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Α. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

Α.1. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Μνημόνιο Συνεργασίας με Κέντρο Έρευνας για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)1 

Εστιάζοντας στην ανάγκη προάσπισης της έμφυλης ισότητας όπως και στην 

καταπολέμηση των συναφών διακρίσεων στον τομέα των Μέσων, η Γενική 

Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας υπέγραψε στις 18.02.2016 με το Κ.Ε.Θ.Ι. 

Μνημόνιο Συνεργασίας. Ο κύριος στόχος αυτής της συνεργασίας έγκειται στην 

προώθηση της ισότητας των φύλων, στην άρση των στερεοτύπων στα ΜΜΕ, όπως και 

στην καταπολέμηση της αναπαραγωγής σεξιστικών μηνυμάτων ή προκατειλημμένου 

λόγου που θίγουν την αξιοπρέπεια του ατόμου με κριτήριο την ταυτότητα φύλου ή 

τον σεξουαλικό προσανατολισμό.  

Σε αυτό το πλαίσιο, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας επικουρεί τον 

φορέα στην υλοποίηση του έργου για την «Πρόληψη και Καταπολέμηση του σεξισμού 

και των διακρίσεων σε θέματα ταυτότητας φύλου» συμμετέχοντας και στη 

Συμβουλευτική Επιτροπή υπό την εποπτεία του Κ.Ε.Θ.Ι. για την εφαρμογή του. Το 

πρόγραμμα περιλαμβάνει την υλοποίηση επιμόρφωσης με την οπτική του φύλου 

(gender mainstreaming) σε επαγγελματίες των Μέσων με τη διενέργεια σεμιναρίων, 

όπως και την εκπόνηση σχετικού εγχειριδίου, το οποίο θα αποτελέσει το προϊόν 

σχετικής έρευνας στο πεδίο των ΜΜΕ για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση αυτών 

των αρνητικών φαινομένων.  

Παράλληλα, έχουν συμφωνηθεί οι ακόλουθες υπο-δράσεις: 

1. Ανάπτυξη συνεργασίας με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τον 

σχεδιασμό ενεργειών για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την άρση 

των έμφυλων στερεοτύπων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

2. Ανάπτυξη συνεργασίας με στόχο την ένταξη της διάστασης του φύλου στο 

περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας των ΜΜΕ και την πρόληψη και 

καταπολέμηση των σεξιστικών αντιλήψεων. 

3. Διαβούλευση με στόχο την καταγραφή προτάσεων και την πραγματοποίηση 

θεσμικών παρεμβάσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόληψη και η 

καταπολέμηση αναπαραγωγής σεξιστικών μηνυμάτων, καθώς επίσης 

προκειμένου να προάγεται ο σεβασμός της αξιοπρέπειας του ατόμου 

ανεξαρτήτως φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού. 

                                                           
1
 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δράση έχει ενταχθεί ως προτεραιότητα στο διατομεακό Σχέδιο Δράσης 

για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (2014-2016) υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με ορίζοντα υλοποίησης και στα επόμενα έτη. 
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4. Ανάληψη πρωτοβουλιών προβολής και διάχυσης των ερευνητικών πορισμάτων 

του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας για το θεματικό πεδίο «Φύλο και 

ΜΜΕ». 

5. Συνδιοργάνωση ενεργειών δημοσιότητας για την ευαισθητοποίηση των 

επαγγελματιών στο πεδίο των ΜΜΕ, καθώς και του ευρύτερου κοινού σε 

θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης σεξιστικών συμπεριφορών. 

6. Ανάπτυξη συνεργασίας για τη διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων από το 

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας για το θεματικό πεδίο «Φύλο και ΜΜΕ» . 

 

Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας για τον Επικοινωνιακό Σχεδιασμό της προσφυγικής και 

Μεταναστευτικής Πολιτικής2 

Προκειμένου να υπάρξει μια στοχευμένη αντιμετώπιση των επικοινωνιακών αναγκών 

που προκύπτουν κατά την άσκηση της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής 

στην Ελλάδα, συγκροτήθηκε ένας εξειδικευμένος διοικητικός τομέας με τίτλο 

«Υπηρεσία Επικοινωνιακού Σχεδιασμού Προσφυγικής κ                                                                                               

αι Μεταναστευτικής Πολιτικής», ο οποίος υπάγεται στη Γενική Γραμματεία 

Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΦΕΚ Σύστασης Β’ 1279/2016). 

Η κύρια αποστολή της Υπηρεσίας έγκειται στο σχεδιασμό και αποτελεσματικό 

συντονισμό των επικοινωνιακών δράσεων των συναρμόδιων πολιτικών και 

στρατιωτικών αρχών, φορέων και υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή 

της προσφυγικής και μεταναστευτικής πολιτικής της χώρας, στα πλαίσιο υποστήριξης 

του έργου του Κυβερνητικού Συμβουλίου Προσφυγικής και Μεταναστευτικής 

Πολιτικής (Π.Υ.Σ. 7 της 19/03/2016, ΦΕΚ Α’ 43/2016). Πιο αναλυτικά, η Ειδική 

Υπηρεσία αναλαμβάνει τα εξής: 

1 Το σχεδιασμό και αποτελεσματικό συντονισμό των επικοινωνιακών δράσεων των 

συναρμόδιων πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, φορέων και υπηρεσιών που είναι 

υπεύθυνες για την εφαρμογή της προσφυγικής και μεταναστευτικής πολιτικής της 

χώρας, στα πλαίσιο υποστήριξης του έργου του Κυβερνητικού Συμβουλίου 

Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής (Π.Υ.Σ. 7 της 19/03/2016, ΦΕΚ Α’ 

43/2016) 

2. Την ενημέρωση των εκπροσώπων των ελληνικών και διεθνών μέσων μαζικής 

ενημέρωσης για θέματα σχετικά με την προσφυγική και μεταναστευτική πολιτική 

3. Την έκδοση ανακοινώσεων, Δελτίων Τύπου, στοιχείων και ενημερώσεων του 

Κυβερνητικού Συμβουλίου Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής 

 

                                                           
2
 Εντάσσεται επίσης ως προτεραιότητα στο διατομεακό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου (2014-2016) με ορίζοντα υλοποίησης και στα επόμενα έτη. 
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Συμμετοχή σε προεργασίες για την Επικοινωνιακή Στρατηγική του Συμβουλίου κατά 

του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας 

 

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας είχε παρουσία στις συναντήσεις 

του νεοσύστατου Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ΕΡΣΜ) 

και συμμετείχε ενεργά στις διαδικασίες προεργασίας και επιλογής κοινωνικού 

μηνύματος στο πλαίσιο της Επικοινωνιακής του Στρατηγικής. Συγκεκριμένα, το ΕΣΡΜ 

ανέλαβε (με χρηματοδότηση του Κ.Ε.Θ.Ι.) την επικοινωνιακή στρατηγική με ειδική 

στόχευση στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την ένταξη των 

προσφυγόπουλων στα ελληνικά σχολεία. Με υποβολή παρατηρήσεων επί του 

περιεχομένου από τη ΓΓΕΕ και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες φορείς 

διαμορφώθηκε τηλεοπτικό σποτ αυτής της θεματικής. 

 

Προπαρασκευαστικός Σχεδιασμός για τη διενέργεια online σεμιναρίων σε παιδιά και 

νέους στο πλαίσιο της Παιδείας στα Μέσα (Media Literacy)3 

 

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας εισάγεται δυναμικά στο πεδίο της 

Παιδείας στα Μέσα και προετοιμάζει online μαθήματα ειδικά προσαρμοσμένα στο 

νεανικό κοινό, αλλά και για ενήλικες, τα οποία θα εξοικειώσουν τους 

εκπαιδευόμενους με τα σύγχρονα δεδομένα χρήσης των ψηφιακών μέσων. Τα 

εξειδικευμένα μαθήματα θα ενισχύσουν τις δεξιότητες χρήσης τους, όπως και θα 

«οχυρώσουν» τους χρήστες, έναντι των αρνητικών φαινόμενων που προκύπτουν στο 

χώρο του διαδικτύου (όπως ρητορική μίσους, εκφοβισμός, ψευδείς ειδήσεις). 

Αναλυτικότερα, τα MOOCS (Massive Open Online Courses), σε συνεργασία με το 

Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού συνιστούν μια 

καινοτόμα εκπαιδευτική δράση - βασιζόμενη σε υλικό της UNESCO, προσαρμοσμένου 

στην ελληνική πραγματικότητα- για την εξοικείωση με τα μέσα ενημέρωσης στο 

πλαίσιο της δια βίου μάθησης για παιδιά και για νέους σχετικά με τις λειτουργίες, τις 

πρακτικές, τα μηνύματα και το περιεχόμενο των Μέσων. Η δράση εντάσσεται στο 

ευρύτερο πλαίσιο ανοικτών δράσεων για την εκπαίδευση στα μέσα επικοινωνίας στην 

ψηφιακή εποχή. Απευθύνεται σε παιδιά – χρήστες των ψηφιακών μέσων στην Ελλάδα 

και την ελληνική ομογένεια (μέσω των Γραφείων Τύπου Eξωτερικoύ), ως εκ τούτου 

προωθεί την ελληνική γλώσσα και πολυμορφία, ενισχύει την εθνική πολιτισμική 

ταυτότητα, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ενδυνάμωση του διαπολιτισμικού 

διαλόγου μέσα από τις αφηγηματικές αναπαραστάσεις και τα μηνύματα στα ΜΜΕ. Η 

εν λόγω δράση στοχεύει στη προώθηση των δικαιωμάτων αλλά και των υποχρεώσεων 

                                                           
3
 Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη δράση έχει ενταχθεί στο διατομεακό Σχέδιο Δράσης για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων. 
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που έχουν τα παιδιά, οι έφηβοι και οι νέοι στη ψηφιακή εποχή, στην καταπολέμηση 

του ψηφιακού χάσματος και στην προσέγγιση μιας ενεργούς πολιτειότητας. Σε αυτό 

το πλαίσιο, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να αναπτύξουν το προσωπικό αίσθημα 

ευθύνης σε σχέση με τη συμπεριφορά που επιδεικνύουν κατά τη χρήση του 

διαδικτύου, όπως και να δραστηριοποιηθούν με δική τους πρωτοβουλία, όταν 

εντοπίζουν αρνητικά φαινόμενα, προκειμένου να αρθούν. 

 

Ενεργοποίηση Ηλεκτρονικού Μητρώου (Online Media)- 

Διαφάνεια και διασφάλιση πνευματικών δικαιωμάτων 

 

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας επιχειρεί με καινοτόμο τρόπο να 

προσεγγίσει τη ρύθμιση του ηλεκτρονικού τοπίου των Μέσων στην Ελλάδα, 

προάγοντας το αίτημα για επίτευξη διαφάνειας, μέσα από την έναρξη λειτουργίας και 

την καθιέρωση του ηλεκτρονικού μητρώου (online media). Πρόκειται για μια 

πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2016 (ως απόρροια του Ν.4339/2015) και περιλαμβάνει 

τη διαμόρφωση μίας διαδικτυακής πλατφόρμας, όπου θα καταχωρούνται σε ειδικές 

μερίδες τα στοιχεία των Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων. Η εισαγωγή στο μητρώο 

είναι προαιρετική, ωστόσο συνδέεται με τη παροχή συγκεκριμένων οφελών προς τα 

Μέσα που θα ανταποκρίνονται δια της εγγραφής τους, αφού θα αποκτούν το έννομο 

δικαίωμα για την απορρόφηση κρατικής διαφήμισης σε ένα ρυθμιζόμενο, δίκαιο και 

διαφανές πλαίσιο. Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα χρήσης στα εγγεγραμμένα 

μέλη ενός ειδικού λογαριασμού, που θα λειτουργεί ως παρατηρητήριο και 

λογοκλοπής (plagiarism), αποτελώντας μία πρωτοποριακή για τα ελληνικά, αλλά και 

ευρωπαϊκά δεδομένα, προσέγγιση του φαινομένου. Το εν λόγω λογισμικό θα 

επιτρέπει σε όλα τα εγγεγραμμένα μέλη τη δυνατότητα να ελέγχουν σε πραγματικό 

χρόνο, εάν το δημοσιογραφικό περιεχόμενο έχει επαναδημοσιευτεί αλλού στο 

διαδίκτυο, χωρίς τη δική τους έγκριση, προσφέροντας τους παράλληλα τα κατάλληλα 

ψηφιακά εργαλεία για να το αναφέρουν και να το αντιμετωπίσουν, διασφαλίζοντας 

έτσι τα πνευματικά τους δικαιώματα.  
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Α.2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Α.2.1. Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων 

Το Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων είναι υπεύθυνο α) για την 

παρακολούθηση της οπτικοακουστικής ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας, της 

εφαρμογής της στη χώρα μας β) την παρακολούθηση του οπτικοακουστικού τομέα σε 

εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο και γ) τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκές-διεθνείς δομές 

και οργανισμούς. Στο πλαίσιο αυτών των αρμοδιοτήτων πραγματεύεται θέματα που 

εμπίπτουν στον τομέα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με ειδική εστίαση 

στον τομέα των Μέσων. Κατά το έτος 2016 συγκεκριμένα, το Τμήμα προέβη στις 

ακόλουθες σχετικές δράσεις: 

i. Ενέργειες για την υποστήριξη της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις Οπτικοακουστικές 

Υπηρεσίες με συνεισφορά σε νομοθετικά κείμενα της Ε.Ε. 

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας έχει συνδράμει ενεργά και 

ουσιαστικά στη συζήτηση επί του κειμένου της πρόταση Οδηγίας για τις απαιτήσεις 

προσβασιμότητας σε προϊόντα και υπηρεσίες (Proposal for a Directive on the 

approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member 

States as regards the accessibility requirements of products and services-European 

Accessibility Act-EAA). Η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

αφορά στον προσδιορισμό των προτύπων τυποποίησης που θα πρέπει να πληρούν 

προϊόντα και υπηρεσίες, ώστε να είναι προσβάσιμα σε ΑμεΑ. Τα ανωτέρω προϊόντα 

και οι υπηρεσίες εμπίπτουν σε διάφορους τομείς (μεταφορές, κτιριακές 

εγκαταστάσεις, τερματικά, οπτικοακουστικές υπηρεσίες, e-books κ.α.).  

Σημειώνεται ότι παρά την αρχική ενσωμάτωση των οπτικοακουστικών υπηρεσιών στο 

πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης Οδηγίας, παρατηρήθηκαν αντιδράσεις από 

κράτη-μέλη, τα οποία δεν επιθυμούν την ένταξή τους, υποστηρίζοντας ότι η 

προσβασιμότητα στις οπτικοακουστικές υπηρεσίες θα πρέπει να ρυθμίζονται 

αποκλειστικά τομεακά και συγκεκριμένα από την εξειδικευμένη Οδηγία για τις 

Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων (2010/13/ΕΕ-AVMSD). Σε αυτό το πλαίσιο, η 

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, διαμέσου του Τμήματος, έλαβε 

σαφή θέση υπέρ της συμπερίληψης των οπτικοακουστικών υπηρεσιών στην Οδηγία 

EAA (European Accessibility Act) με κύριο στόχο τη σφαιρική και ολοκληρωμένη 

προάσπιση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ. Το αντεπιχείρημα Της ΓΓΕΕ έγκειται στο 

διαφορετικό προσανατολισμό των δύο νομοθετικών κειμένων, καθώς η υπό 

επεξεργασία νέα Οδηγία (European Accessibility Act) ενέχει τεχνικό χαρακτήρα και 

στοχεύει στην εναρμόνιση των τεχνολογικών προτύπων των κρατών/μελών ως προς 

την προσβασιμότητα, ενώ η Οδηγία AVMS ρυθμίζει περισσότερο θέματα 

οπτικοακουστικού περιεχομένου, προστασίας των ευπαθών ομάδων και συντονισμού 
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των μηχανισμών επιτήρησης ως προς την τήρηση της εφαρμογής των διατάξεων 

Παράλληλα, το Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων διατύπωσε και την 

ανάγκη επαναφοράς του άρθρου 7 στην τομεακή οδηγία  AVMS (2010/13/ΕΕ) -το 

οποίο είχε απαλειφθεί κατά τη διαδικασία αναθεώρησής της- υπογραμμίζοντας ότι οι 

διατάξεις θα πρέπει να έχουν πιο αναλυτικό και δεσμευτικό χαρακτήρα και ως εκ 

τούτου απέστειλε συγκεκριμένες προτάσεις για τον εμπλουτισμό του άρθρου. 

Πράγματι, έως τώρα οι Οπτικοακουστικές Υπηρεσίες παραμένουν στο πεδίο ρύθμισης 

της Οδηγίας για την Προσβασιμότητα (EAA), όπως και επανήλθε το άρθρο 7 στην πιο 

πρόσφατη πρόταση για την αναθεωρημένη εκδοχή της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες 

Οπτικοακουστικών Μέσων (2010/13/ΕΕ). 

ii. Αίτημα επαναφοράς ρυθμίσεων για την Παιδεία στα Μέσα (Media Literacy) στην 

Οδηγία για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων (2010/13/ΕΕ) 

Σε επίπεδο ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής πολιτικής, η Υπηρεσία μας, ως καθ' ύλην 

αρμόδια για την αναθεώρηση της Οδηγίας AVMSD 2010/ΕΕ/13, έχει εισηγηθεί την 

επαναφορά της διάταξης για την «παιδεία στα μέσα» (media literacy) στο νέο 

κείμενο της Οδηγίας. Ειδικότερα, η Υπηρεσία έχει εκφράσει την αντίθεσή της στην 

αφαίρεση διατάξεων σχετικών με την παιδεία στα μέσα από το Άρθρο 33, καθώς και 

από την Αιτιολογική Έκθεση. Η περίληψη αναφορών για την παιδεία στα μέσα 

κρίνεται σκόπιμη, καθώς αποτελεί προαπαιτούμενο μηχανισμό πρόληψης και 

αυτοπροστασίας για τους χρήστες -και δη τους ανηλίκους- στο πλαίσιο της άσκησης 

του θεμελιώδους δικαιώματος για την ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία. Στο 

ίδιο πλαίσιο, η Ελλάδα έχει προτείνει τη διεύρυνση του κοινού-στόχου σε συναφές 

περιβάλλον, όπως γονείς, εκπαιδευτικούς, καθώς και τη βιομηχανία των ΜΜΕ και 

τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου στο πλαίσιο δράσεων αυτορρύθμισης, ως 

άμεσα εμπλεκόμενοι στη διαδικασία διάδοσης της πληροφορίας. Η πρόταση της 

Ελλάδας για επαναφορά της διάταξης περί «παιδείας στα μέσα» στην εν λόγω 

Οδηγία, συνεπικουρείται και από την Επιτροπή Πολιτισμού (CULT Committee), και 

έχει λάβει τη δέσμευση της Επιτροπής για την διόρθωση επί του κειμένου.  

 

iii. Κατάρτιση Εκθέσεων/ Συνεισφορές σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς 

 

 Σύνταξη Ενημερωτικής Έκθεσης για τις πολιτικές και πρακτικές της ΓΓΕΕ υπέρ 
των ΑΜΕΑ στον τομέα αρμοδιότητάς της ΓΓΕΕ (ύστερα από αίτημα του 
Υπουργείου Εργασίας), για να ενσωματωθούν στη σχετική έκθεση για τα ΑμεΑ 
που θα αποσταλεί στον οργανισμό FRA μέσω του Κέντρο Ευρωπαϊκού 
Συνταγματικού Δικαίου και της Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου 

 Σύνταξη Ενημερωτικής Έκθεσης για τις πολιτικές και πρακτικές της ΓΓΕΕ υπέρ 

των ΑΜΕΑ στον τομέα αρμοδιότητάς της ΓΓΕΕ, για να αποσταλούν στον 

οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων FRA (Fundamental Rights Agency), 
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διαμέσου του Υπουργείου Εσωτερικών. Επισημαίνεται ότι όσον αφορά στο 

θέμα διασφάλισης των δικαιωμάτων των ΑμεΑ περιγράφηκαν όσα 

καταγράφονται στην ενότητα i. (βλ. σελ. 5) Επιπλέον, το Τμήμα 

Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων αποτελεί σημείο επαφής, εντός της 

ΓΓΕΕ, για θέματα εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 

δικαιώματα ατόμων με αναπηρία 

 Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου της Ad Hoc Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για 

θέματα Ρομά και Ταξιδευτών (CAHROM) του Συμβουλίου της Ευρώπης για το 

Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών σχετικά με την κατάσταση των 

Ρομά και Ταξιδευτών στο πλαίσιο ανόδου του Ρατσισμού και της ξενοφοβίας-

ειδική καταγραφή στην ενότητα για τα media, ως προς τις υποχρεώσεις των 

Μέσων κατά τη διαχείριση και προβολή ζητημάτων που αφορά στους Ρομά 

και Ταξιδευτές 

 Αποστολή σχολίων επί της σύστασης 388 (2016) του Κογκρέσου Τοπικών και 

Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την 

κατάσταση των Ρομά και Ταξιδευτών στο πλαίσιο ανόδου του ρατσισμού και 

της ξενοφοβίας (μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών) και προβολή του ρόλου 

των Μέσων στη διαχείριση των φαινομένων 

 

iv. Δράσεις και Συνεισφορές στο πλαίσιο προετοιμασίας και συμμετοχής στην 10η και 

11η συνάντηση ολομέλειας (Plenary Session) της Διευθύνουσας Επιτροπής για τα 

Μέσα και την Κοινωνία της Πληροφορίας (Steering Committee on Media and 

Information Society – CDMSI) του Συμβουλίου της Ευρώπης 

 

 Εκπροσώπηση της χώρας στην 1η συνάντηση της Επιτροπής για την 

Πολυφωνία & τη Διαφάνεια στην ιδιοκτησία των Μέσων (MSI-MED) στο 

πλαίσιο της  CDMSI (Διευθύνουσα Επιτροπή για τα Μέσα & την Κοινωνία της 

Πληροφορίας), του Συμβουλίου της Ευρώπης (Στρασβούργο 22-23.03.2016.)  

 Υποβολή Ενημερωτικής Έκθεσης για τα ζητήματα της Πολυφωνίας, της 

Ελευθερίας Έκφρασης και της Ασφάλειας των Δημοσιογράφων εν όψει της 

10ης Συνάντησης της Επιτροπής CDMSI 

 Συμμετοχή στο θεματικό workshop για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων στο 

πλαίσιο της 10ης Συνάντησης της Επιτροπής CDMSI με τίτλο “How to protect 

journalists and other media actors in Europe: implementing Council of Europe 

standards" 

 Συμμετοχή στις συζητήσεις της 11ης Συνάντησης της Επιτροπής CDMSI 

αναφορικά με τα κατωτέρω σχέδια ψηφισμάτων του Συμβουλίου της 

Ευρώπης: 

-Draft feasibility study on a standard-setting instrument on media coverage of 
elections with a specific focus on gender equality 
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- Draft recommendation of the Committee of the Ministers on media pluralism 
and transparency of media ownership 
 

 

v. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα/σεμινάρια/διασκέψεις 

 

 Συμμετοχή σε κλειστή Ημερίδα του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής & 

Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), με τίτλο «Παρατηρητήριο για την 

Πολυφωνία στα Μέσα Επικοινωνίας 2016» (14 Σεπτεμβρίου 2016)  

 Συμμετοχή σε κλειστή ημερίδα του ΕΛΙΑΜΕΠ, με τίτλο «Ευρωπαϊκά  

Δικαστήρια, Νέες Τεχνολογίες και Θεμελιώδη Δικαιώματα» (9 Δεκεμβρίου 

2016) 

 Συμμετοχή στη Διάσκεψη που διοργάνωσε η Σλοβάκικη Προεδρία του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των ανηλίκων με θέμα 

«Προστασία των Ανηλίκων – Συγκλίσεις στη Νομοθεσία» (Μπρατισλάβα, 15-

16.9.2016) και συγκρότηση ενημερωτικής έκθεσης αναφορικά με τα 

πεπραγμένα της Διάσκεψης 

 

vi. Λοιπές Πρωτοβουλίες Τμήματος Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων στον τομέα 

προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

 

 Σύνταξη και αποστολή Προτάσεων του Τμήματος για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 

για τα Δικαιώματα του Παιδιού.  Κατόπιν υποβολής 5 προτάσεων, επελέγη η 

συμμετοχή του Τμήματος στην επιστημονική επιμέλεια της σχεδιαζόμενης 

δράσης «Ανοικτά Μαζικά Διαδικτυακά Μαθήματα για την Παιδεία στα Μέσα 

και την Πληροφορία» (MOOCS - Massive Open Online Courses) σε συνεργασία 

με την UNESCO Paris και την Πάντειο, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και 

Πολιτισμού (βλ. σ. 3) 

 Αποστολή Ενημερωτικού Σημειώματος του Τμήματος προς αρμοδίους φορείς 

για την παιδεία στα ΜΜΕ σχετικά με προτεινόμενες δράσεις για τον εορτασμό 

της Παγκόσμιας Εβδομάδας για την Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία 

της UNESCO. Επικοινωνία-follow up με διάφορους φορείς (πχ. Συνήγορο του 

Παιδιού, Βουλή, Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση) (18.10.2016) 

 Μελέτη Προτάσεων για συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και την 

Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση σχετικά με ζητήματα οπτικοακουστικής 

παιδείας 

 Ενημέρωση μελών της CDMSI, Διευθύνουσας Επιτροπής για τα Μέσα & την 

Κοινωνία της Πληροφορίας του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη 

διοργάνωση του Σχολείου Δημοσιογράφων του Πολυεθνικού Κέντρου 

Επιχειρήσεων στο Κιλκίς (βλ. επίσης σελ. 12) και ευρύτερη κοινοποίηση του 

προγράμματος και σε εγχώριο  και διεθνές επίπεδο. 
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Α.2.2. Τμήμα Νέων Μέσων 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το Τμήμα Νέων Μέσων συμμετείχε στις 

ακόλουθες θεματικές που σχετίζονται με την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων:  

i. Συμμετοχή στα κατωτέρω σχεδία Ψηφισμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης:  

 

 Τροπολογία επί σχεδίου Σύστασης για το Διαδίκτυο των Πολιτών του 

συμβουλίου της Ευρώπης 

 Συγκριτική Μελέτη του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης περί 

φραγής, διήθησης και απόσυρσης παρανόμου διαδικτυακού περιεχομένου 

στις 47 χώρες-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έκθεση περί Ελλάδας - 

Ερωτηματολόγιο σχετικά με τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το 

Διαδίκτυο των Πολιτών 

 Υποβολή παρατηρήσεων στα κείμενα της 10ης συνάντησης ολομέλειας 

(Plenary Session) της Διευθύνουσας Επιτροπής για τα Μέσα και την Κοινωνία 

της Πληροφορίας (Steering Committee on Media and Information Society – 

CDMSI), Στρασβούργο, 28 Ιουνίου – 1 Ιουλίου 2016 

 

Ειδικότερα :  

 Υποβολή παρατηρήσεων για συμμετοχή στο εργαστήριο με θέμα ‘’How to 

protect journalists and other media actors in Europe: implementing Council of 

Europe standards" 

 Υποβολή παρατηρήσεων στο Draft recommendation of the Committee of 

Ministers to member States on Internet intermediaries (MSI-NET (2016)05) 

 

ii. Υποβολή παρατηρήσεων στα κείμενα της 11ης συνάντησης ολομέλειας (Plenary 

Session) της Διευθύνουσας Επιτροπής για τα Μέσα και την Κοινωνία της Πληροφορίας 

(Steering Committee on Media and Information Society – CDMSI), Στρασβούργο, 29 

Νοεμβρίου - 02 Δεκεμβρίου 2016.  

Ειδικότερα :  

 Draft Recommendation of the Committee of Ministers to Member States on 

Internet Intermediaries (MSI-NET(2016)05) 

 Draft Report on the Human Rights Dimensions of Algorithms (MSI-NET(2016)06) 

 Draft Guidelines on the protection of individuals with regard to the processing 

of personal data in a world of Big Data (T-PD-BUR(2015)12Rev3) 

 

Επισημαίνεται ότι προκειμένου να υπάρχει συντονισμός με τυχόν συναρμόδιους 

φορείς έγινε επικοινωνία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, την Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806a7ccb
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806a7ccc
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806b727b
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Επικοινωνιών. Όσες παρατηρήσεις ή σχόλια υποβλήθηκαν έχουν ληφθεί υπόψη 

και στις παρατηρήσεις του Τμήματος. 

 iii. Μελέτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την φραγή, διήθηση και απόσυρση 

παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου 

 Διάχυση της Συγκριτικής μελέτης του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της 

Ευρώπης σχετικά «με την φραγή, διήθηση και απόσυρση παράνομου 

διαδικτυακού περιεχομένου» στις 47 χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης 

στους αρμόδιους φορείς προς υποβολή σχολίων και σύνταξη σχετικής 

απάντησης προς την ΜΕΑ της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, η οποία 

περιλαμβάνει τις παρατηρήσεις των φορέων καθώς και της Διεύθυνσης.  

 

iv. Συμπλήρωση ΕρωτηματολογίουΕιδικού Εισηγητού του Συμβουλίου της Ευρώπης για 
την προώθηση και προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία της γνώμης και της 
έκφρασης.  

 

v. Συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, διεθνή φόρα  

   Ελλάδα  

 Παρακολούθηση κεντρικής εκδήλωσης για τον εορτασμό της «Ημέρας 

Ασφαλούς Διαδικτύου» (9.2.2016), η οποία διοργανώθηκε από Ελληνικό 

Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου.  

 Συμμετοχή στην ετήσια συνεδρία του Συμβουλευτικού Οργάνου του Ελληνικού 

Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου με θεματικές που σχετίζονται με την χρήση του 

διαδικτύου από ανήλικους, και ειδικότερα σε ζητήματα προστασίας 

πνευματικών δικαιωμάτων και προσωπικών δεδομένων.  

 Παρακολούθηση ημερίδας τεχνολογιών διαχείρισης οπτικών δικτύων 

(3.11.2016) 

 Συνέδριο για το Internet of Things 

 Το δίκαιο στην ψηφιακή εποχή (14/10/2016), το οποίο οργανώθηκε από τον 

Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και την Νομική Σχολή του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θεματικές που εστίαζαν μεταξύ άλλων σε 

θέματα διεθνούς δικαίου του Κυβερνοχώρου, στις σύγχρονες προκλήσεις της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στη χρήση ηλεκτρονικών μέσων στην 

πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος.  

 

  Ε.Ε. 

 

 Εκπροσώπηση της Υπηρεσίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης και Ενημέρωση 

σχετικά με τη 10η συνάντηση ολομέλειας (Plenary Session) της Διευθύνουσας 

Επιτροπής για τα Μέσα και την Κοινωνία της Πληροφορίας (Steering 
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Committee on Media and Information Society – CDMSI), Στρασβούργο, 28 

Ιουνίου - 01 Ιουλίου 2016 

 Εκπροσώπηση της Υπηρεσίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης και Ενημέρωση 

σχετικά με τη 11η συνάντηση ολομέλειας (Plenary Session) της Διευθύνουσας 

Επιτροπής για τα Μέσα και την Κοινωνία της Πληροφορίας (Steering 

Committee on Media and Information Society – CDMSI), Στρασβούργο, 29 

Νοεμβρίου - 02 Δεκεμβρίου 2016 

 

Άλλα διεθνή φόρα 

 Συμμετοχή εκπροσώπου Υπηρεσίας μας στις εργασίες του EuroDIG 2016 

(European Dialogue on Internet Governance  (Βρυξέλλες, 9-10 Ιουνίου 2016) 

την περιφερειακή συνάντηση του παγκόσμιου Internet Governance Forum (IGF) 

 

 

Α.2.3 Κοινές Δράσεις Τμήματος Νέων Μέσων και  

Τμήματος Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων 

i. Προετοιμασία σχεδίου Υπουργικής Απόφασης για τη σήμανση καταλληλότητας 

περιεχομένου τις κατά-παραγγελία (on-demand) Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων4 

Στο πλαίσιο παρακολούθησης του σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που 

επανεισάχθηκε ως διαδικασία την άνοιξη του 2016, η ΓΓΕΕ διατύπωσε την πρόθεσή 

της να επανεκκινήσει τη διαδικασία σχεδιασμού Υπουργικής Απόφασης, για την 

ειδικότερη ρύθμιση των κατά παραγγελία υπηρεσιών, ως προς τη διάσταση της 

προστασίας των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο. Σημειώνεται ότι η δράση αυτή 

είχε ενταχθεί στον αρχικό προσδιορισμό των δράσεων των δημοσίων φορέων για το 

διάστημα 2014-2016, ύστερα από πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για συμμετοχή των υπουργείων σε ένα 

ενιαίο σχέδιο αναφορικά με την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην 

Ελλάδα.  

Η Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης χειρίζεται τα ζητήματα που άπτονται της Οδηγίας 

2010/13/ΕΕ για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων (ΥΟΜ), μεταξύ των οποίων 

συγκαταλέγεται και η προστασία ανηλίκων. Με την απόφαση αυτή επιχειρείται να 

καλυφθεί ένα κενό ως προς την ειδικότερη ρύθμιση των κατά παραγγελία 

οπτικοακουστικών υπηρεσιών που ενθαρρύνεται στο πλαίσιο της Οδηγίας ΥΟΜ, η 

οποία βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης. Σημειώνεται ότι το μοναδικό εγχώριο 

                                                           
4
 Συμμετοχή μελών των δύο Τμημάτων ως εκπροσώπων της ΓΓΕΕ, στην ομάδα εργασίας για την 

επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης για  Δικαιώματα του Ανθρώπου (2014-2016) υπό την εποπτεία του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στο ίδιο πλαίσιο, συμμετοχή με 
υποβολή σχολίων στην υποομάδα ΕΣΡΜ (Εθνικό Συμβούλιο για την καταπολέμηση του Ρατσισμού και 
της μισαλλοδοξίας) για την επικοινωνιακή του στρατηγική. 
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νομοθετικό κείμενο που υφίσταται έως τώρα για τη σήμανση καταλληλότητας 

περιεχομένου είναι η Υπουργική Απόφαση 6128/2000, η οποία αφορά μόνο στις 

γραμμικές υπηρεσίες. Η υλοποίηση της δράσης θα προχωρήσει κατά το έτος 2017, 

ακολουθώντας τις σχετικές εξελίξεις στην τρέχουσα διαδικασία αναθεώρησης, η 

οποία θα οριστικοποιήσει τις υποχρεώσεις ρύθμισης των παρόχων ως προς το ζήτημα 

της προστασίας των ανηλίκων. 

Σημειώνεται ότι έως τώρα έχει πραγματοποιηθεί μελέτη βέλτιστων πρακτικών που 

τηρούνται από άλλα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη ως βάση για τη σύνταξη Υπουργικής 

Απόφασης ως προς τη σήμανση καταλληλότητας περιεχομένου σε παρόχους κατά 

παραγγελία υπηρεσιών (on-demand services). Σε αυτό το πλαίσιο, έχει διαμορφωθεί 

ερωτηματολόγιο και εξετάζεται το ενδεχόμενο αποστολής στους εγχώριους παρόχους 

κατά παραγγελία υπηρεσιών, προκειμένου να μας γνωστοποιήσουν τα μέτρα που 

λαμβάνουν έως τώρα για την προστασία των ανηλίκων με βάση τη σήμανση του 

περιεχομένου. 

ii. Εκπαίδευση σε ζητήματα Ασφάλειας Δημοσιογράφων 

Συμμετοχή με την ιδιότητα του παρατηρητή, δύο (2) εκπροσώπων της Γενικής 

Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στο Πιλοτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

για την Προστασία των Δημοσιογράφων σε Εμπόλεμες Ζώνες, που διοργάνωσε το 

Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (ΠΚΕΕΥΕ) στο 

Κιλκίς (14-18.11.2016). Αναλυτικότερα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εν λόγω 

συμμετοχή εντάσσεται στο γενικότερο ενδιαφέρον που επιδεικνύει η Γενική 

Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για το ζήτημα της Ασφάλειας των 

Δημοσιογράφων, με μία ευρύτερη προοπτική σε σχετικές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει ο δημοσιογραφικός κλάδος σε περιοχές της υφηλίου, όπου υπάρχουν 

ζώνες ενόπλων συγκρούσεων (conflict zones)5. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την 

«Προστασία των Δημοσιογράφων σε εμπόλεμες ζώνες» (“Journalist Protection in 

conflict areas- Course 2016¨), συγκεκριμένα, στο όποιο συμμετείχαν εκπρόσωποι 

κυρίως από τη Νιγηρία και την Κίνα, πραγματεύθηκε τα εξής θέματα: εξοικείωση με 

τις αρχές του ΟΗΕ, της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και των Αποστολών Υποστήριξης της Ειρήνης, 

καθώς και με τις Γενικές Αρχές του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου των Ένοπλων 

Συρράξεων, θέματα προστασίας και αυτοάμυνας, ιατρική αυτοπερίθαλψη στο πεδίο, 

προληπτικά μέτρα προστασίας της υγείας, θέματα υγιεινής, επιδημιολογίας και 

περιβάλλοντος, διαχείριση άγχους, πολιτισμική συνειδητότητα, θέματα ειρήνης και 

ασφάλειας σε σχέση με το φύλο, ορολογία και προστασία έναντι αυτοσχέδιων 

εκρηκτικών μηχανισμών και μη εκραγέντος πολεμικού υλικού και διάθεση 

αχρησιμοποίητου εκρηκτικού πολεμικού υλικού, προσωπική εξάρτυση προστασίας, 

κατάλογος απαραίτητου εξοπλισμού και επιβίωση ομήρων. 

                                                           
5
 Το ΠΚΕΕΥΕ υπό την αιγίδα του ΓΓΕΘΑ, το οποίο ακολουθεί τα τρέχοντα πρότυπα πιστοποίησης (ΝΑΤΟ-

ΟΗΕ-ΟΑΣΕ), παρέχει πολύπλευρη πρακτική εκπαίδευση σε ενδιαφερόμενους διεθνώς. 
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Λοιπές Δράσεις/Συνεισφορές 

 Κοινή συνεισφορά σε συμπληρωματική συνάντηση Ανθρώπινης Διάστασης του 

ΟΑΣΕ στη Βιέννη (14-15 Απριλίου 2016), με θέμα «Πολιτικές και στρατηγικές 

για την περαιτέρω προώθηση της ανεκτικότητας και της μη διακριτικής 

μεταχείρισης» 

 Υποβολή παρατηρήσεων εν όψει του Policy debate to the Education, Youth, 
Culture and Sport Council meeting (30-31 May 2016) του Συμβουλίου 
Υπουργών, με ειδική εστίαση στην κυκλοφορία του οπτικοακουστικού 
περιεχομένου και στη δυνατότητα ευρείας πρόσβασης σε αυτό (δικαίωμα 
πρόσβασης στην πληροφόρηση) 

 Συνεισφορά στην ανοικτή Διαβούλευση του DG Just της Ευρωπαικής 

Επιτροπής “Media Freedom & Pluralism”, ενόψει του 2016 Annual Colloquium 

on Fundamental Rights (20.07.2016). Τα αποτελέσματα της Διαβούλευσης 

είναι διαθέσιμα από τον ιστότοπο του DG: 

      http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=31690. 

Οι θεματικές, οι οποίες τέθηκαν στον πλαίσιο της διαβούλευσης αφορούσαν 

στο δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης, της ανεξαρτησίας των ΜΜΕ, της 

παιδείας στα Μέσα, καθώς και οι διαστάσεις της διαφάνειας του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος των οργανισμών ΜΜΕ και του ρόλου των 

ραδιοτηλεοπτικών φορέων.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=31690
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Α.3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

Α.3.1. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων 

 

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων για το έτος 2016 προχώρησε στις εξής δράσεις: 

 

i. Χειρισμός και διεκπεραίωση αιτημάτων ξένων ΜΜΕ για ρεπορτάζ με θέμα την 
προσφυγική κρίση  

 

Η κλιμάκωση της προσφυγικής κρίσης το καλοκαίρι του 2015 αύξησε κατακόρυφα 

τον αριθμό των σχετικών αιτημάτων μέχρι τον Απρίλιο του 2016, οπότε και άρχισαν 

να διαφαίνονται τα πρώτα θετικά σημάδια από την εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-

Τουρκίας για το προσφυγικό. Η καθημερινή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο νυν 

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, με το Γραφείο του Εκπροσώπου του 

Συντονιστικού Οργάνου για τη Διαχείριση της Προσφυγικής Κρίσης, καθώς και με τα 

Υπουργεία Εσωτερικών (Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ.), Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής (Λιμενικό Σώμα), διασφάλισαν τον ταχύ και άρτιο χειρισμό των 

σχετικών αιτημάτων. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να επισημανθεί και η τακτική 

συνεργασία με το Γραφείο Τύπου της Frontex στη Βαρσοβία, όχι μόνο στο στενό 

πλαίσιο της διαχείρισης αιτημάτων ξένων ΜΜΕ, αλλά και για την ανταλλαγή 

ενημέρωσης και επικαιροποίησης στατιστικών στοιχείων. 

Αναλυτικότερα, κατά το 2016, το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων διαχειρίστηκε 1.284 

αιτήματα ξένων δημοσιογράφων και συνεργείων κινηματογράφησης/ φωτογράφησης 

διεθνών ΜΜΕ με σκοπό την πραγματοποίηση ρεπορτάζ και τη διεξαγωγή 

συνεντεύξεων με την πολιτική ηγεσία και άλλους αρμόδιους φορείς σχετικά με: 

 

α) Την παράνομη είσοδο των προσφύγων και των μεταναστών στην Ελλάδα. 

β) Τις συνθήκες φιλοξενίας/κράτησης και διαβίωσής τους. 

γ) Τη διαδικασία καταγραφής και ταυτοποίησης των στοιχείων τους. 

δ) Τη συνεργασία με τον οργανισμό Frontex κ.λπ. 

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων έλαβε μέριμνα για τη 

διευθέτηση της διαδικασίας μετάβασης και πρόσβασης των ως άνω δημοσιογράφων 

και συνεργείων σε περιοχές υψηλού ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα δε στην Ειδομένη, στη 

Λέσβο, στην Κω καθώς και στη Χίο.  

Παράλληλα, έντονο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον κατεγράφη για την εξασφάλιση 

άδειας επιβίβασης σε σκάφη του Λιμενικού Σώματος ή της Frontex για την 
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παρακολούθηση πλωτών περιπολιών, τα οποία υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με τις 

κατά τόπους συναρμόδιες Υπηρεσίες. 

Τα άνωθι αιτήματα προέρχονταν από ΜΜΕ 47 χωρών, οι οποίες παρατίθενται με 

αλφαβητική σειρά: Αίγυπτος, Αργεντινή, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία-

Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Εσθονία, 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ιορδανία, Ιρλανδία, 

Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Καναδάς, Κίνα, Κολομβία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, 

Λιθουανία, Μαρόκο, Μεξικό, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Π.Γ.Δ.Μ., Πολωνία, 

Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχία, 

Φινλανδία, Χιλή. 

Τα αιτήματα από Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και 

Γαλλία αποτέλεσαν την πλειοψηφία, καταδεικνύοντας το σταθερό ενδιαφέρον της 

κοινής γνώμης στις χώρες αυτές για τις εξελίξεις στο μέτωπο της προσφυγικής κρίσης. 

Ενδεικτικά, αναφέρουμε αριθμό αιτημάτων ανά χώρα: Γερμανία 222, Ηνωμένο 

Βασίλειο 201, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 180 και Γαλλία 111.  

 

Η κατανομή των αιτημάτων ανά μήνα επίσης παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς 

παρακολουθεί τις πολιτικές εξελίξεις και τις αυξομειώσεις στις αφίξεις προσφύγων 

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ενδεικτικά, σημειώνουμε ότι το Φεβρουάριο 

χειριστήκαμε 210 αιτήματα, το Μάρτιο 238, τον Απρίλιο 143, ενώ τον Νοέμβριο μόλις 

59 και το Δεκέμβριο 24).  

 

ii. Θεματικό Σεμινάριο, στο πλαίσιο της Λέσχης της Βενετίας, με τίτλο: «Προσφυγική 

και μεταναστευτική κρίση: Αντιμετωπίζοντας ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα»  

Με τη συμμετοχή άνω των 60 Γενικών Διευθυντών και επικεφαλής υπηρεσιών 

επικοινωνιακής πολιτικής 23 χωρών-μελών της ΕΕ και προς ένταξη κρατών, 

υψηλόβαθμων εκπροσώπων ευρωπαϊκών οργάνων (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

Συμβούλιο και Επιτροπή), καθώς και μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και think 

tanks, πραγματοποιήθηκε στη Λέσβο, το Σάββατο 9 Απριλίου, θεματικό σεμινάριο της 

Λέσχης της Βενετίας6 με τίτλο «Προσφυγική και μεταναστευτική κρίση: 

Αντιμετωπίζοντας ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα».  

                                                           
6
 Η επονομαζόμενη Λέσχη της Βενετίας (Club of Venice/Club de Venise) αποτελεί ένα άτυπο forum 

επαφών και συναντήσεων, στο οποίο μετέχουν ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματούχοι των υπηρεσιών 
επικοινωνιακής πολιτικής των χωρών-μελών της ΕΕ και των υπό ένταξη κρατών, καθώς και των 
ευρωπαϊκών οργάνων (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Επιτροπή).  Ιδρυθείσα το 1986 υπό την 
αιγίδα της τότε Ιταλικής Προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Λέσχη αποσκοπεί στη διασφάλιση της 
βέλτιστης ανταλλαγής ενημέρωσης και εμπειρίας στους τομείς της πληροφόρησης και της 
επικοινωνιακής πολιτικής, σε άτυπο και ‘off-the-record’ επίπεδο, ώστε να υπάρχει πλήρης ελευθερία 
έκφρασης και κριτικής. Βλ. σχετικά: https://clubofvenice.wordpress.com/  

https://clubofvenice.wordpress.com/
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Το σεμινάριο, που συνδιοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και 

Επικοινωνίας (Γ.Γ.Ε.Ε.) και τη Λέσχη της Βενετίας, με την ευγενική χορηγία της Aegean 

Airlines, διατμήθηκε σε δύο ενότητες, ήτοι σε:  

- Θεματική επίσκεψη (field trip), που περιλάμβανε: 

α) Πλωτή περιπολία με σκάφος ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος (Λ/Σ) 

β) Μετάβαση στο Κέντρο Καταγραφής και Ταυτοποίησης Υπηκοότητας στη Μόρια 

γ) Μετάβαση στο Κέντρο Ανοιχτής Φιλοξενίας στο Καρά Τεπέ 

- Συζήτηση / Στρογγυλή Τράπεζα 

Τη θεματική επίσκεψη ακολούθησε συζήτηση με ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των 

συμμετεχόντων, στο πλαίσιο της οποίας ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και 

Επικοινωνίας, κ. Λευτέρης Κρέτσος, καθώς και ο Εκπρόσωπος Τύπου του 

Συντονιστικού Οργάνου Διαχείρισης της Προσφυγικής Κρίσης, κ. Γιώργος Κυρίτσης, 

πραγματοποίησαν σύντομες παρουσιάσεις.  

Συγκεκριμένα: 

- Ο κ. Κρέτσος επεσήμανε το ρόλο και τη συμβολή της ΓΓΕΕ στην επικοινωνιακή 

διάσταση της διαχείρισης της προσφυγικής και μεταναστευτική κρίσης. Παράλληλα, 

υπογράμμισε τη θεαματική αύξηση του ενδιαφέροντος των διεθνών ΜΜΕ για τις 

εξελίξεις επί του ζητήματος εντός της ελληνικής επικράτειας, παραθέτοντας 

ενδεικτικά στοιχεία. 

- Ο κ. Κυρίτσης αναφέρθηκε στην αποστολή και τη λειτουργία του Συντονιστικού 

Οργάνου και στους άξονες δράσης της ελληνικής πολιτείας ως προς τη διαχείριση του 

προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος. Επιπλέον, υπογράμμισε την ήπια και 

«μη-βίαιη» προσέγγιση της ελληνικής πλευράς, πρόσθεσε δε ότι η αλληλεγγύη, ο 

επιμερισμός των βαρών, η υιοθέτηση κοινών πολιτικών και ο σεβασμός τόσο του 

διεθνούς όσο και του ευρωπαϊκού δικαίου αποτελούν τη μοναδική απάντηση στην 

ακροδεξιά και στην ξενοφοβία που υπονομεύουν το κοινό ευρωπαϊκό εγχείρημα. 

 
iii. Συνεντεύξεις Τύπου – Εκδηλώσεις 

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων διαχειρίζεται την Αίθουσα Συνεδρίων / Κέντρο Τύπου, 

η οποία βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και 

Επικοινωνίας. 

Η αίθουσα χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή συνεδρίων, ημερίδων και λοιπών 

εκδηλώσεων, που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας μας, με σκοπό 

την ανάδειξη θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΓΓΕΕ και την προβολή του 

έργου της. 

Επίσης, η αίθουσα μπορεί να λειτουργήσει και ως Κέντρο Τύπου, χωρητικότητας 

περίπου εκατό θέσεων, για τη διευκόλυνση των εκπροσώπων διεθνών και ελληνικών 
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ΜΜΕ, οι οποίοι καλύπτουν σημαντικά γεγονότα ελληνικού και διεθνούς 

ενδιαφέροντος και για την παραχώρηση συνεντεύξεων Τύπου κυβερνητικών και 

άλλων φορέων. 

Τέλος, η αίθουσα, με τον εξοπλισμό της, διατίθεται δωρεάν για την οργάνωση 

εκδηλώσεων σε φορείς εκτός της ΓΓΕΕ, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθησία σε 

εκδηλώσεις που έχουν ως αντικείμενο θέματα που άπτονται της προστασίας των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Κατά το έτος 2016, πραγματοποιήθηκαν στην Αίθουσα Συνεδρίων της ΓΓΕΕ οι 

ακόλουθες εκδηλώσεις που σχετίζονται με την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων: 

 

Προσφυγικό-μετανάστευση 

10 Φεβρουαρίου 2016 

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας διοργάνωσε εκδήλωση με τίτλο: 

«Γιάννης Μπεχράκης: Ο άνθρωπος πίσω από την εικόνα», προκειμένου να τιμήσει τον 

φωτορεπόρτερ, επικεφαλής της φωτογραφικής σύνταξης του έγκριτου διεθνούς 

πρακτορείου REUTERS και επί χρόνια διαπιστευμένο στην Υπηρεσία μας ως ξένο 

ανταποκριτή κ. Γιάννη Μπεχράκη, ο οποίος, αποδεχόμενος τη σχετική πρόσκληση του 

Γ.Γ. Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, κ. Λ. Κρέτσου, μίλησε για τις εμπειρίες που 

αποκόμισε από το επί 25 χρόνια έργο του σε διάφορες εστίες κρίσης ανά τον κόσμο, 

με ιδιαίτερη έμφαση στην κάλυψη της πρόσφατης προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα. 

Ο κ. Μπεχράκης συνομίλησε με τους παριστάμενους στην εκδήλωση, απάντησε σε 

ερωτήσεις και βραβεύτηκε από την πολιτική ηγεσία της ΓΓΕΕ για την προσφορά του 

στην προσπάθεια ανάδειξης του Ανθρώπου και της ανάγκης προστασίας των 

δικαιωμάτων του μέσα από το φωτογραφικό φακό. 

2 Μαρτίου 2016 

Με την στήριξη της ΓΓΕΕ, το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του Πάντειου Πανεπιστημίου 

(ΙΔΙΣ) σε συνεργασία με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα και τους Μοτοσικλετιστές για την 

Ειρήνη, διοργάνωσε διεθνή ημερίδα σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα, με θέμα: 

«Μέση Ανατολή, Ελλάδα, Ευρώπη…Μετακινούμενοι πληθυσμοί». Στην ημερίδα, κατά 

την διάρκεια της οποίας εξετάστηκε το προσφυγικό ζήτημα από την οπτική των 

διεθνών σχέσεων, αλλά η ανθρωπιστική και ειρηνιστική δράση στις εμπλεκόμενες 

περιοχές, συμμετείχαν Έλληνες και ξένοι πανεπιστημιακοί και στελέχη ΜΚΟ. 

3 Μαρτίου 2016 

Ο Πολιτικός Συντονιστής του Συντονιστικού Κέντρου για τη Διαχείριση της 

Προσφυγικής Κρίσης και Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Δημήτρης 

Βίτσας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννης Μουζάλας, 
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ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κ. Γιάννης Ταφύλλης και ο 

εκπρόσωπος Τύπου του Συντονιστικού Κέντρου, κ. Γιώργος Κυρίτσης παραχώρησαν 

συνέντευξη Τύπου για το προσφυγικό-μεταναστευτικό πρόβλημα. 

24 Μαρτίου 2016 

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Συντονιστικού Κέντρου, κ. Γιώργος Κυρίτσης παραχώρησε 

συνέντευξη Τύπου για το προσφυγικό-μεταναστευτικό πρόβλημα. 

Έμφυλη Ισότητα 

7 Μαρτίου 2016 

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, η Υπηρεσία μας, σε 

συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και το Κέντρο Ερευνών για 

Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) διοργάνωσε εκδήλωση, με θέμα: «Η γυναίκα στην μάχη της 

ενημέρωσης». Οι κ.κ. Ευαγγελία Άντζακα, Λιάνα Κανέλλη και Μάρα Ζαχαρέα μίλησαν 

για την ιστορία και την εξέλιξη της γυναικείας δημοσιογραφίας στην Ελλάδα, από το 

19ο αιώνα και την Εφημερίδα των Κυριών μέχρι τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ του 20ού και 

21ου αιώνα.  

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η Πρεσβεία της Σουηδίας στην Ελλάδα 

πραγματοποίησαν ημερίδα με θέμα: «Η βία των ανδρών κατά των γυναικών και η βία 

κατά των παιδιών», στην οποία συζητήθηκε το εν θέματι ζήτημα, δίνοντας ιδιαίτερη 

βαρύτητα στο θέμα της σεξουαλικής βίας και της εμπορίας ανθρώπων (trafficking). 

LGBTQI+ κοινότητα 

13 – 14 Φεβρουαρίου 2016 

Η ΓΓΕΕ φιλοξένησε Διημερίδα της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης των ομογονεϊκών 

οικογενειών «Οικογένειες Ουράνιο Τόξο», με τίτλο «Η αγάπη δημιουργεί 

οικογένειες». Μέσα από δύο ειδών δραστηριότητες (α. χαιρετισμοί έναρξης, 

εισηγήσεις, τοποθετήσεις στην ολομέλεια και β. βιωματικά εργαστήρια-workshops), η 

Διημερίδα ασχολήθηκε, μεταξύ άλλων, με θέματα που αφορούν στην γονεϊκότητα 

των LGBTQI ατόμων, αλλά και στις λαθεμένες και στερεοτυπικές αντιλήψεις που 

επικρατούν σχετικά με τα άτομα αυτά. 

8 Μαΐου 2016 

Η οργάνωση Proud Seniors Greece, που ιδρύθηκε με στόχο να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες των ατόμων LGBTQI+ τρίτης ηλικίας, διοργάνωσε επιστημονική εκδήλωση για 

τα ανθρώπινα δικαιώματα και την τρίτη ηλικία στον LGBTQI+ χώρο, με στόχο την 
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ενημέρωση του κοινού σχετικά με την οργάνωση, το άνοιγμα προς την κοινωνία και 

τους φορείς, καθώς και την οικονομική ενίσχυση των Proud Seniors με σκοπό την 

απόκτηση νομικής μορφής. Στην εκδήλωση, όπου υπήρξε εκπροσώπηση των LGBTQI 

Συλλογικοτήτων, καθώς και συμμετοχή εκπροσώπων του πολιτικού και επιστημονικού 

χώρου, εμπειρογνώμονες διαπραγματευτήκαν, μεταξύ άλλων, θέματα, όπως: 1) 

Συνηγορία σε άτομα τρίτης ηλικίας και 2) Ψυχική Υγεία και τρίτη ηλικία. 

Εργασία 

11-13 Μαΐου 2016 

Το τριήμερο 11-13 Μαΐου 2016, έλαβε χώρα το 15ο Γαλλόφωνο Συνέδριο «Διεθνείς 

Ημέρες Κοινωνιολογίας της Εργασίας 2016», το οποίο διοργάνωσε το Τμήμα 

Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, το LEST (CNRS) και η 

Επιστημονική Εταιρία Κοινωνικής Πολιτικής. Μέρος του συνεδρίου, που είχε θέμα: 

«Κρίση/εις και κόσμοι της εργασίας», φιλοξενήθηκε στους χώρους της ΓΓΕΕ. Στο 

πλαίσιο του συνεδρίου συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, ζητήματα που σχετίζονται με τα 

εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα και την αβεβαιότητα ως προς τη 

διασφάλισή τους, η οποία δημιουργείται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.  

Παιδεία 

30 Ιανουαρίου 2016 

Το Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ) στο πλαίσιο πενταετούς 

επιμορφωτικού προγράμματος για εκπαιδευτικούς με θέμα: «Επικοινωνία Δίχως Βία 

για Σχολεία Δίχως Βία» διοργάνωσε πέντε (5) βιωματικά εργαστήρια, που 

απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς και γονείς, με θέμα: «Πέντε εργαστήρια σε μία 

Διαδραστική Συνάντηση». 

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, μέσα από βιωματικές ασκήσεις και διαδραστικά 

παιχνίδια αναλύθηκαν, μεταξύ άλλων, θέματα σχετικά με την ομαδικότητα, την 

αυτοέκφραση, την ενεργητική ακρόαση και την αποδοχή της διαφορετικότητας, 

καθώς και την κατανόηση, οργάνωση, ισορροπία και οριοθέτηση των 

συναισθημάτων, με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σχολικής βίας. Τα 

εργαστήρια συντόνισαν εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι και ψυχοθεραπευτές. 

20 Μαΐου 2016 

Το Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ) στο πλαίσιο πενταετούς 

επιμορφωτικού προγράμματος για εκπαιδευτικούς με θέμα: «Επικοινωνία Δίχως Βία 

για Σχολεία Δίχως Βία» διοργάνωσε εκδήλωση στην οποία παρουσιάστηκαν δύο (2) 

βιωματικά εργαστήρια που απευθύνονταν κυρίως σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέσα από τα οποία οι συμμετέχοντες εξερεύνησαν, 
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μεταξύ άλλων, το θέμα της μετάβασης στην εφηβεία, αλλά και της διαφορετικότητας 

και του σχολικού εκφοβισμού.    

Δικαιοσύνη-Σωφρονιστικό Σύστημα 

19 Μαΐου 2016 

Στο πλαίσιο υπογραφής προγραμματικής συμφωνίας συνεργασίας τους, το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ο Συνήγορος του Πολίτη 

συνδιοργάνωσαν ημερίδα με θέμα: «Φυλακές, δικαιώματα, διαφάνεια και 

λογοδοσία», στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάστηκαν τα χαρακτηριστικά του 

σωφρονιστικού συστήματος στην Ελλάδα και την Ευρώπη και συζητήθηκαν θέματα 

που αφορούν στα δικαιώματα των κρατουμένων και τους μηχανισμούς εποπτείας και 

πρόληψης. 

24 Οκτωβρίου 2016 

Η ΓΓΕΕ φιλοξένησε διαβούλευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με το θεσμό της επιτήρησης. Στο πλαίσιο της 

εκδήλωσης με θέμα: «Απόψεις, τοποθετήσεις και προτάσεις για την διαμόρφωση του 

θεσμού της επιτήρησης στην Ελλάδα», οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση συζήτησαν 

σχετικά το έργο και την εξέλιξη των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής 

Αρωγής στην Ελλάδα.  

ΜΜΕ-Διαδίκτυο-Ψηφιακά Μέσα και Δημοσιογραφία 

3 Ιουνίου 2016 

Η ΓΓΕΕ, στο πλαίσιο ενίσχυσης του μειονοτικού Τύπου ως οχήματος για τη διασφάλιση 

του δικαιώματος ελεύθερης πρόσβασης στην ενημέρωση, φιλοξένησε 

εκδήλωση/παρουσίαση του πρώτου μηνιαίου τεύχους της ιστορικής ομογενειακής 

εφημερίδας της Κωνσταντινούπολης ΗΧΩ, η οποία μετά από 40 χρόνια κυκλοφορίας 

κυκλοφορεί, για πρώτη φορά, στα περίπτερα όλης της Ελλάδας, χτίζοντας ακόμα μία 

γέφυρα επικοινωνίας του ελληνισμού ανά τον κόσμο. 

23-25 Σεπτεμβρίου 2016 

Το «Advanced Media Institute, Εφαρμοσμένη Έρευνα στην Επικοινωνία και τη 

Δημοσιογραφία» και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) «Επικοινωνία και 

Νέα Δημοσιογραφία» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), με την 

υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, διοργάνωσαν το 

1ο Διεθνές Συνέδριο, με θέμα: «#RetreatConference2016 – Ψηφιακή Δημοσιογραφία: 

μια απάντηση στην κρίση των Μέσων ενημέρωσης;». Με κεντρικό θέμα την ψηφιακή 

εποχή της δημοσιογραφίας, το Συνέδριο προσέφερε στους συμμετέχοντες τη 

δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τις πιο πρόσφατες συζητήσεις που λαμβάνουν 
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χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με τον ρόλο του διαδικτύου στην εξέλιξη της 

δημοσιογραφίας και της επικοινωνίας, υπό το πρίσμα, μεταξύ άλλων, και της 

προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ελευθερίας έκφρασης και 

πληροφόρησης. 

31 Οκτωβρίου 2016 

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), με την υποστήριξη της ΓΓΕΕ, 

διοργάνωσε εκδήλωση, με τίτλο: «To διαδίκτυο στην Ελλάδα - WORLD INTERNET 

PROJECT Greece», κατά την οποία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας 

που πραγματοποίησε το ΕΚΚΕ, με κύριο πεδίο μελέτης την καταγραφή της διείσδυσης 

των επιδράσεων των διαδικτυακών υποδομών στην ελληνική κοινωνία. Κύριος στόχος 

της έρευνας ήταν η ανάδειξη κρίσιμων ζητημάτων που σχετίζονται με τη χρήση και τις 

επιδράσεις του διαδικτύου, το ψηφιακό χάσμα, την πληροφοριακή και ψυχαγωγική 

του αξία, καθώς και η μελέτη παραμέτρων, όπως ο βαθμός ελευθερίας της έκφρασης, 

η πολιτική επάρκεια, ο βαθμός εξάρτησης, αξιοπιστίας, θυματοποίησης, παραβίασης 

της ιδιωτικότητας, κ.ά.  

29 Νοεμβρίου 2016 

Η Ένωση Εκδοτών Διαδικτύου (ΕΝΕΔ), με τη στήριξη της ΓΓΕΕ, διοργάνωσε εκδήλωση 

στην Αίθουσα Συνεδρίων της Υπηρεσίας μας, με θέμα: «Αυτορρύθμιση των Online 

Media-Παρουσίαση του Πλαισίου Εκδοτικού και Δημοσιογραφικού Κώδικα 

Δεοντολογίας», κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε παρουσίαση του Κώδικα 

Δεοντολογίας των Ελληνικών Ψηφιακών Μέσων Ενημέρωσης, ο οποίος 

διαμορφώθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας της ΕΝΕΔ, σε μια προσπάθεια βελτίωσης της 

αξιοπιστίας του παραγόμενου και διακινούμενου από τα ψηφιακά ΜΜΕ 

περιεχομένου, επιτρέποντας, έτσι, στο σύνολο της ελληνικής αγοράς να αναβαθμίσει 

τις υπηρεσίες της και να προσφέρει στο ευρύ κοινό πρόσβαση σε ποιοτικό και 

αξιόπιστο περιεχόμενο. 

16 Δεκεμβρίου 2016  

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής του Εθισμού στο Διαδίκτυο (ΕΕΜΔΕΔ) 

σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας διοργάνωσε 

στις 16 Δεκεμβρίου 2016 επιστημονική ημερίδα με τίτλο: «Ακαδημία Ψηφιακού 

Πολίτη: Προετοιμάζοντας τον ψηφιακό πολίτη του μέλλοντος». Κατά τη διάρκεια της 

ημερίδας εξετάστηκαν ζητήματα που εμπίπτουν στον τομέα της ψηφιακής 

διακυβέρνησης, της εκπαίδευσης και πρόσβασης, του εθισμού στο διαδίκτυο, όπως 

επίσης και ζητήματα που αφορούν στη διαφύλαξη και στην προστασία των ατομικών 

δικαιωμάτων κατά τη ψηφιακή εποχή.  
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Πολιτισμός 

20 Δεκεμβρίου 2016 

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο στήριξης και 

προώθησης της ελληνικής πολιτιστικής δημιουργίας, φιλοξένησε εκδήλωση που 

διοργάνωσε το ελληνικό παράρτημα της Διεθνούς Ενώσεως Κινουμένου Σχεδίου 

(Asifa Hellas), με θέμα την παρουσίαση του λευκώματος «70 Χρόνια Δημιουργίας 

Ελληνικών Κινουμένων Σχεδίων», καθώς και των αποτελεσμάτων των δράσεων της 

ένωσης. Ο κατάλογος είναι αποτέλεσμα της Δράσης 70 Χρόνια Δημιουργίας 

Ελληνικών Κινουμένων Σχεδίων (1945-2015), η οποία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 

από την ΑΣΙΦΑ Ελλάς σε συνεργασία με τη διαδικτυακή πύλη Greekanimation.com και 

την υποστήριξη των επαγγελματικών φορέων του οπτικοακουστικού τομέα, 

πολιτιστικών ιδρυμάτων και των φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων στην Ελλάδα και με 

δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.  

Η ΓΓΕΕ από την πρώτη στιγμή στάθηκε αρωγός στην προσπάθεια αυτή της ΑΣΙΦΑ 

Ελλάς για την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση της ελληνικής βιομηχανίας 

κινουμένων σχεδίων, θέτοντας ταυτόχρονα τα θεμέλια και τις απαραίτητες υποδομές 

για να γίνουν σημαντικά μελλοντικά βήματα. 

 

Α.3.2 Τμήμα Γραφείων Τύπου & Επικοινωνίας στο Εξωτερικό 

Το Τμήμα Γραφείων Τύπου & Επικοινωνίας στο Εξωτερικό απέστειλε προς τα ΓΤΕ 

εκθέσεις, δελτία Τύπου και ανακοινώσεις αρμόδιων ελληνικών Υπουργείων και 

δημόσιων φορέων σχετικά με θέματα προσφυγικών ροών, παράνομης 

μετανάστευσης και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ αντίστοιχα 

προώθησε προς τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς δημοσιεύματα, ανακοινώσεις και 

επισκοπήσεις Τύπου που εστάλησαν από τα ΓΤΕ σχετικά με τα ζητήματα αυτά. 

Παράλληλα, το Τμήμα συντάσσει ενημερωτικά σημειώματα και περιοδικά 

ενημερωτικά Δελτία για την ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας και κρατικών φορέων, 

τα οποία έχουν κατά καιρούς θεματικές που άπτονται της προστασίας των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Ακολουθεί η περιγραφή των σχετικών δράσεων ανά ΓΤΕ, κατά το έτος 2016: 

ΓΤΕ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ 

Την Κυριακή 12 Ιουνίου 2016, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Mikser του Βελιγραδίου, 

πραγματοποιήθηκε η διαδραστική performance “Notebooks of Crisis ΙΙ” από την 

ελληνική δημιουργική ομάδα Zlap, με θέμα την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης 

και επίκεντρο τα ασυνόδευτα παιδιά-πρόσφυγες.  
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Η performance πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της ΓΓΕΕ στον πρωτοποριακό 

χώρο του φεστιβάλ, ειδικά προσαρμοσμένη, ενώπιον περίπου 200 θεατών 

(εξαντλώντας τη χωρητικότητα της αίθουσας). Το κοινό υπήρξε σχεδόν αποκλειστικά 

νεανικό, με έντονη διεθνή παρουσία. Οι εκτιμήσεις που διατυπώθηκαν επί τόπου, 

από θεατές της performance και συμμετέχοντες στο Φεστιβάλ, υπήρξαν ιδιαιτέρως 

θετικές τόσο για την παράσταση καθεαυτή (για πολλούς υπήρξε η πιο δυναμική 

συμμετοχή στο Mikser 2016) όσο και για την πρωτοβουλία υποστήριξης μιας 

πρωτοποριακής παράστασης για το προσφυγικό από την ελληνική Γενική Γραμματεία 

Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.  

Η performance και η υποστήριξή της από τη ΓΓΓΕ έλαβαν την επιδιωχθείσα 

δημοσιότητα, κατ’ εξοχήν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και σε συμβατικά 

ΜΜΕ. Παράλληλα, το logo της ΓΓΕΕ εμφανίστηκε σε όλα τα logo boxes που έφερε το 

έντυπο υλικό του Φεστιβάλ, ενώ τυπώθηκε και αποκλειστική αφίσα ανακοίνωσης της 

performance με τη σφραγίδα της ΓΓΕΕ.  

Το διεθνές φεστιβάλ «καλλιτεχνικής δημιουργίας και κοινωνικής ευαισθητοποίησης» 

Mikser 2016, το οποίο διεξήχθη στο Βελιγράδι από 8 έως 12 Ιουνίου 2016, 

διοργανώνεται από το 2008 σε ιδιαίτερης αισθητικής χώρους στην περιοχή Savamala 

στο κέντρο του Βελιγραδίου. Στους χώρους αυτούς λειτουργεί σταθερά το Mikser 

House, ως κέντρο πρωτοποριακής καλλιτεχνικής έκφρασης και ανταλλαγής ιδεών. 

Το φεστιβάλ Mikser χαίρει ευρύτατης αποδοχής και εκτίμησης, καθώς θεωρείται 

σημείο αναφοράς για τις πρωτοποριακές παραστατικές τέχνες σε βαλκανικό επίπεδο, 

με ιδιαίτερη απήχηση στο δυναμικό νεανικό κοινό της σερβικής πρωτεύουσας. 

Διαθέτει αδιαμφισβήτητο περιφερειακό κύρος, είναι αναγνωρίσιμο σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο και υποστηρίζεται ενεργά από τη διεθνή κοινότητα στη Σερβία (μεταξύ των 

υποστηρικτών-χορηγών του Φεστιβάλ πολλές ξένες διπλωματικές αποστολές). 

Παράλληλα, ιδιαίτερα έντονη είναι και η προβολή του σε σερβικά και περιφερειακά 

ΜΜΕ, ενώ ακόμα πιο δυναμική είναι η παρουσία του στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης.  

Ο φορέας Mikser House – Mikser Festival έχει δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα στο πεδίο 

της υποδοχής προσφύγων από τον Αύγουστο 2015, με την πρωτοβουλία Refugee Aid 

Miksaliste (σημείο αναφοράς ΜΚΟ που ασχολούνται με το προσφυγικό στο 

Βελιγράδι). Σε αυτό το πλαίσιο, το προσφυγικό αποτέλεσε έναν από τους τρεις άξονες 

ανάπτυξης του περσινού πολυδιάστατου φεστιβάλ, υπό τον θεματικό τίτλο «Refugee 

Integration Challenges».  

Η performance “Atreides: Notebooks of Crisis” περιγράφεται από τη δημιουργό και 

τους συντελεστές της ως «διαδραστική θεατρική-πολιτική performance με στοιχεία 

ντοκιμαντέρ, που συμπεριλαμβάνει βασικά στοιχεία της προσφυγικής κρίσης στην 

Ελλάδα και την Ευρώπη», με πρωταρχικό στόχο να μεταδώσει μηνύματα 
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ευαισθητοποίησης αναφορικά με το θέμα των ασυνόδευτων παιδιών-προσφύγων. 

Έχει διεθνή παρουσία, στο πλαίσιο φεστιβάλ, ενώ έχει παρουσιαστεί και στην Ελλάδα, 

όπου οι συντελεστές της συνεργάζονται με την ΜΚΟ «Μετάδραση» - εταίρο της 

UNHCR. H performance “Atreides: Notebooks of Crisis” ήταν η μόνη ελληνική (σε 

επίπεδο συντελεστών) συμμετοχή στο πρόγραμμα του Mikser 2016. 

Η πρωτοβουλία χορηγικής υποστήριξης της διαδραστικής performance “Notebooks of 

Crisis ΙΙ” στο πλαίσιο του Mikser Festival 2016 στο Βελιγράδι συνέβαλε στην ανανέωση 

και ενδυνάμωση του «ελληνικού μηνύματος» για το προσφυγικό ζήτημα στο δύσκολο 

(όσον αφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα) επικοινωνιακό περιβάλλον της Σερβίας και 

ολόκληρης της περιοχής. H χορηγική υποστήριξη της performance από τη ΓΓΕΕ 

προβλήθηκε στα σερβικά ΜΜΕ συνοδευόμενη από το εξής σχόλιο: «Aπό την αρχή της 

κλιμάκωσης του προσφυγικού, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή μιας κρίσιμης 

μάχης για την υπεράσπιση των αρχών της ελευθερίας, της ανοιχτής κοινωνίας και του 

ανθρωπισμού επί των οποίων η ίδια η ενωμένη Ευρώπη θεμελιώθηκε».  

ΓΤΕ ΒΙΕΝΝΗΣ 

Το ΓΤΕ Βιέννης κατά το έτος 2016 ανέλαβε τις παρακάτω πρωτοβουλίες, οι οποίες 

σχετίζονται με την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου: 

1. Συνάντηση με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  (Fundamental Rights Agency – FRA), κ. Michael O’ Flaherty, 

καθώς και με την Εκπρόσωπο Τύπου  της ίδιας Υπηρεσίας, κ. Blanca Tapia,  στις 

εγκαταστάσεις τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, το Γραφείο 

ενημερώθηκε για το έργο της συγκεκριμένης Υπηρεσίας και παρεδόθησαν δύο 

εκθέσεις, οι οποίες αφορούν στην Ελλάδα, η μεν πρώτη υπό τον τίτλο “Coping with 

Fundamental Rights Emergency: The Situation of Persons crossing the Greek Land 

Border in an irregular Manner”(2011), η δε δεύτερη υπό τον τίτλο «Ρατσισμός, 

διακρίσεις, μισαλλοδοξία και εξτρεμισμός: Διδάγματα από εμπειρίες στην Ελλάδα και 

την Ουγγαρία» (2013).  

2. Συνάντηση με την Βουλευτή και υπεύθυνη των Πρασίνων για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, κ. Alev Korun, στο γραφείο της, με την οποία συζητήθηκαν, μεταξύ 

άλλων, οι τρέχουσες εξελίξεις στο προσφυγικό ζήτημα. Είχε προηγηθεί επίσκεψή της 

στις αρχές Μαρτίου στην Ειδομένη. 

ΓΤΕ Ν. ΥΟΡΚΗΣ 

Οι δράσεις του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας Νέας Υόρκης, όσον αφορά σε 

θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων για το έτος 2016, ήταν οι ακόλουθες:  

1. Παρακολούθηση ομάδων εργασίας, επιτροπών, εκδηλώσεων και ομιλιών στον ΟΗΕ 

σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και δράσεις σχετικά με τις 
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πρωτοβουλίες της Ελλάδας για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και 

προσφυγικής κρίσης. Από τις σχετικές δραστηριότητες, επισημαίνουμε τα κάτωθι: 

- Επικοινωνιακή υποστήριξη, σύνταξη και αποστολή δελτίου Τύπου για την προβολή 

του ντοκιμαντέρ “Waves of hope” των κ.κ. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου, Πάμπου 

Χαραλάμπους και Γιώργου Βασιλείου, που αφορά την προσφυγική κρίση και το νησί 

της Λέσβου, σε εκδήλωση της ΜΑ ΟΗΕ στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών (14.04.2016). 

- Το ΓΤΕ Νέας Υόρκης, από 26 Απριλίου μέχρι 6 Μαΐου 2016, συμμετείχε στις εργασίες 

της 38ης Συνόδου της Επιτροπής Πληροφόρησης του ΟΗΕ (Committee on Information-

COI), στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών καθώς και στη συντονιστική συνάντηση της 

Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΟΗΕ για τις εργασίες της Επιτροπής,  

εκπροσωπώντας τη ΜΑ ΟΗΕ. Θέματα που απασχόλησαν τη φετινή 38η Σύνοδο της 

COI, ήταν και η ανάγκη ευαισθητοποίησης της παγκόσμιας κοινής γνώμης για την 

κατάσταση των μεταναστών και των προσφύγων. Στο τελικό κείμενο της COI υπήρξαν 

αναφορές για δράσεις πληροφόρησης σε σχέση με το μεταναστευτικό/προσφυγικό.  

- Τη Δευτέρα 16.5.2016 έγινε ενημέρωση στα μέλη της Ένωσης Ανταποκριτών του ΟΗΕ 

για το Προσφυγικό, που διοργανώθηκε από ΓΤΕ Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την 

Ένωση Ανταποκριτών ΟΗΕ-UNCA (για πρώτη φορά στην ιστορία του ΓΤΕ Νέας Υόρκης), 

στην οποία ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης-Επικοινωνίας, κ. Λευτέρης Κρέτσος, 

μίλησε στους Ανταποκριτές και τα Ειδησεογραφικά Πρακτορεία μέλη της Ένωσης. 

Στην εκδήλωση συμμετείχε επίσης η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, 

πρέσβης Αικατερίνη Μπούρα, καθώς επίσης και στελέχη της ΜΑ ΟΗΕ. Ως αποτέλεσμα 

της εκδήλωσης υπήρξαν δημοσιεύματα σε ΗΠΑ, Ευρώπη, Ασία και Αυστραλία λόγω 

της συμμετοχής των διεθνών ειδησεογραφικών πρακτορείων στην εκδήλωση. 

- Επικοινωνιακή υποστήριξη, σύνταξη και αποστολή Δελτίου Τύπου για την προβολή 

του ντοκιμαντέρ “The Island of All Together” των Ολλανδών κ.κ. Philip Brink & Marieke 

van der Velden, που γυρίστηκε στη Λέσβο, σε εκδήλωση της ΜΑ ΟΗΕ στην έδρα των 

Ηνωμένων Εθνών (14.07.2016). 

- Το ΓΤΕ Νέας Υόρκης παρείχε υποστήριξη στους εκπροσώπους των ΜΜΕ που 

κάλυψαν την συμμετοχή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, στην Ολομέλεια της 

Συνόδου Κορυφής ΗΕ για τη διαχείριση των προσφυγικών/μεταναστευτικών 

μετακινήσεων μεγάλης κλίμακας (Δευτέρα, 19.9.2016), στην 4η Στρογγυλή Τράπεζα 

Συνόδου Κορυφής ΗΕ για τη διαχείριση προσφυγικών/μεταναστευτικών 

μετακινήσεων μεγάλης κλίμακας (Δευτέρα, 19.09.2016) και στη Σύνοδο Ηγετών για το 

Προσφυγικό υπό τον Πρόεδρο των ΗΠΑ (Τρίτη, 20.09.2016), στο πλαίσιο των 

εργασιών της 71ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. 

- Επικοινωνιακή υποστήριξη, σύνταξη και αποστολή Δελτίου Τύπου για την 

παράλληλη εκδήλωση με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας για τον Τερματισμό της 

Ατιμωρησίας για τα Εγκλήματα κατά των δημοσιογράφων (2 Νοεμβρίου) με θέμα 
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«Ασφάλεια των δημοσιογράφων και τερματισμός της ατιμωρησίας σε καταστάσεις 

συρράξεων», στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών (27.10.2016). Η εκδήλωση 

συνδιοργανώθηκε από την Ελληνική Μόνιμη Αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ και την 

UNESCO, περιλάμβανε διαδραστική συζήτηση με σκοπό να φέρει σε επαφή 

αρμόδιους φορείς, να ευαισθητοποιήσει για το ζήτημα και να καλέσει για περαιτέρω 

δράση. 

- Επικοινωνιακές διευθετήσεις και διευκολύνσεις από ΓΤΕ Νέας Υόρκης για την 

επίσκεψη του Δημάρχου Λέσβου κ. Σπύρου Γαληνού στη Νέα Υόρκη, όπου τιμήθηκε 

με το βραβείο “Freedom Award” στην ετήσια εκδήλωση της Διεθνούς Επιτροπής 

Διάσωσης- International Rescue Committee. (3.11.2016). 

- Ενημέρωση ομογενειακών ΜΜΕ και ανταποκριτών ΟΗΕ για τις δραστηριότητες του 

Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, με προώθηση ανακοινώσεων και Δελτίων 

Τύπου. 

2. Διαρκής συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον ΟΗΕ για την 

παρακολούθηση των θεμάτων της Τρίτης Επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 

(Επιτροπή για Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές και Πολιτιστικές Υποθέσεις). 

3. Σε συνέχεια οδηγιών από Κεντρική Υπηρεσία το ΓΤΕ βρίσκεται σε επαφή με το 

προεδρείο της Επιτροπής Προστασίας των Δημοσιογράφων (CPJ), ενώ 

παρακολουθείται η δραστηριότητα του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

στη Νέα Υόρκη με το ΓΤΕ να είναι παραλήπτης των ανακοινώσεων, εκθέσεων, 

εκδηλώσεων και γενικά των δραστηριοτήτων προχωρώντας στη σχετική ενημέρωση 

της Κεντρικής Υπηρεσίας, όποτε υπάρχει θέμα ελληνικού ενδιαφέροντος.   

 

ΓΤΕ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 

Κατά το 2016, το ΓΤΕ Στοκχόλμης ανέλαβε τις εξής δράσεις που σχετίζονται με το 

ζήτημα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: 

1. Συστηματική και στοχευμένη επικοινωνία/ενημέρωση επιλεγμένων συντακτών 

σουηδικών ΜΜΕ, με στόχο την άρτια ενημέρωσή τους για την προσφυγική κρίση και 

την ανθρωπιστική της διάσταση. 

2. Διευκόλυνση δημοσιογράφων της σουηδικής τηλεόρασης  SVT, σε συνεργασία με 

την Κεντρική Υπηρεσία, για τη μετάβασή τους σε προσφυγικούς καταυλισμούς 

Ειδομένης, Ελαιώνα, Ελληνικού, Σχιστού, όπως και στο Λιμάνι του Πειραιά και 

συνάντησή τους με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Ι. Μουζάλα. 

3. Συμμετοχή ΓΤΕ και προβολή της εκδήλωσης «Το πρόσωπο της μετανάστευσης: 15 

γυναίκες με τις ρίζες τους στην Ελλάδα αφηγούνται την ιστορία τους», η οποία 

διοργανώθηκε στο Σκανδιναβικό Μουσείο της Στοκχόλμης (Nordiska Museet)  από την 

Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σουηδία, σε συνεργασία με το Λύκειο Ελληνίδων 
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Στοκχόλμης. Στην έκθεση 15 γυναίκες ελληνικής καταγωγής σκιαγραφούν το 

«πρόσωπο της μετανάστευσης» με αντικείμενα, τα οποία επέλεξαν οι ίδιες, καθώς 

αυτά παραμένουν στη συνείδηση ως φορείς πολιτισμού και ιστορίας ενός τόπου. Τα 

εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν στις 25.05.2016 και η έκθεση επρόκειτο να 

ολοκληρωθεί στις 07.01.2017, πλην όμως λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος του 

κοινού η έκθεση παρατάθηκε έως τον Ιούνιο 2017. 

4. Παρακολούθηση ημερίδων/διασκέψεων: 

-Ημερίδα με θέμα “Reception of Asylum Seekers and Integration of Refugees with 

Recidence Permits” που διοργάνωσε το Diplomatic Forum, στο International Press 

Centre του Υπουργείου Εξωτερικών της Σουηδίας (29.11.2016) 

-Διάσκεψη με θέμα “Migration & Culture” που διοργανώθηκε στην Αντιπροσωπεία 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Στοκχόλμη από τους φορείς: Intercult, Swedish 

National Touring Theatre, Culture Action Europe και Europe Direct Intercult 

(09.12.2016). Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετανάστευση συνιστά το πιο σημαντικό και 

πιο πολυσυζητημένο θέμα στην Ευρώπη, οι ανωτέρω φορείς προσεγγίζουν τη 

μετανάστευση με συγκεκριμένες πολιτιστικές πρωτοβουλίες και με προτάσεις για 

πολιτικές αλλαγές, που θέτουν τον πολιτισμό στο επίκεντρο των συναντήσεων με τους 

μετανάστες. 

5. Τέλος, υπογραμμίζουμε τη συνεισφορά του ελληνικής καταγωγής συγγραφέα 

Θοδωρή Καλλιφατίδη, ο οποίος με άρθρα γνώμης σε εφημερίδα και μέσω της δικής 

του ιστοσελίδας υπερασπίστηκε τις ελληνικές θέσεις αναφορικά με την προσφυγική 

κρίση. 

ΓΤΕ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ 

 

Στο Στρασβούργο εδρεύει το Συμβούλιο της Ευρώπης, κατεξοχήν αρμόδιος 

Οργανισμός για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), ως θεματοφύλακας της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 

των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Η σημασία του Οργανισμού και του έργου 

του γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη ο ιδιαίτερος ρόλος του, συχνά ως 

εισηγητή νομοθεσίας που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη κοινωνική πρόοδο σε 

επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Το ΓΤΕ παρακολούθησε καθημερινά και κάλυψε τακτικά επί τόπου τις εργασίες των 

θεσμικών οργάνων του Συμβουλίου για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των 

ελληνικών αρχών, καθώς και για την εξυπηρέτηση/παροχή υλικού και πληροφοριών 

σε δημοσιογραφικές αποστολές και ανταποκριτές ΜΜΕ και μέσω αυτών την 

ενημέρωση της κοινής γνώμης επί των ευαίσθητων θεμάτων ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των σχετικών εξελίξεων. Δεδομένου ότι σχεδόν καθολικά η 

θεματολογία του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΕΔΔΑ άπτεται έμμεσα ή άμεσα 
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θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το σύνολο της σχετικής δραστηριότητας του 

Γραφείου εντάσσεται στην υπό εξέταση δραστηριότητα. Βαρύτητα δόθηκε επίσης στα 

σχετικά κοινωνικά μέσα δικτύωσης, μέσα από τα οποία αποτυπώθηκαν με πιο άμεσο 

τρόπο και καταγράφηκαν απόψεις και άλλων φορέων (ΜΚΟ, ιδρυμάτων, δεξαμενών 

σκέψης κ.α.) σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

Ειδικότερα, το ΓΤΕ κάλυψε σε καθημερινή βάση τις αναρτήσεις και δηλώσεις του 

Γενικού Γραμματέα του ΣτΕ και της πλατφόρμας για τα ΜΜΕ και την ελευθερία του 

Τύπου που έχει εγκαταστήσει στη διαδικτυακή σελίδα του, του Επιτρόπου 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του Ειδικού Απεσταλμένου για τους μετανάστες και 

τους πρόσφυγες και της Επιτροπής Υπουργών που λειτουργεί σε τακτική βάση σε 

σύνθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σημειώνονται ορισμένα από τα θεσμικά Όργανα 

του ΣτΕ, οι εργασίες των οποίων καλύφθηκαν: Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων και 

της κακομεταχείρισης (CPT), Επιτροπή κατά της διαφθοράς (GRECO), Επιτροπή κατά 

του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας (ECRI), Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για 

καταπολέμηση εμπορίας ανθρώπων (GRETA), Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών 

Δικαιωμάτων/Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, Επιτροπή  MONEYVAL για την 

καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, επιμέρους Επιτροπές της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης με αντικείμενο τα ανθρώπινα δικαιώματα, Επιτροπή 

Βενετίας, Ομάδα Pompidou για την καταπολέμηση της κατάχρησης ναρκωτικών 

ουσιών και του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, Συμβουλευτική Επιτροπή για την 

προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων, Διαμεσολάβηση για προάσπιση δικ/των των 

Ρομά, Ειδικός Απεσταλμένος του ΓΓ για το Προσφυγικό και τους Μετανάστες. 

 

Εξάλλου, καλύφτηκαν επί τόπου οι εργασίες επιμέρους θεσμικών οργάνων του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, ειδικότερα σε τακτική βάση της Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευση (4 εβδομαδιαίες Σύνοδοι εντός του 2016) και του Κογκρέσου Τοπικών και 

Περιφερειακών Αρχών (2 εβδομάδες εβδομαδιαίες Σύνοδοι το 2016), καθώς και 

άλλες έκτακτες σύνοδοι/συνέδρια κ.α. κατά περίπτωση, επετειακές ημέρες, φόρουμ, 

παράπλευρες εκδηλώσεις κ.α. 

Επιπλέον, καλύφτηκαν οι ειδικότερου ενδιαφέροντος Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κυρίως όσον αφορά σε θέματα 

άμεσου/έμμεσου ελληνικού ενδιαφέροντος ή σε θέματα που δημιουργούν 

προηγούμενο σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σημειώνονται ιδιαίτερα θέματα 

που αφορούν σε απελάσεις μεταναστών και προστασίας δικαιωμάτων ευάλωτων κ.ά. 

ομάδων. Επισημαίνεται ο μεγάλος αριθμός υποθέσεων που αφορούσαν στην 

Τουρκία. 

 

Σημειώνεται ακόμη ότι από το Νοέμβριο 2016 το ΓΤΕ Στρασβούργου ξεκίνησε την 

καθημερινή σύνταξη εξειδικευμένου, καθημερινού Δελτίου κάλυψης θεμάτων 

Συμβουλίου της Ευρώπης από τα διεθνή ΜΜΕ, μέσα από το οποίο παρέχονται 
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συμπληρωματικές πληροφορίες ως προς τις θεσμικές εξελίξεις και αποτυπώνεται ο 

αντίκτυπος των δράσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης στη διεθνή κοινή γνώμη σε 

επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολλές από τις οποίες αφορούν άμεσα ή έμμεσα 

και τη χώρα μας.  

Σημειώνονται επίσης οι επισκέψεις του έλληνα Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του 

Αν. Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γ. Μουζάλα, στο Συμβούλιο της Ευρώπης τον 

Ιούνιο, στο πλαίσιο της  Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, καθώς και η επίσκεψη στην 

Ελλάδα υψηλών αξιωματούχων του ΣτΕ (του ΓΓ Th. Gagland και του Επιτρόπου για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα, Muiznieks). 

Από την ευρεία θεματολογία που απασχόλησε τις εργασίες των ανωτέρω θεσμικών 

οργάνων του ΣτΕ και καλύφθηκαν εντός του 2016, επισημαίνονται ενδεικτικά τα 

κατωτέρω:  

 

 Τοποθετήσεις επί θεμάτων σχετικών με το μεταναστευτικό/προσφυγικό, 

παρεμβάσεις ΓΓ και άλλων αξιωματούχων προς κ-μ σχετικά με την πολιτική 

τους σε συναφή θέματα όπως το άσυλο, θέματα ευπαθών ομάδων, ανηλίκων, 

εξαφανίσεις, μεταναστών υπό νομικό κενό κ.α. Συζήτηση για τη μετανάστευση 

στη Μεσόγειο και το οργανωμένο έγκλημα και τους μετανάστες. Επιπτώσεις 

από τη δήλωση Ε.Ε. – Τουρκίας και το κλείσιμο των βαλκανικών και βόρειων 

συνόρων. Θέματα ενσωμάτωσης. 

 Τοποθετήσεις αξιωματούχων ΣτΕ επί θεμάτων τρομοκρατίας και ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων των θυμάτων και οικείων. Συζήτηση για την καταπολέμηση της 

διεθνούς τρομοκρατίας με ταυτόχρονη προστασία των προτύπων και αξιών 

του ΣτΕ. Έκφραση ανησυχιών από τα μέτρα περιστολής που λαμβάνονται, 

όπως η κήρυξη κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

 Θέματα Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Χάρτας και κοινωνικών και οικονομικών 

δικαιωμάτων.  

 Επιθέσεις κατά των γυναικών σε ευρωπαϊκές πόλεις. Συζήτηση για την 

καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία. 

Εκπροσώπηση των γυναικών σε θεσμικά όργανα. 

 Παρουσίαση περιοδικών εκθέσεων κρατών μελών στο πλαίσιο των θεσμικών 

οργάνων του ΣτΕ (π.χ. για θέματα διαφθοράς, προστασίας μειονοτήτων, 

μισαλλοδοξία, ριζοσπαστικοποίηση, βασανιστήρια, συνθήκες κράτησης κ.α). 

 Θέμα αγνοουμένων και περιουσιακό στην Κύπρο. 

 Θέματα κατάστασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατικών θεσμών 

στην Τουρκία, ιδίως μετά την απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου.  

 Θέματα ΜΜΕ και ελευθεριών τους, διώξεων δημοσιογράφων και ελευθερίας 

της έκφρασης, ηλεκτρονικών ΜΜΕ, ρυθμιστικά θέματα, κυβερνοέγκλημα, 

λόγος μίσους κ.α.   

 Παρουσίαση ετήσιων εκθέσεων. 
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 Ετήσιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία του ΣτΕ με θέμα τη συνεισφορά της 

παιδείας σε θέματα δημοκρατίας και ισότητας.   

 

Στο πλαίσιο αντίστοιχης κάλυψης των Συνόδων της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου που πραγματοποιούνται στο Στρασβούργο μία εβδομάδα κάθε μήνα, 

επισημάνθηκαν τακτικά εντός του 2016 μια σειρά θεμάτων που άπτονται ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, καθώς και λόγω τρεχουσών εξελίξεων πληθώρας θεμάτων σχετικών με 

το μεταναστευτικό/προσφυγικό θέμα και συναφών, π.χ. ασύλου κ.α.  

 

Από την ευρεία θεματολογία που απασχόλησε τις εργασίες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και καλύφθηκαν εντός του 2016, επισημαίνονται ενδεικτικά τα 

κατωτέρω, τα οποία άπτονται θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων: 

  

 Μεταναστευτική/προσφυγική κρίση, χώρος Schengen, Δήλωση ΕΕ – Τουρκίας. 

Η κατάσταση των γυναικών και παιδιών προσφύγων και των αιτούντων 

ασύλου στην Ε.Ε. Κατάσταση των καταυλισμών των προσφύγων στην Τουρκία. 

Ανθρωπιστική κρίση σε χώρες της Μ. Ανατολής. Απώλεια ζωής μεταναστών και 

προσφύγων.   

 Συζήτηση για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας 

 Αύξηση ρατσιστικής βίας  

 Εργασιακά θέματα στην Ε.Ε. και την Ελλάδα ειδικότερα 

 Αντίκτυπος μέτρων λιτότητας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού 

 

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας του ΓΤΕ  Στρασβούργου, σημειώνονται ενέργειες και 

πρωτοβουλίες όπως και συμμετοχή σε εκδηλώσεις:  

 

 Η απονομή Βραβείου Raoul Wallenberg του Συμβουλίου της Ευρώπης τον 

Ιανουάριο στη ΜΚΟ «Αγκαλιά» για το έργο παροχής βοήθειας στην πρώτη 

γραμμή προς χιλιάδες προσφύγων. Βραβείο Raoul Wallenberg - Συνέντευξη 

Δ/ντή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο ΣτΕ, Χ. Γιακουμόπουλου. Η πρόταση 

στηρίχτηκε από το ΓΤΕ και προβλήθηκε στα ΜΜΕ και τα κοινωνικά μέσα. 

 Με ενέργειές του ΓΤΕ προβλήθηκαν το Βραβείο Κέντρου Βορρά-Νότου του 

Συμβουλίου της Ευρώπης στην ελληνική ΜΚΟ «Μετάδραση», καθώς και η 

υπογραφή από την χώρα μας του Πρόσθετου Πρωτόκολλου του ΣτΕ για την 

πρόληψη της τρομοκρατίας σχετικά με τους λεγόμενους «ξένους μαχητές». 

 Το ΓΤΕ συμμετείχε σε προβολή ντοκιμαντέρ και  σε συναφείς συζητήσεις που 

άπτονται θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον πολιτιστικό χώρο στο 

κέντρο Στρασβούργο "Odysse", όπως ενδεικτικά  του Στέλιου Κούλογλου 

«Απόδραση από την Αμοργό» και της ανταποκρίτριας στην Ελλάδα 

γαλλόφωνων ΜΜΕ, Angelique Kourounis, «Χρυσή Αυγή – Προσωπική 

Υπόθεση». 
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 Επίσης σε διαλέξεις/εκδηλώσεις, όπως:  «Η Ευρώπη παγίδα για τους Έλληνες 

και τους πρόσφυγες» από τον  Σύλλογο ελληνογαλλικής φιλίας Alsace-Crete. 

Εκδήλωση για την προσφυγική κρίση στην Ευρώπη που πραγματοποιήθηκε 

στο Δημαρχείο του Στρασβούργου με τη συμμετοχή και της Αντιδημάρχου κας 

Rafiki στο περιθώριο των εργασιών Ολομέλειας του ΕΚ. Δείπνο που 

παρατέθηκε από το ΓΤΕ στο πλαίσιο της στήριξης της εκδήλωσης για την 

προσφυγική κρίση που διοργάνωσε η Ελληνική Κοινότητα με συμμετέχοντες 

της εκδήλωσης (δημοσιογράφους και ευρωβουλευτές). Εκδήλωση για την 

Έναρξη της Προεδρίας της Κύπρου στην Επιτροπή Υπουργών του ΣτΕ με έκθεση 

έργων τέχνης και φωτογραφίας. Έκθεση φωτογραφίας στο χώρο του ΣτΕ από 

την ιταλική Μ.Α. με θέμα το μεταναστευτικό. 

 

ΓΤΕ ΤΙΡΑΝΩΝ 

Κατά το 2016, το ΓΤΕ Τιράνων συμμετείχε στις ακόλουθες εκδηλώσεις/δράσεις που 

σχετίζονται με το ζήτημα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: 

1. “Memory Days”, 24-28 Οκτωβρίου 2016, εβδομαδιαίο σεμινάριο πάνω στο διάλογο 

για το κομμουνιστικό παρελθόν της Αλβανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, με τη 

διοργάνωση του Institute for Democracy, Media and Culture (IDMC) και του Konrad 

Adenauer Foundation (KAS), για πρώτη φορά στα Τίρανα. 60 ειδικοί, εκπρόσωποι 

εθνικών και διεθνών ιδρυμάτων, από την Αλβανία, Γερμανία, Πολωνία, Ρουμανία, 

Τσεχία, Λιθουανία, Βοσνία- Ερζεγοβίνη και Κόσοβο παρουσίασαν σε ένα ευρύ κοινό 

το έργο τους πάνω στον τομέα της μνήμης. Η εβδομάδας της μνήμης είχε τρία βασικά 

θέματα: την οικοδόμηση μίας κοινής Ατζέντας διαφορετικών θεσμών/οργανισμών 

που ασχολούνται με τον τομέα της μνήμης, την αναθεώρηση του σχολικού 

προγράμματος όσον αφορά στην περίοδο της δικτατορίας και την ευαισθητοποίηση 

των νέων για το παρελθόν μέσα από δημιουργικά προγράμματα.  

2. “International Human Rights Film Festival”, με τη διοργάνωση της Ακαδημίας 

Κινηματογράφου και Πολυμέσων MARUBI, αποτελεί θεσμό στην Αλβανία από το 

2006. Στη διοργάνωση συμμετέχουν οργανισμοί όπως η Παρουσία του ΟΑΣΕ στην 

Αλβανία, η UNICEF, το Αλβανικό Ινστιτούτο για τα ΜΜΕ, το Friedrich Ebert Stiftung 

κ.α. Το θέμα πέρυσι ήταν η «Μετανάστευση», ενώ φέτος «Ο Ριζοσπαστισμός και ο 

Λαϊκισμός».  

3. Εκδήλωση για το άνοιγμα των φακέλων της “Sigurimi”, της μυστικής αστυνομίας 

του καθεστώτος Χότζα, στο Προεδρικό Μέγαρο, με τη διοργάνωση του 

Πρωθυπουργικού Γραφείου του Έντι Ράμα,  2016.  

 4. Θεατρικό έργο με τίτλο "They enter without knocking", με θέμα το απολυταρχικό 

παρελθόν της Αλβανίας, με τη διοργάνωση της Παρουσίας του ΟΑΣΕ στην Αλβανία και 

της Γερμανικής Πρεσβείας στα Τίρανα, με σκοπό τη διευκόλυνση του κοινωνικού 
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διαλόγου πάνω στο κομμουνιστικό παρελθόν της Αλβανίας. Η παράσταση ανέβηκε 

στις 16 Μαΐου του 2016 στα Τίρανα και παρουσιάστηκε και σε άλλες τέσσερεις πόλεις 

της Αλβανίας. 

5. Με μότο “We start talking”, η Παρουσία του ΟΑΣΕ στην Αλβανία ασχολείται με τη 

διευκόλυνση του διαλόγου πάνω στο κομμουνιστικό παρελθόν της Αλβανίας, μεταξύ 

των μαθητών Γυμνασίου-Λυκείου, με τη διοργάνωση μίας σειράς συζητήσεων στην 

κρατική τηλεόραση καθώς και τη διενέργεια πανεθνικής δημοσκόπησης σχετικά με το 

επίπεδο γνώσεων του κοινού πάνω στο απολυταρχικό παρελθόν της χώρας, τις 

αντιλήψεις και τις προσδοκίες από έναν τέτοιο διάλογο.  

6. Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του ΚΕΑΔ με θέμα «Μειονοτικά Δικαιώματα, 

Δημοκρατία και Ολοκλήρωση», με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, στις 10 Δεκεμβρίου στα Τίρανα.  
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Β. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ  

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

 

Β1. ΑΘΗΝΑΪΚΟ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ καλύπτει θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο σε θεσμικό επίπεδο 

(ελληνικές και διεθνείς υπηρεσίες και οργανισμοί π.χ. ΕΕΔΑ, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) όσο και σε επίπεδο πρωτογενούς ρεπορτάζ. Δύο 

δημοσιογράφοι του ΑΠΕ-ΜΠΕ παρακολουθούν συστηματικά θέματα πολιτικού 

ασύλου, κρατουμένων, προσφύγων, θυμάτων πολέμου, κακοποιημένων γυναικών και 

παιδιών κ.ο.κ., ενώ τα ρεπορτάζ τους προβάλλονται ιδιαιτέρως στον ιστότοπο του 

ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ενεργούς δράσης που αναπτύσσει το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην 

προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, διοργάνωσε στις 13.02.2016 στη Λέσβο 

συνέδριο με θέμα «Η Ελλάδα, η Ευρώπη, ο κόσμος μπροστά στην προσφυγική 

κρίση», με προσκεκλημένους εκπροσώπους της πολιτικής, πολιτειακής και 

στρατιωτικής ηγεσίας, όπως ο αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, 

Γιάννης Μουζάλας, ο οποίος στην ομιλία του επικεντρώθηκε στην περιγραφή της 

αλλαγής στάσης της ευρωπαϊκής πολιτικής στη διαχείριση του προσφυγικού 

ζητήματος, αλλά και μέλη ανθρωπιστικών οργανισμών και εθελοντικών οργανώσεων. 

Βασική προβληματική του συνέδριου αποτέλεσε όχι μόνο το προσφυγικό ζήτημα 

καθεαυτό, αλλά και ο τρόπος που το χειρίζονται η Πολιτεία, οι τοπικές κοινωνίες, η 

Ευρώπη, αλλά και τα Μέσα Ενημέρωσης κυρίως ως προς τον τρόπο που προβάλουν 

την προσφυγική κρίση. 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, το ΑΠΕ-ΜΠΕ βράβευσε ανθρώπους που δίνουν τη 

ζωή τους για να σώσουν ζωές προσφύγων ή για να ενημερώσουν την κοινωνία με τον 

καλύτερο τρόπο, τιμώντας το Λιμενικό Σώμα, ενώ απονεμήθηκε και το βραβείο 

«Ανδρέας Χριστοδουλίδης» στον ανταποκριτή του ΑΠΕ-ΜΠΕ στη Λέσβο, Στρατή 

Μπαλάσκα. Παράλληλα, εγκαινιάστηκε και έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Εικόνες 

προσφυγιάς», όπου παρουσιάστηκαν 50 φωτογραφίες από τη φωτογραφική βάση 

του ΑΠΕ-ΜΠΕ, με στιγμιότυπα από τη Συκαμιά, τη Μυτιλήνη και τη Μόρια. 
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Β.2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 
 
Στο θέμα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η ΕΡΤ στάθηκε αλληλέγγυα 

στο προσφυγικό δράμα προβάλλοντας και προωθώντας σειρά δράσεων που 

αφορούσαν στην ανακούφιση των προσφύγων, στην διάθεση στοιχειωδών μέσων 

διαβίωσης και στην ευαισθητοποίηση του κόσμου μέσα από τις ενημερωτικές 

εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων. 

Για μια ακόμη φορά στήριξε τον αγώνα της UNICEF για τα παιδιά του κόσμου, 

οργανώνοντας ολοήμερο μαραθώνιο, επίσης στήριξε την «ΚΙΒΩΤΟ», προβάλλοντας 

το έργο της με αφιέρωμα στα δελτία ειδήσεων και στις ενημερωτικές εκπομπές. 

Ακόμη στήριξε την καμπάνια της Γενικής Γραμματείας Ισότητας για την Ημέρα 

Καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, φιλοξενώντας στις εκπομπές της και 

στα δελτία ειδήσεων γυναίκες που έπεσαν θύματα κακοποίησης, επιστήμονες και 

φορείς που έθεσαν τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος και προσπάθησαν 

να ευαισθητοποιήσουν την κοινωνία στο συγκεκριμένο θέμα.  

Έκανε επίσης αφιερώματα στην Ημέρα κατά του AIDS, κάλυψε εκδηλώσεις κατά του 

ρατσισμού και της ομοφοβίας, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της σχολικής 

βίας και γενικότερα της νεανικής βίας με εκτεταμένα ρεπορτάζ στα δελτία ειδήσεων 

και των ενημερωτικών εκπομπών. 

Τέλος, σημαντικό μέρος του ρεπορτάζ των ειδήσεων και των ενημερωτικών εκπομπών 

της ΕΡΤ καθ’  όλη τη διάρκεια του 2016 ήταν αφιερωμένο σε θέματα που αφορούν 

στα ΑμεΑ. 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ 

Ραδιοφωνικός χρόνος σε όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ διατίθεται καθημερινά για την 

στήριξη των δικαιωμάτων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως ΑΜΕΑ, 

αποφυλακισμένοι, ορφανά παιδιά και παιδιά με προβλήματα μέλη θεραπευτικών 

κοινότητων, κ.ά. Επιπλέον, συχνές είναι οι ειδικές εκπομπές (αφιερώματα-

ραδιομαραθώνιοι), που οργανώνονται για το σκοπό αυτό. 

Η Ελληνική Ραδιοφωνία συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο «Όχι στη 

ρητορική μίσους από τα ΜΜΕ – Διαμοιρασμός καλών πρακτικών για την 

καταπολέμηση της ρητορικής μίσους κατά μεταναστών, εθνικών και θρησκευτικών 

μειονοτήτων στα ευρωπαϊκά ΜΜΕ», που υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και συμμετέχουν σε αυτήν άλλες επτά ευρωπαϊκές χώρες. Οι δράσεις του 
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προγράμματος περιλαμβάνουν ραδιοφωνικές εκπομπές, νέο Κώδικα Δεοντολογίας, 

καθώς και Ευρωπαϊκό Διαδραστικό Χάρτη με τις 70 καλές πρακτικές για την 

καταπολέμηση της ρητορικής του μίσους.  

Η ΕΡΤ, από την ημέρα της επαναλειτουργίας της, αφιέρωσε χρόνο σε όλα τα 

προγράμματα στην ενημέρωση για το προσφυγικό ζήτημα και τα δικαιώματα των 

προσφύγων. Είναι ο μοναδικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός στην Ελλάδα που 

καθημερινά μεταδίδει δελτίο ειδήσεων στην αραβική γλώσσα. Τα δελτία 

προσφέρουν χρηστικές πληροφορίες και ενημερώνουν τους πρόσφυγες για τις 

διαδικασίες που απαιτούνται για να αποκτήσουν νομική προστασία, να υποβάλλουν 

αίτημα ασύλου και οτιδήποτε σχετικό με τα δικαιώματά τους, τις δομές φιλοξενίας, 

την εκπαίδευση, κ.α. 

Τα πρώτα δελτία στην αραβική γλώσσα μεταδόθηκαν από τους περιφερειακούς 

σταθμούς της ΕΡΤ στο Β. και Ν. Αιγαίο την Κοζάνη και τις Σέρρες, όπου υπήρχαν 

κέντρα φιλοξενίας και στη συνέχεια εντάχθηκαν στα κεντρικά προγράμματα της ΕΡΤ 

με την πρωτοβουλία ert4refugees. Ταυτόχρονα ξεκίνησαν όλα τα μέσα της ΕΡΤ, 

τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και διαδικτυακά, να παρέχουν συνεχή ενημέρωση, για το 

πώς διαμορφώνονται οι ανάγκες των προσφύγων και να κατευθύνουν πού να 

επικεντρωθεί η βοήθεια των πολιτών, των φορέων και των συλλογικοτήτων. Οι 

περισσότεροι από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και η ΕΡΤ3 στη 

Θεσσαλονίκη μετατράπηκαν σε κέντρα συλλογής ειδών πρώτης ανάγκης και 

συντονισμού των φορέων και των αλληλέγγυων. 

Στη Ζάκυνθο πραγματοποιήθηκε συναυλία για τη συγκέντρωση ειδών πρώτης 

ανάγκης, στην Κέρκυρα και τα Γιάννενα καμπάνια αλληλεγγύης σε συνεργασία με 

διεθνείς οργανώσεις, στο Βόλο και τις Σέρρες, συγκεντρώθηκαν είδη για τις δομές 

φιλοξενίας των περιοχών τους, αλλά και στη Φλώρινα και την Ορεστιάδα, όπου δεν 

υπήρχαν δομές, οι περιφερειακοί σταθμοί της ΕΡΤ κινητοποίησαν τις τοπικές 

κοινωνίες να βοηθήσουν εμπράκτως τους πρόσφυγες. 

Σημαντικότερος όμως και από τους τόνους τροφίμων, φαρμάκων και ρουχισμού που 

συγκεντρώθηκαν και διανεμήθηκαν από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και 

την ΕΡΤ3, είναι ο ρόλος που διαδραματίζουν οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί και τα 

πολυμέσα της ΕΡΤ στη μεταστροφή των τοπικών κοινωνιών που ξεπέρασαν τα 

στερεότυπα και το φόβο, ευαισθητοποιήθηκαν και έγιναν παραδείγματα ανθρωπιάς. 

Οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ ήταν οι πρώτοι που αρνήθηκαν να υιοθετήσουν τον όρο 

«λαθρομετανάστης» που αρχικά είχε καθιερωθεί από το σύνολο σχεδόν των μέσων, 

κι έτσι σταδιακά περιθωριοποιήθηκε. 

Η συμμετοχή της ΕΡΤ στο ραδιοφωνικό διαγωνισμό URTI 2016 με θέμα “women & 

conficts” με μια παραγωγή της ΕΡΤ Φλώρινας, παρουσίασε προβλήματα γυναικών 

από την εμπόλεμη Συρία και κατετάγη στην έκτη θέση, προβάλλοντας διεθνώς, για 

άλλη μια φορά, το προσφυγικό ζήτημα. 
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Η ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου παραμένει στο επίκεντρο της ενημέρωσης, σε διεθνές 

επίπεδο, ως σημείο υποδοχής μεγάλου αριθμού προσφύγων και μεταναστών. 

Πραγματοποιήθηκαν πολλά ραδιοφωνικά αφιερώματα, σε εθνικό δίκτυο, στη 

διάρκεια της χρονιάς. 

Τον Δεκέμβριο 2016 η ΕΡΤ Αιγαίου συνεργάστηκε με τη γερμανική ραδιοφωνία σε ένα 

τετράωρο πρόγραμμα, που μεταδόθηκε και από το μεγαλύτερο δημόσιο ραδιόφωνο 

της Κολωνίας, WDR. Τον ίδιο μήνα, μεταδόθηκε από το studio της ΕΡΤ στη Μυτιλήνη, 

ειδικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα του BBC, αφιερωμένο στο προσφυγικό ζήτημα. 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η Γενική Διεύθυνση Προγράμματος της ΕΡΤ κατά τη διάρκεια του 2016, υλοποίησε τις 
παρακάτω δράσεις: 

1. Τηλεμαραθώνιο για το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

2. Τηλεμαραθώνιο για την ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ-28.11.16 

3. Τηλεμαραθώνιο για τη UNICEF 18.11.16 

4. Απευθείας μετάδοση από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών της εκδήλωσης της 
Παγκόσμιας ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών-Συναυλία της 
Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 

Η Διεύθυνση Περιεχομένου της Γενικής Διεύθυνσης Νέων Μέσων της ΕΡΤ, στο 

πλαίσιο  των δράσεων για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 

συμμετείχε στην εταιρική δράση με τον ειδικό ιστότοπο ERT4REFUGΕES 

(http://ert4refugees.ert.gr/),  στον οποίο συγκέντρωνε όλες τις πληροφορίες για την 

παροχή βοήθειας, αλλά και εκδηλώσεων συμπαράστασης και αλληλεγγύης, για τους 

πρόσφυγες. 

Παράλληλα, το Τμήμα Πρωτότυπου Περιεχομένου σε συνεργασία με την  

δημοσιογράφο Φραγκίσκα Μεγαλούδη και τον  φωτογράφο Στυλιανό Παπαρδέλα, 

δημιούργησε ένα web doc  (http://webdocs.ert.gr/) με τίτλο “Eternal present”, για 

τους πρόσφυγες της Συρίας. Πρόκειται για μια εσωτερική παραγωγή, που καταγράφει 

την ζωή Σύρων προσφύγων σε τρεις από τους μεγαλύτερους καταυλισμούς της 

Ιορδανίας αλλά και σε πρόχειρους καταυλισμούς  κοντά στη συνοριακή γραμμή 

Συρίας – Ιορδανίας. Περιλαμβάνει πρωτότυπο οπτικό υλικό με συνεντεύξεις, βίντεο 

και φωτογραφίες. 

Επίσης  σε καθημερινό επίπεδο τα Τμήματα Ροής και Επικαιρότητας και Πρωτότυπου 

Περιεχομένου αφιερώνουν μεγάλο μέρος της έρευνας και της σύνταξης σε θέματα 

http://ert4refugees.ert.gr/
http://webdocs.ert.gr/
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που προωθούν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον σεβασμό της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας.   

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 

 

Η Διεύθυνση Αρχείου της ΕΡΤ κατά τη διάρκεια του 2016, υλοποίησε τις παρακάτω 

δράσεις: 

1. Κατόπιν αιτήματος της ηθοποιού Βανέσα Ρεντγκρέιβ, Πρέσβειρας καλής θέλησης 

της UNICEF, συγκέντρωσε και παρέδωσε αρχειακό υλικό με θέμα τους 

πρόσφυγες και την εισροή τους στην Ελλάδα για να το χρησιμοποιήσει στη 

δημιουργία ενός προωθητικού video για την ευαισθητοποίηση του κοινού στο 

εξωτερικό ως προς το προσφυγικό θέμα.  

2. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στη δημιουργία ενός 

60λεπτου ντοκιμαντέρ με θέμα τις προσφυγικές ροές στην Ελλάδα και στην 

Ευρώπη του 20ου αιώνα, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των 

μαθητών των σχολείων της επικράτειας αλλά και των ελληνικών σχολείων του 

εξωτερικού, σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα.  

3. Παραχώρησε αρχειακό φωτογραφικό υλικό της ΕΡΤ στο ΚΕΘΙ (Κέντρο Ερευνών 

για θέματα Ισότητας), το οποίο συμπεριλήφθηκε σε έκθεση που διοργανώθηκε 

στις 28 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με τίτλο "ΓΥΝΑΙΚΑ - ΒΙΑ - 

ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ". 

4. Παραχώρησε αρχειακό φωτογραφικό υλικό της ΕΡΤ στο Δημοτικό Θέατρο 

Πειραιά, το οποίο συμπεριλήφθηκε σε έκθεση με τίτλο «Κερδισμένη πατρίδα. 

Πρόσφυγες του 1922 στον Πειραιά» 

5. Ψηφιοποίησε και ανάρτησε στην κεντρική σελίδα της ΕΡΤ (ert.gr) ειδικές 

εκπομπές - αφιερώματα για την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

την Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία και την Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                                                                 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

 

                   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΕΤΣΟΣ 
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