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Α. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 

Α.1. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Α.1.1. Μνημόνιο Συνεργασίας με Κέντρο Έρευνας για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) 

Εστιάζοντας στην ανάγκη προάσπισης της έμφυλης ισότητας όπως και στην 

καταπολέμηση των συναφών διακρίσεων στον τομέα των Μέσων, η Γενική 

Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 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 συνεργάστηκε 

με τον φορέα για την 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. 

Επιπλέον, εξασφάλισε μέσα στο 2017 πρόσβαση στις ερευνήτριες στο αρχείο 

εφημερίδων που η ΓΓΕΕ διατηρεί στην Βιβλιοθήκη της για το τμήμα της έρευνας που 

αφορούσε σε ανάλυση περιεχομένου έντυπων δημοσιευμάτων. 

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 αποτελεί το προϊόν σχετικής 

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

αρνητικών φαινομένων.  

Παράλληλα, συμφωνήθηκαν 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 



2 
 

προκειμένου να προάγεται ο σεβασμός της αξιοπρέπειας του ατόμου 

ανεξαρτήτως φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού. 

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» . 

 

Ειδικότερα, για το 2017, αναφέρονται επιπροσθέτως τα εξής: 

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας εκπροσωπεί, κατά λόγο 

αρμοδιότητας, την Ελλάδα στη Διευθύνουσα Επιτροπή για τα Μέσα και την Κοινωνία 

της Πληροφορίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (CDMSI-Steering Committee on Media 

and Information Society). Οι εργασίες της Επιτροπής CDMSI περιλαμβάνουν μεταξύ 

άλλων την κατάρτιση μελετών ή Συστάσεων για θέματα που άπτονται του τομέα των 

Μέσων Ενημέρωσης και της Επικοινωνίας. Πρόσφατα τέθηκε στη διάθεση των μελών 

της Επιτροπής ένα περιεκτικό σχέδιο μελέτης αναφορικά με την κάλυψη των 

εκλογικών αναμετρήσεων από τα ΜΜΕ με εστίαση στον παράγοντα του φύλου (“Draft 

Study on media coverage of elections with a specific focus on gender equality”). Το 

κείμενο πραγματεύεται κυρίως ζητήματα στρεβλούς απεικόνισης των γυναικών 

πολιτικών και προκατάληψης των Μέσων Ενημέρωσης σε αντιδιαστολή με ό,τι ισχύει 

για τους άνδρες πολιτικούς με αντίστοιχες προτάσεις για την υπέρβασή τους. Στο 

πλαίσιο διαλόγου που αναπτύχθηκε σχετικά, κατά τις εργασίες της Επιτροπής το 

2017, η Ελλάδα έθεσε συγκεκριμένες παρατηρήσεις που προέκυψαν έπειτα από 

γόνιμο διάλογο και συνεργασία με το ΚΕΘΙ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο κείμενο 

του Συμβουλίου της Ευρώπης με την αποδοχή των λοιπών κρατών-μελών.  

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αξίζει να αναφερθεί η Οδηγία για τις Υπηρεσίες των 

Οπτικοακουστικών Μέσων 2010/13/ΕΕ, η οποία έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό 

δίκαιο με το ΠΔ 109/2010 και η οποία βρίσκεται στο στάδιο αναθεώρησης. Η ΓΓΕΕ 

έχει ενεργό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία ως η αρμόδια Υπηρεσία στην Ελλάδα, 

κατοχυρώνοντας μαζί με άλλα κράτη-μέλη ότι παραμένουν και ενισχύονται οι 

προστατευτικές διατάξεις (άρθρα 6,9 και 28a) για την αποφυγή των διακρίσεων στο 

περιεχόμενο των Μέσων με κριτήρια που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν το φύλο και 

το σεξουαλικό προσανατολισμό, όπως π.χ. το άρθρο 6 παρ αα θέτει ότι δεν είναι 

αποδεκτό περιεχόμενο που οδηγεί σε «Υποκίνηση σε βία ή μίσος που στρέφεται κατά 

ατόμου ή ομάδας προσώπων όπως ορίζονται σε συνάρτηση με το φύλο, την εθνοτική 

καταγωγή, εθνικότητα, θρησκεία, ηλικία, αναπηρία ή σεξουαλικό προσανατολισμό». 
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Ιδιαίτερη αξία ενέχει η επέκταση των προστατευτικών διατάξεων και στις πλατφόρμες 

επιμερισμού περιεχομένου, οι οποίες εισήχθησαν για πρώτη φορά στο πεδίο 

ρύθμισης, γεγονός που αποτελεί μία σοβαρή ένδειξη ότι τα Μέσα Ενημέρωσης είναι 

ένα εξαιρετικά δυναμικό πεδίο και το θεσμικό πλαίσιο που τα διέπει χρήζει συχνών 

επικαιροποιήσεων, ώστε να ακολουθεί τις ραγδαίες τεχνολογικές μεταβολές. 

 

Α.1.2.Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων (ΕΚΟΜΕ Α.Ε.) 

 

Το Εθνικό Κέντρο Οπτικών Μέσων και Επικοινωνίας – ΕΚΟΜΕ A.E. ιδρύθηκε με το Ν. 

4339/2015 του Υπουργείου ΨΗΠΤΕ και ξεκίνησε τη λειτουργία του το Δεκέμβριο του 

2017. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο 

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Επικοινωνίας με αποστολή την υποστήριξη 

και ανάδειξη δημοσίων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών, εγχώριων και ξένων, στον 

κλάδο των οπτικοακουστικών μέσων και της επικοινωνίας στην Ελλάδα. Η δημιουργία 

του ΕΚΟΜΕ έρχεται να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις, κυρίως στην παραγωγή 

οπτικοακουστικού υλικού, αλλά και στην εκπαίδευση, την έρευνα και την 

ψηφιοποίηση των αρχείων.  

Επιπλέον, στο πλαίσιο δράσεων του φορέα εντάσσεται ως βασικός πυλώνας η 

οπτικοακουστική παιδεία (και η παιδεία στα Μέσα-media literacy εν γένει), 

αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την ανάπτυξη ψηφιακά εγγράμματων και 

ευαισθητοποιημένων πολιτών που μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να προασπίζονται 

τα δικαιώματα τους στο πεδίο των Μέσων Ενημέρωσης. Ως βασικό ζητούμενο τίθεται 

οι πολίτες και ειδικά οι ανήλικοι να οδηγούνται στην υπεύθυνη χρήση και αξιοποίηση 

των Μέσων σε ένα περιβάλλον, όπου θα προάγεται η ελευθερία της έκφρασης και η 

πολυφωνία, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ παράλληλα θα 

αναγνωρίζεται και θα καταπολεμάται η ρητορική μίσους. 

Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος του ΕΚΟΜΕ είναι να παίξει το ρόλο του εθνικού 

συντονιστή και θεματοφύλακα στο πεδίο της εξοικείωσης, της δια βίου μάθησης και 

εκπαίδευσης στα οπτικοακουστικά, κινηματογραφικά και ψηφιακά δρώμενα της 

χώρας. 

Α.1.3. Συνδιοργάνωση Ημερίδας για την Ελλάδα ενώπιον των Διεθνών Οργάνων 

Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

 

Η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Γενική 

Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα: «Η Ελλάδα 

ενώπιον των Διεθνών Οργάνων Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», η 

οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου στην Αίθουσα Συνεδρίων της 

ΓΓΕΕ. 
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Στην εν λόγω ημερίδα με βασικό άξονα τα ανθρώπινα δικαιώματα αντάλλαξαν 

απόψεις σε έναν ανοιχτό διάλογο μέλη της κυβέρνησης, ανώτατοι δικαστικοί, 

εκπρόσωποι της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και εκπρόσωποι 

όλων των οργάνων ελέγχου, στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα. Στόχος της ημερίδας 

ήταν να αποτυπωθεί η συμμετοχή της Ελλάδας στις διεθνείς συζητήσεις στο πεδίο της 

προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και η γενικότερη συμβολή της στο 

σχετικό πεδίο ανταποκρινόμενη σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες, οι οποίες 

επιτάσσονται από τα Διεθνή Όργανα Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

όπως και να διαφανούν οι ευρωπαϊκές και διεθνείς προοπτικές στον τομέα της 

προστασίας ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

 

A.1.4. Διοργάνωση του πρώτου Athens Games Festival ‘17 

Το Athens Games Festival ’17 διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης 

και Επικοινωνίας (http://media.gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,  σε συνεργασία με το διεθνές επιχειρηματικό 

συνέδριο White Nights Conference (http:/wnconf.com) και έλαβε χώρα στο Εκθεσιακό 

Κέντρο της Helexpo, στο Μαρούσι. 

Πάνω από 60 δημιουργοί ψηφιακών παιχνιδιών και εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο της τεχνολογίας και του videogame, έδωσαν το 

«παρών» σε μια έκθεση που συνδύαζε την τεχνογνωσία με το ταλέντο, το εμπορικό 

ψηφιακό παιχνίδι με το εκπαιδευτικό, τον επαγγελματία Gamedeveloper με την 

ακαδημαϊκή κοινότητα και το κοινό. Στόχος μεταξύ άλλων ήταν να καταδειχθεί και η 

εκπαιδευτική διάσταση που δύναται να προσλαμβάνουν τα video games, καθώς και η 

σημασία της εξοικείωσης των νέων με τα εργαλεία ανάπτυξης των ψηφιακών 

παιχνιδιών. Οι νέοι μαθαίνουν να εκφράζονται δημιουργικά, να καινοτομούν και να 

αξιοποιούν τα σύγχρονα μέσα που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία, ώστε να 

δραστηριοποιούνται αποτελεσματικά τόσο στο επίπεδο του χρήστη όσο και στο 

επίπεδο του δημιουργού. Με αυτόν τον τρόπο δύναται να ενδυναμωθεί η θέση τους 

στο πεδίο της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας ανταποκρινόμενοι στα 

δεδομένα και τις επιταγές της σύγχρονης ψηφιακής εποχής. 

 

 

 

 

 

 

 

http://media.gov.gr/
http://wnconf.com/
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Α.2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης αφορούν: 

α) στην επεξεργασία και διαμόρφωση του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου για την 
οργάνωση και λειτουργία των μέσων ενημέρωσης στον έντυπο, οπτικοακουστικό και 
διαδικτυακό χώρο, 

β) στη ρύθμιση των όρων και συνθηκών λειτουργίας των επιχειρήσεων διανομής του 
έντυπου Τύπου και των επαγγελματικών οργανώσεων των εργαζομένων στις 
επιχειρήσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης, 

γ) στην κατά το Σύνταγμα και τους νόμους άσκηση της κρατικής εποπτείας στα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης καθώς και στη δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση ώστε να 
διασφαλίζονται η έγκυρη, αντικειμενική και πολυφωνική ενημέρωση των πολιτών, η 
οικονομική βιωσιμότητα και διαφάνεια στη λειτουργία των επιχειρήσεων των μέσων 
ενημέρωσης καθώς και η τήρηση των συνταγματικών επιταγών που διέπουν την 
οργάνωση και λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, 

δ) στην εποπτεία των επικοινωνιακών προγραμμάτων διαφημιστικής προβολής των 
φορέων του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

 

Α.2.1. Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων 

Τμήμα Οπτικοακουστικών και Ηλεκτρονικών Μέσων  

Το Τμήμα Οπτικοακουστικών και Ηλεκτρονικών Μέσων είναι υπεύθυνο: α) για την 

παρακολούθηση της οπτικοακουστικής ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας και την 

εφαρμογή 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, το Τμήμα Οπτικοακουστικών και Ηλεκτρονικών 

Μέσων πραγματεύεται θέματα που εμπίπτουν στον τομέα προστασίας των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων με ειδική εστίαση στον τομέα των Μέσων. Κατά το έτος 

2017, το Τμήμα προέβη στις ακόλουθες σχετικές δράσεις: 

i. Επαναφορά 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 ΥΟΑΜ 2010/13/ΕΕ, εισηγήθηκε την 

επαναφορά της διάταξης για την «Παιδεία στα Μέσα» (media literacy) στο νέο 
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κείμενο της Οδηγίας. Ειδικότερα, η Υπηρεσία εξέφρασε την αντίθεσή της στη 

διαφαινόμενη αφαίρεση διατάξεων σχετικών με την παιδεία στα μέσα από το Άρθρο 

33 («Τα κράτη μέλη προωθούν και λαμβάνουν μέτρα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

σχετικά με την Παιδεία για τα Μέσα»), καθώς και από την Αιτιολογική Έκθεση της 

αναθεωρημένης Οδηγίας ΥΟΑΜ 2010/13/ΕΕ.  

Η περίληψη αναφορών για την «Παιδεία στα Μέσα» κρίνεται σκόπιμη και αναγκαία, 

αφενός γιατί αποτελεί προαπαιτούμενο μηχανισμό ενίσχυσης της κριτικής 

αντίληψης/σκέψης των πολιτών - και δη των ανηλίκων - των κρατών μελών της Ε.Ε., 

ειδικά ως προς τον τρόπο με τον οποίο «αντιλαμβάνονται», «κατανοούν», 

«αναλύουν» και «εμπιστεύονται» την είδηση και την πληροφορία, ειδικά στην 

ψηφιακή εποχή, αλλά κι αφετέρου γιατί συνιστά ένα βασικό εργαλείο συναφούς 

πρόληψης και αυτοπροστασίας των χρηστών από φαινόμενα παραπληροφόρησης και 

εύκολης διάδοσης των fake news στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.  

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ελλάδα πρότεινε 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 εμπλεκομένους στη διαδικασία διάδοσης της πληροφορίας.  

 

ii. Συνεισφορές σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς 

 

Σύνταξη παρατηρήσεων για τις πολιτικές και πρακτικές της ΓΓΕΕ, στο πλαίσιο 

συνεισφοράς ΓΓΕΕ στην διαβούλευση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), αφορούσαν στις θεματικές περιοχές της μη-διάκρισης και 

κοινωνικής ενσωμάτωσης των ΑμεΑ, στον ρατσισμό, την ξενοφοβία, καθώς και σε 

άλλες συναφείς μορφές μισαλλοδοξίας, με ειδική εστίαση στο πεδίο της επικοινωνίας 

και των ΜΜΕ. To Τμήμα Οπτικοακουστικών και Ηλεκτρονικών Μέσων αποτελεί 

σημείο επαφής, εντός της ΓΓΕΕ, για θέματα συνεισφοράς Υπουργείου Ψηφιακής 

Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης στις πολιτικές του Οργανισμού 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA). 

 

iii. Δράσεις και Συνεισφορές στο πλαίσιο προετοιμασίας και συμμετοχής στην 11η 

και 12η 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 

 

- Συμμετοχή στις συζητήσεις της 12ης και 13ης Συνάντησης της Διευθύνουσας 

Επιτροπής για τα ΜΜΕ και την Κοινωνία της Πληροφορίας του Συμβουλίου της 

Ευρώπης (CDMSI) αναφορικά με την τελική υιοθέτηση των κατωτέρω Σχεδίων 

Συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης (Draft Recommendation on media pluralism 
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and transparency of media ownership και Draft Recommendation on the roles and 

responsibilities of internet intermediaries), επί των οποίων το Τμήμα 

Οπτικοακουστικών και Ηλεκτρονικών Μέσων συμμετείχε στην διαμόρφωσή των με 

εποικοδομητικά σχόλια και παρατηρήσεις, κατά λόγον αρμοδιότητάς του. 

- Συμμετοχή στις συζητήσεις της 13ης Συνάντησης της Διευθύνουσας Επιτροπής 

για τα ΜΜΕ και την Κοινωνία της Πληροφορίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (CDMSI) 

αναφορικά με την τελική υιοθέτηση του Σχεδίου Μελέτης επί Συστάσεως για την 

κάλυψη των εκλογών από τα έντυπα και ψηφιακά ΜΜΕ, με έμφαση στην έμφυλη 

ισότητα (Draft feasibility study on a standard-setting instrument on media coverage of 

elections with a specific focus on gender equality) και την τελική υιοθέτηση του 

Σχεδίου Μελέτης σχετικά με την χρήση του διαδικτύου στις προεκλογικές εκστρατείες 

(Draft Feasibility study on the use of Internet in electoral campaigns). 

 

iv. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα/σεμινάρια/Διασκέψεις/Συνέδρια 

 

Συμμετοχή εκπροσώπου του Τμήματος Οπτικοακουστικών και Ηλεκτρονικών Μέσων 

στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Freedom of expression online: evolving European 

jurisprudence and standard setting activities in the digital age», το οποίο διοργάνωσε 

το Ανώτατο Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε συνεργασία με το Συμβούλιο 

της Ευρώπης, στο πλαίσιο της κυπριακής προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του 

Συμβουλίου της Ευρώπης (Λευκωσία, 28 Απριλίου 2017) 

 

v. Λοιπές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και 

Ενημέρωσης που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Οπτικοακουστικών 

και Ηλεκτρονικών Μέσων στον τομέα προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: 

 

- Στις 13 Σεπτεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 137 ο νόμος 4488/2017 με 

τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, 

ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και 

άλλες διατάξεις», στο μέρος Δ’ του οποίου αποτυπώνονται οι κατευθυντήριες-

οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 

δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Ειδικότερα και σε σχέση με τις αρμοδιότητες 

του Υπηρεσίας μας - στο πλαίσιο ένταξης της διάστασης της αναπηρίας στις δημόσιες 

πολιτικές - μεταξύ των διατάξεων του εν λόγω νόμου συμπεριλαμβάνονται διατάξεις 

για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ΑμεΑ στο ηλεκτρονικό περιβάλλον 

(άρθρο 64), την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα 

δικαιωμάτων ΑμεΑ (Άρθρο 66) και τη μη διάκριση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και 

στις οπτικοακουστικές δραστηριότητες (άρθρο 67). 

 

- Στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής 

Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2017, 
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συνεχίστηκε η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου Εφαρμογής των Διατάξεων άρθρου 

7 παρ. 3 του Ν. 1866/1989, για την υλοποίηση του εθνικού προγράμματος 

πληροφόρησης και εκπαίδευσης για του έλληνες τυφλούς. Έργο της εν λόγω 

Επιτροπής, συγκεκριμένα, είναι ο υπολογισμός του ποσού που οφείλει να διαθέτει 

κάθε επιχείρηση ιδιωτικού δικαίου τηλεοπτικού σταθμού κατ΄εφαρμογήν των ως άνω 

διατάξεων και η κατανομή των ποσών που συγκεντρώνονται κάθε χρόνο στον 

Πανελλήνιο Σύλλογο Τυφλών (ΠΣΤ) και στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης 

Τυφλών (ΚΕΑΤ). Τα συγκεκριμένα ποσά διατίθενται για την ανάπτυξη και  εφαρμογή 

εθνικού προγράμματος που αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών εκπαίδευσης και 

πληροφόρησης των τυφλών μαθητών και φοιτητών μέσα στα πλαίσια των 

δραστηριοτήτων του ΚΕΑΤ, καθώς και στην παροχή γενικότερων υπηρεσιών και 

πληροφόρησης εγκυκλοπαιδικής παιδικής μόρφωσης στους, Έλληνες τυφλούς από 

τον ΠΣΤ. 

 

vi. Λοιπές Δράσεις του Τμήματος Οπτικοακουστικών και Ηλεκτρονικών Μέσων στον 

τομέα προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

 

Το Τμήμα Οπτικοακουστικών και Ηλεκτρονικών Μέσων συμμετείχε κατά το έτος 2017 

σε ένα καινοτόμο διεθνές πρόγραμμα κινηματογραφικής παιδείας το οποίο 

υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, Το 

Τμήμα Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, την ΕΡΤ και την Πρεσβεία της Κύπρου στην Ελλάδα. Το 

πρόγραμμα αφορά στη συνδιοργάνωση του 8ου Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού 

Ταινιών Μικρού Μήκους «Cinema… διάβασες;», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές 

Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων της Ελλάδας, της 

Κύπρου και της Ομογένειας, δημόσιων και ιδιωτικών. Σκοπός του διαγωνισμού είναι 

να δοθεί στους μαθητές η ευκαιρία να εκφραστούν καλλιτεχνικά, να γίνουν 

δημιουργοί, να εξοικειωθούν με τη γλώσσα της κινηματογραφικής αφήγησης και να 

αποκτήσουν δεξιότητες οπτικοακουστικής αγωγής. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού 

έχουν καθιερωθεί, μεταξύ άλλων, τα βραβεία «Νοιάζομαι και Δρω» που αφορούν σε 

ταινίες που προσεγγίζουν τις έννοιες του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και του 

ενεργού πολίτη.  

 

Α.2.2. Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας 

 

Αποτελεί το Τμήμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης με αρμοδιότητες 

στο πεδίο του εγχώριου Τύπου, έντυπου και ηλεκτρονικού. 
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Σύσταση και λειτουργία Μητρώου Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο 

Online Media) 

 

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 καταχωρούνται σε ειδικές 

μερίδες τα στοιχεία των Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης. 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, δόθηκε προαιρετικά μέσω συνεργασίας με τον ΟΣΔΕΛ (Οργανισμό 

Συλλογικής Διαχείρισης Έργων Λόγου) η δυνατότητα χρήσης στα εγγεγραμμένα μέλη 

ενός ειδικού λογισμικού, που λειτουργεί ως παρατηρητήριο λογοκλοπής 

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

δεδομένα, προσέγγιση του φαινομένου. Το εν λόγω λογισμικό δίνει σε όλα τα 

εγγεγραμμένα μέλη που το επιθυμούν 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.3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διπλωματίας Μέσων Ενημέρωσης είναι: 

α) η υποστήριξη των ξένων ανταποκριτών και δημοσιογράφων και η αντιμετώπιση 

των θεμάτων της επικαιρότητας με την κατάλληλη ενημέρωση των διεθνών ΜΜΕ, 

β) ο προγραμματισμός, η στοχοθεσία και η πραγματοποίηση εκδηλώσεων και 

ενεργειών προβολής της υπηρεσίας, 

γ) η ανάπτυξη, συντήρηση και εν γένει διαχείριση της ψηφιακής παρουσίας της χώρας 

και η προσαρμογή της στα συνεχώς μεταβαλλόμενα παγκόσμια πρότυπα καθώς και 

στις ανάγκες, στόχους και προτεραιότητες της Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής. 

Α.3.1. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων-Εκδηλώσεις 

 

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Εκδηλώσεων 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, 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 2017, πραγματοποιήθηκαν στην Αίθουσα Συνεδρίων της ΓΓΕΕ οι 

ακόλουθες εκδηλώσεις που σχετίζονται με την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων: 

 

 

Ημερομηνία Φορέας Διοργάνωσης Θέμα 

13/2/2017 
Γενική Γραμματεία Διαφάνειας 
& Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – 
ΓΓ Ενημέρωσης-Επικοινωνίας 

Ημερίδα με θέμα: "Συστάσεις των 
Διεθνών οργάνων Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου για την Ελλάδα" 

22/2/2017 
Γενική Γραμματεία 

Ενημέρωσης-Επικοινωνίας 

Ενημερωτική συνάντηση του 
Ειδικού Γραμματέα, κ. Φλωρεντή, 

με ισπανούς φοιτητές ΜΜΕ 
σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα 
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1/3/2017 
Γενική Γραμματεία Ισότητας 

των Φύλων 

Παρουσίαση Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης για Ισότητα των Φύλων 

2016-2020 

2/3/2017 
Εθελοντικός Οργανισμός για το 

Αστικό Περιβάλλον Ecocity 

Παρουσίαση προτάσεων ομάδων 
μαθητών για τα προβλήματα 

μετακίνησης και προσβασιμότητας 
στην Αθήνα/Εκστρατεία 

Ecomobility  

3/3/2017 
Κέντρο Έρευνας και Δράσης για 

την Ειρήνη (ΚΕΔΕ) 
Εκδήλωση : "Επικοινωνία δίχως 

Βία για Σχολεία δίχως Βία"  

30/3/2017 
Διεθνής Οργανισμός 

Μετανάστευσης 
Εκδήλωση για το πρόγραμμα των 

εθελούσιων επιστροφών  

31/3/2017 
Σωματείο Υποστήριξης 

Διεμφυλικών-ΚΕΘΙ 

Ημερίδα με θέμα: "Ταυτότητα 
φύλου: από τις διακρίσεις στην 

ορατότητα" 

24-
27/4/2017 

ΕΡΤ 
Σεμινάριο του “RespectWords” για 

την αντιμετώπιση της Ρητορικής 
του Μίσους στα ΜΜΕ 

11/5/2017 
Διεθνής Οργανισμός 

Μετανάστευσης 

Συνέντευξη Τύπου για το 
πρόγραμμα μετεγκατάστασης της 

ΕΕ 

8/6/2017 
Γενική Γραμματεία Ισότητας 

των Φύλων 

Παρουσίαση του έργου του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας 

των Φύλων (EIGE) 

10/6/2017 
Πολιτιστική Κίνηση Α' βάθμιας 

Εκπαίδευσης 

Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: 
"Το ψηφιακό σχολείο του 

Μέλλοντος" 

10-
11/6/2017 

Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής / Υπηρεσία Πρώτης 

Υποδοχής 

Διήμερο σεμινάριο για τους νέους 
υπευθύνους Ανοιχτών Δομών 

Προσωρινής Υποδοχής και για νέα 
στελέχη της Υπηρεσίας Υποδοχής  

13/6/2017 
Γενική Γραμματεία 

Ενημέρωσης-Επικοινωνίας 
Ενημέρωση 35 ισπανών μαθητών 

για το προσφυγικό ζήτημα 

30/6/2017 
Γενική Γραμματεία 

Αντιεγκληματικής Πολιτικής 
Ημερίδα με θέμα: "Σωφρονιστική 

Πολιτική-Παρόν και μέλλον" 

6/10/2017 
Advanced Media 

Institute/Unicef/Xenos Polis 

Ημερίδα: "Εκπαίδευση στα Νέα 
Μέσα. Πλαίσιο Δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων για το παιδί και τον 
πολίτη" 

9/10/2017 Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής 
Ημερίδα για την ηλεκτρονική 

κάρτα μετανάστη 
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16/10/2017 
Ειδική Γραμματεία 

Επικοινωνιακής Διαχείρισης 
Κρίσεων και άλλοι φορείς 

Συνέντευξη Τύπου για  προβολή 
ταινιών του "Home - Νew 

Home"με θέμα το προσφυγικό 

1/11/2017 
Υπουργείο Ψηφιακής 

Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & 
Ενημέρωσης/Grèce Hebdo 

Προβολή ντοκιμαντέρ: “Η 
Deutsche Welle στη Δικτατορία” 
και συζήτηση με εκφωνητές της 

Deutsche Welle 

 

Α.3.2. Τμήμα Υποστήριξης Διεθνών ΜΜΕ- Διεκπεραίωση αιτημάτων διεθνών ΜΜΕ 

για ρεπορτάζ με θέμα την προσφυγική κρίση 

 

Το Τμήμα Υποστήριξης Διεθνών ΜΜΕ επεξεργάζεται μεταξύ άλλων και τα αιτήματα 

που προέρχονται από Διεθνή ΜΜΕ και σχετίζονται με την προσφυγική κρίση. Το 

Τμήμα μας συνεργάζεται σε καθημερινή βάση με τους κάτωθι αρμόδιους φορείς:   

- Το Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής και συγκεκριμένα το Γραφείο Τύπου και το 

Τμήμα Συντονισμού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. 

- Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και συγκεκριμένα το 

Γραφείο Τύπου του Λιμενικού Σώματος  

- Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και συγκεκριμένα το Γραφείο Τύπου της 

Ελληνικής Αστυνομίας  

- Την Υπηρεσία Ασύλου 

- Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καθώς και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας 

- Το Γραφείο Τύπου της Frontex στη Βαρσοβία 

- Το Υπουργείο Παιδείας (επί θεμάτων εκπαίδευσης προσφύγων) 

- Το Υπουργείο Υγείας (επί θεμάτων υγείας των προσφύγων και συνομιλίας με 

ιατροδικαστές) 

- Την Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων 

Συγκεκριμένα τα αιτήματα τα οποία χειρίστηκε και συνεχίζει να χειρίζεται το εν λόγω 

Τμήμα σχετίζονται με τα ακόλουθα ζητήματα: 

α. Άδεια εισόδου/ φωτογράφησης/ κινηματογράφησης σε δομές φιλοξενίας (ΚΥΤ ή 

ανοιχτές δομές φιλοξενίας) 

β. Συνεντεύξεις με αρμόδιους φορείς για το μεταναστευτικό/προσφυγικό (κυρίως σε 

επίπεδο Υπουργών) 

γ.  Πλωτή περιπολία με την ελληνική ακτοφυλακή και/ή την Frontex καθώς και  

χερσαίες περιπολίες με την Ελληνική Αστυνομία  

δ.  Στατιστικά στοιχεία για το προσφυγικό 

ε.  Επίσκεψη σε σχολικές δομές  

στ. Ενημέρωση από φορείς από τον τομέα της Υγείας  

 

Για το έτος 2017 συγκεκριμένα, το Τμήμα επεξεργάστηκε γύρω στα 380 αιτήματα 

διεθνών ΜΜΕ (τα αντίστοιχα το 2016 ήταν 1284 και το 2015 ήταν 550), με τα 
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αιτήματα από Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και ΗΠΑ να αποτελούν 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 72, Ηνωμένο Βασίλειο 66, Γαλλία 36 και ΗΠΑ 

26. Επίσης τα περισσότερα αιτήματα καταγράφηκαν τον Ιανουάριο (58 αιτήματα), τον 

Φεβρουάριο (41 αιτήματα) και τον Μάρτιο (41 αιτήματα). Σχετικά παρατίθενται τα 

Γραφήματα 1 και 2.   

 

 

 

Γράφημα 1. Ποσοτική αποτύπωση αιτημάτων ανά μήνα 
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Γράφημα 2. Ποσοτική αποτύπωση αιτημάτων ανά χώρα 

 
 
3. Θεματικό Σεμινάριο, στο πλαίσιο της Λέσχης της Βενετίας, με τίτλο: «Mobilizing 

communicators in the field of the refugee and migration crisis» - Θεσσαλονίκη 23-

24/9/2017 

 

Με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων υπηρεσιών επικοινωνιακής πολιτικής 

των χωρών-μελών της ΕΕ και ευρωπαϊκών οργάνων, πραγματοποιήθηκε στη 

Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017 θεματικό 

σεμινάριο της Λέσχης της Βενετίας1 με τίτλο «Mobilizing communicators in the field of 

the refugee and migration crisis».  

 

Το σεμινάριο, που συνδιοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και 

Επικοινωνίας (Γ.Γ.Ε.Ε.) και τη Λέσχη της Βενετίας, διατμήθηκε σε δύο ενότητες, ήτοι 

σε:  

 

                                                           
1
 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 την 
επικοινωνιακής πολιτικής, σε άτυπο και ‘off-the-record’ επίπεδο, ώστε να υπάρχει πλήρης ελευθερία 
έκφρασης και κριτικής. Βλ. σχετικά: https://clubofvenice.wordpress.com/  
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- Θεματική επίσκεψη (field trip), που περιελάμβανε: 

 

 Επίσκεψη στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στη Θήβα. 

 Ενημέρωση από το Δήμο Λειβαδιάς για το πρόγραμμα εγκατάστασης 

οικογενειών προσφύγων σε διαμερίσματα, επίσκεψη σε διαμερίσματα και 

συνάντηση/συνομιλία με πρόσφυγες. 

 Επίσκεψη στο Κέντρο Φιλοξενίας στα Διαβατά. 

 Δείπνο με πρόσφυγες στη Θεσσαλονίκη. 

 

- Συζήτηση / Στρογγυλή Τράπεζα 

 

Τη θεματική επίσκεψη ακολούθησε συζήτηση με ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των 

συμμετεχόντων. 
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Α.4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διεθνούς Επικοινωνίας είναι: 

 

α) η παρακολούθηση των εξελίξεων στη διεθνή σκηνή και του αντίκτυπού τους στη 

διεθνή κοινή γνώμη και στα διεθνή ΜΜΕ, η χαρτογράφηση και ανάλυση του διεθνούς 

επικοινωνιακού περιβάλλοντος και της επικοινωνιακής θέσης της χώρας και των 

κρατικών φορέων σε αυτό και η σχετική ενημέρωση των κρατικών υπηρεσιών και 

φορέων στην κατεύθυνση της χάραξης και εφαρμογής επικοινωνιακής πολιτικής και 

δράσεων επικοινωνιακής διπλωματίας για τη χώρα και τους φορείς, 

 

β) η μέριμνα, σε συνεργασία με τους (συν)αρμόδιους φορείς, για την επικοινωνία των 

ελληνικών θέσεων και απόψεων στη διεθνή κοινή γνώμη, για την προβολή της χώρας 

και την αναβάθμισή της εικόνας της στο εξωτερικό, με τη χρήση και αξιοποίηση κάθε 

πρόσφορου μέσου και διαύλου επικοινωνίας, 

 

γ) η διοικητική υποστήριξη των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας εξωτερικού, ο 

καθορισμός των στόχων και ο συντονισμός του έργου τους. 

 

Α.4.1. Γραφεία Τύπου & Επικοινωνίας Εξωτερικού-Δράσεις 

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 2017: 

ΓΤΕ ΒΙΕΝΝΗΣ 

Το ΓΤΕ Βιέννης κατά το έτος 2017 ανέλαβε τις παρακάτω πρωτοβουλίες, οι οποίες 

σχετίζονται με την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου: 

1) Συνάντηση του τότε ΓΓΕΕ και νυν Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Ελευθερίου Κρέτσου, και του τότε 

Ειδικού Γραμματέα Επικοινωνιακού Συντονισμού για την Μεταναστευτική και 
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Προσφυγική Πολιτική και νυν Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ψηφιακής 

Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης , κ. Γιώργου Φλωρεντή, με την 

Πρόεδρο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ομοσπονδιακής 

Βουλής της Αυστρίας, κ. Alev Korun, στα Γραφεία του Κόμματος των 

Πρασίνων.  

2) Συνάντηση του τότε ΓΓΕΕ και νυν Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Ελευθερίου Κρέτσου, και του τότε 

Ειδικού Γραμματέα Επικοινωνιακού Συντονισμού για την Μεταναστευτική και 

Προσφυγική Πολιτική και νυν Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ψηφιακής 

Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης , κ. Γιώργου Φλωρεντή, με τον 

Ευρωβουλευτή, Αντιπρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδος του 

Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μέλος της 

Κοινοβουλευτικής Υποεπιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Univ.Prof. 

Dr. Josef Weidenholzer, στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

3) Προώθηση ενημερωτικού δελτίου με θέμα «Προσφυγική κρίση –Fact sheet- 

Ιανουάριος 2017»  (“Refugee Crisis- Fact sheet - January 2017”) στην 

Αντιπρόεδρο και Ευρωβουλευτή του Φιλελεύθερου Κόμματος NEOS, κ. 

Angelika Mlinar, στην Πρόεδρο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 

Ομοσπονδιακής Βουλής της Αυστρίας, κ. Alev Korun, στον Ευρωβουλευτή, 

Αντιπρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδος του Σοσιαλδημοκρατικού 

Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μέλος της Κοινοβουλευτικής 

Υποεπιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Univ.Prof. Dr. Josef 

Weidenholzer. 

4) Συμμετοχή στην παράλληλη εκδήλωση κατά τη διάρκεια της διάσκεψης της 

Επιτροπής του Γραφείου του ΟΗΕ για τον έλεγχο των ναρκωτικών και την 

πρόληψη του εγκλήματος, την οποία διοργάνωσε η διεθνής ΜΚΟ Fair Trials για 

την εξωδικαστική διαπραγμάτευση σε ποινικές υποθέσεις, υπό τον τίτλο «Η 

αφανιζόμενη δίκη» (The Disappearing Trial), στις εγκαταστάσεις του ΟΗΕ στη 

Βιέννη. 

5) Συμμετοχή στην παράλληλη εκδήλωση κατά τη διάρκεια της διάσκεψης της 

Επιτροπής του Γραφείου του ΟΗΕ για τον έλεγχο των ναρκωτικών και την 

πρόληψη του εγκλήματος, την οποία διοργάνωσε η διεθνής ΜΚΟ Fair Trials για 

την καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος και την προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις εγκαταστάσεις του ΟΗΕ στη Βιέννη. 

6) Συνάντηση με την κ. Libby McVeigh, διευθύντρια πολιτικής και νομικών 

θεμάτων της διεθνούς ΜΚΟ Fair Trials με αντικείμενο το έργο της οργάνωσης. 

7) Συμμετοχή στο Διεθνές Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: «Αναπροσδιορισμός του 

Trafficking. Η διασύνδεση της Μετανάστευσης, του Trafficking και της 

Δουλείας» (Re-branding Human Trafficking. The Interface of Migration, 
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Human Trafficking and Slavery). Την εν λόγω εκδήλωση διοργάνωσε η 

Περιφερειακή Πρωτοβουλία για την Καταπολέμηση όλων των Μορφών 

Trafficking  (Regional Implementation Initiative on Preventing and Combating 

all Forms of Trafficking in Human Beings) στo Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Haus der Europäischen Union) στη Βιέννη με την υποστήριξη του Υπουργείου 

Εργασίας της Αυστρίας: 

8) Συμμετοχή στη διήμερη διεθνή διάσκεψη μη κυβερνητικών οργανώσεων, την 

οποία διοργάνωσε η αυστριακή ΜΚΟ "Συντονισμός για το Άσυλο" με την 

υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ομοσπονδιακής Καγκελαρίας, 

στο Σπίτι της Ευρώπης στη Βιέννη, με θέμα "Η Πορεία των Προσφύγων στα 

Βαλκάνια - Ο Δρόμος για την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη". 

 

ΓΤΕ ΜΟΣΧΑΣ 

Το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας Μόσχας το 2017: 

1)  Απέστειλε ενημέρωση στα ρωσικά ΜΜΕ για την έκθεση «Το Δικαίωμα να είσαι 

Άνθρωπος», που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 19 Ιανουαρίου, μια 

σύμπραξη του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης, του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, 

του Ινστιτούτου Goethe και της Σχολής Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης, κατόπιν 

σχετικού δελτίου Τύπου που δέχθηκε από τη διοργανώτρια αρχή. 

2) Παρακολούθησε το συνέδριο “Is Gender Equality – a (R)evolution? – the 100th 

anniversary of woman’s suffrage in Europe and the 100th  anniversary since the 

appointment of Alexandra Kollontai as the world’s first female minister”, που 

διοργανώθηκε από το Κοινωνικό Επιμελητήριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας και την 

Αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Ρωσική Ομοσπονδία (7 Δεκεμβρίου 2017)  

Παράλληλα, προώθησε στις ελληνικές διπλωματικές Αρχές στη Ρωσική Ομοσπονδία 

δελτία Τύπου και ενημέρωση της Υπηρεσίας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα 

(βλ. Συμβούλιο της Ευρώπης- Επίτροπος για Ανθρώπινα Δικαιώματα- Αποφάσεις 

ΕΔΔΑ- Ρωσία (20 Ιαν. 2017), και προώθησε ενημερωτικά δελτία και ανακοινώσεις της 

Αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Ρωσική Ομοσπονδία με αναφορά σε θέματα προστασίας 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων (πχ. Statement on the criminal charges brought against 

Russian human rights defender, Valentina Cherevatenko, 2 Ιουν. 2017 ή Statement by 

the Spokesperson on the commemoration of the killing of Natalia Estemirova, 15 

Ιουλίου 2017) 
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ΓΤΕ ΠΕΚΙΝΟΥ 

Το ΓΤΕ Πεκίνου συμμετείχε τακτικά σε συσκέψεις Συμβούλων Τύπου κρατών-μελών 

της ΕΕ που διοργανώνονται από Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Κίνα με ενίοτε συζητήσεις 

αναφορικά με το  καθεστώς ελευθεροτυπίας και τη δραστηριότητα ξένων ΜΜΕ στην 

χώρα, παρουσιάσεις για σχετικές εξελίξεις από την FCCC / Foreign Correspondents' 

Club of China, συναφή δραστηριότητα κρατών-μελών για τα ζητήματα αυτά.  

Συναφώς σημειώνουμε ανάρτηση από ΓΤΕ σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (WeChat, 

Sina Weibo, Tpeople) που παρέχουν πληροφόρηση αναφορικά με τις προσπάθειες της 

Ελλάδας για την αντιμετώπιση της προσφυγικής - μεταναστευτικής κρίσης και 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων/μεταναστών, παροχής ειδών 

πρώτης ανάγκης, εκπαίδευσης  κλπ.  

 

ΓΤΕ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 

Το ΓΤΕ Στοκχόλμης προχώρησε για το 2017 στις εξής δράσεις, οι οποίες εμπίπτουν στο 

πεδίο προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: 

Α.- Προσφυγική/μεταναστευτική κρίση 

Απονομή του βραβείου Olof Palmes 2016 στο Δήμαρχο της Λέσβου κ. Σπυρίδωνα 

Γαληνό και στη Δήμαρχο της Λαμπεντούσα κα G.Nicolini, 30.1.2017, με το οποίο 

επιβραβεύτηκε «η γενναιότητα, οι θυσίες και ο ανθρωπισμός που επέδειξαν οι  δύο 

δήμαρχοι και οι κάτοικοι των νησιών τους απέναντι στους πρόσφυγες». 

Το βραβείο του Ιδρύματος Ούλοφ Πάλμε απονέμεται κάθε χρόνο από το 1987 και 

είναι η ανώτατη διάκριση που απονέμει το σουηδικό σοσιαλδημοκρατικό/εργατικό 

κίνημα για να τιμήσει σημαντικές πράξεις, στο πνεύμα των ιδεωδών του Ούλοφ 

Πάλμε, που προωθούν τον αγώνα κατά του ρατσισμού, την προάσπιση των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων, τη διεθνή αλληλοκατανόηση, την παγκόσμια ειρήνη και 

ασφάλεια.  

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Ίδρυμα σημειώθηκε ότι οι δύο δήμαρχοι «με 

εμπνευσμένη ηγεσία, σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές του καιρού, μας διέσωσαν 

χιλιάδες ανθρώπινες ζωές δημιουργώντας ελπίδα και πίστη στο μέλλον. Μαζί με τους 

πολίτες τους άνοιξαν τις ψυχές τους και τις κοινωνίες τους στους πρόσφυγες που 

έφευγαν για να γλυτώσουν από πολέμους, τρομοκρατία και μιζέρια. Σε έναν κόσμο 

όλο και πιο επικίνδυνο και σκληρό τόνισαν το ανθρωπιστικό πρόσταγμα δηλαδή ότι 

είναι πιο σημαντικό να προστατεύεις τους ανθρώπους παρά τα σύνορα». 

Σχετικός σύνδεσμος:  

http://www.palmefonden.se/2016-spyridon-galinos-och-giusi-nicolini/ 

http://www.palmefonden.se/2016-spyridon-galinos-och-giusi-nicolini/
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Ακόμα, το ΓΤΕ Στοκχόλμης:  

-πρόβαλε τη βράβευση του Δημάρχου Λέσβου κ. Σπυρίδωνος Γαληνού στους 

εκπροσώπους των Σουηδικών ΜΜΕ, όπως και με αλλεπάλληλες αναρτήσεις στον 

επίσημο λογαριασμό Twitter του Γραφείου 

-ενόψει της συνάντησης του Δημάρχου Λέσβου κ. Σπυρίδωνος Γαληνού με 

εκπροσώπους των σουηδικών ΜΜΕ και για την πληρέστερη ενημέρωσή του, 

συνεργάστηκε με τον κ. Ανδριώτη, επικεφαλής του Γραφείου Τύπου του Δήμου στον 

οποία απέστειλε: 

o -πρόσφατες αναφορές σουηδικών ΜΜΕ στο προσφυγικό και τη 

Λέσβο, 

o -στοιχεία για τον τουρισμό, 

o -πληροφορίες για τα σουηδικά ΜΜΕ: Τύπος, ίντερνετ, 

τηλεόραση, ραδιόφωνο. 

-Μετά τη βράβευση του κ. Γαληνού συνέταξε Δελτίο Τύπου, το οποίο προωθήθηκε 

από το Δήμο Λέσβου στα Ελληνικά ΜΜΕ. 

-υποστήριξε, με την παρουσία των στελεχών του και επικοινωνιακά, την εκδήλωση 

που διοργάνωσε η Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σουηδία και η Ελληνική Πολιτιστική 

Στέγη Στοκχόλμης στις 29.1.2017, με την ευκαιρία της απονομής του Βραβείου του 

Ιδρύματος Olof Palme 2016 στον Δήμαρχο Λέσβου κ. Σπυρίδωνα Γαληνό. 

Σε συνέχεια πρωτοβουλίας την οποία ανέλαβε το μεγάλης κυκλοφορίας σουηδικό 

περιοδικό  «VI i Villa» ( www.viivilla.se), η οποία ανακοινώθηκε από το ίδιο το 

περιοδικό για την παροχή βοήθειας προς τους διαμένοντες στο κέντρο φιλοξενίας 

προσφύγων Ριτσώνας, με τη μετάβαση στις 16.2.2017 στελεχών της σύνταξης του 

περιοδικού, συνοδευόμενοι από ξυλουργούς της εταιρείας Grabber® και υδραυλικούς 

της FM Mattsson προκειμένου να βοηθήσουν στη βελτίωση των συνθηκών διαμονής 

των ανθρώπων που ζουν εκεί, το ΓΤΕ Στοκχόλμης ήλθε άμεσα σε επαφή με τον  

αρχισυντάκτη του περιοδικού κ. Anders Carlen με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν 

αλλεπάλληλες συναντήσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων όπως και με το 

ενημερωτικό υλικό που του εστάλη, ενημερώθηκε αναφορικά με τη μεγάλη 

προσπάθεια που καταβάλει η Ελλάδα για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης 

και για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων και μεταναστών. 

Το περιοδικό έκανε επίσης έκκληση μέσω, των κοινωνικών δικτύων που διαθέτει, για 

τη κατάθεση χρημάτων υπέρ των προσφύγων σε συγκεκριμένο λογαριασμό.  

Σχετικοί σύνδεσμοι: 

https://www.viivilla.se/press/viivillahjalpen/ 

https://www.viivilla.se/press/viivillahjalpen/
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https://www.viivilla.se/press/vatten-och-avlopp-i-flyktinglager/ 

https://www.viivilla.se/press/viivillahjalpen-pa-plats-i-grekland/ 

Διευθέτηση συνέντευξης: 

-Με την ευκαιρία της επίσκεψης του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Ιωάννη 

Μουζάλα στη Στοκχόλμη (29.11 έως 1.12.2017) το ΓΤΕ Στοκχόλμης διευθέτησε, στις 

30.11.2017, συνέντευξη του Υπουργού με τη δημοσιογράφο/οικονομική συντάκτρια 

της μεγαλύτερης  εφημερίδας της Σουηδίας Dagens Nyheter κα Μarianne Björklund με 

την οποία δόθηκε η ευκαιρία στον έλληνα Υπουργό να ενημερώσει τη σουηδική κοινή 

γνώμη, μεταξύ άλλων, σχετικά με τις σκληρές προσπάθειες που καταβάλει η χώρα 

μας για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων/μεταναστών. 

Σχετικός σύνδεσμος: 

https://www.dn.se/nyheter/varlden/fler-flyktingar-till-grekiska-oar-i-vinter/ 

-Συστηματική και στοχευμένη επικοινωνία/ενημέρωση επιλεγμένων συντακτών 

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

την ανθρωπιστική της διάσταση.  

Β.-Συζήτηση επερώτησης, 1.12.2017, του ομογενούς βουλευτή κ.Σωτήρη Δελή στη 

Σουηδική Βουλή αναφορικά με τις διώξεις εναντίον της ελληνικής μειονότητας στη 

Χειμάρρα 

Με την παρουσία του Πρέσβη της Ελλάδος στη Σουηδία κ. Δημητρίου Τουλούπα και 

των στελεχών του ΓΤΕ Στοκχόλμης συζητήθηκε στη Σουηδική Βουλή επερώτηση, 

αναφορικά με τις διώξεις εναντίον της ελληνικής μειονότητας στη Χειμάρρα, του 

ομογενούς βουλευτή κ.Σωτήρη Δελή, του συντηρητικού κόμματος Μοderaterna. 

Απαντώντας  η Σουηδή ΥΠΕΞ κα Μάργκοτ Βάλστρεμ διαπίστωσε παραβίαση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, καθώς και άλλων μειονοτήτων 

στη Χειμάρρα και γενικότερα σε ολόκληρη την Αλβανία 

Γ.-Ημερίδες/εκδηλώσεις: 

-Τα στελέχη του ΓΤΕ Στοκχόλμης παρακολούθησαν ημερίδα με τίτλο «Seminar on the 

EU and the Western Balkans in the current European context», την οποία διοργάνωσε 

στις 29.5.2017, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Στοκχόλμη, η οποία 

ήταν αφιερωμένη στις εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια και στην ένταξή τους στην ΕΕ, 

στο σημερινό ευρωπαϊκό πλαίσιο.  

Ομιλητές στην ημερίδα ήταν: 

-Η Σουηδή ΥΠΕΞ κα Margot Wallström 

https://www.viivilla.se/press/vatten-och-avlopp-i-flyktinglager/
https://www.viivilla.se/press/viivillahjalpen-pa-plats-i-grekland/
https://www.dn.se/nyheter/varlden/fler-flyktingar-till-grekiska-oar-i-vinter/
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-Ο αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής της DG Neighbourhood and Enlargement Negotiations 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Maciej Popowski  

- Η υπουργός Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσόβου κα Mimoza Ahmetaj  

-Ο ΥΠΕΞ της ΠΓΔΜ κ. Nikola Poposki 

- Η αναπληρωτής ΥΠΕΞ της Αλβανίας κα Odeta Barbullushi 

-Ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ της Βοσνίας Ερζεγοβίνης κ. Josip Brkić και 

-Ο Πρέσβης της Σερβίας στη Σουηδία 

Στην ημερίδα τονίστηκε, μεταξύ άλλων: 

-η ανάγκη για περιφερειακή συνεργασία και σχέσεις καλής γειτονίας που αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα της πολιτικής της ΕΕ στα Δ. Βαλκάνια, απαραίτητο για την 

οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για την περιοχή, 

-η ανάγκη για ενίσχυση της ασφάλειας, η εδραίωση του κράτους δικαίου, η ενίσχυση 

της διαδικασίας εκδημοκρατισμού των χωρών, η προστασία των θεμελιωδών 

ελευθεριών και ιδιαίτερα της ελευθερίας της έκφρασης, της καταπολέμησης της 

διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. 

-οι οικονομικές και δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές 

για τα Δ. Βαλκάνια αλλά και για την ΕΕ 

-οι προκλήσεις που θέτει η προσφυγική κρίση στις χώρες των Δ. Βαλκανίων 

-Τα στελέχη του ΓΤΕ Στοκχόλμης παρέστησαν σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο 

εκδοτικός οίκος ATLAS στη Στοκχόλμη, 12.9.2017, με την παρουσία μελών της 

ελληνικής διπλωματικής αποστολής, εκδοτών λογοτεχνικών περιοδικών, συγγραφέων 

και δημοσιογράφων, για την παρουσίαση του βιβλίου το οποίο συνέγραψαν με την 

ενθάρρυνση της εκδότου κας Elnaz Baghlanian, ο Σουηδός συγγραφέας και ελληνιστής 

Jan Henrik Swahn με τον Ιρακινό συγγραφέα Jasim Mohamed με τίτλο «Marias 

Taverna». Πρόκειται για το βιβλίο δύο συγγραφέων, φίλων, οι οποίοι προέρχονται 

από δύο διαφορετικούς πολιτισμούς, το Ιράκ και τη Σουηδία, μιλούν ελληνικά, έχουν 

σπίτι στη Σάμο και προσέφεραν εθελοντική εργασία στο νησί της Σάμου το 2015, 

μεσούσης της προσφυγικής κρίσης. Το βιβλίο αναφέρεται στη Μαρία Μακρυγιάννη, η 

ταβέρνα της οποία στις Ροδίτσες της Σάμου αποτέλεσε παράδεισο για τους 

πρόσφυγες, αλλά και χώρο εργασίας των εθελοντών στο νησί. 

Το ΓΤΕ Στοκχόλμης πρόβαλε, επίσης, την εκδήλωση στον επίσημο λογαριασμό Twitter 

του Γραφείου. 
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-Το ΓΤΕ Στοκχόλμης υποστήριξε και πρόβαλε συστηματικά τις εκδηλώσεις που 

πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της έκθεσης με τίτλο «Το πρόσωπο της 

μετανάστευσης: 15 γυναίκες με τις ρίζες τους στην Ελλάδα αφηγούνται την ιστορία 

τους» την οποία διοργάνωσε η Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σουηδία, σε συνεργασία 

με το Λύκειο Ελληνίδων Στοκχόλμης στο Σκανδιναβικό Μουσείο της Στοκχόλμης 

(Nordiska Museet). Στην έκθεση παρουσιάστηκαν οι αφηγήσεις 15 γυναικών με τις 

ρίζες τους στην Ελλάδα, τα πορτραίτα τους και τα αντικείμενα/κειμήλια που οι ίδιες 

επέλεξαν να μεταφέρουν στη χώρα υποδοχής, καθώς αυτά παραμένουν στη 

συνείδηση ως φορείς πολιτισμού και ιστορίας ενός τόπου.  

Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν στις 25 Μαΐου 2016 και η έκθεση 

επρόκειτο να ολοκληρωθεί στις 7.1.2017, πλην όμως λόγω του μεγάλου 

ενδιαφέροντος του κοινού παρατάθηκε έως τον Ιούνιο 2017. 

-Η έκθεση πλέον μπορεί, πλέον, να αναζητηθεί στο Ψηφιακό Μουσείο της 

Στοκχόλμης:  

https://digitaltmuseum.se/search/?aq=text%3A%22Migrationens+ansikte%22+owner

%3A%22S-NM%22 

Δ.- Συμμετοχή έλληνα πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, συνοδευόμενος από τον 

ΑΝΥΠΕΞ κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο και την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Έφη Αχτσιόγλου, στη «Σύνοδο κορυφής για την Δίκαιη 

Απασχόληση και την Ανάπτυξη/Social Summit for Fair Jobs and Growth», την οποία 

διοργάνωσαν ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Stefan Löfven και ο Πρόεδρος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker, στις 17.11.2017 στο Göteborg. Τον 

Πρωθυπουργό συνόδευε, επίσης, 6μελής δημοσιογραφική αποστολή. 

Στη σύνοδο συμμετείχαν  αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, κοινωνικοί εταίροι 

και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς όπου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν σχετικά με 

τον τρόπο προώθησης της δίκαιης απασχόλησης και της ανάπτυξης, ενώ στο πλαίσιο 

της ευρύτερης συζήτησης σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, συζητήθηκε η 

κοινωνική διάσταση της ΕΕ και των κρατών Μελών της.    

Στη Σύνοδο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή διακήρυξαν από 

κοινού τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων ο οποίος έχει σκοπό να 

εξασφαλίσει στους πολίτες νέα και αποτελεσματικότερα δικαιώματα και βασίζεται σε 

20 κύριες αρχές διαρθρωμένες σε τρεις κατηγορίες: 

- Ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στην αγορά εργασίας 

-Δίκαιοι όροι εργασίας 

-Κοινωνική προστασία και ένταξη 
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Σχετικοί σύνδεσμοι: 

-οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού αναφορικά με τη συμμετοχή του στη Σύνοδο 

https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/social-summit-for-fair-jobs-and-

growth-18dbc/arrival-and-doorstep-tsipras-gr-18e4a 

-Η παρέμβαση του Πρωθυπουργού στην 3η συνεδρίαση/session της συνόδου με θέμα: 

«In between jobs: supporting transition» το πλήρες κείμενο της οποίας μπορεί να 

αναζητηθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://primeminister.gr/2017/11/17/18805 

-Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων: 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-

monetary-union/european-pillar-social-rights_el 

Επιπλέον, το ΓΤΕ Στοκχόλμης: 

-πρόβαλε με αλλεπάλληλες αναρτήσεις στον επίσημο λογαριασμό Twitter του ΓΤΕ τη 

σύνοδο, ενόψει και κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησής της, τη συμμετοχή του 

έλληνα Πρωθυπουργού, ενόψει και κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του, 

προβάλλοντας  τις δηλώσεις του όπως και την παρέμβασή του στην 3η συνεδρίαση 

της συνόδου. Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού και η παρέμβασή του στην 3η 

συνεδρίαση της συνόδου απεστάλησαν, επίσης, και σε επιλεγμένους εκπροσώπους 

των Σουηδικών ΜΜΕ.  

-στον επίσημο λογαριασμό Twitter του ΓΤΕ προβλήθηκαν, επίσης, οι δηλώσεις  του 

Σουηδού Πρωθυπουργού Stefan Löven και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Jean Claude Junker, η υπογραφή της Διακήρυξης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα 

Κοινωνικών Δικαιωμάτων/Proclamation of the European Pillar of Social Rights όπως 

και κάθε σημαντική στιγμή της συνόδου 

-παρείχε κάθε δυνατή διευκόλυνση στους εκπροσώπους των ελληνικών ΜΜΕ που 

συνόδευσαν τον  Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα για την επιτέλεση του έργου τους και 

την ενημέρωση της ελληνικής κοινής γνώμης. 

Ε.-Ενόψει της Συνόδου Κορυφής για την Δίκαιη Απασχόληση και την Ανάπτυξη 

«Social Summit for Fair Jobs and Growth,Gothenburg, 17.11.2017»:  

-πραγματοποίηση 2ήμερης επίσκεψης εργασίας στη Στοκχόλμη (4-6.4.2017) του  

Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, με αρμοδιότητα τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και 

τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις κ. Γεώργιου Κατρούγκαλου, στο πλαίσιο της οποίας 

και σε συνέχεια της  δημοσίευσης της Λευκής Βίβλου για το μέλλον της Ευρώπης από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η.3.2017, παρουσίασε τις ελληνικές θέσεις για το 

μέλλον της Ευρώπης, σε ομιλία του στο «Σπίτι της Ευρώπης», υπογραμμίζοντας την 

ανάγκη ενίσχυσης της κοινωνικής διάστασης της ΕΕ. 

https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/social-summit-for-fair-jobs-and-growth-18dbc/arrival-and-doorstep-tsipras-gr-18e4a
https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/social-summit-for-fair-jobs-and-growth-18dbc/arrival-and-doorstep-tsipras-gr-18e4a
https://primeminister.gr/2017/11/17/18805
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_el
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_el
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Το ΓΤΕ Στοκχόλμης: 

-πρόβαλε την ομιλία του κ. Κατρούγκαλου στα σουηδικά ΜΜΕ, αναφορές της οποίας 

συμπεριελήφθησαν σε άρθρο του δημοσιογράφου του  σουηδικού πρακτορείου 

ειδήσεων ΤΤ Joakim Goksör για την ελληνική οικονομία, ο οποίος κάλυψε 

δημοσιογραφικά την ομιλία, το οποίο δημοσίευσαν πολλοί ιστότοποι εφημερίδων. 

Σχετικοί σύνδεσμοι: 

http://www.sydsvenskan.se/2017-04-04/frysta-nodlan-pressar-grekland 

http://www.corren.se/nyheter/frysta-nodlan-pressar-grekland-om4578551.aspx 
 

-διευθέτησε συνεντεύξεις του κ. Κατρούγκαλου: 

α. με το δημοσιογράφο του σουηδικού πρακτορείου ειδήσεων ΤΤ, Joakim Goksör 

άρθρο του οποίου με τίτλο «Ελληνική εκστρατεία υπέρ μεγάλων μεταρρυθμίσεων 

στην Ε.Ε» δημοσιεύθηκε στις ιστοσελίδες δεκάδων μεγάλων εφημερίδων της 

Σουηδίας (SVENSKA DAGBLADET, SYDSVENSKA, UPΡSALA NYA TIDNING κ.ά ) και 

portals οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων, με την οποία δόθηκε η ευκαιρία 

στον έλληνα Υπουργό να ενημερώσει τη σουηδική κοινή γνώμη, μεταξύ άλλων, για τις 

ελληνικές θέσεις αναφορικά με το μέλλον της Ευρώπης. 

Σχετικοί σύνδεσμοι: 

https://www.svd.se/grekisk-offensiv-for-stora-eu-reformer 

http://www.sydsvenskan.se/2017-04-06/grekisk-offensiv-for-stora-eu-reformer 

http://unt.se/nyheter/grekisk-offensiv-for-stora-eu-reformer-4608139.aspx 

http://www.affarsliv.com/nyheter/grekisk-offensiv-for-stora-eu-reformer-

om4581306.aspx 

http://www.ystadsallehanda.se/tt-ekonomi/grekisk-offensiv-for-stora-eu-reformer/ 

http://nordensekonomi.se/grekisk-offensiv-for-stora-eu-reformer/ 

http://www.dagensnaringsliv.se/20170406/127623/grekisk-offensiv-stora-eu-reformer 

http://mvt.se/nyheter/ostergotland/det-har-hande-medan-du-sov-om4581337.aspx 

http://www.vt.se/nyheter/grekisk-offensiv-for-stora-eu-reformer-

om4581306.aspx#cxrecs_s 

 

http://www.sydsvenskan.se/2017-04-04/frysta-nodlan-pressar-grekland
http://www.corren.se/nyheter/frysta-nodlan-pressar-grekland-om4578551.aspx
https://www.svd.se/grekisk-offensiv-for-stora-eu-reformer
http://www.sydsvenskan.se/2017-04-06/grekisk-offensiv-for-stora-eu-reformer
http://unt.se/nyheter/grekisk-offensiv-for-stora-eu-reformer-4608139.aspx
http://www.affarsliv.com/nyheter/grekisk-offensiv-for-stora-eu-reformer-om4581306.aspx
http://www.affarsliv.com/nyheter/grekisk-offensiv-for-stora-eu-reformer-om4581306.aspx
http://www.ystadsallehanda.se/tt-ekonomi/grekisk-offensiv-for-stora-eu-reformer/
http://nordensekonomi.se/grekisk-offensiv-for-stora-eu-reformer/
http://www.dagensnaringsliv.se/20170406/127623/grekisk-offensiv-stora-eu-reformer
http://mvt.se/nyheter/ostergotland/det-har-hande-medan-du-sov-om4581337.aspx
http://www.vt.se/nyheter/grekisk-offensiv-for-stora-eu-reformer-om4581306.aspx#cxrecs_s
http://www.vt.se/nyheter/grekisk-offensiv-for-stora-eu-reformer-om4581306.aspx#cxrecs_s
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β. τη δημοσιογράφο της μεγαλύτερης σε κυκλοφορία εφημερίδας της Σουηδίας, 

( 07/04/17 ) DAGENS NYHETER, κα Marianne Bjorklund, η οποία αναρτήθηκε, επίσης, 

στην ιστοσελίδα της εφημερίδας με τίτλο «Η Ελλάδα πιστεύει ότι θα ανάψει το 

πράσινο φως για το πακέτο διάσωσης» στην οποία ο κ. Υπουργός, πραγματοποίησε, 

μεταξύ άλλων, σκληρή επίθεση εναντίον των «νεοφιλελεύθερων» απαιτήσεων του 

ΔΝΤ. 

Σχετικός σύνδεσμος: 

http://www.dn.se/ekonomi/grekland-tror-pa-gront-ljus-for-raddningspaket/ 

Το ΓΤΕ πρόβαλε, επίσης, την επίσκεψη στου κ, Κατρούγκαλου και των συναντήσεων 

που είχε στη Στοκχόλμη, με σουηδούς αξιωματούχους στον επίσημο λ/σμό Twitter 

του ΓΤΕ. 

Παρακολούθηση ημερίδας με τίτλο «A Social Europe – what is it really about?», την 

οποία διοργάνωσε το Swedish Institute for European Policy Studies (SIEPS), στη 

Στοκχόλμη, στις 22.9.2017, κατά τη διάρκεια της οποίας επιστήμονες εξειδικευμένοι 

σε θέματα της κοινωνικής διάστασης της ΕΕ προσπάθησαν να απαντήσουν στο εν 

λόγω ερώτημα, από τη δική τους οπτική, με έμφαση στις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει το σκανδιναβικό μοντέλο κοινωνικής προστασίας και ιδιαίτερα της 

Σουηδίας και της Δανίας, στο πλαίσιο της Ε.Ε. 

ΓΤΕ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ 

Ακολουθεί καταγραφή δραστηριοτήτων που ανέπτυξε το ΓΤΕ Στρασβούργου σε 

θέματα που εμπίπτουν στο χώρο προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου: 

Στο Στρασβούργο εδρεύει το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο κατεξοχήν αρμόδιος διεθνής 

Οργανισμός για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), ως θεματοφύλακας της Σύμβασης. Η σημασία 

του Οργανισμού και του έργου του γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη ότι 

πέρα από τον εποπτικό ρόλο του στην τήρηση των υποχρεώσεων των 47 κρατών 

μελών, συχνά αναλαμβάνει ρόλο εισηγητή νομοθεσίας/συστάσεων – ενίοτε σε 

συνεργασία με την ΕΕ - που εστιάζει σε σύγχρονες προκλήσεις επίκαιρων κοινωνικών 

θεμάτων σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παραμένουν ως κύριες 

προτεραιότητες του Συμβουλίου τα θέματα προστασίας των δικαιωμάτων ευάλωτων 

ομάδων της κοινωνίας (παιδιά, γυναίκες, μετανάστες και πρόσφυγες, άτομα χωρίς 

ιθαγένεια, Ρομά και ταξιδιώτες, άτομα της κοινότητας LGBTIQ, μειονότητες, ΑμΕΑ 

κ.α.), θέματα όπως ο ρατσισμός, η μισαλλοδοξία, ο λόγος μίσους, τα βασανιστήρια και 

η απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση,  η διαφθορά και το ξέπλυμα χρήματος 

κ.α.. Τα δικαιώματα των εργαζομένων προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Επιπλέον, σημειώνεται η ολοένα και μεγαλύτερη 

http://www.dn.se/ekonomi/grekland-tror-pa-gront-ljus-for-raddningspaket/
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ενασχόληση του Συμβουλίου, πάντα υπό το πρίσμα των επιπτώσεων σε θέματα 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με επίκαιρα θέματα όπως η παραπληροφόρηση και οι 

ψευδείς ειδήσεις στα ΜΜΕ, το διαδίκτυο, το κυβερνοέγκλημα, η τεχνητή νοημοσύνη, 

η βιοηθική, η φαρμακοδιέγερση και άλλα θέματα αθλητισμού, τα ναρκωτικά κ.α. 

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

θεσμικών οργάνων του Συμβουλίου της Ευρώπης 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, των θεσμικών οργάνων του και του ΕΔΔΑ 

άπτεται έμμεσα ή άμεσα θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το σύνολο της σχετικής 

δραστηριότητας του Γραφείου εντάσσεται στην υπό εξέταση δραστηριότητα. 

Καλύφθηκαν επίσης συναφή κοινωνικά μέσα δικτύωσης, μέσα από τα οποία 

αποτυπώθηκαν με πιο άμεσο τρόπο και καταγράφηκαν απόψεις άλλων φορέων 

(ΜΚΟ, ιδρυμάτων, δεξαμενών σκέψης κ.α.) σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Ειδικότερα, το ΓΤΕ κάλυψε σε καθημερινή βάση τις δραστηριότητες του Γενικού 

Γραμματέα του ΣτΕ και της πλατφόρμας για τα ΜΜΕ και την ελευθερία του Τύπου που 

έχει εγκαταστήσει στη διαδικτυακή σελίδα του, καθώς και του Ειδικού Εκπροσώπου 

του για τους Μετανάστες και τους Πρόσφυγες, του Επιτρόπου Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου και των δύο κύριων θεσμικών οργάνων του Συμβουλίου, της Επιτροπής 

Υπουργών και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης.   

Ενδεικτικά σημειώνονται επιπλέον ορισμένα από τα θεσμικά όργανα του ΣτΕ, οι 

εργασίες των οποίων καλύφθηκαν: Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων (CPT), 

Επιτροπή κατά της Διαφθοράς (GRECO), Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της 

Μισαλλοδοξίας (ECRI), No Hate Speech Movement, Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για 

καταπολέμηση εμπορίου λευκής σαρκός (GRETA), Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών 

Δικαιωμάτων/Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, Επιτροπή  για την καταπολέμηση του 

οικονομικού εγκλήματος (MONEYVAL), Επιτροπή Βενετίας, Επιτροπή για την 

Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ), Ομάδα Pompidou για την 

καταπολέμηση της κατάχρησης ναρκωτικών ουσιών και του λαθρεμπορίου 

ναρκωτικών, Συμβουλευτική Επιτροπή για την προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων, 

θέματα προάσπιση δικαιωμάτων των Ρομά, των LGBTI, των γυναικών και ισότητας 

φύλων (GREVIO - Επιτροπή κατά της ενδοοικογενειακής βίας, Σύμβαση Κων/πολης), 

των παιδιών (Σύμβαση Lanzarotte), Αναπτυξιακή Τράπεζα ΣτΕ CEB, Πρόγραμμα 

Διαπολιτισμικών Πόλεων και Πολιτιστικές Διαδρομές,  Δημοκρατική εκπαίδευση 

πολιτών, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ευρωπαϊκό Ιδρυμα Νέων - Κινητικότητα Νέων, 

Αθλητισμός και Ηθική,  Επιτροπή για το διασυνοριακό έγκλημα και Επιτροπή για τη 
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νομική συνεργασία, MEDICRIME, Ελευθερία της έκφρασης, Data Protection, 

Διακυβέρνηση του διαδικτύου, Κυβερνοέγκλημα. 

Καλύφτηκαν επί τόπου οι εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευση του ΣτΕ (4 

εβδομαδιαίες Σύνοδοι Ολομέλειας εντός του 2017), καθώς και των επιμέρους 

Επιτροπών με αντικείμενο τα ανθρώπινα δικαιώματα καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, 

οι εργασίες του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών (2 εβδομάδες 

εβδομαδιαίες Σύνοδοι το 2017), η Διάσκεψη των ΜΚΟ, καθώς και άλλες έκτακτες 

σύνοδοι/συνέδρια κ.α. κατά περίπτωση, επετειακές ημέρες, φόρουμ (πχ το 

εβδομαδιαίο ετήσιο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία), παράπλευρες 

εκδηλώσεις κ.α. 

Από την ευρεία θεματολογία που απασχόλησε τις εργασίες των ανωτέρω θεσμικών 

οργάνων του ΣτΕ και καλύφτηκαν από το ΓΤΕ Στρασβούργου εντός του 2017, 

επισημαίνονται ενδεικτικά τα κατωτέρω:  

o Τοποθετήσεις επί θεμάτων σχετικών με το μεταναστευτικό/προσφυγικό, 

παρεμβάσεις ΓΓ, Επιτρόπου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και άλλων 

αξιωματούχων προς κράτη-μέλη σχετικά με την πολιτική τους σε συναφή 

θέματα όπως το άσυλο, θέματα ευπαθών ομάδων, ανηλίκων, εξαφανίσεις, 

εκμετάλλευση, οικογενειακή επανένωση, ανιθαγένεια κ.α. Συζήτηση για τη 

μετανάστευση στη Μεσόγειο, τη λαθροδιακίνηση και το οργανωμένο έγκλημα. 

Επιπτώσεις από τη Δήλωση ΕΕ – Τουρκίας και το κλείσιμο των βαλκανικών και 

βόρειων συνόρων. Θέματα ενσωμάτωσης. 

o Η Επιτροπή για τους Μετανάστες, τους Πρόσφυγες και τα Εκτοπισμένα 

Άτομα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΣτΕ (ΚΣΣΕ) εξέφρασε τακτικά 

ανησυχίες για την κατάσταση των μεταναστών/προσφύγων στα ελληνικά 

νησιά. Ενδεικτικά ζήτησε ένα χειμερινό ανθρωπιστικό σχέδιο για τα ελληνικά 

νησιά (21.11.2017).  

o Συμμετοχή της Ελλάδας σε προγράμματα του ΣτΕ για τους πρόσφυγες, όπως 

της εργαλειοθήκης γλωσσικής υποστήριξης για πρόσφυγες, διαθέσιμη και στα 

ελληνικά, που παρουσιάστηκε σε συνέδριο με ελληνική συμμετοχή (22–

23.11.2017) και κυρίως το «Ευρωπαϊκό διαβατήριο επαγγελματικών 

προσόντων για τους πρόσφυγες», που ανέπτυξε πιλοτικά πρώτα η Ελλάδα 

(παρουσίαση στις 14.11.2017).  

o Ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΣτΕ, Nils Μuiznieks, έκανε 

παρεμβάσεις  στα κοινωνικά μέσα (7.6.2017) εκφράζοντας ανησυχία για τις 

αναφορές σε συλλογικές απελάσεις από την Ελλάδα τούρκων υπηκόων 

αιτούντων άσυλο και επιχειρήσεις επαναπροώθησης. 

o Τοποθετήσεις αξιωματούχων του ΣτΕ για το ρόλο και τις υποχρεώσεις των 

δημόσιων ΜΜΕ στην ενδυνάμωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Σημειώνεται ενδεικτικά η τοποθέτηση (2.5.2017) του Επιτρόπου για τα 
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Ανθρώπινα Δικαιώματα, Nils Muižnieks με τίτλο «Απειλείται η δημόσια 

ραδιοτηλεόραση στην Ευρώπη», όπου, μεταξύ άλλων έκανε ιδιαίτερη 

αναφορά στη διακοπή λειτουργίας της ΕΡΤ το 2013 και εκτίμησε ότι με την 

έστω και προσωρινή εξάλειψη των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, οι ελληνικές 

αρχές κατέφεραν σοβαρό πλήγμα στην πολυφωνία στη χώρα. Έκφραση 

ανησυχίας από τον Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (30.1.2017) 

σχετικά με την αναστολή της δημοσίευσης των εφημερίδων Τα Νέα και Το 

Βήμα. 

o Επιστολή του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Nils Muižnieks στην 

ελληνική κυβέρνηση (προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Στ. Κοντονή και τον Αν. Υπουργό Προστασίας του 

Πολίτη, κ. Ν. Τόσκα) για περιστατικά κακομεταχείρισης από αστυνομικούς 

στις 4.5.2017. 

o Τοποθετήσεις αξιωματούχων ΣτΕ επί θεμάτων τρομοκρατίας και θεμάτων 

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. 

o Θέματα Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Χάρτας και κοινωνικών και οικονομικών 

δικαιωμάτων.  

o Δικαιώματα και εκπροσώπηση των γυναικών σε θεσμικά όργανα και συζήτηση 

για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής 

βίας.  

o Θέματα αγνοουμένων και περιουσιακό στην Κύπρο (συζητήσεις στην 

Επιτροπή Υπουργών). 

Ειδικότερου ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ 

άλλων στο πλαίσιο εξέτασης περιοδικών εκθέσεων, που κάλυψε το ΓΤΕ 

Στρασβούργου το 2017: 

o Η Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων του ΣτΕ (CPT) δημοσίευσε στις 

26.9.2017 την Έκθεσή της σχετικά με τις επισκέψεις της στην Ελλάδα το 2016, 

εκφράζοντας ανησυχίες για την κατάσταση στα «hotspots» των νησιών του 

Αιγαίου και επικρίσεις ιδιαίτερα για τη συνεχιζόμενη κράτηση ασυνόδευτων 

παιδιών μεταναστών, καθώς και για τη μεταχείριση υπόπτων εγκλημάτων που 

κρατούνται από την αστυνομία.  

o H Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, (ECRI) 

υιοθέτησε στις 5.12.2017 τα συμπεράσματα για την εφαρμογή των δύο 

συστάσεών της (σχετικά με τη δημιουργία ομάδας δράσης για την ανάπτυξη 

μιας συνολικής εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση του ρατσισμού και 

της μισαλλοδοξίας και το ζήτημα του ρατσιστικού και/ή ομο/τρανσφοβικού 

κινήτρου σε περιπτώσεις βίαιων περιστατικών ώστε να αποτελεί 
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αναπόσπαστο μέρος των ερευνών και των δικαστικών διαδικασιών). 

Σημειώνεται ότι η Επίκουρη Καθηγήτρια, κα Μαρία-Ντανιέλα Μαρούδα, 

μέλος της ECRI που εκπροσωπεί την Ελλάδα, εξελέγη στη θέση της Α’ 

Αντιπροέδρου κατά τη Συνεδρίαση της 5-8.12.2017. 

o Δημοσιεύτηκε στις  18.10.2017 η πρώτη έκθεση για την Ελλάδα της Ομάδας 

Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της εμπορίας 

ανθρώπων (GRETA), όπου επαινούνται τα θετικά μέτρα που έλαβαν οι 

ελληνικές αρχές για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, αλλά 

επισημαίνονται και ορισμένες ελλείψεις. 

o Στην ετήσια στατιστική Έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης (SPACE) για τον 

υπερπληθυσμό στις φυλακές που δημοσιεύτηκε στις 14.3.2017 σημειώνεται 

ότι βελτιώθηκε σημαντικά η κατάσταση στην Ελλάδα, όπου η πυκνότητα έπεσε 

από 121,4 σε 97,6 κρατούμενους για κάθε 100 θέσεις κράτησης, από τις πλέον 

σημαντικές μειώσεις σε χώρες του ΣτΕ. 

o Στις δύο εκθέσεις για την Ελλάδα που εγκρίθηκαν από τη GRECO κατά την 

77η Σύνοδο Ολομέλειας στο Στρασβούργο (16-18.10.2017) γίνεται αναφορά 

στην προσπάθεια για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο νομοθετικό και 

δικαστικό τομέα και την επαναξιολόγηση της συμμόρφωσης όσον αφορά στη 

σύσταση σχετικά με τη διαφάνεια της χρηματοδότησης των κομμάτων λόγω 

μιας «σαφούς αντιστροφής» της ελληνικής πολιτικής όσον αφορά τις 

ανώνυμες συνεισφορές στα πολιτικά κόμματα. 

o Η Επιτροπή Υπουργών εξέτασε υπόθεσες για την Ελλάδα όσον αφορά την 

εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΔΑ (NISIOTIS GROUP (τελική απόφαση 

20.6.2011) : υπερπληθυσμός και άλλες κακές συνθήκες στη φυλακή / M.S.S. 

GROUP (τελική απόφαση 21.1.2011) : συνθήκες κράτησης αιτούντων άσυλο 

και παράτυπων μεταναστών και έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής για τις 

συνθήκες κράτησης,  συνθήκες διαβίωσης των αιτούντων άσυλο/ BEKA-

KOULOCHERI GROUP GREECE (38878/03 τελική απόφαση στις 06/10/2006) μη 

συμμόρφωση αρχών σε απόφαση εθνικού δικαστηρίου και έλλειψη 

αποτελεσματικής προσφυγής / BEKIR-OUSTA AND OTHERS GROUP GREECE 

(35151/05 τελική απόφαση στις 11/01/2008) άρνηση των εθνικών 

δικαστηρίων να εγγράψουν ενώσεις των προσφευγόντων /MARTZAKLIS AND 

OTHERS GREECE (20378/13 τελική απόφαση στις 09/10/2015) άσχημες 

συνθήκες κράτησης και διαχωρισμός 13 κρατουμένων θετικών σε HIV/ SAKIR 

v. GREECE (48475/09 τελική απόφαση στις 24/06/2016) σχετικά με υπόθεση 

ανεπαρκούς έρευνας σε επίθεση κατά του αιτούντος από αντι-μεταναστευτική 

συμμορία και απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση λόγω των συνθηκών 

κράτησης σε αστυνομικό τμήμα).  

o Εγκρίθηκε στις 23.3.2017 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών 

Δικαιωμάτων η απόφαση στην υπόθεση της ΓΣΕΕ κατά Ελλάδας, καταγγελία 

αριθ. 111/2014, και υιοθετήθηκε σχετικό Ψήφισμα από την Επιτροπή 
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Υπουργών στις 5.7.2017, όπου καλούνται οι ελληνικές αρχές να υποβάλουν 

έκθεση σχετικά με τα ληφθέντα ή προβλεπόμενα μέτρα για την προσαρμογή 

της κατάστασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Χάρτη.  

o Στις 7.11.2017, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο Συμβούλιο της 

Ευρώπης, Πρέσβυς κ. Στέλιος Περράκης, επέδωσε τα όργανα επικύρωσης από 

την Ελληνική Δημοκρατία της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη 

νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

(CETS 198). 

o Στην ετήσια έκθεσή του (12.3.2017) ο ΓΓ του ΣτΕ κάνει σύντομες αναφορές ότι 

νομοθετικές πράξεις βελτίωσαν την προστασία των ανθρώπων με αναπηρία 

απέναντι σε διακρίσεις στην Ελλάδα και ότι για τις κοινότητες LGBT υπήρξε 

θετική εξέλιξη σε θέματα νομικής αναγνώρισης.  

 

ΕΔΔΑ 

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.  

Βάσει των στοιχείων που δημοσιοποίησε το ΕΔΔΑ για το 2017 για την Ελλάδα 

επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

Από τις 37 υποθέσεις για τις οποίες εκδόθηκαν αποφάσεις το 2017, σε 36 

διαπιστώθηκαν μία ή περισσότερες παραβιάσεις της ΕΣΔΑ, ενώ σε 1 υπόθεση δεν 

διαπιστώθηκε παραβίαση. Αναλυτικά οι παραβιάσεις αφορούσαν στα άρθρα:  

 Αρ.13 δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής σε 16 υποθέσεις 
 Αρ.6 διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας σε 14 υποθέσεις και δικαίωμα σε 

δίκαιη δίκη σε 3 υποθέσεις 
 Αρ.3 απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση σε 8 υποθέσεις (συνθήκες 

κράτησης και υπερπληθυσμός σε φυλακές) 
 Αρ.2 έλλειψη αποτελεσματική έρευνας σε 2 υποθέσεις  
 Αρ.10 ελευθερία έκφρασης σε 2 υποθέσεις 
 Πρωτοκ.1-1 Προστασία περιουσίας σε 2 υποθέσεις 
 Αρ. 5 δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια σε 2 υποθέσεις 
 Αρ.4 απαγόρευση της δουλείας ή της αναγκαστικής εργασίας σε 1 υπόθεση 
 Αρ.8 δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής σε 1 

υπόθεση 
Υπήρχαν 695 εκκρεμείς υποθέσεις συνολικά για την Ελλάδα στο τέλος 2017. 

Κατατέθηκαν 422 προσφυγές για δικαστικό έλεγχο το 2017 έναντι 377 (2016) και 457 

(2015) και 585 (2014). 



32 
 

Μεταξύ των αποφάσεων ελληνικού ενδιαφέροντος που κάλυψε το ΓΤΕ 

Στρασβούργου, ξεχωρίζει η απόφαση-σταθμός στις 30.3.2017 για την υπόθεση 

Chowdury and Others v. Greece (no. 21884/15) σχετικά με προσφυγή 42 υπηκόων 

Μπαγκλαντές για καταναγκαστική εργασία στις φυτείες φράουλας στην Ελλάδα το 

2013. Το Δικαστήριο διαπίστωσε παραβίαση του Α.4.2 της ΕΣΔΑ  («Απαγόρευση της 

δουλείας και των καταναγκαστικών έργων». 

Σημειώνεται επίσης η απόφαση στις 16.11.2017 για την υπόθεση Tsalikidis and 

Others v. Greece (application no. 73974/14) σχετικά με την έρευνα το 2005-6 και τις 

περιστάσεις που αφορούσαν τον θάνατο του Κώστα Τσαλικίδη. Το ΕΔΔΑ διαπίστωσε 

παραβίαση του Α. 2 της ΕΣΔΑ  («Το δικαίωμα στη ζωή»). 

Επισημαίνεται η εκλογή του Έλληνα δικαστή του ΕΔΔΑ, κ. Λίνου-Αλέξανδρου 

Σισιλιάνου στη θέση του Αντιπροέδρου στις 20.3.2017.  

O Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Πρέσβυς κ. 

Στέλιος Περράκης, υπέγραψε στις 2.3.2017 στο Στρασβούργο τα Πρωτόκολλα 15 και 

16 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). 

Επισκέψεις εργασίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης 

Σημειώνονται οι ακόλουθες επισκέψεις εργασίας Ελλήνων αξιωματούχων στο 

Συμβούλιο της Ευρώπης που σχετίζονται με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις 

οποίες κάλυψε το ΓΤΕ Στρασβούργο, ενώ παρείχε υποστήριξη στις αποστολές και τα 

ΜΜΕ: 

o Επίσημη επίσκεψη στο Συμβούλιο της Ευρώπης του Προέδρου της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, κ. Προκόπιου Παυλόπουλου (26-27.4.2017) στο πλαίσιο της 
εαρινής Συνόδου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης - ομιλία στην Ολομέλεια 
της ΚΣΣΕ συναντήσεις με τον Πρόεδρο της ΚΣΣΕ, Pedro Agramund, τον ΓΓ του 
ΣτΕ, Thorbjørn Jagland, τον Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Nils 
Muižnieks και την Πρόεδρο του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών 
Αρχών, Gudrun Mosler-Törnström, επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και συνάντηση με τον Πρόεδρο, Guido Raimondi 
και τον Έλληνα δικαστή και  Αντιπρόεδρο, Λίνο-Αλέξανδρο Σισιλιάνο. Επίσης 
εκδήλωση με ομιλία στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου – Sciences Po με 
θέμα τις ευρωπαϊκές αξίες.  

o κ. Πάνος Σκουρλέτης, Υπουργός Εσωτερικών  (9-10.5.2017) - εργασίες της 
Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δημοκρατία και τη Χρηστή 
Διακυβέρνηση, συνάντηση με τον ΓΓ, Thorbjorn Jagland. 

o κ. Σταύρος Κοντονής, Υπουργός Δικαιοσύνης και Μαρία Γιαννακάκη, ΓΓ  
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης - 
συναντήσεις (1-2.6.2017) με τον ΓΓ, Thorbjorn Jagland, τον Επίτροπο για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα, Nils Muižnieks και τον επικεφαλής της Επιτροπής για 
την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ). 
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o κα Μαρία Γιαννακάκη, ΓΓ Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (8-
10.11.2017) – συμμετοχή και ομιλία σε πάνελ του Παγκόσμιου Φόρουμ για τη 
Δημοκρατία 

o κ. Γιάννης Μουζάλας, Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής. Επισκέψεις στο 
Στρασβούργο τον Νοέμβριο 2017 στο πλαίσιο προώθησης της υποψηφιότητας 
για τη θέση Επιτρόπου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

o Έλληνες βουλευτές στο πλαίσιο της συμμετοχής της ελληνικής 
αντιπροσωπείας στις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, με 
επικεφαλής την κα Αννέτα Καββαδία (τέσσερις σύνοδοι στις 23-27,1, 24-28.4, 
26-30.6 και 9-13.10.2017).  

o Περιφερειάρχης κα Ρένα Δούρου, Δήμαρχος Σάμου και Αντιπρόεδρος του 
Κογκρέσου τοπικών και περιφερειακών αρχών του ΣΤΕ, κ. Μιχάλης 
Αγγελόπουλος, καθώς και ελληνική αποστολή (δύο σύνοδοι Κογκρέσου στις 
28-30.3 και 18-20.10.2017).  

o κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης (14.11.2017) – 
συναντήσεις με τον ΓΓ του ΣτΕ, Thorbjorn Jagland και τον Πρόεδρο του 
Δικαστηρίου, Guido Raimondi. 

o κα Μαρία Φάσσαρη (13-14.11.2017) και κα Τιτα Καίσαρη – Ernst (22-
23.11.2017) ως εκπρόσωποι του Υπ.Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε 
εργασίες του ΣτΕ. 

o κα Βάλια Καϊμάκη, εθνική εκπρόσωπος στη Σύμβαση για το Κυβερνοέγκλημα 
(27-29.11.2017) 
 
 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

Στο πλαίσιο κάλυψης των Συνόδων της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

που πραγματοποιούνται στο Στρασβούργο μία εβδομάδα κάθε μήνα, επισημάνθηκαν 

τακτικά εντός του 2017 μια σειρά θεμάτων που άπτονται ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

κυρίως λόγω εξελίξεων πληθώρας θεμάτων σχετικών με το 

μεταναστευτικό/προσφυγικό θέμα και συναφών, πχ μεταρρύθμισης ασύλου κ.α. 

Επίσης θέματα τρομοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ρατσιστικής βίας και 

λόγου μίσους, επιπτώσεων της λιτότητας σε θέματα εργασιακά και ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, ειδικότερα σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού κ.α.. 

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας του ΓΤΕ  Στρασβούργου, σημειώνεται ενδεικτική 

συμμετοχή σε εκδηλώσεις που άπτονται θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως 

ακολούθως:  

 

5.5.2017 Έκθεση έργου τέχνης από σωσίβια μεταναστών προσφύγων από 

ελληνικά νησιά στο κέντρο τέχνης APOLLONIA από την κολεκτίβα 

KUNSTrePUBLIK (5.5-20.6.2017) 
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19.6.2017 Συνέδριο στο ΣτΕ: «Ο ρόλος των ΜΜΕ στην αντιμετώπιση της 

τρομοκρατίας  - μία δύσκολη εξίσωση ανάμεσα στο δικαίωμα στην 

πληροφόρηση, την ελευθερία και την ηθική των ΜΜΕ» 

10.10.2017 Συνέδριο με θέμα «Μετανάστες και ΜΜΕ» με τη συμμετοχή μεταξύ 

άλλων του Ethical Journalism Network κ.ά.   

6.11.2017 10η Διοργάνωση του ΣτΕ της Ετήσιας ανταλλαγής απόψεων για τη 

θρησκευτική διάσταση του διαπολιτισμικού διαλόγου με θέμα 

«Μετανάστες και Πρόσφυγες: προκλήσεις και ευκαιρίες – Ποιος είναι 

ο ρόλος των θρησκευτικών και κοσμικών ομάδων;» με υψηλόβαθμη 

συμμετοχή μελών του ΣτΕ και ελληνικής αντιπροσωπείας.  

8-14.11.2017 Εργασίες του «Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Δημοκρατία 2017» με 

θέμα «Είναι ο λαϊκισμός πρόβλημα;», που διοργανώθηκε από το ΣτΕ 

σε συνεργασία με το Δήμο Στρασβούργου, την Περιφέρεια Grand Est 

και τη γαλλική κυβέρνηση. Στις εργασίες συμμετείχε η ΓΓ Διαφάνειας 

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπ. Δικαιοσύνης, Μαρία 

Γιαννακάκη. 

13.11.2017 Συνέδριο παρουσίασης του «Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου  

Επαγγελματικών Προσόντων για τους πρόσφυγες» (European 

Qualifications Passport for Refugees). Την Ελλάδα εκπροσώπησε 

η Μαρία Φάσσαρη  (Υπ.Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), 

22.11.2017 Συνέδριο του ΣτΕ για την  παρουσίαση γλωσσικής 

εργαλειοθήκης(Language support for adult refugees toolkit) για την 

εκμάθηση ευρωπαϊκών γλωσσών σε πρόσφυγες και μετανάστες με 

ελληνική συμμετοχή στο πάνελ των ομιλητών, την κα Τιτα Καίσαρη –

 Ernst (Υπ. Παιδείας) 

 

ΓΤΕ ΤΙΡΑΝΩΝ 

Εκ του αρχείου του ΓΤΕ προκύπτουν  τα εξής:  

- Το ΓΤΕ της Ελληνικής Πρεσβείας στην Αλβανία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, 

παρακολουθεί δημοσιογραφικά τις εξελίξεις που συνδέονται με την Ελληνική Εθνική 

Μειονότητα, η οποία είναι αναγνωρισμένη δια της αλβανικής νομοθεσίας και της 

οποίας τα δικαιώματα οφείλει να προστατεύει το αλβανικό κράτος.  

-  Το ΓΤΕ Τιράνων παρακολούθησε ενδελεχώς την ειδησεογραφία σχετικά με τα 

γεγονότα που διαδραματίστηκαν το θέρος 2017 με τις αυθαίρετες απόπειρες 

παράνομης  καταστροφής  ιδιωτικών περιουσιών  που ανήκαν σε ιδιοκτήτες της  
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Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, τόσο στην περιοχή της Χειμάρρας όσο και σε άλλες 

περιοχές της Αλβανίας.  

Το  ΓΤΕ  παρείχε συνεχή αμφίδρομη ενημέρωση  επί του σημαντικού  αυτού θέματος 

στο μέτρο που επρόκειτο για  απόπειρα  καταστρατήγησης  του βασικού δικαιώματος  

της  ατομικής / ιδιωτικής  ιδιοκτησίας,  η προστασία του οποίου αποτελεί  

υποχρέωση  κάθε ευνομούμενου κράτους.  

-  Η  επιδίωξη  του ΓΤΕ  για έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση επί θεμάτων  

προστασίας  των  ιδιωτικών περιουσιών,  ως  ατομικό  δικαίωμα  καθώς  επί  

θεμάτων  σχετικών με όλα τα αναγνωρισμένα δικαιώματα της Ελληνικής Εθνικής 

Μειονότητας  στην  Αλβανία συνάδει με  το γεγονός  ότι η προστασία  αυτών αποτελεί  

μια εκ των πέντε  προϋποθέσεων για την  έναρξη  των διαπραγματεύσεων  για την 

ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.   

- Το ΓΤΕ Τιράνων επικοινωνεί, στο πλαίσιο της  αλληλοενημέρωσης και  

αλληλοπληροφόρησης, με τα Ομογενειακά μέσα  (ε/φ, ιστοσελίδες)  για ειδήσεις,  

δραστηριότητες και  εκδηλώσεις της Ελληνικής Πρεσβείας και της Ελληνικής Εθνικής 

Μειονότητας,  αντίστοιχα.   

- Στο πλαίσιο  δε της ευρύτερης  ενημέρωσης, το ΓΤΕ  Τιράνων εκπόνησε μετάφραση 

του πορίσματος του Συνηγόρου του Πολίτη Αλβανίας για το Σχέδιο Ανάπλασης της 

Χειμάρρας, καθώς και κειμένου αναφορικά με υπουργική απόφαση για την 

απαλλοτρίωση περιουσιών στη Χειμάρρα, προκειμένου να ενημερωθούν οι  

ενδιαφερόμενοι.          

- Το 2017, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις εργασίας σε περιοχές της Αλβανίας: 

Σκόδρα (Βόρεια Αλβανία), Αυλώνα, Χειμάρρα, Περιοχή Αγίων Σαράντα, Αργυρόκαστρο 

(Νότια Αλβανία), οι οποίες παρείχαν  την ευκαιρία  για επαφή του ΓΤΕ  της Ελληνικής 

Πρεσβείας στην Αλβανία, με ομογενειακά ΜΜΕ.  

Το ΓΤΕ παρευρέθηκε και στην εκδήλωση στη Δερβιτσάνη για τα 26 χρόνια από την 

ίδρυση της ΔΕΕΕΜ «ΟΜΟΝΟΙΑ» (15.01.2017).  

- Παρακoλούθηση του 12oυ Διεθνoύς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Αλβανίας για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα-IHRFFA 2017.  Το Ιnternational Human Rights Film Festival  

στην Αλβανία είναι μη εμπορικού χαρακτήρα και διοργανώνεται υπό την αιγίδα του 

ΟΑΣΕ. Προβάλλονται ταινίες και ντοκιμαντέρ που μεταφέρουν βιώματα σχετικά με τα 

ανθρώπινα δικαιώματα από όλο τον κόσμο. 

 - Tο 2017, το ΓΤΕ Τιράνων συμμετείχε στην εκδήλωση του Κέντρου Τέχνης Τιράνων με 

την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδιού "COLOR OF OUR RIGHTS"  την 

01.06.2017. 
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Α.5. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (νυν ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΡΙΣΕΩΝ) 

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 και                                                                                         

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 

Η Ειδική Υπηρεσία Επικοινωνιακού Σχεδιασμού Προσφυγικής και Μεταναστευτικής 

Πολιτικής, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4384/2016, μετονομάστηκε το 

Σεπτέμβριο του 2017 σε Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων 

(ΠΔ 82/2017, άρθρο 32). 

 

Α.5.1. Τμήμα  Επικοινωνιακού Σχεδιασμού Προσφυγικής και Μεταναστευτικής 

Πολιτικής 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

Τον Ιανουάριο 2017, η Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακού Σχεδιασμού 

Μεταναστευτικής και Προσφυγικής Πολιτικής εξέδωσε ενημερωτικό δελτίο με τίτλο 

«Προσφυγική Κρίση». Στο σχετικό δελτίο εμπεριέχονταν πληροφορίες για τον αριθμό 
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των προσφύγων στην Ελλάδα, τις δομές φιλοξενίες για ενήλικες και ασυνόδευτα 

προσφυγόπουλα, καθώς και για την κατάσταση όσον αφορά στην 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την εκπαίδευση των προσφύγων. Στο 

ενημερωτικό παρουσιάζονταν ευσύνοπτα στοιχεία για τις  κατατεθείσες αιτήσεις 

ασύλου, τη Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, τον Κανονισμό του Δουβλίνου και σχετικά 

οικονομικά στοιχεία. 

(Διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο http://mindigital.gr/index.php/pliroforiaka-

stoixeia/945-fact-sheet-2017 

 και στην αγγλική γλώσσα http://mindigital.gr/index.php/pliroforiaka-stoixeia/946-refugee-

crisis-fact-sheet-jan-2017). 

Το Φεβρουάριο 2017, η Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακού Σχεδιασμού 

Μεταναστευτικής και Προσφυγικής Πολιτικής εξέδωσε  νέο ενημερωτικό δελτίο με 

τίτλο «Προσφυγική Κρίση 2015-2016», το οποίο αποτελούσε συνοπτική παρουσίαση 

των στοιχείων που αφορούσαν την προσφυγική κρίση στην Ελλάδα για το διάστημα 

αναφοράς 

(Διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο: http://mindigital.gr/index.php/pliroforiaka-

stoixeia/959-2015-2016-fact-sheet-2017). 

Τον Απρίλιο 2017 ακολούθησε νέο ενημερωτικό δελτίο για το προσφυγικό στην 

Ελλάδα, όπου καταγράφηκε η κατάσταση για το α ’τρίμηνο του 2017, με την 

παράθεση δεδομένων για τις διαδικασίες ασύλου, τα αιτήματα μετεγκατάστασης, τα 

ζητήματα χρηματοδότηση, την εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων καθώς και το 

πρόγραμμα στέγασης προσφύγων  

(Διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο: http://mindigital.gr/index.php/pliroforiaka-

stoixeia/1218-refugee-crisis-fact-sheet).  

ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Στις 22 Φεβρουαρίου 2017, ομάδα 40 Ισπανών μεταπτυχιακών φοιτητών-

ασκούμενων δημοσιογράφων επισκέφθηκαν τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και 

Επικοινωνίας στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού τους ταξιδιού στην Ελλάδα με σκοπό την 

κατανόηση του προσφυγικού ζητήματος.  Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο  Ειδικός 

Γραμματέας  Επικοινωνιακού Σχεδιασμού Μεταναστευτικής και Προσφυγικής 

Πολιτικής Γεώργιος Φλωρεντής τους ενημέρωσε για τις ενέργειες της ελληνικής 

κυβέρνησης, καθώς και για τις προτεραιότητες της Ειδικής Γραμματείας 

Επικοινωνιακού Σχεδιασμού Μεταναστευτικής και Προσφυγικής Πολιτικής 

(Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://mindigital.gr/index.php/press_relleases-m/993-episkepsi-ispanon-foititon-kai-

enimerosi-tous-gia-tin-prosfygiki-krisi).  

http://mindigital.gr/index.php/pliroforiaka-stoixeia/945-fact-sheet-2017
http://mindigital.gr/index.php/pliroforiaka-stoixeia/945-fact-sheet-2017
http://mindigital.gr/index.php/pliroforiaka-stoixeia/946-refugee-crisis-fact-sheet-jan-2017
http://mindigital.gr/index.php/pliroforiaka-stoixeia/946-refugee-crisis-fact-sheet-jan-2017
http://mindigital.gr/index.php/pliroforiaka-stoixeia/959-2015-2016-fact-sheet-2017
http://mindigital.gr/index.php/pliroforiaka-stoixeia/959-2015-2016-fact-sheet-2017
http://mindigital.gr/index.php/pliroforiaka-stoixeia/1218-refugee-crisis-fact-sheet
http://mindigital.gr/index.php/pliroforiaka-stoixeia/1218-refugee-crisis-fact-sheet
http://mindigital.gr/index.php/press_relleases-m/993-episkepsi-ispanon-foititon-kai-enimerosi-tous-gia-tin-prosfygiki-krisi
http://mindigital.gr/index.php/press_relleases-m/993-episkepsi-ispanon-foititon-kai-enimerosi-tous-gia-tin-prosfygiki-krisi
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Στις 18-19 Μαϊου 2017, ο Ειδικός Γραμματέας Επικοινωνιακού Σχεδιασμού 

Μεταναστευτικής και Προσφυγικής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κ. Γεώργιος Φλωρεντής εκπροσώπησε την Ελλάδα 

στη συνάντηση εργασίας για ζητήματα επικοινωνιακού σχεδιασμού καθώς επίσης και 

σε σεμινάριο με θέμα: “The Refugees and Migration Crisis: a crucial test for public 

communicators”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα στο πλαίσιο του Club de 

Venice (Club of Venice). Ο κ. Φλωρεντής παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις για τον 

επικοινωνιακό σχεδιασμό της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης στην Ελλάδα, 

παραθέτοντας πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία άπτονται του προσφυγικού θέματος, 

καθώς και το σύνολο των δράσεων που τόσο η ελληνική Κυβέρνηση αλλά και η 

Υπηρεσία μας σχεδίασε και υλοποίησε με σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωση των 

προσφύγων και μεταναστών. 

(Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: 

 http://mindigital.gr/index.php/press_relleases-m/1295-synantisi-gia-ton-epikoinoniako-

sxediasmo-tou-prosfygikoy-sti-malta).   

Στις 22-24 Σεπτεμβρίου 2017 διοργανώθηκε τριήμερο θεματικό σεμινάριο του Club of 

Venice με τίτλο «Κινητοποίηση στελεχών επικοινωνιακού τομέα στο πεδίο της 

προσφυγικής κρίσης» σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, από τη Γενική Γραμματεία 

Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και την Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακής Διαχείρισης 

Κρίσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Τα 

μέλη του Club of Venice συναντήθηκαν και συνομίλησαν με τον Υπουργό 

Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Ιωάννη Μουζάλα και τον Αναπληρωτή Υπουργό 

Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο Τόσκα και ενημερώθηκεαν για τις κυβερνητικές 

δράσεις στους τομείς στέγασης, εκπαίδευσης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και 

κοινωνικής ένταξης των αιτούντων άσυλο-προσφύγων στη χώρα μας. Επισημαίνεται 

ότι για την πληρέστερη ενημέρωση των μελών του Club de Venice, του διανεμήθηκε 

συνοπτικό σχετικό έντυπο υλικό το οποίο επιμελήθηκε η Ειδική Γραμματεία. 

 (Περισσότερες πληροφορίες στο ανακοινωθέν: 

http://mindigital.gr/index.php/press_relleases-m/1660-club-of-venice).  

 

 

 

 

 

 

http://mindigital.gr/index.php/press_relleases-m/1295-synantisi-gia-ton-epikoinoniako-sxediasmo-tou-prosfygikoy-sti-malta
http://mindigital.gr/index.php/press_relleases-m/1295-synantisi-gia-ton-epikoinoniako-sxediasmo-tou-prosfygikoy-sti-malta
http://mindigital.gr/index.php/press_relleases-m/1660-club-of-venice
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Β. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ  

ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

 

Β.1. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.) 

Λόγω των ειδικών συνθηκών υπό τις οποίες λειτούργησε το Εθνικό Συμβούλιο 

Ραδιοτηλεόρασης το 2017, οι υποθέσεις που αυτό χειρίστηκε και αφορούσαν 

προσβολές ατομικών δικαιωμάτων από τηλεοράσεως και ραδιοφώνου, δεν κατέστη 

δυνατόν να περαιωθούν με έκδοση οριστικών αποφάσεων πλην μίας περιπτώσεως 

προσβολής προσωπικότητας (είχε μεταδοθεί αναληθώς ότι δύο πρόσωπα είχαν 

συλληφθεί ως δράστες εγκλήματος). Αυτό κατέστη εφικτό κατά το έτος 2018. 

 

Β.2. ΑΘΗΝΑΪΚΟ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ στο πλαίσιο του κεντρικού ρόλου του- δημιουργία ειδησεογραφικού 

περιεχόμενου και διάθεσή του στα ΜΜE- αλλά και της κοινωνικής προσφοράς του 

μέσω της ενημέρωσης του κοινού από τις ελεύθερες ιστοσελίδες του, εστιάζει σε 

κομβικής σημασίας θέματα, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων-ακρογωνιαίος λίθος του Διεθνούς 

Δικαίου και συνεκτικός ιστός της κοινωνικής δικαιοσύνης- βρίσκεται στις πρώτες 

θέσεις της ειδησεογραφικής ατζέντας του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ώστε να ενημερώνει τα ΜΜΕ για 

όλες τις σχετικές εξελίξεις στην ελληνική επικράτεια όσο και στη διεθνή σκηνή και 

ταυτόχρονα να ενισχύει την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την υπεράσπιση και 

εφαρμογή τους. Πολύ δε περισσότερο που η χώρα μας τα τελευταία χρόνια 

δοκιμάστηκε, επιτυχώς, στον τομέα αυτό, με την υποδοχή και φιλοξενία χιλιάδων 

πληγέντων από τον καταστροφικό πόλεμο στη Συρία. 

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ αποτυπώνει καθημερινά τα γεγονότα του προσφυγικού. Τα δε δομικά 

στοιχεία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων- τα ισότιμα δικαιώματα όλων στην ελευθερία, 

στην ισότητα, στη σκέψη, στη δημοκρατία, στη μετακίνηση, στη δικαιοσύνη, στην 

ιδιωτικότητα, στην ιδιοκτησία, στην εργασία, στην ασφάλιση, στην εκπαίδευση, στο 

φαγητό και στη στέγη-συνθέτουν τον κεντρικό άξονα της καθημερινής 

ειδησεογραφικής παραγωγής του Πρακτορείου. 

Ειδικότερα όμως το Πρακτορείο το 2017 ανάρτησε στη συνδρομητική του υπηρεσία 

2.348 ειδήσεις (ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, έρευνες και άρθρα γνώμης) που σχετίζονται 

ευθέως με το καθολικό και αναφαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή γίνεται 

σχετική αναφορά. Επίσης ανάρτησε 3.080 φωτογραφίες που σχετίζονται με θέματα 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  
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Β.3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 

Στο θέμα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η ΕΡΤ στάθηκε αλληλέγγυα 

στο προσφυγικό δράμα, προβάλλοντας και προωθώντας σειρά δράσεων που 

αφορούσαν στην ανακούφιση των προσφύγων, στη διάθεση στοιχειωδών μέσων 

διαβίωσης και στην ευαισθητοποίηση του κόσμου μέσα από τις ενημερωτικές 

εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων. 

Η ΕΡΤ 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 δικαιώματά 

τους, τις δομές φιλοξενίας, την εκπαίδευση κ.ά. 

Επίσης, έκανε 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 τις ενημερωτικές εκπομπές. 

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

της ΕΡΤ καθ’  όλη τη διάρκεια του 2017, ήταν αφιερωμένο σε θέματα που αφορούν 

στα ΑμεΑ. 

Η ΕΡΤ φιλοξένησε τον Μεγάλο Τηλεμαραθώνιο Αγάπης 2017 με θεματικό τίτλο «Ένα 

ευρώ, μία ζωή», που διοργάνωσε η Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNICEF, τη Δευτέρα 

4 Δεκεμβρίου 2017 στις 18:00 από τη συχνότητα της ΕΡΤ2. Ο Τηλεμαραθώνιος είχε 

σκοπό να εξασφαλίσει χρήματα για την ιατροφαρμακευτική προστασία και τον 

εμβολιασμό όλων των παιδιών που βιώνουν το σκληρό πρόσωπο της φτώχειας. 

Στο στούντιο της ΕΡΤ βρέθηκαν καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι, πολιτικοί, αθλητές και 

συγγραφείς, οι οποίοι πρόσφεραν για δημοπρασία αθλητικά προϊόντα (μπάλες, 

φανέλες, παπούτσια, λάβαρα), υπογεγραμμένα από όλους τους παίκτες των ομάδων. 

Επίσης, σημαντική βοήθεια πρόσφεραν πολλοί Δήμοι της Αττικής και της Περιφέρειας 

με κουμπαράδες και άλλες εκδηλώσεις αλληλεγγύης, ενώ πολλά σχολεία -δημόσια 

και ιδιωτικά- δραστηριοποιήθηκαν για το μεγάλο σκοπό. 

Η Ελληνική Ραδιοφωνία, σε συνεργασία με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή της 

UNICEF, διοργάνωσε Μεγάλο Ραδιομαραθώνιο με θέμα «Για κάθε παιδί που πεινάει 

δίπλα μας ή μακριά μας – Δώσε ζωή και ελπίδα στο παιδί», την Πέμπτη 6 Απριλίου 

2017. Ο Ραδιομαραθώνιος, φιλοξενήθηκε από τις συχνότητες της ΕΡΑ (Πρώτο 

Πρόγραμμα, Δεύτερο Πρόγραμμα, ΕΡΑσπορ, Kosmos και τους 19 Περιφερειακούς 
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Σταθμούς, καθώς επίσης και από τη Φωνή της Ελλάδας για όλο τον κόσμο), ενώ 

συμμετείχαν και δεκάδες ραδιοφωνικοί σταθμοί απ’ όλη τη χώρα. 

ΕΡΤ3 

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ3, κατά τη διάρκεια του 2017, μετέδωσε εκπομπές 

εσωτερικής παραγωγής και εκπομπές ανάθεσης, ελληνικά και ξένα ντοκιμαντέρ, αλλά 

και ξένες ταινίες και ξένες σειρές με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα και, ειδικότερα 

θέματα για: Πρόσφυγες, διακρίσεις, ανθρώπινη ελευθερία, βασανιστήρια, εκφοβισμό, 

ισονομία και προστασία ιδιωτικότητας. 

Σταθερά προσηλωμένη στη στήριξη και προβολή πρωτοβουλιών που αφορούν στην 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ΕΡΤ3 μέσα από τα ενημερωτικά 

προγράμματά της και κατά το έτος 2017, στάθηκε αρωγός σε δεκάδες δράσεις για τα 

δικαιώματα ευπαθών και μειονεκτικών ομάδων του πληθυσμού. 

Ελληνική Ραδιοφωνία 

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

στήριξη των δικαιωμάτων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως ΑμεΑ, 

αποφυλακισμένοι, ορφανά παιδιά και παιδιά με προβλήματα μέλη θεραπευτικών 

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

ραδιομαραθώνιοι), που οργανώνονται για το σκοπό αυτό. 

Η Ελληνική Ραδιοφωνία συμμετείχε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο «Respect 

Words», με άξονα την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους από τα ΜΜΕ και τον 

διαμοιρασμό καλών πρακτικών για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους κατά 

μεταναστών, εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων στα ευρωπαϊκά ΜΜΕ, που 

υλοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη συμμετοχή επτά ευρωπαϊκών 

χωρών. Οι δράσεις του 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, στο πλαίσιο των δράσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Respect Words», 

διοργάνωσε σεμινάριο από τις 24 έως τις 27 Απριλίου 2017 στο Αμφιθέατρο της 

Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΓΓΕΕ), για 20 δημοσιογράφους 

και αντίστοιχο αριθμό παρατηρητών από φορείς και οργανώσεις, το οποίο αφορούσε 

στη διαχείριση και αντιμετώπιση των πληροφοριών για τους πρόσφυγες και τους 

μετανάστες, τις καλές πρακτικές ισορροπημένης και έγκυρης δημοσιογραφίας και τη 

συγγραφή σχετικού Κώδικα Δεοντολογίας. 

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του κύκλου των σεμιναρίων για τη σύνταξη του 

κώδικα δεοντολογίας του «Respect Words» και στις επτά συμμετέχουσες χώρες του 

προγράμματος, οι ομάδες εργασίας συναντήθηκαν από την Τετάρτη 14 έως την 
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Παρασκευή 16 Ιουνίου στην Ελλάδα, σε διημερίδα που οργάνωσε η αρμόδια ομάδα 

της ΕΡΤ. 

Το Δεύτερο Πρόγραμμα  σε συνεργασία με το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος 

(Κ.Ε.Μ.Ε) καθιέρωσε την εβδομαδιαία εκπομπή «Έγκλημα στα Ερτζιανά - Πώς το 

έγκλημα αποτυπώνεται στη μουσική και το τραγούδι». Παρουσίασε δύο εκπομπές  

από το Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα με τη συμμετοχή έγκλειστων 

μαθητών. Συμμετείχε σε θεματικές εβδομάδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, με θέμα «Έμφυλες ταυτότητες - Διατροφή 

και ποιότητα ζωής». Προσκάλεσε σε παιδική συναυλία τα παιδιά του Ιδρύματος 

Στέγης Ανηλίκων «Ο Καλός Ποιμήν», τα οποία και ξενάγησε στους χώρους της ΕΡΤ, 

ενώ παρείχε προβολή και κάλυψη στο πασχαλινό bazaar του  «Χαμόγελου του 

Παιδιού». 

Το διεθνές ραδιόφωνο της ΕΡΤ, Η Φωνή της Ελλάδας, πραγματοποίησε εκπομπές για 

τους «Γιατρούς χωρίς σύνορα» αλλά και για μικρότερες ομάδες εθελοντών («ΘΕΛΩ», 

Διασώστες Πετρούπολης κ.ο.κ.). Σε συνεργασία με τους ομογενείς, συγκέντρωσε 

ιατροφαρμακευτικό υλικό για το νοσοκομείο της Λάρισας, ενώ στήριξε τον θεσμό «12 

ώρες για την Ελλάδα» που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες με σκοπό τη 

συγκέντρωση χρημάτων για τις ανάγκες θέρμανσης των σχολείων της Βόρειας 

Ελλάδας. Επίσης, με συνεντεύξεις στις εκπομπές ομογενειακού περιεχομένου, 

πρόβαλε τις κοινωνικές δράσεις και τις φιλανθρωπικές εκδηλώσεις των ξενιτεμένων 

συμπατριωτών μας σ’ όλο τον κόσμο. 

 

 


