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ΑµεΑ 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Ξεκινούν οι διαδικασίες για )ροσλήψεις 

ΑµεΑ στο ∆ηµόσιο, 22.02.2014 

 

Ξεκινούν σύντοµα οι διαδικασίες για την κάλυψη σε �οσοστό 5%, των 

θέσεων �ου �ροκηρύσσονται στο δηµόσιο α�ό άτοµα µε ανα�ηρία, και άλλες 

�ροστατευόµενες κατηγορίες. 

Την εξαγγελία έκανε νωρίτερα σήµερα ο υφυ�ουργός Εργασίας Βασίλης 

Κεγκέρογλου, ανοίγοντας τις εργασίες της δεύτερης µέρας της κοινής 

συνεδρίασης της Εκτελεστικής Γραµµατείας της ΕΣΑµεΑ και της 

Εκτελεστικής Ε�ιτρο�ής του Ευρω�αϊκού Φόρουµ Ατόµων µε Ανα�ηρία, σε 

κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. 

Το �οσοστό του 5% είχε �ροβλεφθεί α�ό το νόµο 2643/98. Σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του, τα ΑµεΑ, οι �ολύτεκνοι και άλλες �ροστατευόµενες 

κατηγορίες µ�ορούν να �ροσληφθούν στις ∆ηµόσιες Υ�ηρεσίες, στα ΝΠ∆∆ 

και στους Οργανισµούς Το�ικής Αυτοδιοίκησης καταλαµβάνοντας τα 3/8 

του αριθµού των θέσεων �ου αντιστοιχούν σε κάθε διαγωνισµό �ροσλήψεων. 

Η διάταξη είχε ατονήσει λόγω της αναστολής διορισµών έως το 2016. 

Πρόσφατα, σύµφωνα µε α�όφαση του υ�ουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 

Κυριάκου Μητσοτάκη, �ου δηµοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφηµερίδος της 

Κυβερνήσεως «ξε�άγωσαν» οι διορισµοί ατόµων �ου ανήκουν σε αυτές της 

κατηγορίες και είχαν �ετύχει σε �ροκηρύξεις �ροηγούµενων ετών για 

θέσεις στους Οργανισµούς Το�ικής Αυτοδιοίκησης. 

Ολοκληρώνοντας την �αρέµβασή του στη σηµερινή συνεδρίαση ο κ. 

Κεγκέρογλου, διαβεβαίωσε ότι κατά τη διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας 

της Ευρω�αϊκής Ένωσης, η Ελλάδα θα στηρίξει την ατζέντα του 

Ευρω�αϊκού Φόρουµ Ατόµων µε Ανα�ηρία, ό�ως αυτή θα διαµορφωθεί α�ό 

τη σηµερινή συνάντηση. 

Ακόµη, µιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υφυ�ουργός Εργασίας ανέφερε ότι στο 

�λαίσιο της διευκόλυνσης των ατόµων µε ανα�ηρία έχει ήδη συσταθεί στο 

υ�ουργείο Εργασίας, ειδική ε�ιστηµονική ε�ιτρο�ή υ�ό τον γενικό 

γραµµατέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παναγιώτη Κοκκόρη, η ο�οία 

αναµένεται να �ροσθέσει κατηγορίες στις 43 �ου υφίστανται και δίνουν 

οριστικά ανα�ηρική σύνταξη, χωρίς να α�αιτείται οι ασφαλισµένοι να 

«�ερνούν» α�ό τις Υγειονοµικές Ε�ιτρο�ές των Κέντρων Πιστο�οίησης 

Ανα�ηρίας (ΚΕΠΑ). 

Πρόσφατα, ε�ίσης, και �ροκειµένου να µειωθεί ο χρόνος αναµονής για την 

εξέταση των αιτήσεων �ιστο�οίησης ανα�ηρίας, α�οφασίστηκε µε 

νοµοθετική ρύθµιση η µόνιµη υ�αγωγή στο Ειδικό Σώµα Ιατρών 

Υγειονοµικών Ε�ιτρο�ών ΚΕΠΑ των γιατρών �ου συµµετείχαν στις 

ε�ιτρο�ές ώστε να µ�ορούν να συµµετέχουν σε �ερισσότερες υγειονοµικές 



ε�ιτρο�ές ΚΕΠΑ, ανά µήνα µε σκο�ό τη δραστική µείωση του χρόνου 

αναµονής των εκκρεµών αιτηµάτων. 

Ήδη, για το διάστηµα α�ό 20 έως 28 Φεβρουαρίου έχουν �ρογραµµατιστεί 

540 ε�ιτρο�ές, για την εξέταση 11.734 αιτηµάτων �ιστο�οίησης ανα�ηρίας 

και για το Μάρτιο 1.393 ε�ιτρο�ές για την εξέταση 28.917 αιτηµάτων. 

Εναντίον των �ρογραµµάτων λιτότητας �ου κυριαρχούν στην Ευρώ�η 

τάχθηκε κατά την το�οθέτησή του ο �ρόεδρος της Εθνικής Συνοµοσ�ονδίας 

ΕΣΑµεΑ και του Φόρουµ Ιωάννης Βαρδακαστάνης, �ου τόνισε ότι 

στραγγαλίζουν τα δικαιώµατα των ευ�αθών οµάδων. 

Χαρακτήρισε το 2014 εξόχως δύσκολη και µεταβατική �ερίοδο για τα 

θέµατα των ΑΜΕΑ της Ευρώ�ης αφού ό�ως υ�οστήριξε αναµένεται µετά τις 

ευρωεκλογές να υ�άρξουν διαφορετικοί συσχετισµοί στο Ευρω�αϊκό 

Κοινοβούλιο, την Ε�ιτρο�ή και το Συµβούλιο Υ�ουργών ο�ότε και µ�ορεί 

να χρειαστεί «να κληθούµε να εκ�αιδεύσουµε �ολιτικούς �ου θα έρθουν στο 

�ροσκήνιο αλλά δεν θα γνωρίζουν τα θέµατα �ου µας α�ασχολούν». 

«Να µην αφήσουµε την οικονοµική κρίση να µετατρα�εί σε κρίση 

ανθρω�ίνων δικαιωµάτων για τα άτοµα µε ανα�ηρία» ανέφερε α�ό την 

�λευρά του, ο αντι�ρόεδρος της ΕΣΑµεΑ Θωµάς Κλεισιώτης, και �ρόσθεσε 

ότι η κρίση α�ό το 2008 έχει �λήξει τις κατηγορίες αυτές «µε ιδιαίτερη 

σφοδρότητα». Ζήτησε τέλος την αλλαγή του τρό�ου �ιστο�οίησης της 

ανα�ηρίας �ου εφαρµόζεται στην Ελλάδα «µε την αξιο�οίηση καλών 

�ρακτικών �ου εφαρµόζονται στις �ιο ανα�τυγµένες χώρες της Ευρώ�ης». 

Το Συνέδριο του Ευρω�αϊκού Φόρουµ Ατόµων µε Ανα�ηρία, �ου 

ολοκληρώνεται αργότερα α�όψε, διεξάγεται για δεύτερη συνεχή χρονιά 

στην Αθήνα και έχει χαρακτηρισθεί ε�ίσηµη εκδήλωση της ελληνικής 

�ροεδρίας. 

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

 

� Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, « Μάτωσαν ακόµη µια 

διαµαρτυρία,», 20.02.2014 

 

Η ειρηνική συγκέντρωση των κατοίκων της Χαλκιδικής �ου 

διαµαρτύρονταν για τη διάνοιξη δασικών δρόµων α�ό την Ελντοράντο 

αντιµετω�ίστηκε α�ό την αστυνοµία µε ξύλο, ύβρεις και τρεις 

συλλήψεις «Κι οι ίδιες µας οι µάνες να ήταν, �άλι θα τις χτυ�ούσαµε». Με 

αυτή την κυνική �αραδοχή έκλεισε τη συζήτηση µε �ολίτες, οι ο�οίοι 

διαµαρτύρονταν για την ε�ίθεση �ου εξα�έλυσε χθες η ΕΛ.ΑΣ. στις 

γυναίκες της Χαλκιδικής, ο αστυνοµικός �ου συνόδευσε κά�οιους α�ό τους 

τραυµατίες στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου. 

 Περί�ου 20 γυναίκες καθισµένες οκλαδόν εµ�όδιζαν τα φορτηγά της 

Ελντοράντο να ανέβουν στο εργοτάξιο α�ό νωρίς το µεσηµέρι. Α�έναντί 

τους είχαν αστυνοµικούς, άνδρες των ΟΠΚΕ και ΜΑΤ. 

 Οι κάτοικοι είχαν συγκεντρωθεί στο Χονδρό ∆ένδρο για να διαµαρτυρηθούν 

για την �αράνοµη, ό�ως τη χαρακτηρίζουν, διάνοιξη δασικών δρόµων α�ό 

την Ελντοράντο. Σύµφωνα µε τη διαµαρτυρία �ου έχουν υ�οβάλει στον 

εισαγγελέα, οι δρόµοι στρώνονται µε στερεά α�όβλητα της εταιρείας, µε 

αυξηµένες �οσότητες αρσενικού και άλλων βαρέων µετάλλων.  



Άγρια κατάληξη 

 Για τον ίδιο λόγο είχαν �ραγµατο�οιήσει συγκέντρωση διαµαρτυρίας και 

την �ερασµένη Παρασκευή, ο�ότε και �άλι η αστυνοµία �ροχώρησε σε 

συλλήψεις τριών ατόµων. Ο αστυνοµικός διευθυντής Χαλκιδικής, ταξίαρχος 

Χατζηβασιλειάδης, ζήτησε α�ό τις σχετικές υ�ηρεσίες να συλλέξουν 

δείγµατα �ροκειµένου να �ιστο�οιηθεί η εγκυρότητα των αναλύσεων τις 

ο�οίες ε�ικαλούνται οι κάτοικοι. Η χθεσινή διαµαρτυρία κατέληξε σε άγριο 

ξυλοδαρµό των κατοίκων α�ό την αστυνοµία. Στα συνθήµατα �ου φώναζαν 

οι γυναίκες, οι ο�οίες ως συνήθως στέκουν στην �ρώτη γραµµή α�έναντι 

α�ό τους κρανοφόρους, η αστυνοµία α�άντησε µε ξυλοδαρµούς και ύβρεις. 

 «Αµέσως µόλις τα λεωφορεία της εταιρείας εµφανίστηκαν γεµάτα 

εργαζόµενους �ου ε�έστρεφαν σ�ίτι τους, ήταν σαν να δόθηκε το σύνθηµα 

για ε�ίθεση», µας λέει η Λόλα Χρυσούλη, �ου τραυµατίστηκε στο �όδι. 

«Τους λέγαµε �ως υ�άρχουν κι άλλοι δρόµοι για να κατέβουν α�ό το βουνό, 

ε�έµεναν όµως να �εράσουν α�ό εκεί. Οι αστυνοµικοί άρχισαν να µας 

τραβάνε, να µας κλοτσάνε, να µας σέρνουν. Εµένα ένας άντρας σαν αρκούδα 

µε �οδο�άτησε». 

 Η Μαρίνα Καραστέργιου χθες έσ�ασε το χέρι της. Οµως αυτό δεν ήταν το 

χειρότερο α�ό όλα όσα έζησε: δί�λα της βρισκόταν ο καρδιο�αθής θείος της. 

Μάταια η Μαρίνα εκλι�αρούσε την αστυνοµία να µην τον τραβολογάει. «Ο 

θείος µου είναι σε λίστα αναµονής για µεταµόσχευση. Ήταν σαν να τους 

έλεγα “χτυ�άτε τον κι άλλο”. Μας έδειχναν τ’ αρχίδια τους, µας έλεγαν 

“�ουτανοσ�έρµατα”, µας χτυ�ούσαν και γελούσαν». 

 Τελικά, ο κύριος Γιώργος Ανδράνης µεταφέρθηκε µε �ερι�ολικό στο κέντρο 

υγείας, ό�ου υ�οβλήθηκε σε εξετάσεις κι αργά χθες το α�όγευµα ε�έστρεψε 

σ�ίτι του. ∆υο γυναίκες κι ένας άντρας �ροσήχθησαν στην ασφάλεια 

Πολυγύρου και εντέλει συνελήφθησαν για «�αράνοµη βία» και «α�είθεια». 

 Η Αργυρώ Ιωάννου είναι µία α�ό τις δύο: «Είµαι η αδερφή του 

καρδιο�αθούς. Η καρδιά του αδερφού µου δουλεύει µε µ�αταρία, αν βγουν 

τα καλώδια α�ό τη θέση τους, θα �εθάνει. Το έλεγα στους αστυνοµικούς κι 

ένας α�ό αυτούς µου φώναξε “άι γαµήσου”. Πήγα στον ε�ικεφαλής τους να 

ζητήσω το όνοµα αυτού �ου µε �ροσέβαλε. Και σε α�άντηση ακούω κά�οιον 

να φωνάζει “Αρ�άξτε την και βάλτε την µέσα!”. Μ�ήκα λοι�όν στο 

�ερι�ολικό µόνη µου…»” 

 «Ήταν µια α�αράδεκτη κι α�ρόκλητη ε�ίθεση εναντίον των �ολιτών», 

δηλώνει στην «Εφ.Συν.» ο συνήγορός τους Γιώργος Κυρίτσης. «Για µια 

ακόµα φορά µια ειρηνική διαµαρτυρία βάφτηκε µε αίµα και συλλήψεις. ∆ύο 

µόλις µέρες µετά τις δηλώσεις του υ�ουργού ∆ηµόσιας Τάξης “για α�ό�ειρα 

κατάλυσης του κράτους στις Σκουριές”, η ΕΛ.ΑΣ. -�ιστή στις εντολές του 

υ�ουργείου- εφαρµόζει στην �ράξη το δόγµα “ε�ένδυση µε κάθε κόστος.» 

 

∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 

 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, «Γιατί είναι εγκληµατική οργάνωση η 
Χρυσή Αυγή», 21.02.2014 

 

Το αίτηµα άρσης της ασυλίας δεκαέξι βουλευτών της Χρυσής Αυγής 

διαβιβάστηκε στη Βουλή α�ό τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Οι δύο 



ανακρίτριες θέτουν �λέον ξεκάθαρα θέµα νοµιµότητας και �ροετοιµάζουν 

το έδαφος για να τεθεί εκτός νόµου η Χρυσή Αυγή. Με τις κατηγορίες της 

ένταξης και διεύθυνσης εγκληµατικής οργάνωσης βαρύνονται οι Ελένη 

Ζαρούλια, Νίκος Κούζηλος, Μιχάλης Αρβανίτης- Αβράµης, Αντώνης Γρέγος, 

Πολύβιος Ζησιµό�ουλος, Αρτέµης Ματθαιό�ουλος, Κωνσταντίνος 

Μ�αρµ�αρούσης, ∆ηµήτρης Κουκούτσης και Χρυσοβαλάντης Αλεξό�ουλος 

και µε την κατηγορία της κατοχής �υροβόλων ό�λων και �υροµαχικών µε 

σκο�ό τον �αράνοµο εφοδιασµό εγκληµατικής οργάνωσης οι Ν. 

Μιχαλολιάκος, Η. Κασιδιάρης, Ν. Μίχος, Ιω. Λαγός, Γ. Γερµενής, Στ. 

Μ�ούκουρας. 

Χαρακτηριστική είναι και η κατάθεση του Κώστα Πα�αιωάννου, �ροέδρου 

της Εθνικής Ε�ιτρο�ής για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ�ου «Η βία δεν είναι 

µια �αρά�λευρη λειτουργία �ου �ροκύ�τει τυχαία. Η βία είναι 

σκο�ούµενη, ανα�όσ�αστο κοµµάτι της δηµόσιας �αρουσίας της την ο�οία 

µάλιστα τη βιντεοσκο�ούν και την αναρτούν στο διαδίκτυο ως ταύτοτητα-

ε�ίτευγµα της οργάνωσης». Οι ανακρίτριες �αραθέτουν εξάλλου 

α�οσ�άσµατα- µίσους α�ό οµιλίες βουλευτών της ΧΑ αλλά και �ειθήνιων 

ο�αδών της �ου µιλούν για τα �ιστεύω τους όταν µετείχαν στα τάγµατα 

εφόδου ή όταν �ερνούσαν δοκιµασίες για να ενταχθούν στην οργάνωση. 

Στις εκδηλώσεις αυτές �ρωτοστατούσε βεβαίως και ο αρχηγός Νίκος 

Μιχαλολιάκος εκφωνώντας �ύρινους λόγους κατά �άντων –�λην 

Ελληναράδων- και βεβαίως κατά του «αληθινού εχθρού της φυλή µας, �ου 

δεν είναι άλλος α�ό τον Αιώνιο Εβραίο». Ανάλογου �εριεχοµένου ήταν και 

οι οµιλίες των δόκιµων µελών. «Μην τυχόν µε �ουν κακό, φασίστα ή ναζί. 

Αν θέλουν εκείνοι, ναι, είµαι και ναζί και οι ναζί θα βγάλουν την Ελλάδα 

α�ό το βούρκο �ου εκείνοι την έχουν ρίξει» αναφέρει ο ∆ηµήτρης 

Θεοδωρακό�ουλος, ενώ ο Αλέξανδρος Λύρης α�οδεικνύει ακριβώς �οιοί 

είναι οι αληθινοί στόχοι της οργάνωσης «Ως γνωστόν η ΧΑ είναι ένα νόµιµο 

�ολιτικό κόµµα �ου συµµετέχει κανονικά στις εκλογές. 

Ε�ίσης ο Χρήστος Πα��άς κατηγορείται για �αραβιάσεις των νόµων 495, 

2168, 3944 �ου αφορούν την α�λή ο�λοκατοχή (µαζί µε τους Ν. 

Μιχαλολιάκο, Ν. Μίχο και Ιω. Λαγό), αλλά και για �αράβαση του νόµου 

�ερί �ροστασίας της �ολιτιστικής και αρχαιολογικής κληρονοµιάς 

(ν.3028/2003). Ε�ίσης ο Ν. Μίχος κατηγορείται και για �αράβαση διάταξης 

�ερί διάθεσης και διακίνησης ναρκωτικών (άρθρο 21 �αρ. 1 του 

ν.4139/2013). 

Υ�ενθυµίζεται �ως και για τους άλλους δύο α�ό τους συνολικά 18 

βουλευτές της Χρυσής Αυγής, τους Ηλ. Παναγιώταρο και Παν. Ηλιό�ουλο, 

έχει γίνει ήδη άρση της ασυλίας. 

Μετά α�' αυτό ο Ηλίας Κασιδιάρης ε�ιτέθηκε στο θεσµό της δικαιοσύνης 

και την κυβέρνηση λέγοντας ότι "η χούντα Βενιζέλου - Σαµαρά βλέ�οντας 

ότι η Χρυσή Αυγή έρχεται �ρώτη στις ευρωεκλογές, στους δήµους και τις 

�εριφέρειες έδωσε εντολή σε κά�οιους αλήτες �ου λυµαίνονται το δικαστικό 

σώµα να κλείσουν στη φυλακή όλους τους βουλευτές µας". "Όλοι αυτοί οι 

�ροδότες, �ολιτικοί και δικαστικοί �ου δια�ράττουν εσχάτη �ροδοσία 

έναντι του Ελληνικού Λαού, του Πολιτεύµατος και της Πατρίδας θα 

τιµωρηθούν σκληρά" �ρόσθεσε. 



 Η ελληνική ∆ικαιοσύνη είναι "�αντελώς ανεξάρτητη" και "δεν ε�ηρεάζεται 

α�ό κανέναν", α�άντησε ο υ�ουργός ∆ικαιοσύνης Χαράλαµ�ος Αθανασίου, 

όταν κλήθηκε α�ό δηµοσιογράφους να σχολιάσει τις δηλώσεις του 

εκ�ροσώ�ου της Χ.Α.  

 "∆υστυχώς δεν είναι η �ρώτη φορά �ου έχουµε τέτοιες δηλώσεις α�ό 

βουλευτές της Χρυσής Αυγής, δηλώσεις οι ο�οίες α�αξιώνουν το �ολιτικό 

σύστηµα, αλλά και τον νοµικό και �ολιτικό �ολιτισµό της χώρας µας"  

�ρόσθεσε ο Χ. Αθανασίου σηµειώνοντας ότι οι ανακριτικές και εισαγγελικές 

Αρχές �ου "έχουν ε�ιφορτιστεί µε τη διερεύνηση τυχόν αδικηµάτων �ου 

έχουν δια�ράξει τα µέλη της Χρυσής Αυγής, ενεργούν τα καθήκοντά τους µε 

αµεροληψία και ψυχραιµία". 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, «Ε)ίθεση νεοναζιστών σε 

δηµοσιογράφο», 18.02.2014 

 

Σοβαρό �εριστατικό �ου λίγο έλειψε να στοιχίσει τη ζωή της 

δηµοσιογράφου ∆ιονυσίας Λάγιου σηµειώθηκε στο Περιστέρι. Τα στοιχεί της 

ε�ίθεσης αναφέρονται σε ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ. Ό�ως αναφέρει η ένωση 

συντακτών: "Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΣΗΕΑ καταγγέλλει τη 

δολοφονική ε�ίθεση εναντίον της συναδέλφου ∆ιονυσίας Λάγιου στο 

Περιστέρι α�ό οµάδα θρασύδειλων, �ρωταγωνιστών σε ρατσιστικές ε�ιθέσεις 

κατά µεταναστών, οι ο�οίοι �αραµένουν ασύλλη�τοι. 

Οµάδα τραµ�ούκων, γνωστών στις αστυνοµικές αρχές, έσυρε βίαια την 

συνάδελφο σε �αρακείµενη οικεία ό�ου την χτύ�ησαν µε �ρωτοφανή 

αγριότητα, α�ο�ειράθηκαν να την �νίξουν, βρίζοντάς την ταυτόχρονα µε 

χυδαίο τρό�ο. Ευτυχώς η συνάδελφος και �αρά το ότι δεν είχε καµία 

βοήθεια, κατάφερε τελικώς να ξεφύγει, σώζοντας τη ζωή της α�ό την 

�ρωτοφανή αγριότητα των αρ�αγέων της. 

Η ∆ιονυσία Λάγιου είναι γνωστή στην κοινωνία του Περιστερίου για τον 

�ροσω�ικό της αγώνα κατά των κρουσµάτων ρατσιστικής βίας και τις άθλιες 

συνθήκες εργασίας στις �αράνοµες βιοτεχνίες της �εριοχής τις ο�οίες κατ’ 

ε�ανάληψη έχει καταγγείλει ε�ώνυµα µέσα α�ό τις στήλες της εφηµερίδας 

«ΕΘΝΟΣ». Ζητούµε α�ό τον Υ�ουργό Προστασίας του Πολίτη, ο ο�οίος α�ό 

την �ρώτη στιγµή ενηµερώθηκε για το γεγονός, να �ράξει τα αυτονόητα 

ώστε να τερµατιστεί η δράση της συγκεκριµένης οµάδας και τα µέλη της να 

οδηγηθούν στην ∆ικαιοσύνη". 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ∆έσµευση Αρβανιτό)ουλου για 380 θέσεις 

στο ∆ηµόσιο, 22. 02. 2014 

 

Την �ροκήρυξη 380 νέων θέσεων στο ∆ηµόσιο, οι ο�οίες θα καλυφθούν α�ό 

τους καθηγητές Τεχνικής Εκ�αίδευσης �ου έχουν τεθεί σε διαθεσιµότητα 

α�ό τον �ερασµένο Ιούλιο, υ�οσχέθηκε χθες ο υ�ουργός Παιδείας 

Κωνσταντίνος Αρβανιτό�ουλος, σε συνάντηση �ου είχε µε το ∆.Σ. της 



ΟΛΜΕ. Η ΟΛΜΕ θεωρεί ότι είναι µεν µια θετική �ρόταση, όµως συνεχίζει 

το α�εργιακό της �ρόγραµµα έως τις 22 Μαρτίου όταν λήγει η οκτάµηνη 

�ροθεσµία ε�ανένταξης των διαθεσίµων. Και αυτό, διότι η οµοσ�ονδία 

θεωρεί ότι η υλο�οίηση της υ�όσχεσης του κ. Αρβανιτό�ουλου δεν 

εξαρτάται µόνο α�ό το υ�. Παιδείας αλλά και α�ό τα υ�. Υγείας και 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, ενώ χρειάζεται η �ροκήρυξη άλλων 205 ακόµη 

θέσεων για να καλυφθεί το σύνολο των 1.845 διαθεσίµων. 

Ειδικότερα, α�ό τους 1.845, έχει �ροκηρυχθεί θέση για τους 1.260. Εξ 

αυτών οι 925 θα το�οθετηθούν σε δοµές ε�αγγελµατικής κατάρτισης, οι 150 

σε βρεφονη�ιακούς σταθµούς και οι 185 εκ�αιδευτικοί, �ου διαθέτουν και 

δεύτερο �τυχίο, στην �ρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκ�αίδευση µε 

κριτήριο το δεύτερο �τυχίο. Μένουν 585 �ου δεν έχουν ακόµη το�οθετηθεί. 

Ο�ως ανέφερε χθες στην «Κ» ο �ρόεδρος της ΟΛΜΕ Θέµης Κοτσιφάκης, ο 

υ�ουργός Παιδείας υ�οσχέθηκε ότι θα �ροκηρυχθούν άλλες 380 θέσεις, εκ 

των ο�οίων οι 180 σε �ρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια για όσους έχουν 

δεύτερο �τυχίο, και οι 200 θέσεις στον χώρο της Υγείας για καθηγητές µε 

ειδικότητα σε Μαιευτική και Νοσηλευτική. «Στόχος µας είναι να µην 

α�ολυθεί κανείς και να ε�αναλειτουργήσουν οι τοµείς �ου καταργήθηκαν», 

τόνισε στην «Κ» ο κ. Κοτσιφάκης. Στο �λαίσιο αυτό η ΟΛΜΕ �ροετοιµάζεται 

για κινητο�οιήσεις ξεκινώντας µε συλλαλητήριο στην Αθήνα και τρίωρη 

στάση εργασίας την Πέµ�τη 6/3, και συµµετοχή στην 48ωρη α�εργία στις 

13-14/3 της Α∆Ε∆Υ. Ε�ίσης, το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ εισηγείται στις το�ικές 

ΕΛΜΕ �ενθήµερη α�εργία α�ό 17 έως 21/3. 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Συµφωνία για φύλαξη εξωτερικών θαλασσίων 

συνόρων της ΕΕ, 21.02.2014 

 

Την υιοθέτηση του �εριεχοµένου της συµφωνίας σχετικά µε την �ρόταση 

Κανονισµού για την ε�ιτήρηση των Εξωτερικών Θαλασσίων Συνόρων της 

Ευρώ�ης α�οφάσισε η αρµόδια Ε�ιτρο�ή Πολιτικών Ελευθεριών 

∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υ�οθέσεων (LIBE) του Ευρω�αϊκού 

Κοινοβουλίου. Η �ρόταση κανονισµού εντάσσεται στο �λαίσιο της 

ε�ιχειρησιακής συνεργασίας �ου συντονίζεται α�ό τον Frontex. 

Ο υ�ουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης τόνισε �ως 

η συµφωνία αυτή, �ου �ρόκειται να ολοκληρωθεί µε την υιοθέτησή της α�ό 

την Ολοµέλεια του Ευρω�αϊκού Κοινοβουλίου και α�ό το Συµβούλιο 

Υ�ουργών τον Μάρτιο, α�οτελεί µια µεγάλη ε�ιτυχία και ένα σηµαντικό 

βήµα για την Ευρώ�η αλλά και για την Ελλάδα. 

Πρόσθεσε ότι είναι σηµαντικό βήµα για την Ευρώ�η «διότι α�οκτά ένα 

�λήρες θεσµικό �λαίσιο για τις κοινές ε�ιχειρήσεις στη θάλασσα και 

α�όλυτα συµβατό µε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο και τα Ανθρώ�ινα ∆ικαιώµατα». 

Για τη σηµασία �ου έχει για τη χώρα µας εξήγησε: «Πρώτον, �ροσθέτει έναν 

κρίκο στην �ροσ�άθεια �ου ξεκίνησε ο �ρωθυ�ουργός Αντώνης Σαµαράς 

τον ∆εκέµβριο για µια νέα Ευρω�αϊκή Πολιτική Μετανάστευσης, 

α�οδεικνύει την έµ�ρακτη αφοσίωσή µας στις αρχές της �ροστασίας των 

Ευρω�αϊκών Συνόρων, µε α�όλυτο σεβασµό των ανθρω�ίνων δικαιωµάτων 



και της �ροστασίας της ανθρώ�ινης ζωής στην θάλασσα και διότι 

ε�ιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα µ�ορεί να φέρει σε �έρας ε�άξια τα καθήκοντά 

της ως Προεδρία του Συµβουλίου Υ�ουργών της ΕΕ». 

 

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ 

 

� Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, « Βοήθεια σε 

γυναίκες )ου )έφτουν θύµατα βίας», 20.02.2014 

 

Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης εγκαινίασε Κέντρο Συµβουλευτικής Υ�οστήριξης 

�ου θα �ροσφέρει εξειδικευµένες υ�ηρεσίες .Η οικονοµική κρίση έχει κάνει 

το �ρόβληµα της βίας εναντίον των γυναικών εντονότερο. Μία στις τρεις 

γυναίκες, α�ό 15 έως 44 ετών, έχει �έσει θύµα βίας, σύµφωνα µε τα ε�ίσηµα 

στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας, ό�ως ανακοινώθηκε χθες κατά 

τη διάρκεια της τελετής εγκαινίων του Κέντρου Συµβουλευτικής 

Υ�οστήριξης Γυναικών στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης. 

 Το Κέντρο θα �αρέχει εξειδικευµένες και εξατοµικευµένες υ�ηρεσίες σε 

γυναίκες �ου έχουν �έσει θύµατα βίας λόγω φύλου, ό�ως δωρεάν νοµική 

συµβουλευτική και νοµική βοήθεια, ψυχολογική υ�οστήριξη και 

διαχείριση της κάθε υ�όθεσης σε συνεργασία µε άλλες συναρµόδιες 

κοινωνικές υ�ηρεσίες. 

 Στόχος του, να καλύψει γυναίκες �ου υφίστανται είτε ενδοοικογενειακή 

βία, είτε σεξουαλική �αρενόχληση, βιασµό ή έχουν �έσει θύµατα εµ�ορίας 

και διακίνησης. Ε�ίσης, θα λειτουργεί �ροστατευτικά για γυναίκες �ου 

υφίστανται �ολλα�λές διακρίσεις, ό�ως µετανάστριες, αιτούσες άσυλο, 

γυναίκες µε ανα�ηρία, ε�ικεφαλής µονογονεϊκών οικογενειών. 

 «Να γνωρίζουν �λέον οι γυναίκες �ου έχουν �έσει θύµατα βίας ότι 

υ�άρχουν δοµές στις ο�οίες µ�ορούν να α�ευθυνθούν. Μ�ορούν ε�ίσης να 

βοηθηθούν α�ό την 24ωρη τηλεφωνική γραµµή SOS 15900», ανέφερε στη 

διάρκεια των εγκαινίων η �ρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για Θέµατα 

Ισότητας (ΚΕΘΙ) Εύα Καϊλή. 

 Α�ό την �λευρά της, η αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής 

Θεσσαλονίκης, Καλυψώ Γούλα, ε�ισήµανε ότι η δηµιουργία του Κέντρου 

είναι ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς «κουµ�ώνει» µε τον Ξενώνα 

Κακο�οιηµένων Γυναικών. «∆υστυχώς, η οικονοµική συγκυρία έχει κάνει 

το �ρόβληµα της βίας εντονότερο», τόνισε η κ. Γούλα, �ου είναι δικηγόρος 

το ε�άγγελµα… 

 ∆υστυχώς, τα εγκαίνια µιας τόσο σηµαντικής δοµής στιγµατίστηκαν α�ό… 

�αρατράγουδα, µε �ρωταγωνίστρια τη Γενική Γραµµατέα Ισότητας των 

Φύλων, Βάσω Κόλλια, η ο�οία α�οχώρησε σε έξαλλη κατάσταση ύστερα α�ό 

δια�ληκτισµό µε στελέχη των υ�ηρεσιών της. Σύµφωνα µε �ληροφορίες, η 

κ. Κόλλια δυσαρεστήθηκε έντονα α�ό την το�οθεσία ό�ου θα λειτουργήσει 

το Κέντρο, στην άλλοτε «κακόφηµη» �εριοχή του Βαρδαρίου. 

 Στην �ραγµατικότητα, όµως, η συγκεκριµένη �εριοχή έχει α�αλλαγεί α�ό 

τα καµ�αρέ και τους οίκους ανοχής �ου υ�ήρχαν στο �αρελθόν εκεί και 

α�οτελεί τη νέα δυτική είσοδο της �όλης, µε εµ�ορικά κέντρα και µεγάλη 

ανοικοδόµηση. Ο�ως ήταν φυσικό, η στάση της κυρίας γενικής γραµµατέως 

�ροκάλεσε αρνητικά σχόλια και αλγεινές εντυ�ώσεις, διότι εύλογα 



αναρωτήθηκαν �ολλοί «�ώς είναι δυνατόν η υ�εύθυνη ενός έργου �ου 

ετοιµάζεται καιρό να έρχεται για τα εγκαίνια χωρίς να γνωρίζει τι και �ού 

είναι το έργο �ου έφτιαξαν οι υ�ηρεσίες της». 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

� Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, « Πόρισµα-

Κόλαφος για τους Χ.Υ.ΤΑ. στην Ελλάδα», 21.02.2014 

 

Η Ε�ιτρο�ή Αναφορών, µετά την ε�ιθεώρηση �ου �ραγµατο�οίησε, 

�ροβαίνει σε αυστηρές συστάσεις �ρος τις ελληνικές Αρχές και ζητά την 

άµεση λήψη µέτρων για την �ροστασία ανθρώ�ων και �εριβάλλοντος. 

Αυστηρές συστάσεις �ρος την ελληνική κυβέρνηση α�ευθύνει η έκθεση-

κόλαφος της Ε�ιτρο�ής Αναφορών για τους Χώρους Υγειονοµικής Ταφής 

Α�ορριµµάτων (ΧΥΤΑ) στην Ελλάδα, µετά και α�ό �αρεµβάσεις-

τρο�ολογίες του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Χουντή. 

 Η έκθεση της Ε�ιτρο�ής είναι το α�οτέλεσµα της ε�ιθεώρησης �ου είχε 

�ραγµατο�οιηθεί α�ό ∆ιερευνητική Α�οστολή Ε�ιθεωρητών Περιβάλλοντος 

στην Ελλάδα τον Σε�τέµβριο του 2013, µετά α�ό αίτηµα-καταγγελία 2.250 

�ολιτών του ∆ήµου Μαραθώνα. Στην οριστική έκθεση-�όρισµα �ου 

δηµοσιεύτηκε χθες, �εριλαµβάνονται συστάσεις �ρος τις ελληνικές αρχές 

και την Ευρω�αϊκή Ε�ιτρο�ή για µέτρα �ου �ρέ�ει να ληφθούν για την 

�ροστασία του �εριβάλλοντος στις συγκεκριµένες �εριοχές �ου 

διερευνήθηκαν. 

 Σύµφωνα µε την έκθεση, για τον ΧΥΤΑ Γραµµατικού η χωροθέτηση δεν 

έγινε µε ε�ιστηµονικά κριτήρια και ζητείται ε�ανέλεγχος α�ό µηδενική 

βάση τού υ�ό κατασκευή ΧΥΤΑ. Ο ΧΥΤΑ Φυλής χαρακτηρίζεται µνηµείο 

�εριβαλλοντικού χάους, αρρώστιας και ανθρώ�ινου �όνου και ζητείται να 

γίνουν άµεσα τοξικολογικές και ε�ιδηµιολογικές µελέτες. Σε ό,τι αφορά τον 

ΧΥΤΑ Λευκίµµης Κέρκυρας, �ροτείνεται η εφαρµογή της �ρόληψης και η 

µη λειτουργία του έργου, ενώ για τον ΧΥΤΑ Καρβουναρίου Θεσ�ρωτίας 

αναφέρεται ότι αν υ�άρχουν διαρροές στα υ�όγεια ύδατα, το έργο θα �ρέ�ει 

να κλείσει αµέσως. 

  

Στην έκθεση υ�ογραµµίζεται ότι «η χωροθέτηση των ΧΥΤΑ στις 

�ερι�τώσεις �ου εξετάστηκαν είναι το λιγότερο �ροβληµατική, καθώς 

συνε�άγεται κινδύνους ρύ�ανσης των υ�όγειων και ε�ιφανειακών υδάτων 

σε κοιλάδες, �οτάµια και θάλασσα. Τα γεωλογικά χαρακτηριστικά κά�οιων 

έργων δεν φαίνεται να είναι κατάλληλα, λόγω αστάθειας ή και 

υδατο�ερατότητας του εδάφους, ό�ως στο Γραµµατικό, ό�ου η δύσκολη 

�ρόσβαση σε κά�οια σηµεία αυξάνει ε�ι�λέον το κόστος της διαχείρισης και 

τη ρύ�ανση. Η ε�ιλογή δεν έγινε µε αντικειµενικά, ε�ιστηµονικά, 

ε�αληθεύσιµα κριτήρια, αλλά ήταν στις �ερισσότερες �ερι�τώσεις µια 

�ολιτική α�όφαση σε συνδυασµό µε έλλειψη διορατικότητας ή και άγνοιας. 

Στην �ραγµατικότητα η καταλληλότητα του χώρου έγινε �ροσ�άθεια να 

αιτιολογηθεί εκ των υστέρων, µετά τη χωροθέτηση, χρησιµο�οιώντας ως 

µέσο τεχνικές µελέτες», αναφέρεται. 

 ∆ιακο�ή χρηµατοδότησης 



 Προτείνεται δε η διακο�ή της χρηµατοδότησης του ΧΥΤΑ και των 

συνοδευτικών του έργων, αν δεν �ραγµατο�οιηθεί αναθεώρηση της άδειας 

κατασκευής του, γεγονός �ου α�αιτεί τον ε�ανέλεγχο του έργου α�ό 

µηδενική βάση. Για τον ΧΥΤΑ Φυλής, η έκθεση της Ε�ιτρο�ής Αναφορών 

σηµειώνει ότι «έχουν κατατεθεί αναφορές �ολιτών για την α�ολύτως 

α�αράδεκτη κατάσταση στη Φυλή, τις ο�οίες θα εξετάσουµε το συντοµότερο 

δυνατό» και ότι «η κατάσταση του �εριβάλλοντος στη Φυλή είναι ένα 

µνηµείο �εριβαλλοντικού χάους, αρρώστιας και ανθρώ�ινου �όνου, 

τουλάχιστον για τις ε�όµενες 3 γενιές». Ε�ι�λέον, ζητείται α�ό τις 

ελληνικές αρχές και την Ευρω�αϊκή Ε�ιτρο�ή να �ροωθήσουν άµεσα την 

�ραγµατο�οίηση τοξικολογικής, ε�ιδηµιολογικής µελέτης, α�ό 

ανεξάρτητους διεθνείς φορείς, στον �ληθυσµό του ∆ήµου Φυλής. 

 Σε ό,τι αφορά τον ΧΥΤΑ Λευκίµµης Κέρκυρας, αναφέρεται: «Λαµβάνοντας 

υ�όψη τις σοβαρές ανησυχίες �ου εκφράστηκαν α�ό ειδικευµένα γεωλογικά 

ινστιτούτα για τον κίνδυνο ρύ�ανσης του υδροφόρου ορίζοντα α�ό τη 

λειτουργία του ΧΥΤΑ Λευκίµµης και λαµβάνοντας υ�όψη τα ευρήµατα στο 

�εδίο, ε�ικαλούµαστε την αρχή της �ρόληψης και ζητάµε να διεξαχθεί 

κατάλληλη τεχνική µελέτη στο �εδίο, α�ό ανεξάρτητους ειδικευµένους 

ε�ιστήµονες, �ριν γίνει ο�οιαδή�οτε άλλη ενέργεια». Ε�ι�λέον, ζητείται η 

µη λειτουργία του έργου. 

 Για τον ΧΥΤΑ Καρβουναρίου Θεσ�ρωτίας ε�ισηµαίνεται ότι, ό�ως και στο 

Γραµµατικό, �ρέ�ει να διανοιχτούν γεωτρήσεις για τη συλλογή δειγµάτων 

υδάτων, για να �ροσδιοριστεί αν υ�άρχουν διαρροές στα υ�όγεια ύδατα και, 

άρα, κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία. Τα α�οτελέσµατα των δειγµάτων 

�ρέ�ει να γίνουν διαθέσιµα στο κοινό, ενώ σε �ερί�τωση �ου ο κίνδυνος για 

τη δηµόσια υγεία γίνει φανερός, τα έργα θα �ρέ�ει να κλείσουν αµέσως». 

 Σε ό,τι αφορά τη χωροθέτηση ΧΥΤΑ στη Μεγαλό�ολη, σηµειώνεται ότι «το 

έργο είναι χαρακτηριστικό �αράδειγµα της κριτικής στάσης των �ολιτών, 

καθώς η δηµόσια διαβούλευση και οι µη αξιό�ιστες εξηγήσεις δεν ήταν 

αρκετές για να �είσουν τους �ολίτες να εγκαταλείψουν τις αµφιβολίες τους. 

Αυτό φυσικά µ�ορεί να α�οδοθεί και στην αδιαφανή �ροσέγγιση των 

�ροηγούµενων δεκαετιών α�ό τις κρατικές αρχές και τις �ρακτικές �ου 

λήφθηκαν κλεισµένων των θυρών µε Μελέτες Περιβαλλοντικών 

Ε�ι�τώσεων copy-paste, αφήνοντας το κοινό α�ληροφόρητο». 

 Ταυτόχρονα, η Ε�ιτρο�ή Αναφορών, �αρεµβαίνοντας στο θέµα �ου είχε 

δηµιουργηθεί µε τις �ολιτικές �αρεµβάσεις �ου καταγγέλθηκε ότι έγιναν 

εις βάρος των ε�ιθεωρητών �εριβάλλοντος, τονίζει ότι «είναι κρίσιµο να 

ε�ιτρα�εί στους ε�ιθεωρητές �εριβάλλοντος να ολοκληρώσουν τις εργασίες 

και το �όρισµά τους ανεξάρτητα και έγκαιρα, έτσι ώστε α�οτελεσµατικές 

α�οφάσεις να ληφθούν χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις». Σηµειώνεται 

ότι �ολλές α�ό τις διατυ�ώσεις της έκθεσης οφείλονται σε �αρεµβάσεις-

τρο�ολογίες του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή, σε συνεργασία 

µε τις κινήσεις �ολιτών, �ου µε τις καταγγελίες και τους �ολύχρονους 

αγώνες τους ανέδειξαν τους τεράστιους �εριβαλλοντικούς κινδύνους �ου 

εγκυµονούν οι «fast track» και «copy-paste» µελέτες για τη χωροθέτηση και 

κατασκευή ΧΥΤΑ στις �εριοχές τους. 

 

 



ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ- ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, «Νέο κρούσµα βίας στην 

Αµυγδαλέζα», 17.02.2014 

 

Πιέσεις για υ�ογραφή σε κείµενα για «οικειοθελή ε�ανα�ροώθηση». Την 

καταγγελία συνυ�ογράφουν η κίνηση ενάντια στο ρατσισµό και τη 

φασιστική α�ειλή (ΚΕΕΡΦΑ) και η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδας. 

Ό�ως αναφέρουν: "Αστυνοµικός στην Αµυγδαλέζα χτύ�ησε µετανάστη όταν 

ζήτησε �αυσί�ονο Ο Χουράµ Σαχζάτ του Μ�ασίρ µε αριθµό κρατούµενου 

2663 στην �τέρυγα Α3 δωµάτιο 6 στο κέντρο κράτησης της Αµυγδαλέζας 

κατήγγειλε στην ΚΕΕΡΦΑ και τη Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος ότι 

σήµερα στις 18.45 χτυ�ήθηκε α�ό αστυνοµικό µ�ροστά σε συγκρατούµενους 

του. 

«Ο Αστυνοµικός µε χτύ�ησε στο κεφάλι όταν του ζήτησα ε�ίµονα ένα 

�αυσί�ονο. Η α�άντηση του αστυνοµικού ήταν «άντε γ....ου, φύγε, �ήγαινε 

µέσα βρωµιάρη». Η κατάσταση είναι τεταµένη τις τελευταίες µέρες αφού η 

ΕΛΑΣ �ροχωρά σε α�ελάσεις χωρίς την θέληση των κρατούµενων αφού 

αρνούνται να υ�ογράψουν «οικειοθελή ε�ανα�ροώθηση». Η αστυνοµική βία 

έχει µείνει συστηµατικά ατιµώρητη στην Αµυγδαλέζα και µετανάστες �ου 

έχουν υ�οστεί βασανισµούς είναι στη λίστα των α�ελάσεων. 

Γι αυτούς άλλωστε έκανε τη διαβόητη δήλωση του ο αρχηγός της ΕΛΑΣ το 

�ερασµένο καλοκαίρι «κάντε τους το βίο αβίωτο» Οι ευθύνες ανήκουν στον 

ίδιο τον υ�ουργό Ν. ∆ένδια �ου καλύ�τει αυτά τα �εριστατικά. Α�αιτούµε 

την τιµωρία του αστυνοµικού �ου χτύ�ησε τον Χουράµ Σαχζάτ. Είναι ώρα 

να κλείσουν τα στρατό�εδα συγκέντρωσης-κολαστήρια. Θα δώσουµε µαζική 

α�άντηση µε τα µεγάλα αντιφασιστικά αντιρατσιστικά συλλαητηρια στις 22 

Μάρτη στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, τα Χανιά". 

 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ∆ιαγκωνισµός για το χαρτί της )αραµονής, 

22. 02. 2014 

 

Σε �ολλές ώρες αναµονής, σ�ρωξιές και φωνές υ�οβάλλονται οι µετανάστες 

�ου διαµένουν στη χώρα µας, �ροκειµένου να καταθέσουν στην 

Α�οκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής –τη µία α�ό τις τέσσερις µόνο 

υ�ηρεσίες– τα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας �αραµονής 

τους. 

Είναι Πέµ�τη �ρωί και έξω α�ό την καγκελό�ορτα της Α�οκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Αττικής συνωθούνται εκατοντάδες µετανάστες �ου �εριµένουν το 

�ολυ�όθητο χαρτάκι για να �άρουν σειρά και να ανανεώσουν την άδεια 

�αραµονής τους στη χώρα. Η µικρή καγκελό�ορτα ανοίγει και τότε γίνεται 

χαµός. Σ�ρωξιές, βρισιές �ροκειµένου να καταφέρουν να µ�ουν στη δεκάδα 

�ου θα �αραταχθεί µ�ροστά στους υ�αλλήλους της διεύθυνσης αλλοδα�ών 

Αττικής για να αιτηθούν της �ολυ�όθητης άδειας διαµονής. Εδώ όλα είναι 

α�ολύτως αντίθετα α�ό αυτό �ου θα �ερίµενε κανείς να συµβαίνει στην 

Ελλάδα του 2014. Η α�οκεντρωµένη διοίκηση είναι �ιο συγκεντρωτική α�ό 

�οτέ, το κτίριο είναι ακατάλληλο να δεχθεί τόσο κόσµο και σίγουρα δεν 



αντέχει τις ουρές α�έξω, καθώς βρίσκεται σε ένα στενό δροµάκι, δι�λής 

κυκλοφορίας οχηµάτων. Και η γραφειοκρατία είναι το κυρίαρχο στοιχείο 

εδώ. Σε κά�οιες �ερι�τώσεις µ�ορεί να χρειάζεται να �ροσκοµίσει κά�οιος 

δεκάδες χαρτιά. 

Αυτό το τελευταίο αναλαµβάνουν να λύσουν κά�οιοι «αετονύχηδες» 

δικηγόροι �ου αναλαµβάνουν να α�αλλάξουν τους µετανάστες α�ό το 

σ�ρωξίδι, να ελέγξουν φακέλους και να τους καταθέσουν έναντι 50-100 

ευρώ. Οι δικηγόροι µ�αίνουν εκτός σειράς και ολοκληρώνουν �ράγµατι τη 

διαδικασία ταχύτατα. Όµως, στην υ�ηρεσία λειτουργούν και κυκλώµατα 

�ου χρεώνουν α�ό 200 έως 3.000 ευρώ για ε�ίσ�ευση των διαδικασιών, ή 

ακόµα και για �λαστογράφηση ταυτοτήτων. Αυτό α�οκάλυψε την 

�ερασµένη βδοµάδα, αστυνοµική ε�ιχείρηση. Στο κτίριο λειτουργούσε 

κύκλωµα τεσσάρων υ�αλλήλων και ενός µεσάζοντα αλλοδα�ού, �ου εξέδιδαν 

ακόµη και ταυτότητες. 

Σε αυτό το κλίµα µια νεαρή µητέρα α�ό την Ανατολική Ευρώ�η �ου 

�ερίµενε µε το µωρό στην αγκαλιά ε�ί ώρες, όσο ήµασταν εκεί, ούτε 

κατόρθωσε να φτάσει �οτέ στην είσοδο, ούτε είναι εύκολο να µ�ορέσει να 

φέρει εις �έρας τη διαδικασία, αφού δεν έχει τα χρήµατα να λαδώσει ή τα 

µ�ράτσα να σ�ρώξει. «Έρχοµαι εδώ κάθε µέρα ε�ί δύο εβδοµάδες και δεν 

έχω καταφέρει ούτε τα �αράβολα να �άρω» �αρα�ονιέται ο Φρέντι, ένας 

νεαρός φοιτητής του ΤΕΙ Πειραιά, αφρικανικής καταγωγής. 

Έλλειψη �ροσω�ικού 

«Το βασικό �ρόβληµα είναι η έλλειψη �ροσω�ικού. Αυτή η δουλειά γινόταν 

α�ό 300 και �λέον υ�αλλήλους στους ∆ήµους. Εδώ είµαστε λιγότεροι α�ό 

100», εξηγεί ο Χ.Κ., µέλος της διοίκησης του σωµατείου εργαζοµένων. 

Ε�ειδή οι φάκελοι δεν χωράνε στο δωµάτιο του αρχείου, έχουν κατακλύσει 

�λέον σκάλες και διαδρόµους σε τέτοιο βαθµό, ώστε να αναρωτιέσαι αν 

µ�ορούν να βρουν οτιδή�οτε εκεί µέσα οι υ�άλληλοι. Στην Ελλάδα σήµερα 

κατοικούν νοµίµως 473.000 αλλοδα�οί, οι µισοί εκ των ο�οίων στην Αττική, 

�ου διαθέτει µόλις τέσσερα κέντρα ανανέωσης αδειών �αραµονής ενώ 

�αλαιότερα υ�ήρχαν υ�ηρεσίες σε όλους τους δήµους. 

Κατά τη συζήτηση του µεταναστευτικού κώδικα στη Βουλή ο βουλευτής των 

ΑΝΕΛ, Κ. Γιοβανό�ουλος α�εκάλυψε ότι έχουν κλα�εί έως σήµερα 86.000 

νοµιµο�οιητικά έγγραφα µεταναστών. Οι υ�άλληλοι ε�ιβεβαιώνουν τα 

�άντα. Τα κυκλώµατα �ου νέµονται τους άτυχους µετανάστες, την 

ακαταλληλότητα του κτιρίου, και λένε ότι αν διορθωθούν τα �ράγµατα 

µ�ορούν να εκδίδουν άδειες �αραµονής την ίδια ηµέρα! Σε σχετική ερώτηση 

του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Ν. Βούτση, ο ανα�ληρωτής υ�ουργός 

Εσωτερικών κ. Λ. Γρηγοράκος ενηµέρωσε ότι έχει ζητήσει 389 άτοµα α�ό το 

υ�. ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης για την Α�οκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής 

και 52 άτοµα για Θεσσαλονίκη και Θράκη. 

«Σήµερα ο κανονισµός ζητεί να έχουν 150 ένσηµα τον χρόνο. Πολλοί 

�αραµένουν και εργάζονται �αράνοµα, �έφτοντας θύµατα των εργοδοτών 

�ου δεν τους κολλούν ένσηµα. Οι οικογένειες χρειάζεται να α�οδείξουν ότι 

έχουν ελάχιστο ετήσιο εισόδηµα 10.000 ευρώ, και η άδεια �αραµονής για 

µια δεκαετία έχει �αράβολο 900 ευρώ. Μέσα στην κρίση αυτές είναι 

�αράλογες α�αιτήσεις», λέει ο Χ.Κ. 



Ο καινούργιος µεταναστευτικός κώδικας, �ράγµατι λύνει εν µέρει το 

�ρόβληµα. Μεταξύ άλλων �ροβλέ�ει ότι χρειάζονται 50 ένσηµα τον χρόνο 

αντί για 150, δίνει άδεια για ανθρω�ιστικούς λόγους σε 10.000 �ου δεν 

µ�ορούν να �ροσκοµίσουν όλα τους τα χαρτιά και θεσµοθετεί την άδεια των 

ε�ί µακρόν διαµενόντων. Αυτή η άδεια λύνει και το �ρόβληµα των �αιδιών 

�ου έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, �ου θα µ�ορούν τα ίδια να ε�ιλέγουν αν 

θέλουν την ιθαγένεια, ή όχι. 

 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Προηγήθηκε δια)ληκτισµός, υ)οστηρίζουν οι 

κατηγορούµενοι για τον φόνο του Λουκµάν Σεχζάντ, 22.02.2014 

 

Την εκδοχή ότι της δολοφονίας τού εργάτη α�ό το Πακιστάν Σεχζάντ 

Λουκµάν, �ριν ένα χρόνο στα Πετράλωνα, �ροηγήθηκε δια�ληκτισµός 

�ροέβαλαν οι δύο κατηγορούµενοι για το έγκληµα, �ου α�ολογήθηκαν 

σήµερα ενώ�ιον του Μικτού Ορκωτού ∆ικαστηρίου. 

Και οι δύο κατηγορούµενοι για ανθρω�οκτονία α�ό �ρόθεση ∆ιονύσης 

Λιακό�ουλος και Χρήστος Στεργιό�ουλος, α�ολογούµενοι, ζήτησαν 

συγγνώµη για την �ράξη τους και α�έδωσαν την εν ψυχρώ δολοφονία σε 

δια�ληκτισµό µε τον 27χρονο, ο ο�οίος εί�αν ότι κινήθηκε α�ειλητικά 

εναντίον τους. 

Ο ∆ιονύσης Λιακό�ουλος, �ου α�ολογήθηκε �ρώτος, ε�ανέλαβε στο 

δικαστήριο ότι δεν έχει σχέση µε τη Χρυσή Αυγή, αν και το συγκεκριµένο 

έγκληµα �εριλαµβάνεται στη δικογραφία �ου χειρίζονται οι εφέτες- 

ανακρίτριες ενώ�ιον των ο�οίων οι δύο κατηγορούµενοι έχουν α�ολογηθεί 

ως µέλη εγκληµατικής οργάνωσης και έχουν αφεθεί ελεύθεροι. «Θέλω να 

ζητήσω συγγνώµη στην οικογένεια του �αθόντος», εί�ε ο Λιακό�ουλος. «∆εν 

έχω σχέση µε τη Χρυσή Αυγή… Είµαι συντετριµµένος». 

Ό�ως υ�οστήριξε ο κατηγορούµενος -στον ο�οίο α�οδίδονται τα θανατηφόρα 

χτυ�ήµατα στον αλλοδα�ό εργάτη- βγήκαν για βόλτα µε τον 

συγκατηγορούµενό του �ου είχε αγοράσει καινούργιο µηχανάκι. Εί�ε 

ε�ίσης �ως �ήρε µαζί του µαχαίρι τύ�ου �εταλούδα «για ασφάλεια γιατί 

είχα δύο �εριστατικά �ου µε α�είλησαν µε µαχαίρι. Ένα κάτω α�ό το σ�ίτι 

µου και ένα στην Ακρό�ολη». 

Σύµφωνα µε τον κατηγορούµενο, το ε�ίµαχο ξηµέρωµα όταν συνάντησαν στα 

Πετράλωνα τον 27χρονο εργάτη, �ου �ήγαινε στη δουλειά του µε �οδήλατο, 

εκείνος έκανε ελιγµούς και δεν τους άφηνε να �εράσουν. «Θεωρήσαµε ότι το 

έκανε ε�ίτηδες. Άρχισε να µας βρίζει και να κάνει χειρονοµίες άσεµνες. 

Αφού µας έβρισε µάνες και οικογένειες, σταµάτησε το �οδήλατο στη µέση 

του δρόµου και κατέβηκε. Κινήθηκε α�ειλητικά �ρος το µέρος µου. Ήταν 

ψηλός και ύ�ο�τα ντυµένος. Φορούσε µαύρα ρούχα και σκούφο». 

Η �εριγραφή της ενδυµασίας τού θύµατος �αρακίνησε την �ρόεδρο να 

ρωτήσει τον κατηγορούµενο τι φορούσε ο ίδιος εκείνη την ηµέρα, για να 

λάβει την α�άντηση α�ό τον Λιακό�ουλο ότι φορούσε σκούφο και µαύρα 

ρούχα. Η �ρόεδρος σχολίασε σκω�τικά την α�άντησή του: «∆ηλαδή και 

εσείς.. ύ�ο�τος». 

Ο Λιακό�ουλος υ�οστήριξε �ως ο νεαρός εργάτης «έκανε κίνηση να βγάλει 

κάτι α�ό την τσέ�η του» και αυτός αντέδρασε κλωτσώντας τον. Τότε, κατά 



τον κατηγορούµενο, ο 27χρονος κινήθηκε ε�ιθετικά και «µου έκανε 

κεφαλοκλείδωµα και εγώ τράβηξα το µαχαίρι και δεν ξέρω �ού χτύ�ησα. ∆εν 

είχα �ρόθεση να σκοτώσω. Αυτός ήταν όρθιος ακόµα.. Μετά κατέβηκε α�ό το 

µηχανάκι ο Χρήστος. Εγώ είχα καθίσει στο �εζούλι... Είδα τον �αθόντα να 

φεύγει κανονικά. ∆εν τον είδα να �έφτει κάτω. Θεώρησα �ως τον έχω 

τραυµατίσει ελαφρά κι έφυγα. ∆εν είχα συνειδητο�οιήσει τι έγινε.. ήµουν 

σαστισµένος». 

Ο κατηγορούµενος ανέφερε ε�ίσης ότι το φονικό µαχαίρι µετά το τραγικό 

συµβάν «το έβαλα στο �α�ούτσι. Ούτε το �έταξα, ούτε κρύφτηκα». 

Ο Λιακό�ουλος υ�οστήριξε ε�ίσης ότι δεν έχει κανένα α�ολύτως θέµα «µε 

τους ξένους» και �ρος ε�ίρρωση της θέσης του ανέφερε �ως η 

αρραβωνιαστικιά του είναι µετανάστρια α�ό την Αλβανία. Εί�ε ε�ίσης ότι 

δεν ασ�άζεται τις αρχές της Χρυσής Αυγής και ότι είχε στο σ�ίτι φυλλάδια 

του κόµµατος, �ου τα µοίραζαν στην �λατεία και τα �ήρε γιατί του άρεσαν, 

καθώς «είχαν τη φράση µε τον Πάγκαλο "µαζί τα φάγαµε"». Για τους 

κάλυκες �ου βρέθηκαν στο σ�ίτι του εί�ε �ως ήταν α�ό τον στρατό, ενώ για 

τα µαχαίρια �ου είχε, υ�οστήριξε �ως τα χρησιµο�οιούσε για κυνήγι. Ο 

κατηγορούµενος υ�οστήριξε ότι έχει µετανιώσει για την �ράξη του. 

Α�ολογούµενος ο δεύτερος κατηγορούµενος Χρήστος Στεργιό�ουλος, 

�υροσβέστης, δήλωσε «συγκλονισµένος» στο δικαστήριο και ζήτησε συγνώµη 

«α�ό την οικογένεια του θύµατος, τον Θεό ..α�ό όλους». 

Και ο Στεργιό�ουλος υ�οστήριξε �ως βγήκε µε τον συγκατηγορούµενό του 

µε τον ο�οίο «δεν είµαστε κολλητοί φίλοι» βόλτα µε το µηχανάκι στην ο�οία 

�ήρε µαζί του και µαχαίρι «γιατί µου χρειάζεται στην δουλειά και το έχω 

στα �ράγµατά µου �άντα». 

 

Ο κατηγορούµενος �εριέγραψε αντίστοιχα µε τον Λιακό�ουλο όσα 

�ροηγήθηκαν -ό�ως υ�οστηρίζουν- της δολοφονίας και ισχυρίστηκε �ως 

όταν είδε τον 27χρονο να έχει κάνει «κεφαλοκλείδωµα» στον φίλο του «�ήρα 

το µαχαίρι και κατέβηκα α�ό το µηχανάκι… Για εκφοβισµό το �ήρα… τον 

τσίµ�ησα ελαφρά, δεν ήθελα να του κάνω κακό. Τον χτύ�ησα για να 

α�ελευθερώσω τον φίλο µου… δεν έβαλα δύναµη». 

Το δικαστήριο µετά την ολοκλήρωση των α�ολογιών διέκοψε την εκδίκαση 

για τις 10 Α�ριλίου. 

 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Βρετανική ε)ιδότηση στην Ελλάδα για τον 

ε)ανα)ατρισµό µεταναστών, 19. 02. 2014 

 

Την ε�ίσηµη έναρξη ενός νέου Προγράµµατος εθελοντικής ε�ιστροφής 

και ε�ανένταξης µεταναστών στις χώρες καταγωγής τους, αξίας 2 

εκατοµµυρίων λιρών, ανακοίνωσαν σήµερα, Τετάρτη, ο Υ�ουργός 

∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος ∆ένδιας και ο 

Βρετανός Πρέσβης κ. Τζων Κίτµερ.Τη χρηµατοδότηση του 

�ρογράµµατος, το ο�οίο υλο�οιεί ο ∆ιεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης 

(∆ΟΜ) σε συνεργασία µε το υ�ουργείο, έχει αναλάβει εξολοκλήρου η 

βρετανική κυβέρνηση. Στόχος του διετούς Προγράµµατος είναι να 

ε�ιστρέψουν εθελοντικά στις χώρες �ροέλευσής τους 1.500 υ�ήκοοι 



τρίτων χωρών, ό�ως Πακιστάν, Αφγανιστάν, Ιράκ, Ιράν, Μ�αγκλαντές, 

Μαρόκο, Αίγυ�το, Ινδία, Νιγηρία και Σουδάν. 

Τονίζοντας ότι η �ρόκληση της αντιµετώ�ισης των συνεχώς αυξανόµενων 

µεταναστευτικών ροών �ρος την Ευρώ�η, δεν ε�αφίεται µόνο στις 

�ρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης, αλλά στην συνεργασία ανάµεσα 

στα κράτη µέλη της ΕΕ, ο κ. Κίτµερ ευχήθηκε η αλληλεγγύη �ου 

ε�ιδεικνύεται α�ό την Βρετανία να γίνει �αράδειγµα και για άλλες 

ευρω�αϊκές χώρες της δυτικής και βόρειας Ευρώ�ης.  

«Εκτίµησή µας είναι ότι το Ηνωµένο Βασίλειο �αραµένει ο τελικός 

�ροορισµός για �ολλούς α�ό τους �αράνοµους µετανάστες �ου βρίσκονται 

στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, η χρηµατοδότηση αυτού του Προγράµµατος 

έχει στόχο τη µείωση της �αράνοµης µετανάστευσης στο Ηνωµένο Βασίλειο» 

ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Σύµφωνα µε τα �ρόσφατα στοιχεία της FRONTEX, �οσοστό �άνω α�ό 70% 

των αιτήσεων ασύλου στην ΕΕ αφορά µόλις �έντε χώρες: Σουηδία, 

Ολλανδία, Βέλγιο, Γερµανία και Ηνωµένο Βασίλειο.  

Ό�ως ανέφερε ο κ. Κίτµερ, η χρηµατοδότηση ενός Προγράµµατος, ό�ως αυτό 

του ∆ΟΜ, α�οτελεί λύση «value for money» για τις χώρες �ροορισµούς.  

Με βάση τις εκτιµήσεις του βρετανικού ελεγκτικού φορέα, National Audit 

Office, το κόστος µιας α�οτυχηµένης αίτησης ασύλου στην Βρετανία 

κυµαίνεται, ανάλογα µε την �ερί�τωση, µεταξύ 3.000 και 25.000 λιρών για 

έναν ενήλικα. Το κόστος ε�ανα�ατρισµού µιας οικογένειας, �ου 

αναγκάζεται να ε�ιστρέψει κατό�ιν άρνησης ασύλου, µ�ορεί να φτάσει 

µέχρι 60.000 λίρες.  

Την �ολυ�λοκότητα των µεταναστευτικών ροών �ρος την Ελλάδα 

ε�ισήµανε η αντι�ρόεδρος του ∆ΟΜ, κυρία Λόρα Τόµσον, τονίζοντας ότι 

αυτή αυξάνει και την �ολυ�λοκότητα της διαχείρισης. Αιτούντες άσυλο �ου 

χρειάζονται διεθνή �ροστασία, οικονοµικοί µετανάστες, θύµατα trafficking, 

θύµατα διακινητών, ασυνόδευτοι ανήλικοι, άνθρω�οι �ου θέλουν να 

ενωθούν και �άλι µε τις οικογένειές τους, όλοι χρειάζονται διαφορετική 

αντιµετώ�ιση.  

«Το ξεχωριστό σε αυτό το �ρόγραµµα είναι ότι δίνει την δυνατότητα για 

βιώσιµη ε�ανένταξη ακόµη 75 µεταναστών, συµ�ερλαµβανοµένων 

µονογονεϊκών οικογενειών, µεταναστών µε ιατρικές ανάγκες και θυµάτων 

�αράνοµης εµ�ορίας ανθρώ�ων» τόνισε η κυρία Τόµσον.  

Ό�ως εξήγησε, στόχος των �ρογραµµάτων του ∆ΟΜ είναι η αξιο�ρε�ής και 

βιώσιµη ε�ανένταξη των µεταναστών στις χώρες τους, µέσω �ρογραµµάτων 

εκ�αίδευσης και κατάρτισης. 

Περισσότεροι α�ό 100.000 �αράνοµοι µετανάστες θα έχουν ε�ιστρέψει στις 

χώρες τους ως τα µέσα του 2015 

Την ικανο�οίησή του για το γεγονός ότι η βρετανική κυβέρνηση 

αντιλήφθηκε την αναγκαιότητα της αλληλεγγύης µεταξύ των κρατών 

µελών, �ου έχει ως α�οτέλεσµα τον υ�ερδεκα�λασιασµό του �οσού �ου 

µέχρι σήµερα διέθετε για αντίστοιχα �ρογράµµατα στην Ελλάδα, εξέφρασε ο 

υ�ουργός ∆ηµόσιας Τάξης.  

«Σήµερα η χώρα µας είναι �ρωταθλήτρια στα �ρογράµµατα εθελοντικής 

ε�ιστροφής  µεταναστών ανάµεσα στις χώρες της ΕΕ. Στόχος µας είναι για 

το διάστηµα α�ό τον Αύγουστο του 2012, ο�ότε ξεκίνησε αυτή η 



�ροσ�άθεια, µέχρι και τα µέσα του 2015 να έχουν ε�ιστρέψει στις χώρες 

�ροέλευσής τους �άνω α�ό 100.000 �αράνοµοι µετανάστες» εκτίµησε ο κ. 

∆ένδιας. 

Ε�ίσης, δήλωσε υ�ερήφανος για το γεγονός ότι η χώρα µας έχει ήδη 

δηµιουργήσει το �ιο σύγχρονο σύστηµα �εριορισµού των �αράνοµων 

µεταναστευτικών ροών στην Ευρώ�η, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν 

µένουν �ολλά να γίνουν ακόµη σε αυτό τον τοµέα. Αναφέρθηκε 

συγκεκριµένα στο νέο κέντρο �ρώτης υ�οδοχής στο Φυλάκιο του Έβρου, 

στην νέα υ�ηρεσία ασύλου και την νέα υ�ηρεσία �ροσφυγών �ου ήδη 

λειτουργούν και ανα�τύσσονται.  

Στο �λαίσιο αυτό έχουν κλείσει το �ροηγούµενο διάστηµα �έντε Κέντρα 

Κράτησης Μεταναστών, τα ο�οία κρίθηκαν ακατάλληλα, ενώ ακόµη ένα θα 

κλείσει στο �ροσεχές διάστηµα και στη θέση τους θα λειτουργήσουν 

καινούργια έως τα µέσα Ιουνίου.  

Τέλος, ο υ�ουργός εκτίµησε ότι σύντοµα θα �ροβλεφθεί και µε νόµο ο 

µηχανισµός ελέγχου και α�οτίµησης της λειτουργίας των Κέντρων αυτών. 

 

ΡΟΜΑ 

� ΤΑ ΝΕΑ, «Συγκέντρωση και )ορεία α)ό Ροµά στη 
Βουλή», 21.02.2014 

 

Συγκέντρωση στην �λατεία Κλαυθµώνος �ραγµατο�οίησαν το �ρωί έλληνες 

Ροµά, �ροκειµένου να συναντηθούν µε στελέχη της κυβέρνησης και να 

αιτηθούν εργασία, �ρόσβαση στην υγεία και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. 

 

Οι συγκεντρωµένοι Ροµά α�ό όλη την Ελλάδα, �ου βρέθηκαν στην �λατεία 

Κλαυθµώνος, κρατώντας ελληνικές σηµαίες και �ανό µε συνθήµατα, ό�ως 

«∆ιεκδικούµε τα δικαιώµατά µας» και «∆ώστε µας ό,τι µας ανήκει», στη 

συνέχεια κατευθύνθηκαν �ρος τη Βουλή. 

«Η �ορεία µας είναι ελληνική και ειρηνική. Θέλουµε νόµιµη εργασία 

�ρώτα και κατά δεύτερον θέλουµε στέγη» δήλωσε ο ε�ίτιµος �ρόεδρος των 

ελλήνων Ροµά, Θύµιος ∆ηµητρίου. 

Μιλώντας στους συγκεντρωµένους, η Χριστίνα Χαλιλο�ούλου ανέφερε: 

«Ήρθαµε να ενώσουµε εδώ τη φωνή των ελλήνων τσιγγάνων, για να 

διεκδικήσουµε νόµιµα τα δικαιώµατά µας, να εργαζόµαστε νόµιµα και να 

�ροσφέρουµε έσοδα στο κράτος». 

«Ζητάµε τα δικαιώµατά µας, τα εργατικά, αλλά και το δικαίωµα στη στέγαση 

και την �αιδεία» δήλωσε ο εκ�ρόσω�ος οµάδας Ροµά α�ό την Αχαΐα, Θωµάς 

Λάµ�ρος. 

Σε ανακοίνωσή τους, οι έλληνες Ροµά σηµειώνουν: «Είµαστε στην Ελλάδα 

�άνω α�ό 300.000 Ροµά και �αλεύουµε για την ε�ιβίωσή µας, ό�ως κάθε 

Έλληνας, αλλά εµείς το µεροκάµατο το βγάζουµε στον δρόµο και όχι α�ό 

κά�οιο γραφείο». 

Μετά το τέλος της συγκέντρωσης, ε�ιτρο�ή εκ�ροσώ�ων των Ροµά εισήλθε 

στη Βουλή για να θέσει τα αιτήµατά τους, ενώ, ό�ως ανέφεραν, αντίστοιχη 

ε�ιτρο�ή θα ε�ισκεφθεί το Μέγαρο Μαξίµου. 

 

 



ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ-∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ  

 

 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, «Ελεύθεροι κρατούµενοι µε βαριά 

νοσήµατα», 23.02.2014 

 

Εντός της εβδοµάδας αναµένεται να ψηφιστεί στη Βουλή η τρο�ολογία του 

υ�ουργείου ∆ικαιοσύνης �ου �ροβλέ�ει ότι θα α�ολύονται κατάδικοι �ου 

εκτίουν �οινές �ρόσκαιρης κάθειρξης έως δέκα ετών και �άσχουν α�ό 

σκλήρυνση κατά �λάκας, ηµι�ληγία, �αρα�ληγία, έχουν υ�οβληθεί σε 

ε�έµβαση µεταµόσχευσης καρδιάς ή νεφρού, έχουν καρκίνο ή είναι 

οροθετικοί. Α�ό το µέτρο εξαιρούνται οι καταδικασµένοι για τροµοκρατία, 

�αιδεραστία, οργανωµένο έγκληµα και οι καταχραστές του ∆ηµοσίου. Η 

βεβαίωση των νοσηµάτων �ρέ�ει να �ροκύ�τει α�ό έγγραφα δηµόσιου 

θερα�ευτικού ιδρύµατος ενώ �ροϋ�όθεση για την α�όλυση όλων των 

κατηγοριών των κρατουµένων είναι να έχουν εκτίσει τα 2/5 της �οινής τους. 

Σύµφωνα µε την ίδια τρο�ολογία, α�ολύονται και οι κρατούµενες µητέρες 

�ου έχουν µαζί τους τα ανήλικα τέκνα τους. Ό�ως έγινε ε�ίσης γνωστό α�ό 

την ηγεσία του υ�ουργείου ∆ικαιοσύνης , έχει δροµολογηθεί η ενίσχυση του 

νοσοκοµείου κρατουµένων των φυλακών Κορυδαλλού «'Αγιος Σάββας» µε 

νοσηλευτικό �ροσω�ικό. 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Deutsche Welle: Στα «µ)ουντρούµια» του ΑΤ 

Κυψέλης, 21. 02. 2014 

 

Η γερµανίδα βουλευτής Αννέτε Γκροτ ε�ισκέφθηκε κρατητήρια αλλοδα�ών 

στα αστυνοµικά τµήµατα του Αγ. Παντελεήµονα και της Κυψέλης. Μας 

�εριγράφει εικόνες εξευτελισµού και τα�είνωσης. Και ζητά δίκαιη 

κατανοµή των �ροσφύγων.  

∆εν µ�ορεί να κρύψει το θυµό της η Αννέτε Γκροτ, �αρά το ότι έχουν 

�εράσει αρκετές µέρες. Η γερµανίδα βουλευτής του κόµµατος Die Linke, 

κατά την �ρόσφατη �αραµονή της στην Αθήνα, ε�ισκέφθηκε κρατητήρια 

�ροσφύγων στα αστυνοµικά τµήµατα του Αγ. Παντελεήµονος και της 

Κυψέλης και οι συνθήκες κράτησης �ου συνάντησε δεν �ερι�οιούν τιµή 

στην ελληνική �ολιτεία. 

«Αισχρή ε�ιχείρηση 'Ξένιος Ζευς'»  

«∆εν υ�άρχει χώρος �ροαυλισµού. Οι κρατούµενοι δεν βλέ�ουν το φως της 

ηµέρας. Αρκετοί α�ό αυτούς βρίσκονται εκεί ε�ί µήνες, δεν έχουν καµιά 

δυνατότητα ιατρικής �ερίθαλψης ή νοµικής υ�οστήριξης. Πιο δραµατική 

είναι η κατάσταση στη Κυψέλη, ένα µεγάλο αστυνοµικό τµήµα στην Αθήνα. 

Το κρατητήριο είναι στο υ�όγειο, 4 κελιά µε 6 κρεβάτια το καθένα, στην 

ουσία στρώµατα. ∆εν υ�άρχει ούτε εκεί αυλή. 24 άνθρω�οι α�ό όλον τον 

κόσµο µ�ορεί κανείς να �ει, µεταξύ αυτών και δύο Σύριοι �ου ήρθαν α�ό τη 

∆αµασκό µέσω Τουρκίας µε τα �όδια στην Ελλάδα…», ανέφερε στην 

Deutsche Welle η Αννέτε Γκροτ.  

Στην ε�ίσκεψη, µαζί µε τη γερµανίδα βουλευτή ήταν και αντι�ροσω�εία 

α�ό τον ΣΥΡΙΖΑ, µεταξύ αυτών και η βουλευτής Αφροδίτη Σταµ�ουλή. 

«Αυτή είναι µια χρόνια κατάσταση στην Ελλάδα», εί�ε η ελληνίδα 



βουλευτής στην Deutsche Welle. «Υ�άρχει �άνω α�ό ενάµισης χρόνος 

τουλάχιστον, α�ό τότε �ου ξεκίνησε η ε�ιχείρηση 'Ξένιος ∆ίας'. Α�ό τον 

Αύγουστο του 2012 �ου άρχισε να εφαρµόζεται αυτή η αισχρή ε�ιχείρηση 

�ου �ήρε εντελώς �αρα�λανητικά το όνοµα αυτό, τα κρατητήρια των 

αστυνοµικών τµηµάτων έχουν γεµίσει µε αλλοδα�ούς κρατούµενους, οι 

ο�οίοι έχουν α�όφαση διοικητικής α�έλασης, δεν έχουν κάνει κανένα 

αδίκηµα και α�λά δεν χωράνε στα στρατό�εδα ή δεν βολεύει να τους �άνε 

στα στρατό�εδα συγκέντρωσης, µε τα ο�οία έχουν γεµίσει τη χώρα. 

Βρίσκονται εκεί υ�ό άθλιες συνθήκες, εντελώς �αράνοµα».  

«Συνθήκες εξευτελισµού»  

Και όχι µόνο αυτό. Η κράτησή τους διαρκεί ε�ί µήνες, ό�ως καταγγέλλει 

στην εκ�οµ�ή µας η Αννέτε Γκρότε. «Ο αλλοδα�ός µε το µεγαλύτερο χρόνο 

κράτησης στο υ�όγειο της Κυψέλης είναι εκεί 17 µήνες, �ρόκειται για έναν 

άνδρα α�ό το Τόγκο. Κρατείται και κά�οιος α�ό την Τανζανία, για ένα 

χρόνο σε αυτήν τη φυλακή. Εδώ και τρεις µήνες έχει �ρηστεί η κοιλιά του. 

Ήµουν µε µια βουλευτή γιατρό α�ό το ΣΥΡΙΖΑ, τον εξέτασε στην κοιλιά και 

εί�ε ότι θα �ρέ�ει να µεταφερθεί ε�ειγόντως στο νοσοκοµείο για να 

εγχειριστεί».  

Συνθήκες εξευτελισµού �ου έρχονται σε σύγκρουση µε τα στοιχειώδη 

ανθρώ�ινα δικαιώµατα και την ανθρώ�ινη αξιο�ρέ�εια, �αραβιάζουν τον 

σωφρονιστικό κώδικα και τις διεθνείς συµβάσεις �ου έχει υ�ογράψει η 

χώρα. Οι κρατούµενοι είναι κοκαλιασµένοι α�ό το υ�οτυ�ώδες φαγητό, 

�ολλοί α�ό αυτούς �άσχουν α�ό δερµατικές �αθήσεις, ε�ειδή οι κουβέρτες 

τους δεν έχουν �λυθεί �οτέ και οι χώροι δεν έχουν α�ολυµανθεί, µε 

α�οτέλεσµα να κινδυνεύει η υγεία και των αστυνοµικών του τµήµατος.  

«Το κόµµα Die Linke ζητά µια �ιο δίκαιη κατανοµή των �ροσφύγων σε 

άλλες χώρες αναλόγως του αριθµού των κατοίκων τους», λέει η Ανννέτε 

Γκροτ. « Να φύγουν α�ό την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Μάλτα. Θέλουµε 

ε�ίσης να �ιέσουµε τη Γερµανία να ασκήσει την ε�ιρροή της στην ΕΕ. 

Πρέ�ει να σταµατήσουν οι �ροωθήσεις των µεταναστών �ίσω στη χώρα 

εισόδου τους. Και φυσικά να ασκηθούν �ιέσεις �ρος την ελληνική 

κυβέρνηση να αφήσει ελεύθερους τους ανθρώ�ους α�ό αυτές τις φυλακές».  

Α�ό το καλοκαίρι του 2013 έξι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ό�ως µας 

ενηµερώνει η κυρία Σταµ�ουλή, έχουν κάνει µηνυτήρια αναφορά στην 

Ελληνική Αστυνοµία για τις συνθήκες κράτησης και µόνο τώρα τους 

καλούν στο τµήµα Eσωτερικών Y�οθέσεων για να καταθέσουν, µε την 

ελ�ίδα να κινηθεί κά�οια διαδικασία για τον εντο�ισµό υ�εύθυνων γι' 

αυτήν την �αράνοµη κατάσταση. 

 

 

� TVXS, Άθλιες συνθήκες στο νοσοκοµείο των φυλακών 

Κορυδαλλού, 22. 02. 2014 

 

Σοκάρουν οι εικόνες �ου δηµοσιεύουν στο Twitter α�ό το νοσοκοµείο 

«Αγ.Παύλος» των φυλακών Κορυδαλλού οι νοσηλευόµενοι α�εργοί �είνας. 

Νωρίτερα το Σάββατο, «τη δραµατική κατάσταση στην ο�οία βρίσκονται οι 

φυλακές Κορυδαλλού, το µεγαλύτερο σωφρονιστικό κατάστηµα της χώρας, 



ειδικά σε ό,τι αφορά την υγειονοµική �ερίθαλψη των κρατουµένων», 

τόνισαν σε ερώτησή τους στη Βουλή 34 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.  

Οι κρατούµενοι, �ου �ραγµατο�οιούν α�εργία �είνας α�ό τις 16 

Φεβρουαρίου, ε�ιθυµούν να �ροβάλλουν τις συνθήκες υ�ό τις ο�οίες 

νοσηλεύονται. 

Ό�ως αναφέρουν, υ�άρχει κίνδυνος εξά�λωσης ασθενειών ό�ως η ψώρα και 

η φυµατίωση. 

Καταγγέλλουν ότι η αρµόδια εισαγγελέας αρνήθηκε να ε�ισκεφθεί το χώρο, 

λέγοντας �ως «έχει οικογένεια». 

ΣΥΡΙΖΑ: Άµεσα µέτρα για τις άθλιες συνθήκες στον Κορυδαλλό 

Οι βουλευτές α�ευθύνονται στους υ�ουργούς ∆ικαιοσύνης και Υγείας 

ζητώντας τους να �άρουν άµεσα µέτρα για τον υ�ερ�ληθυσµό των 

νοσηλευοµένων στο Νοσοκοµείο Κρατουµένων Κορυδαλλού, τις άθλιες 

συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής στους χώρους του, την ανε�αρκή 

στελέχωση σε ιατρικό και νοσηλευτικό �ροσω�ικό, αλλά και τη διασφάλιση 

της υγείας των οροθετικών κρατουµένων �ου στέλνονται σωρηδόν στον 

Κορυδαλλό. 

Ολόκληρη η ερώτηση: 

«Η �ρόσφατη ε�ίσκεψη των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Β. Κατριβάνου, Τ. 

Κουράκη και Στ. Παναγούλη στις φυλακές Κορυδαλλού ως µελών της 

ειδικής µόνιµης Ε�ιτρο�ής Σωφρονιστικού Συστήµατος της Βουλής 

ανέδειξε, για µια ακόµη φορά, τη δραµατική κατάσταση στην ο�οία 

βρίσκεται το µεγαλύτερο σωφρονιστικό κατάστηµα της χώρας» αναφέρεται 

ειδικότερα στην ερώτηση των βουλευτών της αξιωµατικής αντι�ολίτευσης. 

«Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την υγειονοµική �ερίθαλψη των κρατουµένων, �ου 

ά�τεται της θεµελιώδους υ�οχρέωσης της Πολιτείας να �ροστατεύει τη ζωή 

και την υγεία τους, οι συνθήκες �ου ε�ικρατούν είναι χειρότερες α�ό �οτέ. 

»Στο νοσοκοµείο της φυλακής νοσηλεύονταν, την ηµέρα της ε�ίσκεψης των 

ανωτέρω βουλευτών, 209 κρατούµενοι, �αρότι η δυναµικότητά του 

�εριορίζεται στις 60 κλίνες. Ο υ�ερτρι�λασιασµός της χωρητικότητας 

εξηγείται α�ό το ότι οι νοσηλευόµενοι στοιβάζονται σε κουκέτες, αντί σε 

α�λά κρεβάτια, οι ο�οίες το�οθετούνται �ολύ κοντά η µία στην άλλη. 

»Την ίδια στιγµή, η στελέχωση του νοσοκοµείου είναι ανε�αρκής, αφού 

υ�ηρετούν µόλις δύο µόνιµοι ιατροί, κανένας ψυχολόγος και κά�οιοι 

εφηµερεύοντες �ου έρχονται για λίγες ώρες την εβδοµάδα. 

»Ε�ι�λέον, οι 128 (131 σήµερα) α�ό τους 209 νοσηλευόµενους ήταν 

οροθετικοί οι ο�οίοι στέλνονται στον Κορυδαλλό α�ό φυλακές όλης της 

χώρας, είτε έχουν νοσήσει είτε όχι, για να εκτίσουν εκεί ακόµα και το 

σύνολο της �οινής τους. 

»Σε τέτοιες συνθήκες συνωστισµού, όλες οι µεταδοτικές ασθένειες, α�ό 

ιώσεις και γρί�ες µέχρι η�ατίτιδες, εξα�λώνονται �ολύ γρήγορα». 

 

     

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Σύσταση ε)ιτρο)ής για ανταλλαγή κρατουµένων 

Ελλάδας-Αλβανίας, 21. 02. 2014 

 

Τη σύσταση κοινής ε�ιτρο�ής �ου θα εξετάσει και θα �ροωθήσει την 

ανταλλαγή κρατουµένων µεταξύ της Ελλάδας και της Αλβανίας α�οφάσισαν 



σε συνάντησή τους την Παρασκευή ο υ�ουργός ∆ικαιοσύνης Χαράλαµ�ος 

Αθανασίου και ο Αλβανός οµόλογος του Νασί� Νάκο. 

Κατά τη διάρκεια της ε�ίσκεψης �ραγµατο�οιήθηκε ευρεία σύσκεψη, στην 

ο�οία εκτός των δύο υ�ουργών συµµετείχαν υψηλόβαθµα στελέχη των δύο 

υ�ουργείων. 

Σύµφωνα µε ανακοίνωση του υ�ουργείου ∆ικαιοσύνης, οι δύο �λευρές 

αντήλλαξαν α�όψεις για την α�οτελεσµατικότερη λειτουργία των φυλακών 

των δύο χωρών, η δε αλβανική �λευρά ζήτησε τη συµβολή του ελληνικού 

υ�ουργείου ∆ικαιοσύνης σε τεχνικό ε�ί�εδο.  

Έµφαση δόθηκε στην �ροώθηση αλβανών κρατούµενων α�ό τις φυλακές της 

Ελλάδας στις φυλακές της γειτονικής χώρας και αντίστροφα. 

Στα ελληνικά σωφρονιστικά καταστήµατα κρατούνται σήµερα 2.850 

Αλβανοί.  

Οι δύο �λευρές α�οφάσισαν τη συγκρότηση κοινής ε�ιτρο�ής 

εµ�ειρογνωµόνων �ου θα µελετήσουν το ζήτηµα της µεταφοράς των 

κρατουµένων και στη συνέχεια θα υ�ογράψουν διµερή συµφωνία. 

«Ανταλλάξαµε α�όψεις για τα σωφρονιστικά συστήµατα των δύο χωρών και 

τη δυνατότητα µεταφοράς κρατουµένων υ�ηκόων µιας χώρας στη χώρα 

καταγωγής τους. ∆ηλαδή, αλβανών υ�ηκόων �ου εκτίουν �οινή φυλάκισης 

στη χώρα µας, να εκτίουν το υ�όλοι�ο της �οινή τους στις φυλακές της 

Αλβανίας και αντιστρόφως» δήλωσε µετά τη συνάντηση ο Χαράλαµ�ος 

Αθανασίου  

Α�ό την �λευρά του. ο αλβανός υ�ουργός ∆ικαιοσύνης σηµείωσε: «∆εν είναι 

τυχαίο �ου εγώ βρίσκοµαι σήµερα εδώ και ο κ. Βενιζέλος βρίσκεται σήµερα 

στην Αλβανία. Αυτό α�οδεικνύει ότι οι σχέσεις µας �λέον έχουν 

εντατικο�οιηθεί. Ε�ιθυµούµε να γίνουµε µέλος της ΕΕ και αναµφίβολα 

αυτό α�αιτεί την εκ�λήρωση κά�οιων όρων. Ασφαλώς τους όρους δεν θα 

µ�ορούσαµε να τους �ετύχουµε µόνοι µας» δήλωσε. 

Η συνάντηση �ραγµατο�οιήθηκε έ�ειτα α�ό �ρόσκληση του κ. Αθανασίου. 

Το υ�ουργείο σχεδιάζει τώρα να έρθει σε ε�αφή και µε άλλα κράτη των 

ο�οίων µεγάλος αριθµός υ�ηκόων κρατούνται σε ελληνικές φυλακές. 

 

ΥΓΕΙΑ 

 

� ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, Όλες οι νέες )αρεχόµενες υ)ηρεσίες των 

ΚΕΠ. 23. 02. 2014 

 

Ο υ�ουργός Εσωτερικών, Γιάννης Μιχελάκης, υ�έγραψε Κοινή Υ�ουργική 

Α�όφαση (Κ.Υ.Α.) µε την ο�οία διευρύνει τις �αρεχόµενες υ�ηρεσίες α�ό τα 

ΚΕΠ �ρος τους �ολίτες. 

Με την Α�όφαση αυτή, τα ΚΕΠ θα χορηγούν �λέον βεβαιώσεις, των ο�οίων 

τα στοιχεία έχουν α�οδεικτική δύναµη, ίση µε εκείνη των στοιχείων �ου 

�αρέχονται στο ∆ηµοτολόγιο του οικείου Ο.Τ.Α., Οικογενειακής 

Κατάστασης, Γέννησης, Οικογενειακής Κατάστασης για ΟΓΑ και 

Ιθαγένειας, µέσω ηλεκτρονικής �ρόσβασης στο Ολοκληρωµένο 

Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣΕ∆), �ου τηρείται στο Υ�ουργείο 

Εσωτερικών. 



Τα ΚΕΠ �αύουν �λέον να είναι α�λά Κέντρα ∆ιεκ�εραίωσης των αιτήσεων 

�ολιτών �ρος τους ∆ήµους για τα εν λόγω �ιστο�οιητικά, αλλά µέσω 

α�ευθείας �ρόσβασης στην Κεντρική Βάση ∆εδοµένων του ΥΠ.ΕΣ. (ΟΠΣΕ∆) 

θα εκτυ�ώνουν άµεσα τα έντυ�α βεβαιώσεων - �ιστο�οιητικών. 

Τέλος, ο υ�ουργός Εσωτερικών ευχαριστεί το Υ�ουργείο ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, διότι µέσω των ΚΕΠ, 

διευκολύνεται �εραιτέρω η εξυ�ηρέτηση των Πολιτών. 

 

 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, « Ανασφάλιστος ένας στους 3 Έλληνες», 
21.02.2014 

 

Ανασφάλιστος σχεδόν ένας στους τρεις Έλληνες, µην έχοντας �ρόσβαση στη 

δηµόσια υγεία, σύµφωνα µε στοιχεία �ου �αρουσίασαν οι Γιατροί του 

Κόσµου. Για ανύ�αρκτο �ια σύστηµα υγείας στη χώρα µας έκανε λόγο η 

�ρόεδρος των «Γιατρών του Κόσµου» Ελλάδας, Λιάνα Μαΐλλη. Σε 

συνέντευξη Τύ�ου, στο �λαίσιο διεθνούς συνάντησης, �ου �ραγµατο�οιούν 

σήµερα και αύριο στην Αθήνα οι �ρόεδροι, οι διευθυντές και τα στελέχη των 

«Γιατρών του Κόσµου» α�ό τις 14 χώρες ό�ου δραστηριο�οιούνται, η 

�ρόεδρος των «Γιατρών του Κόσµου» Ελλάδας, Λιάνα Μαΐλλη, ε�ισήµανε 

ότι “η Ελλάδα βρίσκεται σε �ολύ ακραία κατάσταση, λόγω των �ερικο�ών 

στην υγεία”. 

“Στη χώρα µας δεν υφίσταται �ια σύστηµα υγείας” εί�ε και τόνισε ότι 

�ερί�ου τρία εκατοµµύρια Έλληνες �ολίτες είναι ανασφάλιστοι. 

Συγκεκριµένα σύµφωνα µε τα στοιχεία της οργάνωσης το 28% του 

συνολικού �ληθυσµού ήταν ανασφάλιστοι στα τέλη του 2013. 

Ενδεικτικά ανέφερε ενδεικτικά ότι µία ανασφάλιστη έγκυος χρειάζεται 650 

ευρώ για �ρογεννητικό έλεγχο, 650 ευρώ για φυσιολογικό τοκετό και 1.200 

ευρώ για καισαρική, ενώ αντίστοιχα, ο βασικός εµβολιασµός ενός �αιδιού 

κοστίζει 1.400 ευρώ. 

∆ραµατική η κατάσταση και στην Ισ�ανία ό�ου υ�ολογίζεται ότι το 16% του 

�ληθυσµού δεν έχει �ρόσβαση σε φάρµακα. Συγκεκριµένα υ�ολογίζεται ότι 

873.000 άτοµα έχουν α�οκλειστεί α�ό το δηµόσιο σύστηµα υγείας, ενώ η 

κυβέρνηση µειώνει τα έξοδα για την υγεία στα 7 δισ. ευρώ. Αυτό είχε ως 

α�οτέλεσµα την �εριθωριο�οίηση όσων δεν ήταν ασφαλισµένοι, ενώ τα 

φάρµακα για σοβαρές ασθένειες δίνονται µόνο σε όσους έχουν ασφάλιση. 

Στη Γαλλία, �ερί�ου 200.000 άτοµα δεν έχουν δικαίωµα στην ιατρική 

�ερίθαλψη, ενώ στη Γερµανία, η υγεία των µεταναστών, των ανασφάλιστων 

εγκύων και �αιδιών βρίσκεται σε κίνδυνο α�ό την �εριορισµένη �ρόσβασή 

τους στο σύστηµα υγείας. Οι εκ�ρόσω�οι των «Γιατρών του Κόσµου» 

ζήτησαν να υ�άρξουν ανοιχτά συστήµατα υγείας για όλους, ε�ισηµαίνοντας 

ότι «η υγεία δεν είναι εµ�όρευµα», ενώ εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους 

στους �ολίτες της Ελλάδας, ό�ου το σύστηµα υγείας αντιµετω�ίζει τα 

σοβαρότερα �ροβλήµατα, λόγω της οικονοµικής κρίσης. 

 

 

 



� REAL, Αύξηση της νοσηλευτικής κίνησης κατά 30% λέει η 
ΟΕΝΓΕ, 20. 02. 2014 

 

Την κατακόρυφη αύξηση της νοσηλευτικής κίνησης στα νοσοκοµεία µετά 

την αναστολή λειτουργίας των µονάδων υγείας του ΕΟΠΥΥ και την 

αδυναµία των νοσοκοµείων να αντε�εξέλθουν, υ�ογραµµίζει, σε δήλωσή 

του, ο �ρόεδρος της Οµοσ�ονδίας Ενώσεων Νοσοκοµειακών Γιατρών 

Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), ∆ηµήτρης Βαρνάβας. 

«Μετά το λουκέτο στον ΕΟΠΥΥ εκτρέ�ονται κάθε µήνα στα νοσοκοµεία 1,8 

εκατ. ραντεβού, αυξάνοντας κατακόρυφα τη νοσηλευτική κίνηση κατά 30%. 

Πρόκειται για τροµακτικό φόρτο εργασίας, τον ο�οίο τα α�οψιλωµένα α�ό 

�ροσω�ικό και �όρους νοσοκοµεία αδυνατούν να αντιµετω�ίσουν, µε 

α�οτέλεσµα α�ερίγρα�τη ταλαι�ωρία αλλά και κίνδυνο για τη ζωή των 

ασθενών» αναφέρει ο κ. Βαρνάβας. 

Ο�ως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύµφωνα µε στοιχεία της ΟΕΝΓΕ 

καταγράφονται αναµονές οκτώ ωρών στα ε�είγοντα, ενώ η αναµονή στα 

τακτικά �εριστατικά φτάνει σε αρκετές �ερι�τώσεις το ένα έτος. 

Εάν χρονίσει αυτή η κατάσταση, ε�ισηµαίνει ο κ. Βαρνάβας, τότε θα γίνει 

µη αναστρέψιµη και όλοι οι δείκτες υγείας θα ε�ιδεινωθούν δραµατικά. Ο 

�ρόεδρος της ΟΕΝΓΕ θεωρεί ε�ιτακτική ανάγκη να υ�άρξει αλλαγή 

�ολιτικής στον χώρο της υγείας «αλλιώς» ό�ως υ�ογραµµίζει «σε λίγους 

µήνες θα κάνουµε λόγο για υγειονοµική γενοκτονία του ελληνικού λαού». 

 


