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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, «ΣτΕ υ�ό �ροϋ�οθέσεις τατουάζ σε 
ενστόλους », 09.05.2014 

 

Οι ένστολοι µ�ορούν να έχουν τατουάζ, όµως όχι σε εµφανές σηµείο του 

σώµατός τους, ενώ η α�εικόνισή του �ρέ�ει να µην �ροκαλεί και να είναι 

συµβατή µε την ουδετερότητα �ου το Σύνταγµα ε�ιβάλει για τους 

ενστόλους, ό�ως έκρινε το Συµβούλιο της Ε�ικρατείας.  

Το Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο δικαίωσε δύο ειδικούς φρουρούς �ου 

διαγράφηκαν α�ό τον �ίνακα ε�ιτυχόντων ε�ειδή είχαν δερµατοστιξία 

(τατουάζ) στο σώµα τους. Ο ένας α�ό αυτούς είχε τατουάζ στην αριστερή 

κνήµη.  

Το Γ΄ Τµήµα του Συµβουλίου Ε�ικρατείας, µε τις υ�' αριθµ. 1722 και 

1723/2014 α�οφάσεις του, έκρινε ότι ε�ιτρέ�εται να �ροβλεφθεί α�ό τη 

νοµοθεσία ότι «η δερµατοστιξία συνιστά λόγο α�οκλεισµού του υ�οψηφίου, 

εφόσον όµως αυτή είναι και µε την ενδυµασία εξωτερικά εµφανής και ε�ί 

�λέον οι σχετικές α�εικονίσεις, ως εκ του �εριεχοµένου τους είτε αναιρούν 

την ε�ιβαλλόµενη α�ό το Σύνταγµα ουδετερότητα των αστυνοµικών 

υ�αλλήλων, είτε �ροκαλούν κατά τρό�ο ο ο�οίος δεν συνάδει �ρος την 

ιδιότητα και τα καθήκοντά τους».  

Ωστόσο, το ΣτΕ �ροσθέτει ότι «µόνη η ύ�αρξη δερµατοστιξίας δεν α�οτελεί 

λόγο α�οκλεισµού α�ό τη σχετική διαδικασία ε�ιλογής» αλλά α�αιτείται να 

συντρέχουν και άλλοι �αράγοντες, ό�ως είναι να µην είναι εξωτερικά 

εµφανής α�ό την ενδυµασία. 

Το Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο έκανε δεκτές τις αιτήσεις ακυρώσεως 

των δύο υ�οψηφίων ειδικών φρουρών και ακύρωσε ως µη νόµιµα 

αιτιολογηµένες τις �αραλείψεις των �ροσλήψεών τους. 

 

∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 

 

� REAL, Βαρύ το κατηγορητήριο για τέσσερις της ΧΑ, 

06.05.2014 

Ως µέλη «εγκληµατικής οργάνωσης» ναζιστικού τύ�ου �ου είχαν κοµβικό 

ρόλο σε σειρά αξιό�οινων �ράξεων, ό�ως ανθρω�οκτονίες, βαριές σωµατικές 

βλάβες, εκρήξεις, εµ�ρησµούς, εκβιάσεις, εµφανίζονται στα κατηγορητήρια 

οι 4 βουλευτές της Χρυσής Αυγής οι ο�οίοι έλαβαν χθες �ροθεσµία για να 

α�ολογηθούν τις �ρώτες ηµέρες του Ιουνίου. 

Οι Νίκος Κούζηλος, ∆ηµήτρης Κουκούτσης, Ελένη Ζαρούλια και Μιχάλης 

Αρβανίτης φέρονται ως ε�ίσηµοι εκφραστές των θέσεων και των �αράνοµων 

δράσεων της εγκληµατικής οργάνωσης, δίνοντας οι ίδιοι εντολές ή 

εγκρίνοντας σειρά ε�ιθέσεων σε βάρος όσων είχαν στοχο�οιηθεί α�ό τη 

Χρυσή Αυγή, «διευθύνοντάς την α�ό κοινού µε άλλους», µε αναφορά 

α�ευθείας στον αρχηγό, Νικόλαο Μιχαλολιάκο, και «διακηρύσσοντας τις 



�αρα�άνω αρχές της οργάνωσης, µε δηµόσια ρητορική µίσους εναντίον του 

δηµοκρατικού �ολιτεύµατος της χώρας και των θεσµών» αλλά και εναντίον 

οµάδων ή ατόµων, �ου στοχο�οιούνται α�ό τη “Χρυσή Αυγή” ως �ολιτικοί ή 

φυλετικοί εχθροί της. 

Βάση των κατηγορητηρίων, η αρχή γίνεται το 1987 όταν οι κατηγορούµενοι 

εντάσσονται στην οργάνωση η ο�οία είχε χαρακτηριστικά 

�αραστρατιωτικών οµάδων για την ε�ιβολή των ναζιστικών και ρατσιστικών 

αρχών της και συνεχίζουν τη δράση τους και µετά την είσοδο τους στη 

Βουλή. Ό�ως αναφέρεται «αρχικά είχε τη µορφή κλειστής ολιγάριθµης 

οµάδας ιδεολογικής ε�ιµορφώσεως εθνικοσοσιαλιστών (ναζιστών) µε αρχηγό 

και ε�ικεφαλής τον Νίκο Μιχαλολιάκο, µετεξελίχτηκε δε σε �ολιτικό 

σχηµατισµό υ�ό την ε�ωνυµία «Λαϊκός Σύνδεσµος- Χρυσή Αυγή», µε την 

ίδια ως άνω ιδεολογική κατεύθυνση, κατά τα �ρότυ�α του γερµανικού 

εθνικοσοσιαλιστικού κόµµατος του Adolf Hitlr, µε κυρίαρχο �άντοτε τον 

«Αρχηγό» ». 

Σύµφωνα µε τις ανακρίτριες, η οργάνωση χωρίζεται σε δυο τµήµατα. Το 

«�ολιτικό» και το «ε�ιχειρησιακό». Στις διακηρυσσόµενες αρχές του �ρώτου 

�εριλαµβάνεται η εξόντωση των «εχθρών του Έθνους» �ου γι΄αυτούς ήταν οι 

µετανάστες, οι ροµά και γενικά όσοι δεν ανήκουν στην (Αρία) Λευκή Φυλή. 

Το δε «ε�ιχειρησιακό», υ�ό την ίδια ηγεσία,λειτουργούσε µε στρατιωτική 

δοµή, µε τα γνωστά τάγµατα εφόδου τα ο�οία είχαν αναλάβει τις 

«εκκαθαριστικές ε�ιχειρήσεις». 

Οι ανακρίτριες Κλά�α-∆ηµητρο�ούλου , στα έγγραφά τους, αναφέρουν 

συνολικά 68 κατηγορούµενους ενώ ό�ως �ροκύ�τει η ανάκριση �αραµένει 

ανοικτή �ρος αναζήτηση κι άλλων άγνωστων �ροσώ�ων �ου ενδεχοµένως 

έχουν εµ�λοκή στην υ�όθεση. 

 

 

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

 

� REAL, Γεγονός η �ρώτη �ρότυ�η δίκη, 09.05.2014 
 

Η �ερικο�ή εφά�αξ δηµοσίου υ�αλλήλου συζητήθηκε σήµερα, µε 

διαδικασίες εξ�ρές, ως �ρότυ�η (�ιλοτική) δίκη, α�ό την ολοµέλεια του 

Συµβουλίου της Ε�ικρατείας. 

Η υ�όθεση, για την ο�οία το ΣτΕ ε�ιφυλάχθηκε να εκδώσει α�όφαση και 

αναµένεται µε το νέο δικαστικό έτος (16 Σε�τεµβρίου 2014), αφορά 

�ροσφυγή, κατά του Ταµείου Προνοίας ∆ηµοσίων Υ�αλλήλων, 

συνταξιούχου εκ�αιδευτικού, η ο�οία µε καθυστέρηση δύο και �λέον ετών 

έλαβε µειωµένο εφά�αξ (31.2677 ευρώ αντί 47.569 ευρώ) και ζητεί 

ε�ι�ροσθέτως να της καταβληθεί το �οσό των 5.000 ευρώ ως χρηµατική 

ικανο�οίηση για τη σοβαρή ηθική βλάβη, �ου της �ροκάλεσε α�ό την 

�αράνοµη συµ�εριφορά του, δηλαδή της �ερικο�ής του εφά�αξ. 

Η συνταξιούχος υ�οστηρίζει ότι η �ερικο�ή του εφά�αξ και η καθυστέρηση 

α�όδοσής του �ου είχε ως συνέ�εια και �εραιτέρω �ερικο�ή, λόγω των 

µνηµονίων, είναι αντισυνταγµατική και αντίθετη στην Ευρω�αϊκή 

Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ�ου, ενώ σηµειώνει ότι µε την �ερικο�ή 

του εφά�αξ ε�ιβλήθηκε άδική οικονοµική ε�ιβάρυνση στην ευ�αθή 



�ληθυσµιακή κατηγορία των συνταξιούχων, τα εισοδήµατα των ο�οίων 

έχουν ήδη υ�οστεί αλλε�άλληλες αναδροµικές �ερικο�ές τα τελευταία 

χρόνια. 

Εκ�ρόσω�ος του εν λόγω Ταµείου, κατά την ακροαµατική διαδικασία, 

υ�οστήριξε, µεταξύ των άλλων, ότι η �ερικο�ή και η καθυστέρηση α�όδοσης 

του εφά�αξ οφείλεται στο ότι έχουν βγει στη σύνταξη �ερί�ου 35.000 

δηµόσιοι υ�άλληλοι και το Ταµείο αντιµετω�ίζει οικονοµικά �ροβλήµατα. 

Εξάλλου, ο εκ�ρόσω�ος του ελληνικού ∆ηµοσίου τόνισε ότι η �ερικο�ή του 

εφά�αξ είναι συνταγµατικά ανεκτή. 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

� KAΘΗΜΕΡΙΝΗ, Νέες α�εργίες α�ειλούν το εξάµηνο, 

10.05.2014 

 

Σε κίνδυνο τίθεται η �ροσ�άθεια �ου κάνουν το Παν. Αθηνών (ΕΚΠΑ) και 

το ΕΜΠ για την ανα�λήρωση του χαµένου διδακτικού χρόνου για να µη 

χαθεί το ακαδηµαϊκό εξάµηνο λόγω της �ροηγούµενης τρίµηνης (α�ό τον 

�ερασµένο Σε�τέµβριο έως τον ∆εκέµβριο) α�εργίας των διοικητικών 

υ�αλλήλων. Και αυτό διότι οι διοικητικοί των οκτώ �ανε�ιστηµίων, τα 

ο�οία «�ροσφέρουν» στο µέτρο της διαθεσιµότητας, �ροχωρούν σε νέο γύρο 

α�εργιακών κινητο�οιήσεων, ξεκινώντας µε 48ωρη την �ροσεχή Τρίτη και 

Τετάρτη. «Για µας η α�εργία αυτή έχει �ροειδο�οιητικό χαρακτήρα. 

Συγκεντρωνόµαστε στις �ύλες των σχολών και �ροχωράµε σε καθολικό 

κλείσιµο» ανέφερε η γενική συνέλευση του συλλόγου διοικητικού 

�ροσω�ικού του ΕΚΠΑ, φέρνοντας στη µνήµη τις «µάχες» µ�ροστά στις 

�ύλες των ΑΕΙ τον �ερασµένο Οκτώβριο και Νοέµβριο. 

Την ίδια στιγµή, φόβοι για νέο κύκλο συγχωνεύσεων και καταργήσεων 

ΑΕΙ/ΤΕΙ �ροκαλεί �ολυσέλιδο έγγραφο της Αρχής ∆ιασφάλισης της 

Ποιότητας στην Ανώτατη Εκ�αίδευση (Α∆ΙΠ), το ο�οίο έφθασε χθες στα 

ιδρύµατα και τους ζητεί να α�ογραφούν µε κάθε λε�τοµέρεια (αριθµός 

φοιτητών, διδασκόντων και διοικητικών, �ροϋ�ολογισµός, άλλοι �όροι, 

µελλοντική στρατηγική, οικονοµικός �ρογραµµατισµός, δείκτες για την 

τελευταία �ενταετία σχετικά µε τη βάση εισαγωγής, κόστος ανά φοιτητή, 

αριθµός �τυχιούχων). Φόβοι �ου χθες διαψεύσθηκαν α�ό τον �ρόεδρο της 

Α∆ΙΠ κ. Ευ. Κουφουδάκη, �ου µίλησε στην «Κ». Σύµφωνα µε τον ίδιο, τα 

στοιχεία �ροσω�ικού και υ�οδοµών θα αξιο�οιηθούν στην αξιολόγηση και 

�ιστο�οίηση των �ρογραµµάτων τους. 

Πυροδότηση αντιδράσεων 

Η Οµοσ�ονδία ∆ιοικητικού Προσω�ικού Τριτοβάθµιας Εκ�αίδευσης 

(Ο∆ΠΤΕ) �ροκήρυξε 48ωρη α�εργία για όλα τα ΑΕΙ, όµως αιχµή του 

δόρατος θα είναι τα οκτώ ΑΕΙ �ου «�ροσφέρουν» στη διαθεσιµότητα. Με 

βάση την Κοινή Υ�ουργική Α�όφαση (ΚΥΑ) �ου εκδόθηκε στις 23 

Σε�τεµβρίου 2013 είχαν τεθεί σε διαθεσιµότητα 1.349 διοικητικοί α�ό οκτώ 

�ανε�ιστήµια. Οµως, µε βάση νέα ΚΥΑ α�ό τις 13/4/2014 ο αριθµός 

µειώθηκε σε 1.158. Τις τρέχουσες αντιδράσεις της Ο∆ΠΤΕ �υροδότησαν οι 

δια�ιστωτικές �ράξεις, �ου εξέδωσε �ροχθές το υ�. Παιδείας βάσει της ΚΥΑ 

α�ό 13/4. Με αυτές ορίζεται ο αριθµός των διαθεσίµων στα έξι ΑΕΙ, όχι όµως 



και στο Παν. Ιωαννίνων και το Οικονοµικό Παν. Αθηνών (ΟΠΑ). Η 

εξαίρεση έγινε διότι ο αριθµός των διαθεσίµων τους �αρέµεινε ο ίδιος ό�ως 

είχε ορίσει η ΚΥΑ Σε�τεµβρίου. Ετσι, καθώς ολοκληρώνεται το οκτάµηνο 

α�ό τον Σε�τέµβριο στις 24 Μαΐου, οι διαθέσιµοι στο Παν. Ιωαννίνων (48 

υ�άλληλοι) και το ΟΠΑ (35 υ�άλληλοι) θα µείνουν υ�ό α�όλυση. Βέβαια, η 

ανησυχία της Ο∆ΠΤΕ αφορά και τους 1.158 διοικητικούς των 8 ΑΕΙ, καθώς 

δεν έχουν γίνει οι ενέργειες ε�ανατο�οθέτησής τους. Α�ό την άλλη, οι 

διοικητικοί ε�ικρίνουν το υ�. Παιδείας για �ροχειρότητα καθώς εκκρεµούν 

ερωτήµατα σχετικά µε τον χρόνο έναρξης της διαθεσιµότητας. Θα ξεκινήσει 

α�ό τις 13/4/2014 και για �οιους; Ερωτήµατα εγείρει και η α�όφαση του 

υ�ουργείου να καταργήσει στο ΕΚΠΑ όχι µόνο τον κλάδο των Φυλάκων 

(α�οφασίστηκε τον Σε�τέµβριο) αλλά και το Προσω�ικό Ηλεκτρονικών 

Υ�ολογιστών. «Τι άλλαξε α�ό τότε;» ανέφερε χθες στην «Κ» διοικητικός 

υ�άλληλος του ΕΚΠΑ. Το υ�ουργείο µε εγκύκλιο θα δώσει διευκρινίσεις 

για κρίσιµα ζητήµατα – χρόνου έναρξης διαθεσιµότητας και �ερικο�ών 

µισθού. 

 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, «Ελληνική �ρωτιά στη λίστα µε τα 
χειρότερα εκ�αιδευτικά συστήµατα στην Ευρώ�η», 

08,05,2014 

 

Στην τελευταία θέση στην Ευρώ�η και στην 33η στον κόσµο κατατάσσεται 

το εκ�αιδευτικό σύστηµα της Ελλάδας, σύµφωνα µε την �αγκόσµια 

κατάταξη του εκδοτικού οίκου Pearson για λογαριασµό του ιδρύµατος 

Economist Intelligence Unit. 

Η χώρα µας έχει την αρνητική �ρωτιά µεταξύ των ευρω�αϊκών χωρών (23η), 

ενώ βρίσκεται στην 33η θέση �αγκοσµίως. 

Στόχος της έκθεσης είναι να συµβάλει στη χάραξη µιας α�οτελεσµατικής 

εκ�αιδευτικής �ολιτικής, η ο�οία θα έχει τόσο οικονοµικές, όσο και 

κοινωνικές συνέ�ειες. Η αξιολόγηση βασίζεται στις αµερικανικές 

εκ�αιδευτικές µελέτες TIMSS and PIRLS, καθώς σε τεστ του PISA, του 

διεθνούς �ρογράµµατος του ΟΟΣΑ για την αξιολόγηση των µαθητών. 

Το καλύτερο εκ�αιδευτικό σύστηµα στον κόσµο κατέχει η Νότιος Κορέα, 

ενώ το καλύτερο στην Ευρώ�η η Φινλανδία. Σύµφωνα µε τον Τζον Φάλον, 

γενικό διευθυντή της Pearson, η έκθεση καταδεικνύει τον ισχυρό δεσµό 

ανάµεσα στα βελτιωµένα ε�ί�εδα εκ�αίδευσης και στην οικονοµική 

ανά�τυξη.  

Οι 10 χώρες µε τα καλύτερα εκ�αιδευτικά συστήµατα στον κόσµο είναι οι 

εξής:  

1. Νότιος Κορέα 
2. Ια�ωνία 
3. Σιγκα�ούρη 
4. Χονγκ Κονγκ – Κίνα 
5. Φινλανδία 
6. Μ. Βρετανία 

7. Καναδάς 
8. Ολλανδία 
9. Ιρλανδία 



10. Πολωνία 
 

 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αυστηρές �ροδιαγραφές για τη λειτουργία 
θρησκευτικών χώρων λατρείας, 07.05.2014 

 

Μουσουλµάνοι �ου µένουν στην Ελλάδα συµµετέχουν στην �ροσευχή του 

Χατζ, στην Αθήνα (Φωτογραφία: Αλκης κωνσταντινίδης, ΑΠΕ-ΜΠΕ). 

Τάξη στο χάος των αυθαίρετων θρησκευτικών χώρων λατρείας ε�ιχειρούν να 

βάλουν τα συναρµόδια υ�ουργεία Θρησκευµάτων, Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας 

Τάξης και Υγείας. Εγκύκλιος �ου εκδόθηκε χθες θέτει αυστηρές 

�ροδιαγραφές για τη λειτουργία τέτοιων χώρων. Βέβαια, στο ε�ίκεντρο του 

ενδιαφέροντος βρίσκονται τα τζαµιά. Χαρακτηριστικά, σήµερα υ�ολογίζεται 

ότι στην Αττική ζουν, το λιγότερο, 30.000 (νόµιµοι) µουσουλµάνοι, ενώ 

ό�ως ανέφερε στην «Κ» ο γ.γ. Θρησκευµάτων Γεώργιος Καλαντζής, 

υ�άρχουν 107 αδήλωτοι χώροι. Πρόκειται για χώρους κά�οιοι εκ των 

ο�οίων είναι οργανωµένοι, αλλά οι �ερισσότεροι τελείως «�ρόχειροι» (έως 

και σε γκαράζ υ�άρχουν). 

Ειδικότερα, η εγκύκλιος ορίζει ότι για την ίδρυση και λειτουργία 

(ετερόθρησκου ή ετερόδοξου) ναού ή ευκτήριου οίκου �ρέ�ει να τηρούνται 

οι �ολεοδοµικοί, ρυµοτοµικοί, �υρασφάλειας και δηµόσιας υγείας κανόνες, 

να ενηµερωθούν οι �ερίοικοι, να τηρούνται οι διατάξεις κοινής ησυχίας 

(�.χ. καλή ηχοµόνωση του χώρου). Γι’ αυτά α�αιτείται βεβαίωση µηχανικού. 

Ε�ίσης, στη σχετική αίτηση �ρέ�ει να αναφέρεται ο µέγιστος κάθε φορά 

αριθµός φιλοξενουµένων. Σηµαντικό κρίνεται το ότι ο υ�εύθυνος του 

θρησκευτικού χώρου οφείλει να γνωστο�οιήσει τον ΑΦΜ �ου έλαβε α�ό την 

αρµόδια ∆ΟΥ, �ρος εξυ�ηρέτηση των συναλλαγών της συγκεκριµένης 

θρησκευτικής κοινότητας και του χώρου. «Το υ�ουργείο κάνει σχεδιασµένα 

βήµατα, ώστε το θέµα να αντιµετω�ιστεί µε τον σεβασµό �ου α�αιτεί το 

ύψιστο δικαίωµα ενός ανθρώ�ου να �ροσεύχεται ελεύθερα στον θεό �ου 

ε�ιλέγει, χωρίς όµως να �αραγνωρίζονται τα δικαιώµατα των �εριοίκων ή η 

ασφάλεια των ίδιων των �ιστών», δήλωσε στην «Κ» ο κ. Καλαντζής. 

 

ΠΑΙ∆ΙΑ 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Συνήγορος του Πολίτη: Αύξηση της �αιδικής 
φτώχειας και του κοινωνικού α�οκλεισµού, 08.05.2014 

 

Ο κίνδυνος �αιδικής φτώχιας και κοινωνικού α�οκλεισµού έχει αυξηθεί 

στην Ελλάδα α�ό το 28,7% το 2010 στο 35,4% το 2012, σύµφωνα µε 

στατιστικά στοιχεία της Ευρω�αϊκής Ένωσης, και ο Συνήγορος του Πολίτη 

εκφράζει την αγωνία του βλέ�οντας την οικονοµική κρίση να α�ειλεί όλο 

και �ερισσότερο τα �αιδιά και την άσκηση των δικαιωµάτων τους. 

Την ανάγκη να ενισχυθεί το κοινωνικό κράτος και κυρίως οι δοµές εκείνες 

�ου αφορούν τα �αιδιά, τα ο�οία δοκιµάζονται α�ό την οικονοµική κρίση, 

ζητά ο βοηθός Συνήγορος του Πολίτη και Συνήγορος του Παιδιού, Γιώργος 



Μόσχος, µιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, µε αφορµή την αυριανή συνάντηση 

διαβούλευσης, �ου θα διεξαχθεί στο υ�ουργείο Εξωτερικών µε θέµα 

«Ε�ενδύοντας στα �αιδιά: Μία �ρόκληση για την Ευρώ�η του 21ου Αιώνα», 

την ο�οία συνδιοργανώνουν η Ευρω�αϊκή Ε�ιτρο�ή, το Ευρω�αϊκό ∆ίκτυο 

«Eurochild» και η ανεξάρτητη αρχή. 

 

Ο Συνήγορος του Παιδιού τόνισε ότι «ενώ η Ευρω�αϊκή Ένωση �ροωθεί 

�ρωτοβουλίες για την κοινωνία, την ίδια ώρα µε το µνηµόνιο δεσµεύει τους 

�όρους και αυξάνει τις συνέ�ειες της κρίσης για τα �αιδιά». 

Ε�ίσης, ο κ. Μόσχος θεωρεί «αδιανόητο την ώρα �ου η ΕΕ �ροωθεί µέτρα 

για τη συγκράτηση των �αιδιών εντός του σχολείου και την �ρόσβασή τους 

µέχρι να τελειώσουν το Λύκειο, στην Ελλάδα να συµβαίνει το αντίθετο µε 

το νέο εκ�αιδευτικό σύστηµα της δευτεροβάθµιας εκ�αίδευσης». 

Το ίδιο αδιανόητο, για τον κ. Μόσχο, είναι και η µη �ρόσβαση �αιδιών σε 

δοµές της υγείας και της κοινωνικής �ρόνοιας, εξαιτίας της ανεργίας των 

γονιών τους και τη διακο�ή �αροχής ασφάλισης, ενώ ε�ιµένει για ισχυρές 

κοινωνικές υ�ηρεσίες µε µόνιµο εξειδικευµένο �ροσω�ικό και όχι µε 

συµβασιούχους, �έντε και έξι µηνών, κυρίως νέους. 

Ε�ισήµανε δε ότι «ο Συνήγορος έχει �ροτείνει ένα Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης 

για την κατα�ολέµηση της φτώχιας των �αιδιών και τη δηµιουργία ενός 

διυ�ουργικού οργάνου, νοµοθετικά κατοχυρωµένου, �ου θα �ροέλθει µετά 

α�ό ένα ευρύτερο διάλογο εκτός α�ό την κυβέρνηση, µεταξύ �ολιτικών 

�αρατάξεων, της αυτοδιοίκησης και φορέων». 

Τέλος, ε�αναλαµβάνει ότι «�ρέ�ει να ενισχυθεί ο θεσµός της αναδοχής µε 

τη συµµετοχή των Περιφερειών και των δήµων». 

Σηµειώνεται ότι η εκδήλωση, �ου θα �ραγµατο�οιηθεί αύριο, έχει τεθεί υ�ό 

την αιγίδα της ελληνικής Προεδρίας στο Συµβούλιο της Ευρω�αϊκής 

Ένωσης και αφορά την υλο�οίηση της Σύστασης της ΕΕ «Ε�ενδύοντας στα 

�αιδιά - Σ�άζοντας τον κύκλο της µειονεξίας». 

Η Σύσταση της ΕΕ �ροτείνει την εξασφάλιση �όρων και �οιοτικών 

υ�ηρεσιών για τα �αιδιά, ενίσχυση της εργασιακής ένταξης των γονέων και 

ενέργειες για την κατα�ολέµηση της φτώχιας, καθώς και το δικαίωµα των 

�αιδιών να συµµετέχουν σε δραστηριότητες και στη διαδικασία λήψης 

α�οφάσεων �ου τα αφορούν. 

Στην εκδήλωση θα συµµετέχουν: 

- Εκ�ρόσω�οι της Ευρω�αϊκής Ε�ιτρο�ής (∆ιευθύνσεις Α�ασχόλησης και 

∆ικαιοσύνης), του Ευρω�αϊκού ∆ικτύου Eurochild, του Οργανισµού 

Ανθρω�ίνων ∆ικαιωµάτων (FRA) και ο συντονιστής του Ευρω�αϊκού 

∆ικτύου εµ�ειρογνωµόνων για θέµατα κοινωνικής ένταξης 

- Η Γενική Γραµµατέας Πρόνοιας και η Γενική Γραµµατέας ∆ιαχείρισης 

Κοινοτικών και άλλων Πόρων, ο Πρόεδρος της Εθνικής Ε�ιτρο�ής για τα 

∆ικαιώµατα του Ανθρώ�ου, εµ�ειρογνώµονας του Εθνικού Κέντρου 

Κοινωνικών Ερευνών σε θέµατα κοινωνικής ένταξης, ο Πρόεδρος της 

Ελληνικής Εθνικής Ε�ιτρο�ής UNICEF και µέλος του Ελληνικού ∆ικτύου 

για την Κατα�ολέµηση της Φτώχειας 

- Ευρω�αίοι Συνήγοροι του Παιδιού (α�ό Σκωτία, Ιρλανδία, Ολλανδία, 

Ελλάδα) 



- Στελέχη του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Ινστιτούτου 

Υγείας του Παιδιού και εκ�ρόσω�οι Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 

- Έφηβοι σύµβουλοι του Συνηγόρου του Παιδιού. 
 

 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Πύλη στην Ευρώ�η και υγρός τάφος για 
µετανάστες το Αιγαίο, 09.05.2014 

 

Το �ρώτο τετράµηνο αυξήθηκαν κατά 142% οι συλλήψεις �αράνοµων 

µεταναστών 

Μετά το Φαρµακονήσι τώρα η Σάµος. Η µία µετά την άλλη οι τραγωδίες στο 

Αιγαίο ε�αναφέρουν στην ε�ικαιρότητα µε τον �ιο τραγικό τρό�ο το θέµα 

της �αράνοµης διακίνησης µεταναστών α�ό την Τουρκία στην Ελλάδα. 

Στις 20 Ιανουαρίου την κοινή γνώµη είχε συγκλονίσει η τραγωδία στο 

Φαρµακονήσι, ό�ου τουλάχιστον 10 µετανάστες έχασαν τη ζωή τους. Πριν 

α�ό λίγες ηµέρες το ναυτικό δυστύχηµα στα ανοιχτά της Σάµου είχε ως 

α�οτέλεσµα να βρουν φρικτό θάνατο 22 µετανάστες, ενώ ε�τά ακόµη 

αγνοούνται.   

Ενδεικτικά της κατάστασης �ου έχει διαµορφωθεί στο Αιγαίο είναι τα 

στοιχεία σύµφωνα µε τα ο�οία το �ρώτο τετράµηνο του 2014 αυξήθηκαν 

κατά 142% οι συλλήψεις µεταναστών �ου είχαν εισέλθει �αράνοµα στην 

Ελλάδα α�ό τα ανατολικά θαλάσσια σύνορα σε σύγκριση µε το αντίστοιχο 

χρονικό διάστηµα �έρυσι. 

Ειδικότερα �έρυσι οι συλλήψεις α�ό Λιµενικό και ΕΛ.ΑΣ. είχαν φτάσει 

�ερί�ου τις 1.800, ενώ εφέτος έφτασαν τις 4.363. Σχετικά µε το «εισιτήριο» 

του ταξιδιού το «�έρασµα» �ρος ελληνικό νησί κοστίζει α�ό 500 ως 1.500 

ευρώ, ενώ το �ιο µακρινό ταξίδι - ό�ως αυτό �ου εκτιµάται �ως θα έκαναν οι 

µετανάστες του γιοτ �ου εντο�ίστηκε στη Σάµο - κοστίζει α�ό 1.500 ως 

4.500 ευρώ. Τα �οσά είναι διαφορετικά για τους ανηλίκους. 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Eλλάδα - Ε.Ε. κηρύσσουν �όλεµο στα 
κυκλώµατα, 11.05.2014 

 

Tο υ�ουργείο έχει σχεδιάσει τη συγκρότηση α�ό τον άλλο µήνα ειδικά 

εκ�αιδευµένης οµάδας, α�οτελούµενης α�ό Ελληνες και Ευρω�αίους 

αστυνοµικούς, για την αντιµετώ�ιση του �ροβλήµατος. 

Μεγάλη  αύξηση του αριθµού των �αρανόµως εισερχοµένων µεταναστών α�ό 

τα θαλάσσια «�εράσµατα» του Αιγαίου αναµένει το υ�ουργείο Ναυτιλίας το 

καλοκαίρι, κυρίως ως α�όρροια της συνεχιζόµενης εκρηκτικής κατάστασης 

στη Συρία, αλλά και της «α�οθράσυνσης και ωµότητας» των µεθόδων �ου 

χρησιµο�οιούν τα µέλη των κυκλωµάτων διακινητών, ό�ως τόνισε 

χαρακτηριστικά στην «Κ» αρµόδιος �αράγοντας. Ε�ι�ροσθέτως, την ίδια 

αγωνία για «εκτίναξη των µεταναστευτικών ροών» µεταφέρει στην «Κ» 

κορυφαίο στέλεχος του υ�ουργείου ∆ηµόσιας Τάξης. «Αυτή µ�ορεί να 

σχετίζεται µε �ιθανή α�οσταθερο�οίηση στο Αφγανιστάν µετά την 

α�οχώρηση των αµερικανικών δυνάµεων και µε τη ρευστή κατάσταση στο 



Πακιστάν κ.α.». Μάλιστα, το υ�ουργείο έχει σχεδιάσει τη συγκρότηση α�ό 

τον άλλο µήνα ειδικά εκ�αιδευµένης οµάδας α�οτελούµενης α�ό Ελληνες 

και Ευρω�αίους αστυνοµικούς. Στόχος της οµάδας; «Η ριζική 

κατα�ολέµηση κυκλωµάτων διακίνησης µεταναστών, αρχής γενοµένης α�ό 

το Πακιστάν, το Αφγανιστάν και το Μ�ανγκλαντές», ενώ θα ασκηθούν 

�ιέσεις �.χ. στο Πακιστάν για την �ιστή τήρηση των υ�οχρεώσεών του όσον 

αφορά τους Πακιστανούς µετανάστες. 

Παράλληλα, συναγερµός µακράς διαρκείας έχει σηµάνει στις ελληνικές 

αρχές, µε κύριο ζητούµενο την κατά το δυνατόν α�οφυγή νέων τραγωδιών, 

ό�ως το �ρόσφατο ναυάγιο ανοιχτά της Σάµου �ου κόστισε τη ζωή σε 22 

µετανάστες, ανάµεσά τους και γυναικό�αιδα. Είναι ενδεικτικό ότι το �ρώτο 

τρίµηνο του τρέχοντος έτους, οι συλληφθέντες για �αράνοµη είσοδο στη 

χώρα (µόνον α�ό τα θαλάσσια σύνορα) αυξήθηκαν κατά 140% σε σχέση µε 

την �ερίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου του 2013, όταν το Λιµενικό είχε 

συλλάβει 880 άτοµα. 

Τα συναρµόδια υ�ουργεία «συντηρούν» το µεταναστευτικό στην κορυφή της 

ευρω�αϊκής ατζέντας, µε συνεχείς «οχλήσεις» �ρος τους εταίρους, 

τονίζοντάς τους διαρκώς το κραυγαλέα αυτονόητο: ότι τα σύνορα της 

Ελλάδας είναι και ευρω�αϊκά και ότι η συντρι�τική �λειονότητα των 

µεταναστών ε�ιχειρεί να εισέλθει στην Ελλάδα µε στόχο την �ροώθηση σε 

άλλες χώρες της Βόρειας και ∆υτικής Ευρώ�ης. 

Τι τονίζει χαρακτηριστικά στην «Κ», µε νόηµα, ο υ�ουργός Εµ�ορικής 

Ναυτιλίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης; Οτι η �εραιτέρω βελτίωση συνεργασίας 

µε την Τουρκία θεωρείται ένα θετικό βήµα και το αµέσως �ροσεχές 

διάστηµα θα δροµολογηθεί, όχι �λέον σε κεντρικό αλλά σε το�ικό ε�ί�εδο, 

δίαυλος κοινής δράσης και ετοιµότητας. ∆ηλαδή, ζητήµατα διαχείρισης 

οµάδων µεταναστών να γίνονται ανάµεσα στους λιµενάρχες και α�ό τις δύο 

�λευρές του Αιγαίου. «Συνεχίζουµε µε σχεδιασµό υψηλής ε�ιτήρησης, 

έχοντας ως δεδοµένο µεταξύ άλλων ότι ανάµεσα στους µετανάστες �ου 

έρχονται υ�άρχουν �άρα �ολλοί Σύροι οι ο�οίοι δικαιούνται �ολιτικό 

άσυλο. Ανά �άσα στιγµή το �ρόβληµα µ�ορεί να �άρει εκρηκτικές 

διαστάσεις, καθώς δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες Σύροι �αραµένουν σε 

στρατό�εδα �ροσφύγων στην Τουρκία �εριµένοντας να δουν τι θα γίνει µε 

τη χώρα τους», υ�ογραµµίζει στην «Κ» ο κ. Βαρβιτσιώτης. 

Ταυτόχρονα, ό�ως υ�οστηρίζουν υ�ηρεσιακά και �ολιτικά στελέχη του 

υ�ουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, οι αρχές καταβάλλουν �ροσ�άθειες βελτίωσης 

υ�οδοµών για την υ�οδοχή �αρανόµως εισερχοµένων και �ροσφύγων: α) για 

να αντα�οκριθούν στις «�ροδιαγραφές» της Ε.Ε. και β) ε�ειδή γίνεται 

αντιλη�τό ότι τα µέτρα «νόµιµης ανάσχεσης» των µεταναστευτικών ροών δεν 

είναι αρκετά για τη διαχείριση ενός τόσο �ολυσύνθετου ζητήµατος ό�ως το 

µεταναστευτικό. Εναν αριθµό �αραθέτουν στελέχη του υ�ουργείου στην 

«Κ». Α�ό τις αρχές του 2006 έως και τον Μάρτιο του 2014, 841.349 

�αράνοµοι µετανάστες εντο�ίστηκαν στην Ελλάδα, «�ληθυσµιακά όσο µια 

Θεσσαλονίκη». 

Το εµ�όριο ελ�ίδας είναι χρυσοτόκο και «εµείς αναρωτιόµασταν �ού 

βρίσκουν άτοµα α�ό �ολύ φτωχές χώρες τα τεράστια �οσά �ου α�αιτούν οι 

δουλέµ�οροι», λένε στην «Κ» ε�ίσηµα χείλη. «Πολλές φορές οι µετανάστες 

βάζουν “ενέχυρο” στο κύκλωµα τους συγγενείς τους �ου µένουν �ίσω 



ταξιδεύοντας “ε�ί �ιστώσει”. Οταν φτάσουν στον �ροορισµό τους, έχουν την 

υ�οχρέωση να εργαστούν για όσο καιρό έχει συµφωνηθεί, διαφορετικά το 

κύκλωµα α�ειλεί να σκοτώσει την οικογένειά τους», τονίζει στην «Κ» ο 

διευθυντής της Υ�ηρεσίας Πρώτης Υ�οδοχής του υ�ουργείου ∆ηµόσιας 

Τάξης, κ. Παν. Νίκας. 

 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, «∆ιαµαρτυρία µεταναστών εµ�όρων στο 
κέντρο της Αθήνας», 09.05.2014 

 

∆ιαµαρτυρία στο κέντρο της Αθήνας �ραγµατο�οίησαν το µεσηµέρι της 

Παρασκευής εκατοντάδες µετανάστες µεταξύ των ο�οίων οι �ερισσότεροι 

καταστηµατάρχες στην �εριοχή �ροκειµένου να καταγγείλουν ρατσιστικές 

ε�ιχειρήσεις α�ό την αστυνοµία, �ου ό�ως ε�ισηµαίνουν τους �λήττουν 

ε�αγγελµατικά. 

Περί�ου 400 άτοµα �ραγµατο�οίησαν �ορεία α�ό τη συµβολή της οδού 

Μενάδρου µε τη Σοφοκλέους �ρος το ∆ηµαρχείο ό�ου και �ροχώρησαν σε 

καθιστική διαµαρτυρία και ε�έδωσαν ψήφισµα διαµαρτυρίας.  

Η κινητο�οίηση διοργανώθηκε µε την υ�οστήριξη της Κίνησης Ενωµένοι 

Ενάντια στο Ρατσισµό και τη Φασιστική Α�ειλή (ΚΕΕΡΦΑ)  

Σε ανακοίνωση της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας, της Ένωσης 

Μεταναστών Εργατών και της Ε�ιτρο�ής Μεταναστών Εµ�όρων Οµόνοιας, 

αναφέρονται µεταξύ άλλων ότι: “Α�ό την στιγµή �ου ξεκίνησε ο Ξένιος ∆ίας 

δυο χρόνια τώρα η κατάσταση είναι �ολύ δύσκολη αφού η αστυνοµία 

χτυ�άει και συλλαµβάνει κόσµο αδιακρίτως ακόµα και αν έχουν χαρτιά, 

µόνο και µόνο γιατί είναι µετανάστες, γιατί έχουν άλλο χρώµα. Ωστόσο τον 

τελευταίο ενάµιση µήνα η κατάσταση είναι ανυ�όφορη.  

Όλη την ηµέρα α�ό το �ρωί στις 6�µ µέχρι αργά το βράδυ, αστυνοµικοί όχι 

µόνο µαζεύουν κόσµο χωρίς κανένα λόγο αλλά µ�αίνουν σε µαγαζιά και 

συλλαµβάνουν �ελάτες �ου ψωνίζουν, �ου τρώνε ή �ίνουν, αλλά ακόµα και 

εργαζόµενους ή τους ίδιους τους µαγαζάτορες και τους κλείνουν για ώρες 

µέσα στα αστυνοµικά λεωφορεία ή τους µεταφέρουν στα διάφορα αστυνοµικά 

τµήµατα χωρίς α�ολύτως καµιά νοµική δικαιολογία.  

Αφού χτυ�άνε και συλλαµβάνουν �ελάτες µετά στέκονται για 3, 4 ή και 5 

ώρες α�’ έξω εν ώρα λειτουργίας των µαγαζιών σταµατώντας στην ουσία κάθε 

δραστηριότητα.”  

 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, «Προσωρινό άσυλο στους µετανάστες 
�ου σώθηκαν στη Σάµο», 09.05.2014 

 

Τη χορήγηση ασύλου σε όσους µετανάστες διασώθηκαν α�ό την �ρόσφατη 

τραγωδία στη Σάµο, ό�ου έχασαν τη ζωή τους 22 άνθρω�οι, µεταξύ των 

ο�οίων και τέσσερα �αιδιά, ανακοίνωσε σήµερα το υ�ουργείο Προστασίας 

του Πολίτη. 

Συγκεκριµένα αναφέρεται ότι στους 34 διασωθέντες του ναυαγίου θα δοθεί 

εξάµηνη αναστολή α�έλασης, µε �ροο�τική ανανέωσης, για ανθρω�ιστικούς 

λόγους.  

Στο µεταξύ διερεύνηση σε βάθος των αιτίων της τραγωδίας ζητά α�ό τις 

ελληνικές Αρχές, η εισηγήτρια του Συµβουλίου της Ευρώ�ης για «τις ζωές 



�ου χάνονται στη Μεσόγειο» Ολλανδέζα βουλευτής των Σοσιαλιστών, 

Ταϊνέκε Στρικ.  

Ε�ικαλούµενη στοιχεία της ∆ιεθνούς Αµνηστίας, υ�ογραµµίζει ότι α�ό τον 

Αύγουστο του 2012 µέχρι σήµερα έχουν �νιγεί στα νερά της Μεσογείου 188 

ενήλικες και �αιδιά και τονίζει ότι οι ε�αναλαµβανόµενες τραγωδίες µ�ορεί 

να σταµατήσουν µόνο µε συντονισµένη ευρω�αϊκή δράση, η ο�οία θα �ρέ�ει 

να �εριλαµβάνει ένα ασφαλές �έρασµα για τους αιτούντες άσυλο και τους 

�ρόσφυγες. 

Ωστόσο η ΕΕ, την �ροεδρία της ο�οίας ασκεί η Ελλάδα, έχει ταχθεί υ�έρ 

αυστηρότερων µέτρων α�οκλεισµού των µεταναστών µέσω µεταξύ άλλων της 

ενίσχυσης της Frontex µε α�οτέλεσµα οι τραγωδίες στο Αιγαίο αλλά και στη 

Μεσόγειο γενικά να µην έχουν τελειωµό. 

 

� Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, «Ξεκίνησε ο εκβιασµός 
µεταναστών», 09.05.2014 

 

Σε ε�ιστολή τους �ρος την αρµόδια ε�ίτρο�ο της Ε.Ε., Σεσίλια Μάλστροµ, 

φορείς και οργανώσεις καταγγέλλουν ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη 

θέσει σε εφαρµογή το µέτρο της ε�' αόριστον κράτησης αλλοδα�ών µέχρι την 

«οικειοθελή» α�οχώρησή τους 

 Μέχρι στιγµής, γνωρίζαµε τις οδηγίες του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. για το 

�ώς θα εφαρµοστεί η υ�ουργική α�όφαση �ου θεσ�ίζει την ε�' αόριστον 

�αράταση της κράτησης των µεταναστών (έγγραφα των οδηγιών αυτών είχε 

α�οκαλύψει �ρόσφατα η «Εφ.Συν.»). Γνωρίζαµε ε�ίσης ότι έχουν ε�ιδοθεί 

σε µετανάστες �ου συµ�ληρώνουν 15 µήνες κράτηση έγγραφα �ου τους 

ειδο�οιούν �ως θα συνεχιστεί η κράτησή τους και �έραν των 18 µηνών -το 

ανώτατο όριο �ου �ροβλέ�ει ο νόµος για εξαιρετικές �ερι�τώσεις- µέχρι να 

«συναινέσουν» στην «οικειοθελή» α�έλασή τους. 

Τώρα, το Ευρω�αϊκό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους 

(ECRE, ένα ευρω�αϊκό δίκτυο 82 οργανώσεων), το Ελληνικό Συµβούλιο για 

τους Πρόσφυγες και το Αίτηµα φέρνουν στο φως την �ρώτη γνωστή 

�ερί�τωση, ό�ου ήδη εφαρµόζεται η �αράταση της κράτησης. Με α�όφαση 

του �ροϊσταµένου της υ�οδιεύθυνσης Αλλοδα�ών Αττικής, Ν. Παρασύρη, 

στις 13 Α�ριλίου ε�ιβάλλεται σε µετανάστη �ου κρατείται α�ό τις 13 

Οκτωβρίου 2012 (!) «το µέτρο της υ�οχρεωτικής διαµονής του στο χώρο, 

ό�ου ήδη κρατείται (ή σε ο�οιοδή�οτε άλλο α�αιτηθεί), έως ότου συναινέσει 

και συνεργαστεί µε τις αρµόδιες Αρχές για την έκδοση των α�αραίτητων 

ταξιδιωτικών εγγράφων, �ροκειµένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 

α�έλασης/ε�ιστροφής στη χώρα καταγωγής του». 

Καταγγελίες 

Οι τρεις οργανώσεις αναδεικνύουν το ζήτηµα σε εκτενή ε�ιστολή τους �ρος 

την ε�ίτρο�ο Εσωτερικών Υ�οθέσεων της Ε.Ε., Σ. Μάλµστροµ, κάνοντας 

λόγο για «ευθεία �αραβίαση» της ευρω�αϊκής νοµοθεσίας. Ζητούν α�ό την 

ε�ίτρο�ο να ξεκινήσει τη διαδικασία ε�ιβολής κυρώσεων �ρος την Ελλάδα, 

σε �ερί�τωση �ου δεν ανακληθεί άµεσα η υ�ουργική α�όφαση και δεν 

σταµατήσουν οι �αραβιάσεις της ευρω�αϊκής νοµοθεσίας για την κράτηση 

των µεταναστών χωρίς χαρτιά. 



Ο�ως έχει α�οφανθεί το ∆ικαστήριο της Ε.Ε., η Οδηγία για τις Ε�ιστροφές 

�ου ρυθµίζει τη διάρκεια διοικητικής κράτησης των µεταναστών «σε καµιά 

�ερί�τωση δεν εγκρίνει την υ�έρβαση του οριζόµενου ανώτατου ορίου 

κράτησης», ακόµη και όταν ο κρατούµενος «δεν διαθέτει έγκυρα έγγραφα, 

συµ�εριφέρεται ε�ιθετικά, δεν έχει µέσα να υ�οστηρίξει τον εαυτό του, 

ούτε στέγη ή µέσα �ου του �αρέχει το κράτος για το σκο�ό αυτό». 

Η �αραβίαση της Οδηγίας είναι εξόφθαλµη α�ό την ίδια τη διατύ�ωση της 

υ�ουργικής α�όφασης, �ου θεµελιώνεται -µεταξύ άλλων- στο ε�ιχείρηµα 

�ως η α�ελευθέρωση των κρατουµένων µετά τη συµ�λήρωση του ανώτατου 

ορίου κράτησης «θα οδηγήσει ανα�όφευκτα στη ραγδαία αύξηση του 

�ληθυσµού των µη νόµιµων µεταναστών στο εσωτερικό, µε τις εντεύθεν 

δυσµενείς συνέ�ειες στη δηµόσια τάξη και ασφάλεια, λαµβάνοντας µάλιστα 

υ�όψη ότι οι µετανάστες αυτοί στερούνται �όρων για τη διαβίωσή τους». 

Κανόνας οι εξαιρέσεις 

Οι οργανώσεις ε�ισηµαίνουν την τεράστια ψυχολογική ε�ιβάρυνση �ου 

έχει ε�ιφέρει η α�όφαση σε �ολλούς έγκλειστους, µε ήδη ε�ιβαρυµένη 

υγεία, λόγω των νοσογόνων συνθηκών κράτησης, ό�ως ε�ίσης τις �ολλές 

καταδίκες της Ελλάδας για α�άνθρω�η και εξευτελιστική µεταχείριση των 

κρατούµενων µεταναστών. 

Υ�ενθυµίζουν ε�ίσης �ως, σύµφωνα µε την Οδηγία για τις Ε�ιστροφές, τον 

Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ε.Ε. και τη διεθνή νοµοθεσία για τα 

ανθρώ�ινα και τα �ροσφυγικά δικαιώµατα, η κράτηση των µεταναστών 

�ρέ�ει να εφαρµόζεται µόνο κατ' εξαίρεση, σε �ερί�τωση �ου δεν µ�ορούν 

να εφαρµοστούν µε α�οτελεσµατικότητα άλλα, λιγότερο βίαια µέτρα. 

«Ζητάµε α�ό τις αρµόδιες ελληνικές Αρχές να αναθεωρήσουν άµεσα την 

�ολιτική της εκτεταµένης, συστηµατικής και �αρατεταµένης κράτησης, 

ευθυγραµµίζοντας την �ολιτική και την �ρακτική της µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία �ου ορίζει τη διοικητική κράτηση ως έσχατο µέτρο, τόσο στο 

�λαίσιο της διαδικασίας ε�ιστροφής όσο και στην εξέταση των αιτήσεων 

ασύλου», αναφέρουν. 

 

� Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, «∆εν εκδίδεται στην 
Τουρκία ο Μεχµέτ Γιαµάν», 09.05.2014 

 

Ούτε ο Γιαµάν εκδίδεται στην Τουρκία. Το Συµβούλιο Εφετών 

Θεσσαλονίκης α�έρριψε χθες το αίτηµα έκδοσης Τούρκου �ολιτικού 

�ρόσφυγα, κουρδικής καταγωγής, στη χώρα του. Ο Μεχµέτ Γιαµάν είχε 

συλληφθεί �ροσφάτως µε διεθνές ένταλµα σύλληψης της Ιντερ�όλ για 

συµµετοχή στην οργάνωση DHKP-C (�ρώην Ντεβ Σολ), �ου στην Τουρκία 

έχει χαρακτηριστεί τροµοκρατική. 

Ο ίδιος υ�οστήριξε ότι οι ελληνικές Αρχές τού έχουν χορηγήσει �ολιτικό 

άσυλο, τόνισε ότι είναι εµφανώς άρρωστος κι ότι αν εκδοθεί κινδυνεύει η 

ζωή του. Ο�ως εξήγησε στους δικαστές, στο �αρελθόν υ�ήρξε φυλακισµένος 

στην Τουρκία για την �ολιτική του δράση και α�οφυλακίστηκε µετά α�ό 

µακρά α�εργία �είνας.  

Ανάλογη α�όφαση µε τη σηµερινή είχε εκδώσει το Συµβούλιο Εφετών 

Θεσσαλονίκης τον �ερασµένο µήνα, στην �ερί�τωση του Τούρκου �ολιτικού 

�ρόσφυγα Καντίρ Καγιά, ενώ �ριν α�ό λίγες εβδοµάδες κρίθηκε 



α�οφυλακιστέος µε βούλευµα του Συµβουλίου Πληµµελειοδικών 

Θεσσαλονίκης ο 52χρονος Τούρκος �ολιτικός �ρόσφυγας Τσετίν, �ου 

κατηγορείται για την έκρηξη σε διαµέρισµα της Τριανδρίας, τον Οκτώβριο 

του 2011, κατά την ο�οία είχε χάσει τη ζωή του ένας 32χρονος Κούρδος.  

Ο 52χρονος Τσετίν είχε κριθεί �ροσωρινά κρατούµενος τον �ερασµένο 

Φλεβάρη, µετά την α�ολογία του στις ανακριτικές αρχές της Θεσσαλονίκης, 

και �αρέµενε κρατούµενος στις Φυλακές ∆ιαβατών. Με το υ�’ αριθµόν 

439/2014 βούλευµά του, όµως, το δικαστικό συµβούλιο α�οφάσισε µετά α�ό 

σχετική �ροσφυγή της συνηγόρου του να αντικαταστήσει την �ροφυλάκιση 

µε �εριοριστικούς όρους. 

 

ΥΓΕΙΑ 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Υγειονοµική ε�ιφυλακή για �ιθανά 

κρούσµατα �ολιοµυελίτιδας α�ό τη Συρία, 08.05.2014 

 

Σε ε�ιφυλακή βρίσκονται οι υγειονοµικές υ�ηρεσίες της χώρας 

�ροκειµένου να α�οφευχθεί η εισαγωγή κρούσµατος �ολιοµυελίτιδας στην 

Ελλάδα, µε δεδοµένο τον αυξηµένο αριθµό µεταναστών �ου εγκαταλεί�ουν 

τη Συρία, ό�ου εξαιτίας του �ολέµου έχει καταρρεύσει το υγειονοµικό 

σύστηµα τη χώρας και τα �ρογράµµατα εµβολιασµού έχουν ατονήσει. 

Σύµφωνα µε τον �ρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Ε�ιχειρήσεων Υγείας 

(ΕΚΕΠΥ), Παναγιώτη Ευσταθίου, όλοι οι Σύριοι µετανάστες κάτω των 18 

ετών �ου φιλοξενούνται στα κέντρα κράτησης θα εµβολιάζονται. 

Ε�ίσης, το ΕΚΕΠΥ �ροχωρά στην ίδρυση ιατρείων σε όλα τα κέντρα 

κράτησης µεταναστών µε κονδύλια της Ευρω�αϊκής Ένωσης, �ροκειµένου 

να ελέγχονται υγειονοµικά οι φιλοξενούµενοι σε αυτά και ήδη έχουν 

�ροσληφθεί τα �ρώτα 90 άτοµα για τη στελέχωση των ιατρείων. 

Η Ελλάδα ανακηρύχθηκε ως «�εριοχή ελεύθερη α�ό �ολιοµυελίτιδα» τον 

Ιούνιο του 2002, µαζί µε την υ�όλοι�η Ευρώ�η. Τα τελευταία κρούσµατα 

σηµειώθηκαν το 1996 σε 5 ανεµβολίαστα �αιδιά αθιγγάνων. Έκτοτε δεν έχει 

εµφανιστεί κανένα κρούσµα και η εξάλειψη αυτή οφείλεται στα υψηλά 

ε�ί�εδα ανοσίας του �ληθυσµού (>95%) και στη συστηµατική ε�ιτήρηση 

της Πολιοµυελίτιδας - Οξείας Χαλαρής Παράλυσης �ου διενεργεί το Κέντρο 

Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ). 

«Η Ευρω�αϊκή Ένωση έρχεται αντιµέτω�η τα τελευταία χρόνια µε νέες 

�ροκλήσεις όσον αφορά τη δηµόσια υγεία και στο �λαίσιο αυτό �ροάγονται 

δράσεις και συνεργασίες για την καλύτερη αντιµετώ�ισή τους», ανέφερε 

κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύ�ου ο �ρόεδρος του ΕΚΕΠΥ, Πάνος 

Ευσταθίου, µε αφορµή την �ρώτη ε�ιστηµονική συνάντηση υψηλόβαθµων 

στελεχών Κέντρων Ε�ιχειρήσεων Υγείας α�ό διάφορες χώρες για την 

�ροστασία των �ληθυσµών α�ό υγειονοµικές α�ειλές, �ου θα 

�ραγµατο�οιηθεί το διήµερο, 9-10 Μαΐου στην Αθήνα. 

 

 

 

 

 



� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Παγκόσµια �ρωταθλήτρια η Ελλάδα στις 
νοσοκοµειακές λοιµώξεις, 08.05.2014 

 

Παγκόσµιος «�ρωταθλητής» στη µικροβιακή αντοχή και τις νοσοκοµειακές 

λοιµώξεις, είναι δυστυχώς η Ελλάδα, ως α�οτέλεσµα της αλόγιστης χρήσης 

αντιβιοτικών, µε συνέ�εια «ασθενείς να �εθαίνουν α�ό �ολυανθεκτικά 

µικρόβια χωρίς να µ�ορούµε να κάνουµε τί�οτε για την αντιµετώ�ισή 

τους», ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύ�ου, ο καθηγητής 

�αθολογίας, διευθυντής της Ε' Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκοµείου 

«Ευαγγελισµός» και �ρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, Αθανάσιος 

Σκουτέλης. 

Η συνέντευξη δόθηκε µε αφορµή τη διοργάνωση του 40ού Ετήσιου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών (ΙΕΑ) �ου θα 

�ραγµατο�οιηθεί 14-17 Μαΐου. Ό�ως ε�ισήµανε ο καθηγητής, η Ελλάδα 

έχει φτάσει αρκετές φορές στο «�αρά �έντε» για «την έκδοση ταξιδιωτικής 

οδηγίας, δηλαδή α�αγόρευσης διακοµιδής Ελλήνων ασθενών σε νοσοκοµεία 

άλλων χωρών, ακριβώς για να α�οφευχθεί η διασ�ορά αυτών των 

µικροβίων». 

Η ε�ιστηµονική κοινότητα τις τελευταίες δεκαετίες έχει ε�ισηµάνει το 

�ρόβληµα και έχει �ροτείνει λύσεις, ωστόσο, ό�ως εί�ε ο κ. Σκουτέλης, τα 

µέτρα, �ου έχουν ληφθεί α�ό την Πολιτεία είναι µέχρι στιγµής, 

«α�οσ�ασµατικά και ατελέσφορα». Τελευταία, �άντως η �ολιτική ηγεσία του 

υ�ουργείου Υγείας �ροσ�αθεί να καταστήσει τη µικροβιακή αντοχή και τις 

νοσοκοµειακές λοιµώξεις ευθύνη του διοικητικού και ιατρικού µηχανισµού 

του κάθε νοσοκοµείου, και, ό�ως εί�ε ο καθηγητής, «µέλλει να α�οδειχθεί η 

εφαρµογή αλλά και η α�οτελεσµατικότητα αυτών των µέτρων». 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα συζητηθούν ε�ίσης, το θέµα των 

γενόσηµων φαρµάκων, η �αιδική �αχυσαρκία και θα υ�άρξουν 

ανακοινώσεις και για τα θερα�ευτικά �ρωτόκολλα. 

Σύµφωνα µε τα α�οτελέσµατα ε�ιδηµιολογικής µελέτης, �ου έγινε στο 

�λαίσιο του «Εθνικού σχεδίου δράσης για την ∆ηµόσια Υγεία – Α�οτύ�ωση, 

Πρόληψη και Αντιµετώ�ιση της Παιδικής Παχυσαρκίας», το �οσοστό των 

�αχύσαρκων �αιδιών ανέρχεται σε 9,4% και των υ�έρβαρων σε 25%. Το 

υψηλότερο �οσοστό (40%) δια�ιστώθηκε στις �εριφέρειες Μακεδονίας και 

Ιονίων Νήσων. 

Ως �ροστατευτικοί �αράγοντες αναδεικνύονται η υψηλότερη εκ�αίδευση 

της µητέρας και του �ατέρα, η συστηµατική λήψη �ρωινού, η ενασχόληση 

της µητέρας µε τη φροντίδα της διατροφής του �αιδιού, η συµµετοχή του 

�αιδιού σε οργανωµένη φυσική δραστηριότητα καθώς και το καθηµερινό 

�ερ�άτηµα ή �οδηλασία. Ως �ροδιαθεσικοί �αράγοντες, σύµφωνα µε όσα 

εί�ε η διευθύντρια στο Ενδοκρινολογικό Τµήµα-Τµήµα Αύξησης και 

Ανά�τυξης του Νοσοκοµείου Παίδων «Π.& Α. Κυριακού», Ελ�ίδα 

Βλαχο�α�αδο�ούλου, αναδεικνύονται η �αχυσαρκία των γονέων, οι 

�ερισσότερες ώρες εργασίας της µητέρας, οι ώρες τηλεθέασης και η ύ�αρξη 

τηλεόρασης στο δωµάτιο του �αιδιού, η ενασχόληση της γιαγιάς µε τη 

διατροφή του �αιδιού, οι αυξηµένες ώρες µελέτης, καθώς και η α�ουσία 

φυσικής δραστηριότητας. 

 


