή, συνε�άγεται ότι η τοξικολογική τους 

δράση θα ελαττωθεί σηµαντικά. «Στην �ερί�τωση όµως διαρροής ενώσεων 

µουστάρδας, και αφού θα ε�έλθει δέσµευση στα ιζήµατα, µ�ορούν να 

�ροκληθούν χρόνιες τοξικές ε�ιδράσεις και να οδηγήσουν µάλιστα σε 

γενοτοξικές ζηµιές» ε�ισηµαίνει. 

Αντιδράσεις 

Η ιταλική «µαφία» 

Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις των �ολιτών της Αλβανίας, η κυβέρνηση της 

χώρας α�έκλεισε το ενδεχόµενο να γίνει εξουδετέρωση των χηµικών ε�ί 

αλβανικού εδάφους. Το γεγονός µάλιστα χαρο�οίησε την ελληνική 

κυβέρνηση. Ο�ως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κούρκουλας, «είµαστε 

�ανευτυχείς �ου υ�ήρξε άρνηση. ∆ουλέψαµε για να µη γίνει στην Αλβανία, 

γιατί θεωρούσαµε ότι θα υ�ήρχε µεγαλύτερος κίνδυνος µόλυνσης του 

υδροφόρου ορίζοντα εάν αυτό γινόταν εκεί. Το �ροτιµάµε και έχουµε 

µεγαλύτερη εµ�ιστοσύνη στην τεχνολογία άλλων χωρών �αρά της 

Αλβανίας». 

Α�ό την �λευρά του, ο ευρωβουλευτής κ. Κρίτων Αρσένης, ο ο�οίος έχει 

αναδείξει το θέµα στο Ευρωκοινοβούλιο, ε�ισηµαίνει ότι «αυτό �ου τόσο 

καιρό έκανε �αράνοµα η ιταλική "µαφία" έρχεται να �ράξει τώρα η διεθνής 

κοινότητα». Και καταλήγει: «Αντί τα χηµικά ό�λα να καταστραφούν α�ό τη 

χώρα �ου τα �αρήγαγε ή στη χώρα α�ό την ο�οία αγοράστηκαν - ό�ως 

υ�αγορεύει η αρχή "ο ρυ�αίνων �ληρώνει" - ε�ιλέγεται η α�όρριψή τους 

στο κέντρο της Μεσογείου. Μάλιστα η διαδικασία �ου έχει δροµολογηθεί 

σχεδιάζεται να �ραγµατο�οιηθεί µε αµφιλεγόµενες µεθόδους. Πρόκειται για 

µετατρο�ή της γειτονιάς µας σε "νεκροταφείο" ε�ικίνδυνων και τοξικών 

α�οβλήτων». 

Εν κρυ�τώ 

Κίνδυνος για �ερισσότερα α�όβλητα 

Στη στρατιωτική ε�ιχείρηση στο �λοίο «Cape Ray» υ�ολογίζεται ότι θα 

καταστραφούν �ερί�ου 700 τόνοι χηµικών, µεταξύ των ο�οίων τοξικά αέρια 

σαρίν και «µουστάρδας». 

Α�ό τη διαδικασία της υδρόλυσης - εξουδετέρωση του χηµικού �αράγοντα 

µε την ε�ίδραση του νερού και µιας καυστικής ένωσης - υ�ολογίζεται ότι θα 

�αραχθούν 5 ως 20 φορές �ερισσότερα α�όβλητα, ανάλογα µε το αέριο. Ο 

µέσος όρος υ�ολογίζεται �άντως στο δεκα�λάσιο. Στη συνέχεια θα 

οδηγηθούν σε εργοστάσια καύσης της Βρετανίας, της Γερµανίας, της 

Φινλανδίας και των ΗΠΑ. «Α�ό έναν τόνο αερίου "µουστάρδας" θα έχουµε 

να αντιµετω�ίσουµε 18 ως 20 φορές �ερισσότερα υ�ολείµµατα» σηµειώνει ο 

κ. Γιδαράκος. Προσθέτει µάλιστα: «∆εν υ�άρχει ούτε εκτίµηση κινδύνου 

ούτε µία υ�οτυ�ώδης µελέτη �εριβαλλοντικών ε�ι�τώσεων».   

 

� ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Η κλιµατική αλλαγή 

αγγίζει την Ελλάδα, 5.6.2014 

 

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος δηµοσιεύτηκε 

�ανευρω�αϊκή έρευνα α�ό την ο�οία �ροκύ�τουν εφιαλτικά σενάρια για τη 



χώρα µας. Ούτε λίγο ούτε �ολύ �εριγράφει την Ελλάδα ως µια... 

µισοβυθισµένη έρηµο µέχρι το . 

Τον αντίκτυ�ο της κλιµατικής αλλαγής στην Ελλάδα και τα τρωτά σηµεία 

�ου θα �ροκύψουν για τη χώρα µας σε διαφορετικούς τοµείς α�οκαλύ�τει 

�ανευρω�αϊκή έρευνα της �ρωτοβουλίας «Η Ευρώ�η σε ένα µεταβαλλόµενο 

κλίµα». Κά�οια α�ό τα βασικά ευρήµατα της έρευνας, �ου στηρίχτηκε στη 

διεθνή βιβλιογραφία, �αρουσιάζονται µε αφορµή τη σηµερινή Παγκόσµια 

Ηµέρα Περιβάλλοντος.  

Ελληνικές ακτές 

Η µήκους 15.000 χλµ. ακτογραµµή της Ελλάδας διαβρώνεται σχεδόν κατά 

το ένα τρίτο της (28,6%), ως ε�ί το �λείστον λιγότερο α�ό 10 µέτρα σε 

χρονικό διάστηµα 20-30 ετών. Σε �ερί�τωση �ου η άνοδος της στάθµης της 

θάλασσας θα ανέρχεται έως 1,8 χιλιοστά ανά έτος, σχεδόν οι µισές ακτές του 

Αιγαίου θα είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε αυτήν και οι υ�όλοι�ες µετρίως 

ευάλωτες. Εντούτοις, στο ενδεχόµενο ανόδου της στάθµης της θάλασσας άνω 

των 3,5 χιλιοστών ανά έτος, σχεδόν όλα τα �αράλια του Αιγαίου θα 

καταστούν ιδιαίτερα ευάλωτα. 

Η µέση στάθµη της θάλασσας στη Μεσόγειο αναµένεται να αυξάνεται κατά 5 

εκατοστά ανά δεκαετία. Ειδικότερα το ε�ί�εδο της θάλασσας θα ανέβει 

�ερί�ου 50 εκατοστά κατά µέσο όρο α�ό το έτος 2100. Το ∆έλτα του Νείλου, 

η Βενετία και η Θεσσαλονίκη φαίνεται να είναι οι �ιο ευαίσθητες �εριοχές 

της Μεσογείου. 

Για τη Μεσόγειο �ρόσφατα στοιχεία δείχνουν µια ραγδαία άνοδο της 

στάθµης των θαλασσών, µέχρι 20 χιλιοστά ανά έτος, στην ανατολική 

Μεσόγειο. Ο ρυθµός ανόδου της στάθµης της θάλασσας στο Αιγαίο Πέλαγος 

στα τέλη της δεκαετίας του 1990 έφτασε στην υψηλότερη τιµή των 

τελευταίων 30-40 χρόνων και συσχετίζεται µε τη συνεχή αύξηση της 

θερµοκρασίας της ε�ιφάνειας της θάλασσας �άνω α�ό τη λεκάνη της 

Μεσογείου (0,12 βαθµούς Κελσίου ανά έτος στο ανατολικό τµήµα). 

Σύµφωνα µε το σενάριο, κατά το ο�οίο η στάθµη της θάλασσας θα αυξηθεί 

κατά µισό µέτρο το 2100, το 15% της σηµερινής συνολικής έκτασης των 

�αράκτιων υγρότο�ων στην Ελλάδα αναµένεται να �ληµµυρίσει. Οι 

εκτιµώµενες οικονοµικές α�ώλειες α�ό τη διάβρωση (για χρήσεις γης: 

αστική, τουριστική, υγρότο�ων, δασών και της γεωργίας) στο σύνολο της 

ελληνικής ε�ικράτειας για το 2100 ανέρχονται σε �ερί�ου 356 εκατ. ευρώ 

για την άνοδο της στάθµης της θάλασσας κατά µισό µέτρο και σε 649 εκατ. 

για την άνοδο κατά ένα µέτρο. 

Ξηρασία-δασικές �υρκαγιές 

Για την Κρήτη, σύµφωνα µε ένα �ρώτο σενάριο, αναµένεται µείωση των 

βροχο�τώσεων και αύξηση της θερµοκρασίας για την �ερίοδο 2001-2100, µε 

α�οτέλεσµα τη µείωση της ροής κατά 18%-56%, τη µείωση της υγρασίας του 

εδάφους κατά 15%-34% και τη µείωση του όγκου της δεξαµενής των 

υ�όγειων υδάτων κατά 22%-65%. Εντούτοις, σύµφωνα µε ένα δεύτερο 

χειρότερο σενάριο, τα �οσοστά ανεβαίνουν έως και 98%, 109% και 81% για 

τη ροή, την υγρασία του εδάφους και τα υ�όγεια ύδατα αντίστοιχα.  

Οι �εριβαλλοντικές ε�ι�τώσεις της ξηρασίας µ�ορεί να ε�ιδεινωθούν α�ό 

µη βιώσιµες τάσεις στη χρήση του νερού. Για �αράδειγµα, ο όγκος του νερού 

στη λίµνη Υλίκη, �ερί�ου 100 χλµ. βορειοανατολικά της Αθήνας, έχει 



µειωθεί στο ένα τρίτο του αρχικού µεγέθους του, εν µέρει εξαιτίας της 

σοβαρής ξηρασίας του 2000, αλλά και ως α�οτέλεσµα της αύξησης της 

ζήτησης �όσιµου νερού. Οµοίως, η λίµνη ∆οϊράνη, �ου βρίσκεται ανάµεσα 

στην Ελλάδα και την ΠΓ∆ της Μακεδονίας, βρίσκεται σε κίνδυνο ξήρανσης, 

α�ειλώντας έτσι ένα α�ό τα �λουσιότερα α�οθέµατα αλιείας εσωτερικών 

υδάτων στην Ευρώ�η. Η ξηρασία ενδέχεται ε�ίσης να α�οδυναµώσει την 

αντίσταση ορισµένων ειδών φυτών και να αυξήσει την ευαισθησία τους σε 

δασικές �υρκαγιές, ό�ως συνέβη στη Σάµο το καλοκαίρι του 2000. 

Ο µέσος αριθµός των �υρκαγιών και των καµένων εκτάσεων ήταν σηµαντικά 

υψηλότερος στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της �εριόδου 1978-1997, όταν η 

χώρα εισήλθε σε µια �αρατεταµένη �ερίοδο ξηρασίας. Το καλοκαίρι του 

2007 οι �υρκαγιές µεγάλης κλίµακας �ροκάλεσαν την α�ώλεια 67 ζωών, 

ενώ οι καµένες δασικές και γεωργικές εκτάσεις έφτασαν �ερί�ου το 2% 

(190.836 εκτάρια) της συνολικής έκτασης της Ελλάδας. 

Καύσωνες 

Η µεταβολή στον αριθµό των ηµερών µε θερµοκρασία άνω των 35 βαθµών 

Κελσίου στις ελληνικές �όλεις -µε ε�ι�λέον 10 έως 20 ζεστές µέρες τον 

χρόνο- αναµένεται να έχει ε�ίδραση δυσφορίας στον �ληθυσµό τους. Ο 

αριθµός των ζεστών νυκτών ετησίως, µε θερµοκρασία άνω των 20 βαθµών 

Κελσίου, αναµένεται να αυξηθεί �ερί�ου κατά έναν ε�ι�λέον µήνα ανά 

έτος. Περί�ου 5 έως 15 ε�ι�λέον ηµέρες τον χρόνο θα α�αιτείται χρήση 

κλιµατιστικών, ενώ σχεδόν όλες οι αστικές �εριοχές στην Ελλάδα θα 

χρησιµο�οιούν τη θέρµανση κατά 15 ηµέρες λιγότερο ανά έτος. 

Γεωργία 

Ανάλογα µε το τµήµα της Ελλάδας �ου εξετάζεται και σύµφωνα µε ένα 

σενάριο µεσαίων εκ�οµ�ών διοξειδίου του άνθρακα για την �ερίοδο 2021-

2050, το µέγιστο µήκος ξηρασίας (όταν οι βροχο�τώσεις είναι µικρότερες 

α�ό 1 χιλιοστό ανά ηµέρα) µ�ορεί να αυξηθεί κατά 10-20 ηµέρες. Ο αριθµός 

των νυκτών µε �αγετό, �ου καθίσταται σηµαντικός �αράγοντας ιδίως για τις 

ευαίσθητες καλλιέργειες, ό�ως τα εσ�εριδοειδή, �ιθανώς θα µειωθεί κατά 

10-15 ηµέρες. Η α�όδοση της �αραγωγής αραβοσίτου στην Ελλάδα µ�ορεί 

να µειωθεί σηµαντικά, λόγω της κλιµατικής αλλαγής κατά 42%-60% στη 

Βόρεια Ελλάδα, 35%-47% στη δυτική και κεντρική Ελλάδα και 40%-52% 

στη νότια Ελλάδα. 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΥΠΕΚΑ: Στόχος η ορθολογική και "ευφυής" 

αξιο7οίηση των υδατικών 7όρων των νησιών του Αιγαίου, 

2.6.2014 

 

«Στόχος µας είναι ένα βιώσιµο ανα�τυξιακό �ρότυ�ο, άρα µια �ραγµατική 

ανά�τυξη, �ου θα βασίζεται στην ορθολογική και "ευφυή" αξιο�οίηση των 

ανεκτίµητων υδατικών µας �όρων», δήλωσε ο ανα�ληρωτής υ�ουργός 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Νίκος Ταγαράς, µε 

αφορµή την έναρξη της διαβούλευσης του �ροσχεδίου διαχείρισης των 

υδατικών �όρων των νησιών του Αιγαίου, µε το ο�οίο, µάλιστα, 

ολοκληρώνεται η διαβούλευση του �ρώτου κύκλου των σχεδίων διαχείρισης 

όλων των υδατικών διαµερισµάτων της χώρας. 



«Τα νησιά του Αιγαίου �ου αντιµετω�ίζουν �ροκλήσεις και δυσκολίες αλλά 

έχουν µοναδικά φυσικά �λεονεκτήµατα, µ�ορούν να είναι στην �ρωτο�ορία 

αυτής της σύγκλισης της ανά�τυξης και της �ροστασίας του �εριβάλλοντος», 

ε�εσήµανε ο ανα�ληρωτής υ�ουργός, ο ο�οίος καταλήγοντας στη δήλωσή 

του συνεχάρη τα στελέχη της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων και τον 

ε�ικεφαλής της, Κώστα Τριάντη. 

Η διαδικασία της διαβούλευσης ε�ί του �ροσχεδίου ∆ιαχείρισης των 

Λεκανών Α�ορροής Ποταµών του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Νήσων Αιγαίου 

ξεκίνησε α�ό την Παρασκευή 30 Μαΐου 2014. 

Σύµφωνα µε το ΥΠΕΚΑ, στην �ορεία της διαβούλευσης, µε �ολλα�λές 

δράσεις ενηµέρωσης (ηµερίδες, σεµινάρια, εκδόσεις, ερωτηµατολόγια) και 

µέσω του ∆ιαδικτύου, οι ενδιαφερόµενοι φορείς, αλλά και οι ενεργοί 

�ολίτες, καλούνται να συµµετάσχουν στη συζήτηση για θέµατα ό�ως η 

�οιότητα και η �οσότητα των υδατικών �όρων (�οτάµια- λίµνες, υ�όγεια 

και �αράκτια ύδατα), οι �ιέσεις �ου ασκούνται σε αυτούς, η διαθεσιµότητα 

των υδατικών �όρων, η ξηρασία και η λειψυδρία στο �λαίσιο της 

κλιµατικής αλλαγής, ο �ρογραµµατισµός καταναλώσεων και χρήσεων νερού, 

τα �ρογράµµατα µέτρων για την �ροστασία των υδατικών �όρων καθώς και 

η οικονοµική ανάλυση της χρήσης ύδατος. 

Σηµειώνεται τέλος, ότι το εν λόγω σχέδιο διαχείρισης των υδατικών �όρων 

διαµορφώνεται α�ό την Ειδική Γραµµατεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, σε 

συνεργασία µε τις διευθύνσεις Υδάτων Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου 

της Α�οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και 

Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών (ΙΓΜΕΜ) του ΕΚΒΑΑ, το Ελληνικό 

Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), καθώς και µε ερευνητικά ιδρύµατα 

της �εριοχής. 

 

 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Α7ροστάτευτα τα ελληνικά δάση α7ό τις 

7υρκαγιές, 2.6.2014 

 

Νέες ρυθµίσεις α�αξιώνουν τη δασική νοµοθεσία 

Την ίδια ώρα �ου η κυβέρνηση α�αξιώνει τα δάση µε νέες ρυθµίσεις, οι 

ο�οίες ακυρώνουν τη δασική νοµοθεσία, τα χρόνια �ροβλήµατα �ου 

αφορούν τη δασο�ροστασία της χώρας ε�ιδεινώνονται. Α�έναντι σε µία 

νοµοθεσία �ου δίνει κίνητρο σε ε�ιτήδειους  εµ�ρηστές και κατα�ατητές, 

ακόµη και οι βελτιώσεις στον µηχανισµό καταστολής δασικών �υρκαγιών µε 

τον νέο νόµο 4249/2014, καθίστανται ανίσχυρες. 

Η κατάρτιση και κύρωση δασικών χαρτών, η ο�οία θα µ�ορούσε να 

συµβάλλει στη µείωση του �οσοστού των εµ�ρησµών, καθυστερεί δραµατικά  

Την ίδια ώρα, το ΥΠΕΚΑ µε το σχέδιο νόµου µε τίτλο: «∆ασικά 

οικοσυστήµατα: Ορισµοί, µέτρα �ροστασίας, ανά�τυξης και διαχείρισης», το 

ο�οίο είχε τεθεί σε διαβούλευση τον �ερασµένο Σε�τέµβριο, ε�ιχειρεί να 

διευρύνει τις  ε�ιτρε�όµενες ε�εµβάσεις στα δάση και να δώσει άφεση 

αµαρτιών σε αυθαιρεσίες �ου έχουν γίνει σε δασικές εκτάσεις.   

Κά�οια εκδοχή του νοµοσχεδίου αναµένεται να εισαχθεί στη Βουλή �ρος 

συζήτηση και ψήφιση µέσα στον Ιούλιο.  «Ό�ως �ρόσφατα α�οδεικνύεται 



και µε το νοµοσχέδιο για τον αιγιαλό και τις �αραλίες, το ο�οίο �ρος τον 

�αρόν έχει �αγώσει λόγω της �ρωτοφανούς αντίδρασης των �ολιτών, η 

κυβέρνηση �ροσ�αθεί µε αλλε�άλληλα νοµοθετήµατα και µε �ρόφαση την 

ανά�τυξη, να χαλαρώσει το καθεστώς �ροστασίας του φυσικού χώρου 

συνολικά. Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις δυστυχώς δεν α�οτελούν 

εξαίρεση και αναµένεται η ε�αναφορά ενός νοµοσχεδίου �ου ουσιαστικά 

υ�οβαθµίζει την �ροστασία τους και αυξάνει τις ε�εµβάσεις σε αυτά, 

κά�οιες α�ό τις ο�οίες είναι ιδιαιτέρως βλα�τικές»,υ�ογραµµίζει η 

ε�ικεφαλής �εριβαλλοντικής �ολιτικής του WWF Ελλάς κυρία Θεοδότα 

Νάντσου. 

Σύµφωνα µε  την  υ�εύθυνη δασικού �ρογράµµατος της οργάνωσης, ∆ρ Εύη 

Κορακάκη, η µείωση των �υρκαγιών �ου �ροκαλούνται α�ό ανθρω�ογενή 

αίτια δεν ε�ιτυγχάνεται µε νοµικές ρυθµίσεις �ου αυξάνουν την ένταση και 

τον αριθµό των χρήσεων �ου ε�ιτρέ�ονται στα ελληνικά δάση και 

αναστέλλουν την υ�οχρέωση καταβολής �ροστίµων για �αράνοµες χρήσεις ή 

κατα�ατήσεις. «Η αφαίρεση της �ροστατευτικής ασ�ίδας της δασικής 

νοµοθεσίας σε οικολογικά �ολύτιµες φυσικές εκτάσεις, ό�ως τα φρυγανικά 

οικοσυστήµατα και οι �εριοχές του ευρω�αϊκού δικτύου �ροστατευόµενων 

�εριοχών Natura 2000, κάθε άλλο �αρά α�οτρε�τικά θα λειτουργήσει για 

τις δασικές �υρκαγιές», σηµειώνει η ίδια. 

Και ενώ χαλαρώνει το νοµικό �λαίσιο �ροστασίας των δασών, η ∆ασική 

Υ�ηρεσία, �αραµένει υ�οστελεχωµένη, «µε τροµακτικές και χρόνιες 

διοικητικές και νοµικές αγκυλώσεις, χωρίς τους α�αραίτητους �όρους για 

την ουσιαστική λειτουργία της, µε ανύ�αρκτη �ολιτική δασικής 

διαχείρισης», αναφέρει η κυρία Νάντσου. Μία σοβαρή �ολιτική αειφορικής 

δασικής διαχείρισης, σύµφωνα µε το WWF Ελλάς,  θα �ροσέδιδε τους 

α�αραίτητους �όρους στην Υ�ηρεσία για να λειτουργεί αξιο�ρε�ώς. 

Παράλληλα, οι �ροστατευόµενες �εριοχές του κοινοτικού δικτύου Natura 

2000, δηλαδή των �εριοχών �ου φιλοξενούν ευαίσθητα και �ολύτιµα 

στοιχεία του φυσικού µας �λούτου, δεν �ροστατεύονται ε�αρκώς. Το 30% 

των Natura ε�ο�τεύεται α�ό τους φορείς διαχείρισης, οι ο�οίοι δεν έχουν 

υ�οστηριχθεί ουσιαστικά α�ό την Πολιτεία µε α�οτέλεσµα να 

υ�ολειτουργούν, ενώ το υ�όλοι�ο 70%, �αραµένει «ορφανό» α�ό κάθε 

ουσιαστική �ροστασία και διαχείριση. 

 

 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Ε7ικεφαλής η Ελλάδα σε ε7ιχείρηση για 

την αντιµετώ7ιση της 7αράνοµης µετανάστευσης, 2.06.2014 

 

Μεγάλη κοινή αστυνοµική ε�ιχείρηση για την αντιµετώ�ιση της 

�αράνοµης µετανάστευσης, την ο�οία σχεδίασε η Ελλάδα και για �ρώτη 

φορά �ροΐστατο στις δράσεις σε όλη την Ευρώ�η, στο �λαίσιο της ελληνικής 

Προεδρίας, �ραγµατο�οιήθηκε κατά το χρονικό διάστηµα 5-11 Μαΐου. 

Η κοινή ε�ιχείρηση, στην ο�οία συµµετείχαν 18 χώρες-µέλη της ΕΕ, είχε 

την κωδική ονοµασία «ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΟΣ» και συµµετείχαν συνολικά 39 



διεθνή αεροδρόµια, ανάµεσα στα ο�οία τρία ελληνικά, (Αθηνών «Ελευθέριος 

Βενιζέλος», Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» και Κέρκυρας «Ιωάννης 

Κα�οδίστριας»). 

Στόχοι της κοινής αστυνοµικής ε�ιχείρησης ήταν: 

Ο εντο�ισµός και η σύλληψη �αράνοµα διακινούµενων µεταναστών. 

Η εξάρθρωση εγκληµατικών οµάδων �ου δραστηριο�οιούνται στη 

διευκόλυνση της �αράνοµης µετανάστευσης. 

Η συλλογή και ανάλυση �ληροφοριών και στοιχείων για �ληροφοριακούς 

και �ροανακριτικούς σκο�ούς. 

Στην Ελλάδα συνελήφθησαν 23 αλλοδα�οί διαφόρων υ�ηκοοτήτων, εκ των 

ο�οίων οι 21 �ροσ�άθησαν να ταξιδέψουν κάνοντας χρήση �λαστών 

ταξιδιωτικών εγγράφων, ενώ οι άλλοι δύο λειτουργούσαν ως συνοδοί-

διακινητές τους. 

Ε�ι�λέον, στο �λαίσιο της ε�ιχείρησης εξαρθρώθηκε εγκληµατική 

οργάνωση µε διεθνή δράση, �ου δραστηριο�οιούνταν στη διευκόλυνση της 

�αράνοµης εξόδου αλλοδα�ών, υ�ηκόων Αλβανίας, α�ό την Ελλάδα µε 

�ροορισµό τις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Ηνωµένο Βασίλειο και την Αυστραλία. 

Σε αυτή την ε�ιχείρηση συνελήφθησαν άλλα έξι άτοµα. 

Εκτός α�ό την Ελλάδα, στην ε�ιχείρηση συµµετείχαν οι Κύ�ρος, Αυστρία, 

Βέλγιο, Γερµανία, Ελβετία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ισ�ανία, Ιταλία, Ουγγαρία, 

Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σλοβακία, Ολλανδία, ∆ανία, Βουλγαρία 

και Φινλανδία. 

Εξαιρετικά σηµαντική χαρακτηρίζεται η υ�οστήριξη �ου �αρείχε η 

EUROPOL στην ε�εξεργασία, αξιολόγηση και �εραιτέρω αξιο�οίηση των 

α�οτελεσµάτων της ε�ιχείρησης, ενώ α�ό την ανάλυση των �ληροφοριών 

�ου α�οκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της ε�ιχείρησης, �ροκύ�τουν �ρόσθετα 

ε�ιχειρησιακά και στρατηγικά οφέλη για τις διωκτικές Αρχές, σε ό,τι αφορά 

τη δράση και τη συγκρότηση των δουλεµ�όρων και την εκτίµηση της 

α�ειλής �ου συνιστά η δράση των εγκληµατικών οµάδων. 

 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Μέτρα 7ροστασίας των αλλοδα7ών ζητά ο 

Συνήγορος Πολίτη, 2.06.2014 

 

Εκτεθειµένες σε κίνδυνο �αραµένουν οι ευάλωτες οµάδες 

Άµεσα µέτρα για να µην ακυρωθεί στην �ράξη η �ροστασία των �ιο 

ευάλωτων οµάδων αλλοδα�ών, ό�ως τα θύµατα ρατσιστικής βίας, θύµατα 

εµ�ορίας ανθρώ�ων, ειδικές κατηγορίες ανηλίκων και οι ασθενείς, καθώς 

και όσοι έχουν λάβει ειδική άδεια �αραµονής για ανθρω�ιστικούς λόγους 

ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη. 

Κατά την Αρχή, ο κίνδυνος είναι άµεσος ε�ειδή ο νέος Κώδικας 

Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, ο ο�οίος τέθηκε σε ισχύ την 1η 

Ιουνίου, �ροβλέ�ει µεν τη χορήγηση της ειδικής άδειας διαµονής, όµως, η 

ρύθµιση �ου θα υλο�οιεί αυτή την �ρόβλεψη δεν έχει ακόµη κατατεθεί στο 

Κοινοβούλιο.  

Ως εκ τούτου, ο Συνήγορος θεωρεί ότι �ρέ�ει, τουλάχιστον, να �αραταθεί η 

ισχύς της �ροηγούµενης διαδικασίας για τη χορήγηση άδειας διαµονής για 



ανθρω�ιστικούς λόγους µέχρι να υ�άρξει νέα συνολική νοµοθετική 

ρύθµιση. 

Το σχέδιο του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, �ου είχε 

κατατεθεί στη Βουλή, �ροέβλε�ε τη συνέχιση της χορήγησης άδειας 

διαµονής για ανθρω�ιστικούς λόγους. Μάλιστα, η �ροτεινόµενη ρύθµιση 

χορηγούσε αυτή την ειδική άδεια διαµονής, ε�ι�λέον, στα θύµατα και τους 

ουσιώδεις µάρτυρες ρατσιστικών �ράξεων, στους �ολίτες τρίτων χωρών �ου 

α�ασχολήθηκαν µε ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας και στους 

�ολίτες των ο�οίων η αίτηση για διεθνή �ροστασία α�ορρί�τεται. 

Ο Συνήγορος είχε εκφράσει ικανο�οίηση για την �ροτεινόµενη αλλαγή του 

µεταναστευτικού κώδικα και είχε �ροτείνει, για τη διευκόλυνση των 

αιτούντων �ου διαµένουν εκτός Αττικής και θα µ�ορούσαν να υ�αχθούν 

στις σχετικές διατάξεις, να �ροβλεφθεί η δυνατότητα υ�οβολής των 

σχετικών αιτήσεών τους στις οικείες α�οκεντρωµένες διοικήσεις. 

Ωστόσο, η Αρχή σηµειώνει ότι η αντι�αράθεση �ου σηµειώθηκε στη Βουλή, 

κατά τη σχετική συζήτηση, κατέληξε στην α�όσυρση ολόκληρου του άρθρου 

�ερί ανθρω�ιστικών λόγων, �ου δικαιολογούν ειδική άδεια διαµονής, µε 

α�οτέλεσµα να δηµιουργείται εν δυνάµει σηµαντικό κενό για τους 

αλλοδα�ούς �ου χρήζουν ειδικής �ροστασίας.  

Παρότι το υ�ουργείο είχε δεσµευθεί ότι θα ε�αναφέρει στη Βουλή τη 

ρύθµιση �ερί χορήγησης άδειας διαµονής για ανθρω�ιστικούς λόγους, αυτό 

δεν έχει γίνει µέχρι σήµερα. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ε�ιβεβληµένο να �αραταθεί η ισχύς της 

�ροηγούµενης διαδικασίας για τη χορήγηση άδειας διαµονής για 

ανθρω�ιστικούς λόγους, µέχρι να υ�άρξει νέα νοµοθετική ρύθµιση. Ε�ίσης, 

η Αρχή ζητά να θεσ�ιστεί, άµεσα, ειδική διάταξη �ου θα διευρύνει το �εδίο 

εφαρµογής της �ροστασίας για ανθρω�ιστικούς λόγους. 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Εθελούσιες ε7ιστροφές µεταναστών στις χώρες 

καταγωγής τους, 2.6.2014 

 

Με α�όφαση µεταξύ του υ�ουργού ∆ηµόσιας Τάξης και του ∆ΟΜ 

Τις εθελούσιες ε�ιστροφές µεταναστών στις χώρες καταγωγής τους 

αναλαµβάνει ο ∆ιεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης (∆ΟΜ) µε βάση την 

α�όφαση �ου υ�εγράφη µεταξύ του υ�ουργού ∆ηµόσιας Τάξης, Νίκου 

∆ένδια και του ε�ικεφαλής του Τµήµατος του ∆ΟΜ στην Ελλάδα, ∆ανιήλ 

Εσδρά. 

Η συγκεκριµένη δράση �εριλαµβάνει ενέργειες �ου µεταξύ άλλων 

αναφέρονται σε:  

Ενηµέρωση για τη δυνατότητα της εθελούσιας ε�ιστροφής 

Προετοιµασία για την ε�ιστροφή 

Υλο�οίηση της εθελούσιας ε�ιστροφής των υ�ηκόων τρίτων χωρών στις 

χώρες καταγωγής τους 

Υ�οδοχή τους στον τελικό τό�ο �ροορισµού τους και ε�ανένταξη στον 

κοινωνικό ιστό της χώρας τους. 

Ο συνολικός �ροϋ�ολογισµός για την εν λόγω δράση ανέρχεται στο ύψος 

των 13.000.000 ευρώ και συγχρηµατοδοτείται α�ό ευρω�αϊκούς �όρους 



(Ευρω�αϊκό Ταµείο Ε�ιστροφής) σε �οσοστό 75% και α�ό εθνικούς �όρους 

σε �οσοστό 25%. 

 

ΡΟΜΑ 

 

� ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Καταργείται το σχολείο-

φυλακή, 5.6.2014 

 

Το γνωστό ∆ηµοτικό - γκέτο κλείνει ε�ιτέλους α�ό το ελληνικό κράτος 

έ�ειτα α�ό εννιά χρόνια κινητο�οιήσεων και δύο καταδίκες της χώρας στο 

Ευρω�αϊκό ∆ικαστήριο. 

Χρειάστηκαν �ερί�ου εννιά χρόνια και δύο καταδίκες της Ελλάδας α�ό το 

Ευρω�αϊκό ∆ικαστήριο των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ�ου (Ε∆∆Α) µέχρι να 

α�οφασίσει ε�ιτέλους το ελληνικό κράτος να καταργήσει το 12ο ∆ηµοτικό 

Σχολείο Ασ�ρο�ύργου, το γνωστό σχολείο–γκέτο για τους Ροµά. 

Την α�όφαση υ�έγραψαν στις 12 Μαΐου ο ανα�ληρωτής υ�ουργός 

Οικονοµικών Χρ. Σταϊκούρας και ο υφυ�ουργός Παιδείας Σ. Κεδίκογλου 

(δηµοσιεύτηκε �ρόσφατα στη «∆ιαύγεια»). Πρακτικά, σηµαίνει ότι οι 

εγγεγραµµένοι µαθητές του σχολείου �ου δικαιώθηκαν στο Ε∆∆Α �ρέ�ει να 

εγγραφούν στο 11ο ∆ηµοτικό Σχολείο, ό�ως έχουν δηλώσει �ως ε�ιθυµούν 

µέσω του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συµφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ), 

�ου τους εκ�ροσω�εί νοµικά. 

Τα οργανικά κενά 

«Μ’ έναν χρόνο καθυστέρηση, η �ολιτεία σεβάστηκε ε�ιτέλους την α�όφαση 

του Ε∆∆Α. Ελ�ίζουµε ότι θα ε�ιβάλει στην �ράξη την ένταξη των �αιδιών 

Ροµά στο όµορο 11ο, ό�ως ζητήσαµε γρα�τώς α�ό τη ∆ιεύθυνση 

Πρωτοβάθµιας Εκ�αίδευσης ∆υτικής Αττικής α�ό τις 28 Οκτωβρίου», λέει 

στην «Εφ.Συν.» ο Παναγιώτης ∆ηµητράς α�ό το ΕΠΣΕ.  

Οσο για τους δασκάλους του σχολείου �ου χάνουν την οργανική τους θέση, 

θα το�οθετηθούν σε οργανικά κενά των σχολείων της �εριοχής, αφού 

ληφθεί υ�όψη η �ροτίµησή τους, ό�ως ενηµερώνει την «Εφ.Συν.» η 

∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκ�αίδευσης ∆υτικής Αττικής. 

Οι �ροσ�άθειες να λυθεί το �ρόβληµα του εκ�αιδευτικού α�οκλεισµού των 

Ροµά και του σχολείου–γκέτο στον Ασ�ρό�υργο κρατούν α�ό το 2005. 

Η �ρόταση να µεταστεγαστεί το 12ο στις εγκαταστάσεις του 11ου 

∆ηµοτικού, �ου λειτουργούσε µε κενές τις 8 α�ό τις 14 αίθουσες 

διδασκαλίας, και στη συνέχεια να συγχωνευτούν τα δύο σχολεία, 

�ροσέκρουσε στις σφοδρές αντιδράσεις µη Ροµά κατοίκων και της το�ικής 

αυτοδιοίκησης. Κατά της λειτουργίας του σχολείου �ροσέφυγαν στο Ε∆∆Α 

�ερί�ου 10 γονείς Ροµά, οι ο�οίοι δικαιώθηκαν. Ωστόσο, το ελληνικό 

κράτος αγνόησε την α�όφαση του ∆ικαστηρίου και δεν κατάργησε το 

σχολείο, γεγονός �ου οδήγησε σε νέες �ροσφυγές �ερί�ου 40 γονέων Ροµά 

στο Ε∆∆Α και δεύτερη καταδίκη της χώρας µας τον ∆εκέµβριο του 2012. 

Ερώτηση στη Βουλή 

Ακόµα και µετά τη δεύτερη καταδίκη, ο δήµαρχος Ασ�ρο�ύργου Ν. 

Μελετίου συνέχισε να ε�ιχειρεί να εµ�οδίζει την κατάργηση του σχολείου 

και την ένταξη των µαθητών στα άλλα σχολεία της �εριοχής. Μεταξύ άλλων, 

έστειλε εξώδικο κατά του διευθυντή της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας 



Εκ�αίδευσης, Κ. Αρκιτσαίου, ό�ου κατέκρινε την α�όφαση του Ε∆∆Α �ως 

«στηρίχθηκε σε ε�ιλεκτική �αρουσίαση» και ε�ικαλέστηκε εναντίον της 

ένταξης των µαθητών τον… αντιρατσιστικό νόµο «καθόσον [η α�όφαση] 

�ροσβάλλει έννοµα αγαθά όλων των �ληθυσµιακών οµάδων �ου διαβιούν 

στον Ασ�ρό�υργο, �λην των “ΡΟΜΑ”». 

Με χτεσινή ερώτησή τους �ρος τον υ�ουργό Παιδείας, οι βουλευτές της 

∆ΗΜΑΡ Μ. Γιαννακάκη και Μ. Ρε�ούση ρωτούν �οια µέτρα «θα ληφθούν 

ώστε να εξασφαλιστεί η α�ρόσκο�τη ένταξη [των µαθητών Ροµά] στο νέο 

σχολείο, µε δεδοµένη τη ρητή και α�ειλητική αντίθεση του ∆ήµου 

Ασ�ρο�ύργου, ώστε να µην ε�αναληφθούν αντιδράσεις ό�ως εκείνες του 

2005 �ου οδήγησαν στην �εριθωριο�οίηση των �αιδιών Ροµά σε σχολείο-

γκέτο». 

«Η εκ�αίδευση έκανε το καθήκον της µε την κατάργηση του σχολείου. Α�ό 

κει και �έρα, �ρέ�ει να κάνουν το καθήκον τους η το�ική αυτοδιοίκηση και 

άλλες υ�ηρεσίες. Οταν υ�άρχουν �ροβλήµατα στέγασης, ύδρευσης και 

�αροχής ηλεκτρισµού στους οικισµούς, η φοίτηση των Ροµά δεν 

διευκολύνεται», µας λέει ο Κ. Αρκιτσαίος. 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Πρόγραµµα για την ενδυνάµωση των νέων 

Ροµά, 4.6.2014 

 

Οι Ενωµένες Κοινωνίες των Βαλκανίων αναζητούν 20 νέους, ηλικίας 15 έως 

30+ ετών, για να συµµετάσχουν στο νέο τους �ρόγραµµα µε τίτλο 

«Υ�ερασ�ιστές των Ανθρω�ίνων ∆ικαιωµάτων» �ου αφορά στην ενδυνάµωση 

των νέων Ροµά και στη µετέ�ειτα αντιµετώ�ιση �ροβληµάτων των 

κοινοτήτων τους στην Ελλάδα, µέσω κατάρτισης �άνω στα ανθρώ�ινα 

δικαιώµατα και στην κατα�ολέµηση του ρατσισµού. 

Το �ρόγραµµα 

Το �ρόγραµµα φιλοδοξεί να α�οτελέσει θεµέλιο λίθο της δηµιουργία µιας 

οµάδας νέων Ροµά, οι ο�οίοι θα αξιο�οιηθούν ως ηγέτες της νεολαίας στις 

κοινότητές τους. Συγκεκριµένα, στόχος των «Υ�ερασ�ιστών των 

Ανθρω�ίνων ∆ικαιωµάτων» είναι οι συµµετέχοντες να ενηµερωθούν σχετικά 

µε τον εθελοντισµό και τα ανθρώ�ινα δικαιώµατα και, �αράλληλα, να 

α�οκτήσουν βασικές γνώσεις, εµ�ειρίες, στάσεις και εργαλεία, τα ο�οία θα 

χρησιµο�οιήσουν για να ανα�τύξουν ηγετικές ικανότητες και να αναλάβουν 

�ρωτοβουλίες σχετικά µε την ε�ίλυση των �ροβληµάτων �ου 

αντιµετω�ίζουν οι κοινότητες Ροµά στην Ελλάδα. 

Οι συµµετέχοντες 

Το �ρόγραµµα α�ευθύνεται σε 20 νέους, άντρες και γυναίκες, ηλικίας 15 

έως 30+ χρονών, Ροµά και µη Ροµά, µε εµ�ειρία σε ζητήµατα �ου αφορούν 

στους Ροµά. Οι συµµετέχοντες µ�ορεί να είναι νέοι Ροµά εκ�ρόσω�οι 

φορέων Ροµά ή και µέλη οργανώσεων/οµάδων �ου δραστηριο�οιούνται σε 

�ρογράµµατα για ευάλωτες κοινωνικά οµάδες. 

Αξίζει ωστόσο να σηµειωθεί ότι, σε κάθε �ερί�τωση οι συµµετέχοντες θα 

�ρέ�ει να διαθέτουν �ροηγούµενη σχετική εµ�ειρία και να µ�ορούν να 

δεσµευτούν ότι θα �άρουν µέρος σε όλες τις φάσεις του �ρογράµµατος  και 

ότι θα υλο�οιήσουν τις δράσεις µετέ�ειτα. 



Τα έξοδα µετακίνησης, διαµονής και διατροφής του σεµινάριο κατάρτισης 

στη Θεσσαλονίκη καλύ�τονται 100% α�ό το �ρόγραµµα. Στο τέλος του 

�ρογράµµατος θα δοθεί βεβαίωση- δί�λωµα συµµετοχής στους νέους �ου 

έλαβαν µέρος. 

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, �αρακαλούµε συµ�ληρώστε τη φόρµα 

συµµετοχής εδώ και α�οστείλατε info@usbngo.gr έως 14/6/2014. 

Το �ρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται α�ό το �λάνο «Roma Youth Action 

Plan» του Συµβουλίου της Ευρώ�ης. 

 

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ-∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 

 

 

� Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Φυλακές δύο ταχυτήτων, 

7.6.2014 

 

Η οµοσ�ονδία Σωφρονιστικών Υ�αλλήλων και η Πρωτοβουλία για τα 

∆ικαιώµατα των Κρατουµένων καταγγέλλουν τις άθλιες συνθήκες στις 

φυλακές. Οι έγκλειστοι στοιβάζονται σαν κοτό�ουλα ενώ υ�άρχουν κενές 

�τέρυγες λόγω υ�οστελέχωσης. 

Ενώ οι σωφρονιστικοί υ�άλληλοι ενηµέρωναν την αρµόδια ε�ιτρο�ή της 

Βουλής για τα �ροβλήµατα του κλάδου και την αθλιότητα των φυλακών, η 

Πρωτοβουλία για τα ∆ικαιώµατα των Κρατουµένων µε ανακοίνωσή της 

ε�ιβεβαίωνε όλη την αθλιότητα �ου βιώνουν οι κρατούµενοι. 

  

Μετά την ε�ίσκεψη µελών της Πρωτοβουλίας στις αγροτικές φυλακές 

Τίρυνθας και την κλειστή φυλακή Ναυ�λίου, άµεση και καθαρή ήταν η 

δια�ίστωση ότι ένα χάσµα χωρίζει τα δύο ιδρύµατα. «Στην αγροτική φυλακή 

Τίρυνθας µε χωρητικότητα 300 κρατουµένων, οι κρατούµενοι είναι µόλις 

138, ενώ η κλειστή φυλακή Ναυ�λίου µε την ίδια χωρητικότητα έχει 

υ�ερδι�λάσιο αριθµό κρατουµένων (622 κρατούµενοι), δείχνοντας ακριβώς 

�οια είναι η τιµωρητική και όχι σωφρονιστική �ολιτική του υ�ουργείου 

∆ικαιοσύνης». 

Αδειες οι αγροτικές 

 Η Πρωτοβουλία συνεχίζει: «Ερωτήµατα �ροκύ�τουν σχετικά µε τη 

διαδικασία µεταγωγής κρατουµένων στην αγροτική φυλακή, αφού αφενός 

αρκετοί κρατούµενοι, ενώ έχουν τις �ροϋ�οθέσεις �ου ορίζει ο νόµος, 

�αραµένουν στις κλειστές φυλακές και αφετέρου αρκετές αιτήσεις τους για 

µεταγωγή σε αγροτικές φυλακές αργούν �ολύ να εξεταστούν α�ό το αρµόδιο 

Κεντρικό Συµβούλιο Μεταγωγών. Ενώ στην αγροτική φυλακή υ�άρχει 

ε�ιστηµονικό �ροσω�ικό όλων των ειδικοτήτων (κοινωνικοί λειτουργοί, 

ψυχολόγος, εγκληµατολόγοι, ιατροί, γεω�όνοι) στην κλειστή φυλακή δύο 

και µόνο κοινωνικοί λειτουργοί, χωρίς ψυχολόγο, �ρέ�ει να 

αντιµετω�ίσουν τα σοβαρά �ροβλήµατα των κρατουµένων, αρκετοί α�ό τους 

ο�οίους είναι τοξικοεξαρτηµένοι. Χωρίς κανένα �ρόγραµµα, είτε 

εκ�αιδευτικό είτε θερα�ευτικό, οι κρατούµενοι αυτοί είναι α�λά 

“�εταµένοι” µέσα στη φυλακή. Μόνη µέριµνα τα ψυχοφάρµακα, �ου 

χορηγούνται µε µεγάλη ευκολία. Αντιθέτως, στην αγροτική φυλακή, οι 



κρατούµενοι α�ασχολούνται σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες 

�αράγοντας ουσιαστικά την τροφή τους και �ροµηθεύοντας άλλες φυλακές 

µε �ροϊόντα». 

Ανθρώ�ινη αξιο�ρέ�εια 

Στη συνέχεια η Πρωτοβουλία θυµίζει τις καταδίκες του Ευρω�αϊκού 

∆ικαστηρίου για τις συνθήκες κράτησης στην Ελλάδα και τονίζει την 

αναγκαιότητα να α�ο�οινικο�οιηθούν αδικήµατα, να εφαρµοστούν 

εναλλακτικές �οινές και να ενισχυθούν τα κίνητρα για µεταγωγές 

κρατουµένων ώστε να υ�άρχει τουλάχιστον το στοιχείο της ανθρώ�ινης 

αξιο�ρέ�ειας. Κι αν το αρµόδιο υ�ουργείο δεν λαµβάνει υ�όψη τις 

διαµαρτυρίες κρατουµένων, �αραθέτουµε εδώ α�όσ�ασµα α�ό την 

το�οθέτηση στη Βουλή του Σ. Καρακίτσου, �ροέδρου της Οµοσ�ονδίας 

Σωφρονιστικών Υ�αλλήλων Ελλάδας: 

«Για τη χωρητικότητα �ου αναφέρει το υ�ουργείο ∆ικαιοσύνης για τις 9.886 

θέσεις, εµείς έχουµε τις ενστάσεις µας ως εργαζόµενοι γιατί σ’ αυτόν τον 

αριθµό �ου σας εί�α συµ�εριλαµβάνονται οι δύο άδειες �τέρυγες του 

καταστήµατος κράτησης Νιγρίτας – Σερρών, οι τρεις άδειες �τέρυγες του 

καταστήµατος κράτησης Χανίων–Κρήτης, οι άδειες θέσεις στις αγροτικές 

φυλακές και στο κέντρο α�εξάρτησης τοξικοµανών του Ελαιώνα Θηβών. 

»Εξαιτίας της υ�οστελέχωσης �αραµένουν κενές οι �τέρυγες. Στο 

καινούργιο κατάστηµα Χανίων, ό�ου αυτή τη στιγµή “κρατούνται” 330 

κρατούµενοι, στοιβάζονται κυριολεκτικά 4 ή 5 στα κελιά, ενώ ακριβώς 

δί�λα τους υ�άρχουν 3 κενές �τέρυγες. Νοµίζω ότι αυτό είναι ενδεικτικό». 

Στη συνέχεια δε οι σωφρονιστικοί εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους για την 

α�όφαση να ξε�ουληθούν στο ΤΑΙΠΕ∆ χάρη ιδιωτικών συµφερόντων οι 

λιγοστές εκτάσεις των φυλακών.  

Η α�άντηση αναµένεται �λέον α�ό το υ�ουργείο ∆ικαιοσύνης, �ου αν δεν 

θέλει να δεσµευτεί α�έναντι στους κρατούµενους, µ�ορεί να το κάνει 

τουλάχιστον στους εργαζόµενους �ου υ�άγονται στο συγκεκριµένο αυτό 

υ�ουργείο. 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, «Άθλιες συνθήκες» στις ελληνικές φυλακές, 

η θέση των Σωφρονιστικών σε ε7ιτρο7ή της Βουλής, 3.6.2014 

 

Για τραγικές συνθήκες �ου ε�ικρατούν στα �ερισσότερα σωφρονιστικά 

καταστήµατα της χώρας και �ου �ολλές φορές, ό�ως υ�οστήριξαν, «αγγίζουν 

τα όρια της αθλιότητας», µίλησαν οι εκ�ρόσω�οι της Οµοσ�ονδίας 

Σωφρονιστικών Υ�αλλήλων �ου ενηµέρωσαν την αρµόδια ε�ιτρο�ή της 

Βουλής για τα �ροβλήµατα �ου αντιµετω�ίζουν. 

 «Η βία µεταξύ των κρατουµένων, οι συνθήκες κράτησης τους, οι 

διαφορετικές θρησκευτικές αντιλήψεις τους µαζί µε την ανύ�αρκτη 

ασφάλεια, είναι ένα εκρηκτικό µείγµα �ου θα οδηγήσει σε "Μαύρο 

Οκτώβρη". Θα καούν τον Οκτώβρη οι φυλακές θα το δείτε», ανέφερε 

χαρακτηριστικά ο αρχιφύλακας στην ψυχιατρική �τέρυγα Κορυδαλλού και 

συνδικαλιστής, Αντώνης Αραβαντινός. Και �ρόσθεσε: «Αυτό το κακό κλίµα 

�ου υ�άρχει στις φυλακές δεν α�οσυµ�ιέζεται. Μαζεύεται - µαζεύεται και 

κά�οια στιγµή θα εκραγεί. Ειδικά για τον Κορυδαλλό, το �ρόβληµα δεν 

είναι µόνο η ασφάλεια. Αν α�οφασίσουν όλοι οι κρατούµενοι µια µέρα να 



φτύσουν, θα �νιγούµε. Ζουν άνθρω�οι στις φυλακές �ου για να εξαγνιστούν 

στον Αλί, αυτοµαστιγώνονται. 

»Σε λίγο καιρό θα δείτε να γίνονται συµ�λοκές µεταξύ Σουϊτων και 

Σουνιτών. Έχουν θρησκευτικές διαφορές µεταξύ τους. Ήδη ξεκίνησαν οι 

κόντρες. Θα δείτε να γίνονται συµ�λοκές σε εµάς, για τον Αλλάχ τον δικό 

τους». 

«∆εν υ�άρχει σύστηµα ασφαλείας αλλά ανασφαλές σύστηµα κράτησης. 

Είµαστε εγκαταλελειµµένοι στην κυριολεξία. Η Αλβανία µε 4.000 

κρατουµένους έχει 2.000 υ�αλλήλους. Είχαµε το τελευταίο διάστηµα 110 

σηµαντικούς ξυλοδαρµούς σωφρονιστικών υ�αλλήλων α�ό κρατούµενους, µε 

α�οτέλεσµα ένα θάνατο συναδέλφου µας και δύο είναι ανά�ηροι στο 

καροτσάκι», υ�οστήριξε ο κ. Αραβαντινός. 

Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκαν και οι �εριγραφές των υ�όλοι�ων 

συνδικαλιστικών εκ�ροσώ�ων των σωφρονιστικών υ�αλλήλων. 

«Οι αριθµοί είναι ενδεικτικοί για την κατάσταση �ου ε�ικρατεί. Ο 

συνολικός αριθµός των κρατουµένων ξε�ερνά τις 12.500 όταν η συνολική 

χωρητικότητα �ου δίνει το ίδιο το υ�ουργείο ∆ικαιοσύνης, είναι 9.800 

κρατούµενοι. Στις φυλακές Αλικαρνασσού και του Κορυδαλλού η 

υ�ερ�λήρωση ξε�ερνά το 200%. Στον Κορυδαλλό αντιστοιχεί ένας 

σωφρονιστικός υ�άλληλος για 400 κρατούµενους �ου �ολλές φορές φτάνουν 

και τους 500», σηµείωσαν µεταξύ άλλων. 

Τέλος, εξέφρασαν την έντονη αντίθεση τους, κάνοντας λόγο για α�αράδεκτη 

α�όφαση της κυβέρνησης, για τη µεταφορά στο ΤΑΙΠΕ∆, εκτάσεων 730.000 

στρεµµάτων των Αγροτικών φυλακών Κασσάνδρας, οι ο�οίες δόθηκαν α�ό 

�αραχωρητήρια µονών του Αγίου Όρους και ανήκουν στο Υ�ουργείο 

∆ικαιοσύνης. 

 

 

 

 

 

ΥΓΕΙΑ 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Κόβουµε εξετάσεις, 7ληρώνουµε φάρµακα, 

6.6.2014 

Οι Ελληνες �ληρώνουν �ερισσότερα α�ό την τσέ�η τους για την �ερίθαλψή 

τους και κάνουν οικονοµία σε ανάγκες �ρόληψηςΑ�ότοµη στροφή �ρος το... 

2004 έκανε η Ελλάδα στον τοµέα της Υγείας κατά τη µνηµονιακή �ερίοδο. 

Η δηµόσια �ερίθαλψη, και δη η �ρωτοβάθµια, «�ετσοκόφτηκε» �ροκειµένου 

να �ιαστούν οι στόχοι �ου έθετε ως όρο η τρόικα. Την ίδια στιγµή χιλιάδες 

άνθρω�οι �ου έχασαν την εργασία τους και κατ' ε�έκταση την ασφαλιστική 

τους κάλυψη έµειναν εκτός συστήµατος, ενώ οι ασφαλισµένοι άρχισαν να 

έχουν µεγαλύτερες συµµετοχές στο κόστος της αγοράς φαρµάκων. Οι 

δια�ιστώσεις αυτές �ροκύ�τουν α�ό την ε�εξεργασία των δεδοµένων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ΟΟΣΑ. Συγκεκριµένα καταγράφεται δραµατική µείωση 

της δα�άνης Υγείας τόσο της δηµόσιας όσο και της ιδιωτικής. Την �ερίοδο 

2009-2012 η µείωση της συνολικής δα�άνης ανέρχεται σε 24,8%. 



Μεγαλύτερο µερίδιο στη µείωση έχει η δηµόσια δα�άνη (25,3%) έναντι της 

ιδιωτικής (20,6%). Σήµερα εκτιµάται ότι η αντίστοιχη συνολική µείωση 

υ�ερβαίνει το 30%. Η δηµόσια και ιδιωτική δα�άνη για τις υ�ηρεσίες 

�ρωτοβάθµιας �ερίθαλψης µειώθηκε κατά 41,1%. Πτωτική �ορεία είχε και 

η φαρµακευτική δα�άνη (ως και 31,2%), ενώ η νοσοκοµειακή µόλις 5,4%. 

«Μη ε�ιθυµητή µετακίνηση» 

«Αυτό συνέβη ε�ειδή η ιδιωτική δα�άνη µειώθηκε κατά 45,9% στην 

�ρωτοβάθµια, αλλά αυξήθηκε κατά 12,4% στη φαρµακευτική και κατά 

19,4% στη νοσοκοµειακή �ερίθαλψη. Μετακινήθηκε, δηλαδή, �ρος τα 

φάρµακα και τα νοσοκοµεία. Εχουµε φαινόµενα αντίστροφης 

υ�οκατάστασης �ου ωθούν το σύστηµα υγείας σε µη ε�ιθυµητή 

εξέλιξη»εξηγεί ο καθηγητής Οικονοµικών της Υγείας κ. Ιωάννης 

Κυριό�ουλος. Ειδικότερα η ιδιωτική δα�άνη Υγείας το 2012 (5.621,6 δισ. 

ευρώ) έ�εσε κάτω α�ό τα ε�ί�εδα του 2005 (7.440 δισ. ευρώ). Η δηµόσια 

δα�άνη Υγείας το 2012 (12.033,4 δισ. ευρώ) �λησίασε την αντίστοιχη του 

2006 (12.616 δισ. ευρώ). Συνολικά η δα�άνη Υγείας έ�εσε το 2012 (17.708,5 

δισ. ευρώ) κάτω α�ό τα ε�ί�εδα του 2005 (18.652 δισ. ευρώ). 

Μεγαλύτερο «στρα�άτσο» έφαγαν οι τοµείς της �ρωτοβάθµιας φροντίδας και 

του φαρµάκου. Στη µεν �ρωτοβάθµια φροντίδα η αντίστοιχη δα�άνη έ�εσε 

στα 3.621,48 δισ. ευρώ το 2012 α�ό 6.152,87 δισ. ευρώ το 2009. 

Η φαρµακευτική δα�άνη έφτασε το 2012 στα 4.458,1 δισ. ευρώ α�ό 6.480,31 

δισ. ευρώ �ου ήταν το 2009. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, το 2013 η αντίστοιχη 

δα�άνη �αρουσίασε �εραιτέρω �τώση φτάνοντας στα 4.050 δισ. ευρώ, κυρίως 

ε�ειδή µειώθηκε η δηµόσια δα�άνη (2,5 δισ. ευρώ α�ό 2,957 δισ. ευρώ το 

2012 και 5,144 δισ. ευρώ το 2009). Η ιδιωτική φαρµακευτική δα�άνη το 

2013 εκτιµάται ότι �αρουσίασε εξαιρετικά µικρή αύξηση σε σχέση µε το 

2012. Το 2013 οι Ελληνες �λήρωσαν 1,550 δισ. ευρώ για τα φάρµακά τους, 

ενώ το 2012 είχαν �ληρώσει 1.501 δισ. ευρώ και το 2009 1,336 δισ. ευρώ. 

Βάσει των εκτιµήσεων η συµµετοχή των �ολιτών στο κόστος της 

φαρµακευτικής �ερίθαλψης έφτασε το 2013 στο 38,3% α�ό 33,7% �ου ήταν 

το 2012 και 20,6% το 2009 

Ελαφρώς µειωµένη σε σχέση µε το 2009 (9.247 δισ. ευρώ) εµφανίζεται η 

δα�άνη της νοσοκοµειακής �ερίθαλψης (8.748,57 δισ. ευρώ το 2012). 

Ωστόσο α�ό το 2010 και µετά εµφανίζει ελάχιστα ανοδική τάση, κάτι το 

ο�οίο σηµαίνει ότι οι �ολίτες στρέφονται για την κάλυψη των βασικών 

αναγκών τους στα νοσοκοµεία, ακόµη και για �ροβλήµατα υγείας �ου θα 

έ�ρε�ε να αντιµετω�ίζονται σε δοµές �ρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. Και 

στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ όµως δεν υ�άρχει «έκρηξη» καθώς �ολύς κόσµος 

έµεινε τα τελευταία χρόνια χωρίς ασφαλιστική κάλυψη (υ�ολογίζονται στα 

δύο εκατοµµύρια άτοµα) και δεν είχε �ρόσβαση σε αυτά �αρά µόνο αν 

ε�ρόκειτο για ε�είγον �εριστατικό ή �λήρωνε ο ίδιος τη νοσηλεία του. 

Αλλαγές ε�ίκεινται �αράλληλα στην �ρόσβαση των ανασφαλίστων στο ΕΣΥ. 

Με α�όφαση των υ�ουργών Υγείας και Εργασίας τα νοσοκοµεία του ΕΣΥ θα 

δέχονται στο εξής δωρεάν ανασφάλιστους �ολίτες υ�ό την �ροϋ�όθεση ότι 

θα έχουν �αρα�εµ�τικό α�ό γιατρό του Πρωτοβάθµιου Εθνικού ∆ικτύου 

Υγείας (ΠΕ∆Υ) 

Αύξηση ιδιωτικών �ληρωµών 

Στο κοµµάτι της �ρωτοβάθµιας φροντίδας µεγαλύτερη µείωση σηµειώνεται 



στην ιδιωτική δα�άνη (45,9%), δηλαδή εκεί ό�ου οι �ολίτες �ληρώνουν α�ό 

την τσέ�η τους διαγνωστικές και άλλες εξετάσεις. Η δηµόσια δα�άνη ε�ίσης 

µειώθηκε αλλά όχι στον ίδιο βαθµό (33,7%) 

Στη φαρµακευτική �ερίθαλψη καταγράφεται µείωση της δηµόσιας δα�άνης 

κατά 42,5% και αύξηση της ιδιωτικής κατά 12,4%. Η αύξηση των ιδιωτικών 

�ληρωµών δεν θεωρείται �αράλογη, αφού αυξήθηκαν οι συµµετοχές των 

ασφαλισµένων στα φάρµακα, και αρκετά σκευάσµατα εντάχθηκαν στην 

αρνητική λίστα, δηλαδή έ�αψαν να α�οζηµιώνονται α�ό τους 

ασφαλιστικούς οργανισµούς 

Στη νοσοκοµειακή �ερίθαλψη υ�άρχει µικρότερη µείωση της αντίστοιχης 

δηµόσιας δα�άνης σε σχέση µε τους άλλους δύο τοµείς (10,1%), σηµειώνεται 

όµως σηµαντική αύξηση της ιδιωτικής δα�άνης (19,4%). 

Η συµµετοχή των �ολιτών στο κόστος της φαρµακευτικής �ερίθαλψης 

αυξήθηκε στο 33,7% το 2012 α�ό 20,6% �ου ήταν το 2009 και σε αυτό της 

νοσοκοµειακής �ερίθαλψης (ιδιωτικές �ληρωµές και �αρα�ληρωµές, τα 

γνωστά και ως «φακελάκια») έφτασε το 2012 στο 20,2% α�ό 16% �ου ήταν το 

2009. Αντιθέτως, µειώθηκε η συµµετοχή τους στην �ρωτοβάθµια �ερίθαλψη 

(59,4% το 2012 α�ό 64,6% το 2009). 

Σηµείο των καιρώ 

Παραµελούν τα δόντια του 

Α�ό την ε�εξεργασία των δεδοµένων της ΕΛΣΤΑΤ και του ΟΟΣΑ �ροκύ�τει 

ένα ακόµη σοβαρό και ανησυχητικό για τη δηµόσια υγεία συµ�έρασµα. Την 

τελευταία τριετία οι Ελληνες έκαναν οικονοµία σε υλικά και υ�ηρεσίες, η 

έλλειψη των ο�οίων δεν είχε άµεση ε�ί�τωση στην υγεία τους. Ετσι 

�αραµέλησαν τη στοµατική υγιεινή τους, �εριόρισαν σηµαντικά τις 

�ρολη�τικές και τις διαγνωστικές εξετάσεις, την αγορά θερα�ευτικών 

συσκευών, καθώς και τις ε�ισκέψεις στους γιατρούς. 

Συγκεκριµένα, α�ό το 2009 ως το 2012 η δα�άνη των �αραϊατρικών 

εξετάσεων µειώθηκε κατά 50,5%, της οδοντιατρικής �ερίθαλψης κατά 50%, 

των ιατρικών υ�ηρεσιών κατά 44,6%, των θερα�ευτικών συσκευών και 

εξο�λισµού κατά 30,2% και των διαγνωστικών εργαστηρίων κατά 26. 

Στον αντί�οδα βρίσκονται η αγορά φαρµάκων (11,1%), η ιδιωτική 

νοσοκοµειακή �ερίθαλψη (19,6%) και η δηµόσια νοσηλευτική �ερίθαλψη 

(34%). 

 

 

� REAL, Στοιχεία-σοκ για τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας, 

4.6.2014 

Συγκλονιστικά στοιχεία για το µέγεθος της α�άτης σε Μονάδες Ψυχικής 

Υγείας Νοµικών Προσώ�ων Ιδιωτικού ∆ικαίου µη κερδοσκο�ικού 

χαρακτήρα, �ου χρηµατοδοτούνται α�ό εθνικούς και κοινοτικούς �όρους, 

φέρνουν στο φως οι έλεγχοι του υ�ουργείου Υγείας, καθώς, ό�ως 

α�οδεκνύεται, ένας στους τρεις ασθενείς -ό�ως έχουν δηλωθεί α�ό τις 

Μονάδες Ψυχικής Υγείας και έως τον έλεγχο �ληρώνονταν- στην 

�ραγµατικότητα δεν υ�άρχει. ∆ηλαδή, σε �οσοστό 34,6% των δηλωθέντων 

ΑΜΚΑ είναι ανύ�αρκτοι. 

Σύµφωνα µε το �όρισµα της ∆ιεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, �ου �αρουσίασε 

σήµερα η υφυ�ουργός Υγείας, Ζέττα Μακρή, έ�ειτα α�ό έλεγχο στα αρχεία 



68 φορέων, ΝΠΙ∆ µη κερδοσκο�ικού χαρακτήρα, οι ο�οίοι λειτουργούν 272 

µονάδες για ψυχικά �άσχοντες, 12.000 ασθενείς δεν υ�άρχουν, καθώς τα 

ΑΜΚΑ ήταν ανύ�αρκτα ή άκυρα, ενώ βρέθηκαν και ΑΜΚΑ �ου ανήκαν σε 

νεκρούς και δηλώνονταν µετά το θανατό τους. Αξιοσηµείωτο είναι και το 

γεγονός ότι σε �εραιτέρω έλεγχο στο ενα�οµείναν 66,36% των έγκυρων 

ΑΜΚΑ, των αρχικών δηλωθέντων α�ό τους Φορείς, �ου α�οζηµιώνονταν, 

�οσοστό 12% των στοιχείων �ου �έρασαν τους �ροηγούµενους ελέγχους 

είναι, ε�ίσης, άκυρο.  

Το σχετικό �όρισµα έχει ήδη α�οσταλεί στο Σώµα Ε�ιθεωρητών Υ�ηρεσιών 

Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) για την �εραιτέρω διερεύνηση και τον 

καταλογισµό �οσών, �ου α�οτελούν ζηµιά για το ∆ηµόσιο, καθώς και στις 

εισαγγελικές Αρχές για τη διερεύνηση ύ�αρξης τυχόν �οινικών 

αδικηµάτων. 

Υ�ήρχαν ενδείξεις �αρατυ�ιών, γι αυτό όλες οι ε�ιχορηγήσεις δίνονταν µε 

ε�ιφύλαξη, ανέφερε η υφυ�ουργός, σηµειώνοντας ότι µε τον νέο τρό�ο 

χρηµατοδότησης των Μονάδων, η σ�ατάλη �εριορίστηκε κατά 30.000.000 

ευρώ, (α�ό 90.000.000 ευρώ) και µε τους �εραιτέρω ελέγχους, αναµένεται 

�εραιτέρω συρρίκνωσή της. 

Οι έλεγχοι κατέστησαν εφικτοί και α�οτελεσµατικοί µε τη χορήγηση άδειας 

α�ό την ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσω�ικού Χαρακτήρα, 

η ο�οία εδόθη τον Α�ρίλιο του 2014. Τα στοιχεία, �ου ελέγχθηκαν 

αφορούσαν τους ασθενείς �ου ε�ισκέ�τονται ή διαµένουν σε µονάδες 

ψυχικής υγείας και υ�οβάλλονται, µηνιαίως, στο Υ�ουργείο, �ροκειµένου 

να καλύ�τονται οι δα�άνες ανά ασθενή, µε βάση τον Αριθµό Μητρώου 

Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). 

Ειδικότερα, η αρµόδια υ�ηρεσία του Υ�ουργείου Υγείας, διενήργησε έλεγχο 

σε συνολικά 37.154 δηλωθέντες, ως ψυχικά �άσχοντες, οι ο�οίοι 

εξυ�ηρετήθηκαν α�ό τις ε�ιχορηγούµενες Μονάδες Ψυχικής Υγείας των 

ΝΠΙ∆ µη κερδοσκο�ικού χαρακτήρα. Τον Μάιο του 2014, ζητήθηκαν α�ό 

τις Μονάδες τα �λήρη στοιχεία των ασθενών �ου ε�ισκέφτηκαν ή διέµειναν 

στις Μονάδες, κατά τη διάρκεια του δεκαµήνου (Ιούλιος 2013 – Α�ρίλιο 

2014). Με την υ�οβολή των νέων α�οκωδικο�οιηµένων ΑΜΚΑ 

δια�ιστώθηκε ότι αυτοµάτως, ο αριθµός των ασθενών µειώθηκε κατά 7.577, 

δηλαδή α�ό 37.154 ΑΜΚΑ, οι ασθενείς �εριορίστηκαν σε 29.577 ΑΜΚΑ.  

Η ∆ιεύθυνση ε�εξεργάστηκε τα α�οκωδικο�οιηµένα ΑΜΚΑ, α�ό τα ο�οία 

3.481 ήταν άκυρα. Ο αριθµός των ασθενών µετά τον �ρώτο έλεγχο 

�εριορίστηκε κατά 11.058 άτοµα, δηλαδή �οσοστό �ερί�ου 30%. 

Ακολούθησε δεύτερος έλεγχος σε συνεργασία µε την Ηλεκτρονική 

∆ιακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η∆ΙΚΑ), ώστε να γίνει 

διασταύρωση για το υ�όλοι�ο 70% των ΑΜΚΑ �ου �αρέµειναν. Ο έλεγχος 

της Η∆ΙΚΑ ΑΕ αφαίρεσε άλλους 1.285 ΑΜΚΑ ως άκυρους, δηλαδή το 

συνολικό �οσοστό των ασθενών �ου δεν υ�ήρχαν µειώθηκε κατά 12.000 

άτοµα (37.154 αρχικά, 24.283 ΑΜΚΑ µετά τους δύο ελέγχους), �οσοστό 

άκυρων ΑΜΚΑ 33,33%. 

Περαιτέρω έλεγχος στα έγκυρα ΑΜΚΑ, �οσοστό 66,36% των αρχικών 

δηλωθέντων α�ό τους Φορείς, α�έδειξε ότι και εκεί, 12% (τµήµα του 

66,36%) των στοιχείων �ου �έρασαν τους �ροηγούµενους ελέγχους, είναι 

ε�ίσης άκυρο. Ενδεικτικά: 30,54% των ΑΜΚΑ, �ου δηλώθηκαν, δεν 



ανήκουν στους ασθενείς στους ο�οίους φαίνεται να �αρέχονται υ�ηρεσίες 

α�ό τις Μονάδες, 18,85% των ασθενών λαµβάνουν υ�ηρεσίες α�ό 

�ερισσότερες της µίας µονάδες ίδιου ή διαφορετικού τύ�ου, τον µήνα 

αναφοράς, γεγονός για το ο�οίο έχει δοθεί εντολή διενέργειας ε�ιτό�ιων 

ελέγχων, 7,86% των ασθενών �ου διαµένουν σε µονάδες ψυχικής υγείας 

στεγαστικού τύ�ου ε�ισκέ�τονται και λαµβάνουν υ�ηρεσίες και α�ό 

µονάδες ανοικτού τύ�ου, ό�ως Κέντρα Ηµέρας, Κινητές Μονάδες.  

Συνε�ώς καταβάλλονται χρήµατα για τον ίδιο ασθενή σε �ολλές µονάδες. 

Ελέγχεται �εραιτέρω το είδος των �αρεχοµένων υ�ηρεσιών, ώστε να 

δια�ιστωθεί η �οικιλότητα τους. Ποσοστό 1,31% των ασθενών διαµένουν 

ταυτόχρονα σε δύο µονάδες στεγαστικού τύ�ου (οικοτροφεία, ξενώνες, 

�ροστατευµένα διαµερίσµατα), 1,01% των ΑΜΚΑ αντιστοιχίζονται µε µη 

έγκυρα βάσει των στοιχείων της Η∆ΙΚΑ ΑΕ, ενώ 40,42% των ΑΜΚΑ δεν 

εµφανίζουν �ρόβληµα. 

Μετά την ολοκλήρωση του αρχικού �ορίσµατος, η αρµόδια Υ�ηρεσία θα 

�ροβεί στον άµεσο συµψηφισµό των �οσών �ου �ροκύ�τουν α�ό τα 

ευρήµατα, καθώς και στη διασταύρωση των στοιχείων των ευρηµάτων και µε 

τον ΕΟΠΥΥ γιατί ενδεχοµένως ε�ιβαρύνεται και o Οργανισµός. 

 

 

 


