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ΑµεΑ 

 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, Προσβασιµότητα, τέλος, 24.05.2014 

 

Συγκέντρωση διαµαρτυρίας �ραγµατο�οίησαν χθες φοιτητές ΑµεΑ και µέλη 

της Οµάδας Προσβασιµότητας, έξω α�ό το κτήριο διοίκησης του ΑΠΘ, 

ζητώντας να δοθεί λύση στα �ροβλήµατα κινητικότητας και 

�ροσβασιµότητας �ου αντιµετω�ίζουν στο �ανε�ιστήµιο. 

Οι δυσκολίες �ρόσβασης στο Αριστοτέλειο Πανε�ιστήµιο Θεσσαλονίκης 

στερούν τη συµµετοχή των φοιτητών µε ανα�ηρία στην ακαδηµαϊκή ζωή. 

Συγκεκριµένα, τα µέλη της οµάδας Προσβασιµότητας ζήτησαν να 

λειτουργήσουν �λήρως τα δύο βαν �ου διαθέτει το Πανε�ιστήµιο για τις 

µετακινήσεις των φοιτητών µε ανα�ηρία στις σχολές τους, και τα ο�οία 

τέθηκαν ουσιαστικά σε αχρηστία εξαιτίας της κακοσυντήρησης α�ό τις 

�ερικο�ές δα�ανών. Τα δύο βαν λειτουργούσαν α�ό τις 07.30 έως τις 21.00, 

για να εξυ�ηρετούν 25 φοιτητές ΑµεΑ, ενώ σήµερα λειτουργεί µετά βίας το 

ένα, όχι καθηµερινά, α�ό τις 07.30 έως τις 12.30 για µόλις 12 φοιτητές. Οι 

υ�όλοι�οι φοιτητές ΑµεΑ είτε αναγκάζονται να �ληρώσουν τα ειδικά ταξί 

είτε µεταφέρονται α�ό συγγενικά �ρόσω�α, όταν αυτό είναι εφικτό. 

Εθελοντές συνοδοί φοιτητές του �ρογράµµατος Προαγωγής Αυτοβοήθειας 

υ�οστήριξαν ότι ο αριθµός των φοιτητών ΑµεΑ είναι �ολύ µεγαλύτερος και 

οι ανάγκες δεν καλύ�τονται µε τα δύο βαν. Σύµφωνα µε την Οµάδα 

Προσβασιµότητας, η �ληρωµή των οδηγών των ειδικών βαν, για τις 

καθηµερινές τους υ�ερωρίες, γινόταν µε συµβάσεις, οι ανανεώσεις των 

ο�οίων ήταν µετέωρες και �ραγµατο�οιούνταν µε σηµαντικές 

καθυστερήσεις. 

Η συγκεκριµένη Οµάδα συστάθηκε �ριν α�ό δύο χρόνια α�ό φοιτητές ΑµεΑ 

και φοιτητές εθελοντές συνοδούς, µε στόχο να �ροωθήσει και να δώσει λύση 

σε τέτοιου είδους �ροβλήµατα. Βασική ε�ιδίωξη ήταν η διευκόλυνση αυτών 

των ατόµων, λόγω των δυσκολιών �ου αντιµετω�ίζουν κυρίως στη µεταφορά 

τους α�ό και �ρος το Πανε�ιστήµιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 



∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΣτΕ: Συνταγµατικό και µη αντίθετο στην 

ευρω1αϊκή νοµοθεσία το κλείσιµο της ΕΡΤ, 24.05.2014 

 

Με την υ�' αριθµ. 1901/2014 α�όφασή της, η Ολοµέλεια του Συµβουλίου 

της Ε�ικρατείας (µε �λειοψηφία 15 υ�έρ και 10 κατά) έκρινε 

«συνταγµατικό, νόµιµο και µη αντίθετο στην ευρω�αϊκή νοµοθεσία», το 

κλείσιµο της ΕΡΤ, τη 12η Ιουνίου του 2013. 

Ειδικότερα, η Ολοµέλεια του ΣτΕ α�έρριψε την αίτηση της «Πανελλήνιας 

Οµοσ�ονδίας Συλλόγων Προσω�ικού Ε�ιχειρήσεων Ραδιοφωνίας - 

Τηλεόρασης» (ΠΟΣΠΕΡΤ) και του �ρόεδρου της Παναγιώτη Καλφαγιάννη. 

Η �ολυσέλιδη α�όφαση της Ολοµέλειας του ΣτΕ, µε �ρόεδρο τον Σωτήρη 

Ρίζο και εισηγητή το σύµβουλο Ε�ικρατείας Κωνσταντίνο Κουσούλη, κάνει 

µια µακροσκελή αναδροµή α�ό το 1930 στην ιστορική �ορεία της 

Ελληνικής Ραδιοφωνίας, η ο�οία µε την �άροδο των ετών ε�εκτάθηκε και 

στην τηλεόραση. Ακόµη, αναφέρεται ότι α�ό τον Ιούλιο του 2011, σύµφωνα 

µε το �ρόγραµµα οικονοµικής �ροσαρµογής της Ελλάδος, οι σταθµοί 

δηµόσιας τηλεόρασης �εριελήφθησαν στον σχεδιασµό κατάργησης, 

συγχώνευσης ή εξυγίανσης «µη α�αραίτητων δηµοσίων φορέων»». Ε�ίσης, οι 

σύµβουλοι Ε�ικρατείας α�οφάνθηκαν ότι α�ό τις Συνταγµατικές ε�ιταγές 

(άρθρο 15) «δεν �ροκύ�τει ότι ε�ιβάλλεται η λειτουργία δηµόσιου φορέα 

ραδιοτηλεοράσης». 

Σύµφωνα µε τη δικαστική α�όφαση, ο νοµοθέτης «έχει την ευχέρεια, 

συνεκτιµώντας την οικονοµική δυνατότητα του κράτους σε κάθε 

συγκεκριµένη χρονική �ερίοδο, να ε�ιλέξει αν, µε κριτήριο την 

α�οτελεσµατική εφαρµογή των συνταγµατικών ε�ιταγών για τη 

ραδιοτηλεόραση, είναι αναγκαίο και δυνατόν να ιδρυθεί δηµόσιος φορέας 

ραδιοτηλεόρασης». 

Προσθέτουν οι δικαστές ότι «σε �ερί�τωση κατά την ο�οία ε�ιλεγεί η 

ίδρυση δηµόσιου φορέα ραδιοτηλεόρασης, σύµφωνα µε το Σύνταγµα αυτός 

ε�ιβάλλεται να έχει �λουραλιστική δοµή, να οργανώνεται µε τρό�ο �ου 

α�οτρέ�ει κυβερνητικές και κοµµατικές ε�ιρροές και λειτουργεί αυστηρά 

µε βάση της αρχές της αντικειµενικότητας, της αµεροληψίας και της 

�ολυφωνίας». 

Η Ολοµέλεια υ�ογραµµίζει ότι η κατάργηση της ΕΡΤ έγινε, �έραν των 

δηµοσιονοµικών λόγων, µε σκο�ό να ιδρυθεί νέος φορέας δηµόσιας 

τηλεόρασης, σύµφωνα µε τον νόµο 4173/2013, ενώ µέχρι τη λειτουργία του 

νέου φορέα, άρχισε να λειτουργεί µεταβατικός φορέας δηµόσιας τηλεόρασης. 

Αντίθετα, δέκα σύµβουλοι Ε�ικρατείας µειοψήφησαν υ�οστηρίζοντας ότι η 

κατάργηση της ΕΡΤ και των θυγατρικών της �ροσκρούει στο άρθρο 15 του 

Συντάγµατος. Η µειοψηφία των 10, µεταξύ των άλλων, αναφέρει ότι «ο 



νοµοθέτης δεν ε�ιτρέ�εται να καταργήσει το φορέα της δηµόσιας 

ραδιοτηλεόρασης και δη ε�' αόριστον». Μάλιστα, �ροσθέτουν οι δέκα, «η 

υ�οχρέωση αυτή του νοµοθέτη, συνα�τόµενη και µε την τήρηση της αρχής 

της συνεχούς λειτουργίας της δηµόσιας υ�ηρεσίας, καθίσταται ακόµη 

εντονότερη στην �ροκειµένη �ερί�τωση, λόγω του ότι οι ιδιωτικοί φορείς 

ραδιοτηλεόρασης λειτουργούν �αρανόµως µέχρι σήµερα µε την ανοχή της 

Πολιτείας». 

Παράλληλα, η Ολοµέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι η κατάργηση της ΕΡΤ «δεν 

�αραβιάζει το άρθρο 10 της ΕΣ∆Α και ειδικά όταν καταργήθηκε για να 

ιδρυθεί νέος φορέας δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης. Ούτε �ροσκρούει η 

κατάργηση αυτή στον Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρω�αϊκής 

Ένωσης και στην Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρω�αϊκής Ένωσης 

(�ρωτόκολλο 29 σχετικά µε το σύστηµα δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης στα 

κράτη µέλη). 

Το ΣτΕ οµόφωνα έκρινε ότι τόσο ο νόµος για τις οµαδικές α�ολύσεις (Ν. 

1387/19830), όσο και η ευρω�αϊκή οδηγία 75/129/ΕΟΚ �ου αφορά και �άλι 

τις οµαδικές α�ολύσεις, δεν καταλαµβάνει εργαζόµενους «�ου 

α�ασχολούνται σε οργανισµούς δηµοσίου δικαίου �ου ασκούν δηµόσια 

εξουσία». 

Κατά συνέ�εια, τονίζεται στην α�όφαση της Ολοµέλειας, οι νοµοθετικές 

διατάξεις (Ευρω�αϊκές και εθνικές) «�ερί ελέγχου των οµαδικών α�ολύσεων 

δεν εφαρµόζονται στο �ροσω�ικό �ου α�ασχολείται σε ε�ιχειρήσεις ή 

εκµεταλλεύσεις του ∆ηµοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠ∆∆, �ου ασκούν 

δηµόσια εξουσία εξυ�ηρετώντας δηµόσιο σκο�ό». 

 

Ε�οµένως, καταλήγει η Ολοµέλεια, «η ΕΡΤ εξαιρείται α�ό την εφαρµογή 

τόσο της οδηγίας για τις οµαδικές α�ολύσεις, όσο και του νόµου 1387/1983». 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Ο Άρειος Πάγος α1έρριψε το αίτηµα για 

«1άγωµα» της α1όφασης για τις καθαρίστριες, 23.05.2014 

Ο αρεο�αγίτης υ�ηρεσίας του Αρείου Πάγου α�έρριψε την αίτηση του 

υ�ουργείου Οικονοµικών �ου ζητούσε να εκδοθεί �ροσωρινή διαταγή µε 

την ο�οία να «�αγώνει» η α�όφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, �ου 

δικαίωνε τις καθαρίστριες του υ�ουργείου Οικονοµικών. Παράλληλα, το 

υ�ουργείο Οικονοµικών κατέθεσε αίτηµα αναστολής της α�όφασης του 

Πρωτοδικείου µε την ο�οία δικαιώθηκαν οι καθαρίστριες και ο Άρειος 

Πάγος �ροσδιόρισε να συζητηθεί το αίτηµα αυτό στις 10 Ιουνίου 

2014. Ακόµη, το υ�ουργείο Οικονοµικών κατέθεσε και αίτηµα αναίρεσης 
της ε�ίµαχης α�όφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

 



� TVXS, Αντισυνταγµατική η ιδιωτικο1οίηση της ΕΥ∆ΑΠ 

σύµφωνα µε το ΣτΕ, 21.05.2014 

 

Αντισυνταγµατική έκρινε την ιδιωτικο�οίηση της ΕΥ∆ΑΠ η ολοµέλεια του 

Συµβουλίου της Ε�ικρατείας (ΣτΕ), µε την υ�' αριθµ. 1906/2014 α�όφασή 

της.  

Συγκεκριµένα, η Ολοµέλεια του ΣτΕ έκανε δεκτή την αίτηση κατοίκων της 

Αθήνας, οι ο�οίοι ζητούσαν να ακυρωθεί η κυβερνητική α�όφαση µε την 

ο�οία µεταβιβάστηκε, χωρίς αντάλλαγµα, α�ό το ελληνικό ∆ηµόσιο στο 

Ταµείο Αξιο�οίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ∆) το 

34,033% του µετοχικού κεφαλαίου (36.245.240 µετοχές) της ΕΥ∆ΑΠ.  

Ό�ως αναφέρεται στη δικαστική α�όφαση, η µετατρο�ή της ΕΥ∆ΑΠ σε 

ιδιωτική ε�ιχείρηση είναι αντίθετη στα άρθρα 5 και 21 του Συντάγµατος, 

�ου ε�ιβάλουν τη µέριµνα του κράτους για την υγεία των �ολιτών, αλλά και 

κατοχυρώνεται το δικαίωµα στην �ροστασία της υγείας.  

Στην α�όφαση σηµειώνεται ότι ο χαρακτήρας της δηµόσιας ε�ιχείρησης 

«αναιρείται στην �ερί�τωση της α�οξενώσεως του Ελληνικού ∆ηµοσίου α�ό 

τον έλεγχο της ΑΕ διά του µετοχικού κεφαλαίου, ήτοι της α�οξενώσεώς του 

α�ό εκείνο το �οσοστό των µετοχών �ου εξασφαλίζει τα ιδιοκτησιακά 

δικαιώµατα».  

«Η κατ' ουσίαν µετατρο�ή της δηµόσιας ε�ιχειρήσεως σε ιδιωτική, �ου 

λειτουργεί µε γνώµονα το κέρδος, καθιστά αβέβαιη τη συνέχεια της εκ 

µέρους της �αροχής �ροσιτών υ�ηρεσιών κοινής ωφέλειας και δη υψηλής 

�οιότητας, η ο�οία δεν εξασφαλίζεται �λήρως µε την κρατική ε�ο�τεία» 

σηµειώνεται. 

Η α�όφαση αναφέρει ε�ίσης ότι «οι υ�ηρεσίες της ΕΥ∆ΑΠ �αρέχονται 

µονο�ωλιακώς, σε µεγάλο �ληθυσµό, διαβιούντα υ�ό δυσµενείς οικιστικές 

συνθήκες στον �εριορισµένο χώρο της Αττικής, α�ό δίκτυα �ου είναι 

µοναδικά στην �εριοχή και ανήκουν στα �άγια �εριουσιακά στοιχεία της 

εταιρείας» και �ροστίθεται: «Συνίστανται, δε, οι υ�ηρεσίες αυτές στην 

ύδρευση και α�οχέτευση �ου είναι αναγκαίες για την υγιεινή διαβίωση και 

ιδίως στην �αροχή του �όσιµου ύδατος, φυσικού αγαθού α�αραίτητου για 

την ε�ιβίωση, �ου καθίσταται σ�ανιότερο συν τω χρόνω». 

Ε�ίσης, στη δικαστική α�όφαση ε�ισηµαίνεται: «Αβεβαιότητα ως �ρος τη 

συνέχεια της �αροχής �ροσιτών υ�ηρεσιών κοινής ωφελείας µε αυτόν τον 

βαθµό αναγκαιότητας, δεν συγχωρείται α�ό το άρθρο 5 του Συντάγµατος» 

ειδικότερα µετά το α�ό 6.4.2001 ψήφισµα της Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής και 

«κατοχυρώνει το δικαίωµα στην �ροστασία της υγείας, καθώς και στο άρθρο 

21 �αράγραφος 3, �ου ορίζει ότι το κράτος µεριµνά για την υγεία των 

�ολιτών». 

Εξάλλου, η Ολοµέλεια αναφέρει ότι «η α�οξένωση του Ελληνικού ∆ηµοσίου 

α�ό την �λειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, του ο�οίου 



η διατήρηση είναι αναγκαία για να µη µετατρα�εί η δηµόσια ε�ιχείρηση σε 

ιδιωτική, συνιστά �αράβαση των άρθρων 5 �αρ. 5 και 21 �αρ. 3 του 

Συντάγµατος». 

Παράλληλα, µε άλλη α�όφαση της Ολοµέλειας, α�ορρίφθηκε ως 

εκ�ρόθεσµη η αίτηση της Οµοσ�ονδίας Εργαζοµένων της ΕΥ∆ΑΠ. Τέλος, µε 

άλλες α�οφάσεις, α�ορρίφθηκαν αιτήσεις του Σωµατείου Εργαζοµένων 

Εταιρείας Υδρεύσεως - Α�οχετεύσεως Θεσσαλονίκης, της Οµοσ�ονδίας 

Υ�αλλήλων Λιµένων Ελλάδος και κατοίκων της συµ�ρωτεύουσας. Οι 

αιτήσεις α�ορρίφθηκαν, άλλες γιατί το καταστατικό των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων δεν τους �αρείχε το δικαίωµα και άλλες ε�ειδή δεν 

νοµιµο�οιηθήκαν οι δικηγόροι τους. 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

� KΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Μαθητές γίνονται διαδικτυακοί µέντορες 

κατά του bullying, 23.05.2014 

 

Είναι �άντα �ιο εύκολο να µιλήσεις σε κά�οιον της ηλικίας σου. Αυτή είναι 

η βασική αρχή του �ρογράµµατος BeatBullying για την αντιµετώ�ιση της 

διαδικτυακής βίας, �ου ε�ιτρέ�ει στα �αιδιά-θύµατα �αρενόχλησης στο 

Ιντερνετ να αναζητούν υ�οστήριξη α�ό συνοµηλίκους τους και µάλιστα στο 

�λέον οικείο γι’ αυτά online �εριβάλλον. 

Το �ρόγραµµα, �ου «τρέχει» ήδη σε �ολλές χώρες του εξωτερικού, �ρόκειται 

να υλο�οιηθεί α�ό την ερχόµενη σχολική χρονιά και στη χώρα µας, µε 

ευθύνη του Κέντρου Μέριµνας Οικογένειας Παιδιού (ΚΜΟΠ) σε 

συνεργασία µε την οργάνωση «ΒeatBullying UK» και τη χρηµατοδότηση του 

ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος». Σε �ρώτη φάση, στο �ρόγραµµα θα 

συµµετέχουν δέκα σχολεία του ∆ήµου Πειραιά. Οµάδα 20 µαθητών ηλικίας 

11-17 ετών α�ό κάθε σχολείο θα εκ�αιδευτούν α�ό συµβούλους του ΚΜΟΠ 

ώστε να γίνουν «διαδικτυακοί µέντορες». Θα χρησιµο�οιηθεί το ειδικό 

εκ�αιδευτικό υλικό της διεθνούς οργάνωσης, το ο�οίο είναι βασισµένο στη 

διαδραστική διδασκαλία (στην ελληνική). Στη συνέχεια, µέσω της 

ιστοσελίδας beatbullying.org, οι µέντορες θα �ροσφέρουν εθελοντικά τον 

χρόνο και τις γνώσεις τους ώστε να βοηθήσουν τους συνοµηλίκους τους να 

ξε�εράσουν το ό�οιο �ρόβληµα αντιµετω�ίζουν. Ακόµα και στο �ιλοτικό 

στάδιο, η υ�ηρεσία θα είναι �ροσβάσιµη α�’ όλους τους µαθητές, 

ανεξάρτητα εάν το σχολείο τους συµµετέχει στο �ρόγραµµα. 

«Η αύξηση της βίας µεταξύ �αιδιών, η θυµατο�οίηση, ο ενδοσχολικός 

εκφοβισµός και η διαδικτυακή βία είναι σοβαρά �ροβλήµατα �ου 

αντιµετω�ίζουν οι νέοι τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ειδικά η 

διαδικτυακή βία, φαινόµενο σχετικά νέο, α�αιτεί ειδική αντιµετώ�ιση», 

αναφέρει στην «Κ» η κ. Αντωνία Τορρένς, �ρόεδρος του ΚΜΟΠ. «Η 



δυσκολία διάγνωσης του �ροβλήµατος α�ό το οικογενειακό και σχολικό 

�εριβάλλον, η �εριορισµένη γνώση νέας τεχνολογίας α�ό �ολλούς γονείς 

και η αδυναµία κατάλληλης και έγκαιρης �αρέµβασης, συχνά έχουν ως 

α�οτέλεσµα µια �εριορισµένης έκτασης βία να λάβει τελικά �ολύ 

µεγαλύτερες διαστάσεις». 

Ο�ως λέει, στο Ηνωµένο Βασίλειο, έως τα µέσα του 2012, 6.200 �αιδιά 

έλαβαν την εκ�αίδευση του συµβούλου µε �ολύ θετικές ε�ι�τώσεις στην 

κατα�ολέµηση της βίας γενικά και της διαδικτυακής ειδικότερα. Στα 

σχολεία ό�ου εφαρµόστηκε το �ρόγραµµα οι α�οβολές µειώθηκαν κατά 31%, 

οι αδικαιολόγητες α�ουσίες (οι γνωστές «κο�άνες») κατά 27%, ενώ τα βίαια 

ε�εισόδια µέσα στο σχολείο �εριορίστηκαν κατά 73%. Παράλληλα, τα �αιδιά 

�ου εκ�αιδεύτηκαν ως σύµβουλοι θεώρησαν ότι η εκ�αίδευσή τους 

συνέβαλε στη µεταβολή της στάσης τους ως �ρος το σχολείο και στη 

βελτίωση της αυτοεκτίµησής τους. 

Για την κατα�ολέµηση του εκφοβισµού, online και offline, δεκάδες 

οργανώσεις α�’ όλη την Ευρώ�η ενώνουν τις δυνάµεις τους διοργανώνοντας 

στις 11 Ιουνίου την �ρώτη �ανευρω�αϊκή διαδικτυακή �ορεία κατά του 

bullying. Παιδιά, γονείς, δάσκαλοι αλλά και γνωστές �ροσω�ικότητες α�ό 

διάφορους χώρους θα «�αρελάσουν» α�ό µεγάλες ιστοσελίδες, µεταφέροντας 

το µήνυµα κατά του εκφοβισµού. Κοινά αιτήµατα, η θέσ�ιση νέων νόµων 

για την �ροστασία του δικαιώµατος των �αιδιών να ζουν χωρίς τον φόβο του 

εκφοβισµού και η διάθεση 77 εκατ. ευρώ για την �ροστασία των �αιδιών α�ό 

αυτούς τους κινδύνους. Πληροφορίες στο bigmarch.beatbullying.org. 

 

� Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Λουκέτα σε σχολεία, 

«σαρδέλες» οι µαθητές, 21.05.2014 

 

Οι συγχωνεύσεις σχολικών µονάδων �ου �ροωθεί το υ�ουργείο Παιδείας 

έχουν �ροκαλέσει έντονες αντιδράσεις, τόσο σε συλλόγους γονέων και 

κηδεµόνων και συλλόγους εκ�αιδευτικών όσο και σε το�ικές �αρατάξεις και 

οργανώσεις. Το διευρυµένο ωράριο και η συνε�ακόλουθη κατάργηση του 

ολοήµερου σχολείου, ο µεγάλος αριθµός των χαµένων οργανικών θέσεων, 

κυρίως α�ό την ενισχυτική διδασκαλία, τις ξένες γλώσσες και τη φυσική 

αγωγή, οι ο�οίες θα καλυφθούν α�ό ωροµίσθιους εκ�αιδευτικούς, όταν και 

αν αυτοί κληθούν, καθώς και η δηµιουργία �ολυάριθµων τµηµάτων είναι 

ορισµένες α�ό τις συνέ�ειες της εφαρµογής των συγχωνεύσεων.  

Παραδείγµατα 

1 Στην �εριοχή του Ζωγράφου οι συγχωνεύσεις �ου θα ισχύσουν α�ό τη νέα 

σχολική χρονιά αφορούν ουσιαστικά την κατάργηση τεσσάρων σχολικών 

µονάδων. Πιο αναλυτικά σχεδιάζεται: 

Στα ∆ηµοτικά Σχολεία 4ο και 10ο Ζωγράφου (10θέσιο και 10θέσιο) να γίνει 

14θέσιο. 



Στα ∆ηµοτικά Σχολεία 3ο και 9ο Ζωγράφου (8θέσιο και 7θέσιο) να γίνει 

15θέσιο. 

Στα ∆ηµοτικά Σχολεία 7ο και 8ο Ζωγράφου (9θέσιο και 8θέσιο) να γίνει 

15θέσιο. 

Στα ∆ηµοτικά Σχολεία 12ο και 15ο Ζωγράφου (12θέσιο και 8θέσιο) να γίνει 

15θέσιο. 

Κάτι τέτοιο σηµαίνει αυτόµατα ότι θα χαθούν �ολλές θέσεις εργασίας. Το 

µέλλον των εκ�αιδευτικών φαντάζει ζοφερό, καθώς -ό�ως µας λέει ο Σ�ύρος 

Ζουµ�ός, �ρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του 3ου 

∆ηµοτικού σχολείου Ζωγράφου- «µε την αξιολόγηση είτε θα κριθούν 

ακατάλληλοι και θα α�ολυθούν είτε θα καλύ�τουν ανάγκες ό�ου και ό�οτε 

τους ζητηθεί». Την ίδια στιγµή, κάνει λόγο για δηµιουργία τµηµάτων έως 

και 30 �αιδιών, γεγονός �ου οδηγεί στην �εραιτέρω υ�οβάθµιση της 

�αρεχόµενης �αιδείας. 

Οι αντιδράσεις των �αρατάξεων στου Ζωγράφου είναι µαζικές, ενώ µε 

ανακοινώσεις τους καταγγέλλουν την �ρακτική των συγχωνεύσεων. 

Μάλιστα, ο δήµαρχος Ζωγράφου, Κώστας Καλλίρης, σε σχετική του δήλωση 

έκανε λόγο για «οµόφωνη α�όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε 

την ο�οία δεν θα υ�άρξει καµία µεταβολή στις σχολικές µονάδες του δήµου 

µας κατά το ε�όµενο σχολικό έτος 2014-2015». 

2 Στην Ανω Κυψέλη συγχωνεύονται το 33ο ∆ηµοτικό Σχολείο µε το 78ο και, 

ό�ως µας ενηµερώνει η Βαγγελιώ Καρυώτη, �ρόεδρος του Συλλόγου Γονέων 

και Κηδεµόνων του 78ου ∆ηµοτικού, αυτό θα σηµάνει αυτόµατα -�έραν 

όλων των άλλων- και µείωση της χρηµατοδότησης: «Και άντε και �ήρε ο 

σύλλογος τον �ροτζέκτορα. Καθηγητή �ώς θα φέρει;». Μάλιστα τονίζει ότι, 

αντίθετα µε τον �ρώην δήµαρχο Ζωγράφου, ο κ. Καµίνης δεν έχει �άρει 

καµία θέση ε�ί του θέµατος. Ο σύλλογος καλεί τους γονείς να κλείσουν 

αύριο το σχολείο, �ροκειµένου να ενηµερωθούν �εραιτέρω για τον 

αντίκτυ�ο �ου έχουν οι συγχωνεύσεις.  

Κινητο�οιήσεις 

Σε συγκέντρωση διαµαρτυρίας �ροχωρούν σήµερα η Ενωση Συλλόγων 

Γονέων και Κηδεµόνων ∆ήµου Ζωγράφου και οι µαζικοί φορείς της 

εκ�αίδευσης, στις 14.00, έξω α�ό τα γραφεία της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης 

Εκ�αίδευσης Αττικής, την ίδια στιγµή �ου η ΟΛΜΕ καλεί µε τη σειρά της 

σε �αράσταση διαµαρτυρίας στις 13.00 έξω α�ό το υ�ουργείο Παιδείας και 

Θρησκευµάτων.  

Προκειµένου, µάλιστα, να είναι µαζικότερη η συγκέντρωση και να 

καλύ�τονται για όλο το εργασιακό τους ωράριο οι εκ�αιδευτικοί �ου 

ε�ιθυµούν να συµµετέχουν στην κινητο�οίηση, η ∆ιδασκαλική Οµοσ�ονδία 

Ελλάδας (∆ΟΕ) έχει κηρύξει στάση εργασίας για τις τρεις τελευταίες ώρες 

του �ρωινού και τις τρεις �ρώτες ώρες του α�ογευµατινού κύκλου. 



 Για το ίδιο ζήτηµα, η Ανώτατη Συνοµοσ�ονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας 

(ΑΣΓΜΕ) καλεί σε συγκέντρωση διαµαρτυρίας τις ενώσεις-µέλη της και τους 

συλλόγους γονέων, την ερχόµενη Τρίτη 27 Μαΐου στις 14.30, έξω α�ό το 

υ�ουργείο Παιδείας. 

 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Ανθρω1ιστική βοήθεια α1ό την Ελλάδα 

στους κατοίκους της Σερβίας, 22.05.2014 

 

Ανθρω�ιστική βοήθεια, ρουχισµός, είδη �ρώτης ανάγκης, τρόφιµα, φάρµακα 

για τους δεκάδες χιλιάδες �ληµµυρο�αθείς της γειτονικής Σερβίας 

συγκεντρώνονται στη Βόρεια Ελλάδα, συγκεκριµένα στη Θεσσαλονίκη και 

στην Κατερίνη, α�’ ό�ου και η φωτογραφία, αλλά και στην Αθήνα. 

Ανθρω�ιστική βοήθεια, ρουχισµός, είδη �ρώτης ανάγκης, τρόφιµα, φάρµακα 

για τους δεκάδες χιλιάδες �ληµµυρο�αθείς της γειτονικής Σερβίας 

συγκεντρώνονται στη Βόρεια Ελλάδα, συγκεκριµένα στη Θεσσαλονίκη και 

στην Κατερίνη, α�’ ό�ου και η φωτογραφία, αλλά και στην Αθήνα. 

Ενα ζευγάρι µε ένα νεογέννητο µωρό στο καρότσι διασχίζει την �ύλη της 

�ρεσβείας της ∆ηµοκρατίας της Σερβίας στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας, 

µεταφέροντας ένα µεγάλο χαρτοκιβώτιο. Θα ακολουθήσει µια µεσόκο�η 

κυρία �ου έρχεται να αφήσει µια τσάντα, ένας άντρας �ου θα φέρει τρεις 

κούτες µε το αυτοκίνητό του. Η ροή του κόσµου είναι σταθερή. Οι 

υ�άλληλοι της �ρεσβείας �αραλαµβάνουν τα �ακέτα και τα µεταφέρουν στο 

εσωτερικό του νεοκλασικού, σε ένα δωµάτιο �ου κοντεύει να γεµίσει. 

Α�ό χθες το �ρωί δεκάδες �ολίτες, Ελληνες αλλά και Σέρβοι �ου ζουν στην 

Ελλάδα, αντα�οκρίνονται στην έκκληση για συγκέντρωση ανθρω�ιστικής 

βοήθειας για τους δεκάδες χιλιάδες �ληµµυρο�αθείς της γειτονικής µας 

χώρας. Ανάλογες κινήσεις έχουν οργανωθεί και στη Βόρεια Ελλάδα, ό�ου οι 

δεσµοί µε τη Σερβία, οικονοµικοί αλλά κυρίως συναισθηµατικοί, είναι 

ακόµα �ιο ισχυροί. «Ε�ικοινωνούν µαζί µας α�ό όλη την Ελλάδα, ο κόσµος 

ενδιαφέρεται να µάθει �ώς µ�ορεί να βοηθήσει», λέει στην «Κ» η Ιρένα 

Σάρατς, εκ�ρόσω�ος της σερβικής �ρεσβείας για �ολιτικά θέµατα, τον 

�ολιτισµό και τα µέσα ενηµέρωσης. «Πάντα στις δύσκολες στιγµές οι 

Ελληνες είναι δί�λα µας. Είναι αυτός ο ιδιαίτερος δεσµός �ου υ�άρχει 

ανάµεσα στις δύο χώρες». 

Ο�ως αναφέρει η κ. Σάρατς, τουλάχιστον 25.000 άνθρω�οι έχουν 

µετακινηθεί α�ό τις εστίες τους εξαιτίας των �ληµµυρών. «∆εν ξέρουµε 

ακόµα �όσα σ�ίτια έχουν καταστραφεί. Θα �εράσουν αρκετές ηµέρες �ριν 

να έχουµε σαφή εικόνα. Πάντως υ�ολογίζουµε ότι ο ∆ούναβης θα φθάσει στο 

υψηλότερο σηµείο του σε 2-3 ηµέρες». 



Συγκέντρωση ειδών �ρώτης ανάγκης γίνεται, εκτός α�ό την Αθήνα, στη 

Θεσσαλονίκη και την Κατερίνη. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός καλεί όσους 

ε�ιθυµούν να �ροσφέρουν: στρώµατα, ρουχισµό για ύ�νο, 

α�οσυναρµολογούµενα κρεβάτια, �άνες για µωρά και ηλικιωµένους, 

κάλτσες, εσώρουχα, φακούς, µ�αταρίες για φακούς, είδη υγιεινής (χαρτί 

τουαλέτας, σα�ούνι, χαρτο�ετσέτες, µωροµάντιλα, υγρά µαντιλάκια, 

σερβιέτες, οδοντόβουρτσες, οδοντόκρεµες), γαλότσες, νερό, κουβέρτες, 

αντιση�τικά, ιατρικό εξο�λισµό, τρόφιµα µακράς διάρκειας, �αιδικές 

τροφές, γάλα σε σκόνη και κονσέρβες. Ε�ίσης έχει ανοιχθεί λογαριασµός 

στην Alpha Bank υ�έρ των �ληµµυρο�λήκτων (αρ. λογαριασµού 112 00 

2002 021470). Πληροφορίες στο www.embassyofserbia.gr. 

Σε �ερί�ου 174,5 εκατ. ευρώ υ�ολογίζονται οι ζηµιές. 

Με ενός λε�τού σιγή στη µνήµη των θυµάτων ξεκίνησαν οι εργασίες της 

διεθνούς διάσκεψης δωρητών, �ου διεξάγεται στο Βελιγράδι, �ροκειµένου 

να �αρασχεθεί βοήθεια στη Σερβία για την αντιµετώ�ιση των µαζικών 

ζηµιών α�ό τις καταστροφικές �ληµµύρες. 

Α�ό το βήµα της συνάντησης, ο �ρωθυ�ουργός της Σερβίας Αλεξάνταρ 

Βούτσιτς δήλωσε ότι οι ζηµιές �ου έχει υ�οστεί, µέχρι στιγµής, η χώρα του 

α�ό τις �ληµµύρες υ�ερβαίνουν το 0,6% του ΑΕΠ, γεγονός �ου σηµαίνει 

�ως α�αιτείται βοήθεια α�ό το Ταµείο Αλληλεγγύης της Ευρω�αϊκής 

Ένωσης. 

Σύµφωνα µε τον κ. Βούτσιτς, η ζηµιά �ου έχουν �ροκαλέσει οι �ληµµύρες 

στη Σερβία υ�ολογίζεται σε �ερί�ου 174,5 εκατ. ευρώ. 

Στη Σερβία λειτουργούν �ερί�ου 140 κέντρα, �ου φιλοξενούν 

�ληµµυρο�αθείς, τα 47 εκ των ο�οίων βρίσκονται στο Βελιγράδι και τα 93 

σε άλλα τµήµατα της σερβικής ε�ικράτειας. 

Συνολικά 31.897 �ολίτες έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες 

τους, 1763 καταλύµατα έχουν είτε καταστραφεί �λήρως είτε έχουν υ�οστεί 

µεγάλες ζηµιές και άλλα 2260 έχουν �ληµµυρίσει- εξαιρουµένου του 

Οµ�ρένοβατς, του δήµου εκείνου του Βελιγραδίου �ου έχει �ληγεί σε 

µεγαλύτερη κλίµακα α�ό τη θεοµηνία. 

Ε�ι�ροσθέτως, 39 δήµοι είναι αντιµέτω�οι µε τις ε�ι�τώσεις των 

�ληµµυρών -δηλαδή, 1.643.832 �ολίτες- ενώ µεγάλες είναι οι καταστροφές 

σε γέφυρες και στο σιδηροδροµικό δίκτυο. 

 Μεγάλο �λήγµα δέχθηκαν ε�ίσης τόσο ο τοµέας της ηλεκτρικής ενέργειας 

όσο και αυτός της γεωργίας, µε χιλιάδες στρέµµατα καλλιεργειών να έχουν 

�ληµµυρίσει, γεγονός �ου αναµένεται να �ροκαλέσει �τώση στο σύνολο της 

γεωργικής �αραγωγής. 

Ο κ. Βούτσιτς ε�εσήµανε ότι εξαιτίας των ζηµιών στο σύστηµα 

ηλεκτροδότησης, η Σερβία αναγκάζεται να ξοδεύει �ερί�ου µισό έως ένα 

εκατ. ευρώ την ηµέρα για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Σηµείωσε, 

ωστόσο, ότι το ορυχείο της Κολούµ�αρα θα αυξήσει α�ό σήµερα την 



�αραγωγή του �ροκειµένου να τροφοδητήσει τον θερµοηλεκτρικό σταθµό 

του Οµ�ρένοβατς. 

Ο �ρωθυ�ουργός της Σερβίας ανέφερε ότι µέσα στο ε�όµενο δεκαήµερο, η 

σερβική κυβέρνηση θα ετοιµάσει ένα σχέδιο για την οικονοµική ανάκαµψη 

της χώρας, υ�ογραµµίζοντας ότι η εκτίµηση της συνολικής ζηµιάς θα γίνει 

µε τρό�ο υ�εύθυνο και διάφανο. 

 Σηµείωσε δε, ότι τα ε�όµενα χρόνια, η χώρα του θα χρειαστεί βοήθεια 

�ροκειµένου να διασφαλιστεί η οικονοµική της ανάκαµψη και �αρότρυνε 

τους διεθνείς δωρητές να βοηθήσουν µε γνώση, εµ�ειρία και χρήµατα για 

την αντιµετώ�ιση της κατάστασης. 

∆ιαβεβαίωσε, µάλιστα, ότι η βοήθεια θα χρησιµο�οιηθεί µε τον σωστό τρό�ο 

και ότι οι �ολίτες θα µ�ορούν να �αρακολουθούν �ώς δα�ανώνται τα 

χρήµατα, σε ειδικό ιστότο�ο του υ�ουργείου Οικονοµικών, �ου αναµένεται 

να είναι έτοιµος σε µερικές µέρες. 

Ο κ. Βούτσιτς ευχαρίστησε όλους όσοι έχουν βοηθήσει µέχρι σήµερα, 

υ�ογραµµίζοντας ότι η Σερβία θα αντα�οδώσει αυτή τη βοήθεια σε 

�ερί�τωση ανάγκης. 

 Μιλώντας για τη διεθνή βοήθεια �ου έχει λάβει ήδη η χώρα του, ο Σέρβος 

�ρωθυ�ουργός ε�εσήµανε ότι διεξήχθησαν ε�ιχειρήσεις διάσωσης µε τη 

βοήθεια ελικο�τέρων α�ό τη Σλοβενία, τη Σουηδία, τη Γερµανία, την 

ΠΓ∆Μ, την Ουγγαρία, τη Λευκορωσία και τη EULEX, ενώ και οι ΗΠΑ 

έχουν θέσει 10 ελικό�τερα στη διάθεση των σερβικών αρχών. 

Ο κ. Βούτσιτς ευχαρίστησε, ε�ίσης, τις κυβερνήσεις της Ρωσίας, της Κίνας, 

των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων και της Νορβηγίας, των ο�οίων οι 

δωρεές θα χρησιµο�οιηθούν για την α�οκατάσταση των ζηµιών σε ορισµένες 

α�ό τις κατεστραµµένες εγκαταστάσεις, ενώ το µεγαλύτερο µέρος των έργων 

�ου �ρέ�ει να γίνουν θα χρηµατοδοτηθεί α�ό τη σερβική κυβέρνηση. 

 

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Στις ευρωεκλογές λέµε «ναι» στις γυναίκες, 

23.05.2014 

 

«Τα βήµατα �ου µας οδηγούν στις εκλογές του Μαΐου 2014 λιγοστεύουν 

γοργά. Το ε�όµενο διάστηµα είναι γεµάτο σηµαντικά ορόσηµα για τη χώρα 

µας, για την Ευρώ�η και τους θεσµούς της. Η συγκυρία αυτή α�οτελεί 

ιδανική ευκαιρία να στηρίξουµε ενεργά τον γυναικείο λόγο και τη 

συµµετοχή �ου µας αναλογεί σε θέσεις ευθύνης, σε µια �ερίοδο �ου ίσως 

κρίνεται η τύχη ολόκληρου του ευρω�αϊκού οικοδοµήµατος» γράφει στο 

µήνυµά της η γενική γραµµατέας Ισότητας των Φύλων κυρία Βάσω Κόλλια, 

�ροσκαλώντας τους έλληνες ψηφοφόρους να �ουν «Ναι στις γυναίκες». 

Παρά το ότι η συµµετοχή των γυναικών στην ευρω�αϊκή αγορά εργασίας 



ανέρχεται στο 60% (µε �ολλές διαφορο�οιήσεις ανάµεσα στα κράτη-µέλη), 

αυτές υ�οεκ�ροσω�ούνται στις θέσεις λήψης α�οφάσεων στην �ολιτική και 

στον ε�ιχειρηµατικό τοµέα, κυρίως σε ηγετικές θέσεις. 

Πάνω α�ό το ένα τρίτο γυναίκες ευρωβουλευτές 

Αν και �οσοστό 35% των µελών του Ευρω�αϊκού Κοινοβουλίου είναι 

γυναίκες, η εκ�ροσώ�ησή τους στα εθνικά κοινοβούλια �εριορίζεται µόλις 

στο 24% κατά µέσο όρο. Ενα τρίτο των ευρω�αίων ε�ιτρό�ων σήµερα είναι 

γυναίκες, αν και α�ό τα 28 κράτη-µέλη µόλις έξι έχουν γυναίκα στο τιµόνι 

της �ολιτικής ζωής (οι �ρωθυ�ουργοί Ανγκελα Μέρκελ στη Γερµανία, Χέλε 

Τόρνινγκ-Σµιτ στη ∆ανία, Λαϊµντότα Στραουγιούµα στη Λετονία, Νταλιέ 

Γκριµ�αουσκάιτε στη Λιθουανία, Αλένκα Μ�ράτουτσεκ στη Σλοβενία και η 

�ρόεδρος Μαρία Λουίζα Κολέιρο Πρέκα στη Μάλτα), δηλαδή το 21,4%. 

Ε�ίσης, στα συµβούλια των µεγαλύτερων ε�ιχειρήσεων στην Ευρώ�η το 

12% των θέσεων ανήκει σε γυναίκες, αλλά µόνο το 3% βρίσκεται σε ηγετικές 

θέσεις (�ρόεδροι ή διευθύνοντες σύµβουλοι), σύµφωνα µε στοιχεία του 2010. 

Στη χώρα µας, αν και οι γυναίκες έχουν �ληθυσµιακή υ�εροχή έναντι των 

ανδρών, στην �ολιτική ζωή α�οτελούν µειοψηφία. Εξήντα ένα χρόνια µετά 

την �ρώτη είσοδο γυναίκας στο εθνικό µας κοινοβούλιο (Ελένη Σκούρα, 

1953), η εκ�ροσώ�ηση των γυναικών �αραµένει στο 21%. Στο α�ερχόµενο 

Ευρωκοινοβούλιο α�ό τους 22 έλληνες ευρωβουλευτές οι ε�τά είναι 

γυναίκες, δηλαδή �οσοστό 32%. Σαφώς βελτιωµένη εκ�ροσώ�ηση σε 

σύγκριση µε την εθνική, �εριορισµένη όµως αν αναλογιστούµε ότι η 

Σουηδία εκ�ροσω�είται σε �οσοστό 45% α�ό γυναίκες. Χαρακτηριστικό της 

διαφοράς νοοτρο�ίας είναι το γεγονός ότι στη Σουηδία το 54% των 

υ�ουργικών θέσεων καταλαµβάνεται α�ό γυναίκες, ενώ η �αρούσα 

ελληνική κυβέρνηση έχει µόλις µία γυναίκα στο Υ�ουργικό Συµβούλιο. 

Καµ�άνια υ�έρ της ψήφου σε γυναίκες 

«Οι γυναίκες ενώνουν την Ευρώ�η» είναι το σύνθηµα της καµ�άνιας �ου 

διενεργεί η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων µε σκο�ό την ενίσχυση 

της στήριξης των γυναικών υ�οψηφίων - όλων των �ολιτικών α�οχρώσεων - 

στις ευρωκάλ�ες της 25ης Μαΐου 2014. Ο�ως αναφέρεται µάλιστα στο 

�ροωθητικό υλικό, «σε αυτή την ιστορική συγκυρία η ισόρρο�η συµµετοχή 

των γυναικών στους �ολιτικούς θεσµούς και στα κέντρα ε�ιρροής θα 

συµβάλει στην οικοδόµησης µιας νέας Ευρώ�ης, �ου θα σέβεται τις αξίες 

της, ενώ η Ελλάδα θα έχει άξιες εκ�ροσώ�ους». 

Στο �λαίσιο της «Εκστρατείας ευαισθητο�οίησης για την ισόρρο�η 

συµµετοχής γυναικών στα �ολιτικά κέντρα λήψης α�οφάσεων σε εθνικό και 

ευρω�αϊκό ε�ί�εδο» διοργανώνεται σειρά υ�αίθριων θεατρικών δράσεων 

ευαισθητο�οίησης του κοινού. «Αν µία εικόνα είναι χίλιες λέξεις, τότε το 

θεατρικό δρώµενο �ου �αρουσιάζουµε �ροσφέρει µια �ολλα�λά �ιο έντονη 

εµ�ειρία στους συµµετέχοντες. Τα συναισθήµατα �ου δηµιουργούνται, οι 

µνήµες �ου ανασύρονται α�ό τις ζωές όλων µας, βοηθούν να αντιληφθούµε 



βιωµατικά το �όσο άνισες ευκαιρίες δίνονται α�ό την κοινωνία µας στις 

άξιες γυναίκες, έναντι ισάξιων ανδρών» δηλώνει σχετικά η κυρία Κόλλια. Η 

ιδέα, το κείµενο και η καλλιτεχνική ε�ιµέλεια ανήκουν στους ∆ηµήτρη 

Φραγκιόγλου και Μαργαρίτα Γερογιάννη και συµµετέχουν οι ηθο�οιοί 

Γιάννης Αδρίνης και Αντωνία Καµ�άκου. 

Σκο�ός της καµ�άνιας, για την ο�οία µ�ορείτε να ενηµερωθείτε στον 

ιστότο�ο �ου έχει δηµιουργηθεί, είναι να ενισχυθεί η εκ�ροσώ�ηση των 

γυναικών σε θέσεις �ολιτικής ευθύνης µέσω της άρσης των στερεοτύ�ων, 

των κατεστηµένων αντιλήψεων και των �ροκαταλήψεων για τον ρόλο των 

δυο φύλων στη δηµόσια δράση. Το µήνυµα είναι σαφές: να υ�οστηριχθούν οι 

γυναίκες υ�οψήφιες �ροκειµένου να αναλάβουν �ιο ενεργό ρόλο στην 

�ολιτική ζωή και να α�οκτήσουν δυναµική �αρουσία στην εθνική και 

ευρω�αϊκή �ολιτική σκηνή. 

Η ισότητα των φύλων δέσµευση της Ευρώ�ης 

Η ισότητα των φύλων είναι µία α�ό τις �έντε αξίες στις ο�οίες στηρίζεται η 

Ευρω�αϊκή Ενωση. Τη δεκαετία 2000-2009, α�ό τα 12,5 εκατοµµύρια 

�ρόσθετες θέσεις εργασίας �ου δηµιουργήθηκαν, τα 9,8 εκατ. καλύφθηκαν 

α�ό γυναίκες. Αυτή η αυξηµένη συµµετοχή συνέβαλε στην οικονοµική 

ανά�τυξη της Ενωσης. Για να ε�ιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής 

«Ευρώ�ης 2020» για �οσοστό α�ασχόλησης 75% για γυναίκες και άνδρες, 

χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη �ροσοχή στη συµµετοχή στην αγορά εργασίας 

γυναικών µεγαλύτερης ηλικίας, µόνων γονέων, γυναικών µε ανα�ηρία, 

διακινουµένων γυναικών και �ροερχόµενων α�ό εθνοτικές µειονότητες. 

Στον τοµέα της γυναικείας ε�ιχειρηµατικότητας, λαµβάνοντας υ�όψη ότι 

για �ολλές γυναίκες ακόµη και σήµερα η ε�ιχειρηµατική δράση δεν 

θεωρείται κατάλληλη ε�ιλογή σταδιοδροµίας, η εφαρµογή της 

αναθεωρηµένης οδηγίας για τις αυτοα�ασχολούµενες γυναίκες �ρόκειται να 

άρει ένα σηµαντικό εµ�όδιο. Σήµερα, η αναλογία των γυναικών 

ε�ιχειρηµατιών είναι στο 33%, ενώ για τις νέες ε�ιχειρήσεις στο 30%. 

Ενα ακόµη χάσµα στο ο�οίο εστιάζει η στρατηγική της ΕΕ, είναι αυτό �ου 

αφορά την αρχή της ίσης αµοιβής για εργασία ισότιµης αξίας. Ο µέσος όρος 

του χάσµατος αυτού είναι 17,8% µε µεγάλες διαφορο�οιήσεις ανάµεσα στα 

κράτη-µέλη. Στην Εσθονία ανέρχεται στο 30,9%, έναντι της Ιταλίας �ου 

βρίσκεται το 4,9%. 

Οι ρόλοι των φύλων συνεχίζουν να ε�ηρεάζουν κρίσιµες ατοµικές 

α�οφάσεις στην εκ�αίδευση, στην �ορεία της σταδιοδροµίας, στις 

εργασιακές συµφωνίες, στην οικογένεια και στη γονιµότητα. Οι α�οφάσεις 

αυτές µε τη σειρά τους έχουν αντίκτυ�ο στην οικονοµία και στην κοινωνία. 

Αυτός είναι και ένας σηµαντικός λόγος �ου χρειαζόµαστε �ερισσότερες 

γυναίκες εν γένει στα κέντρα λήψεως α�οφάσεων, αλλά και �ερισσότερες 

Ελληνίδες σε µια �ερίοδο εξαιρετικά κρίσιµη για την ελληνική κοινωνία 

και οικογένεια. 



 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Associated: Οι ευρωεκλογές α1ειλούν τις 

1ολιτικές λιτότητας στην ΕΕ, 22.05.2014 

 

H δέσµευση αρκετών ευρω�αϊκών χωρών για ε�ί�ονες οικονοµικές 

µεταρρυθµίσεις µε στόχο τη µείωση του χρέους και την ενίσχυση της 

ανά�τυξης µ�ορεί να κλονισθεί α�ό τις ευρωεκλογές αυτής της εβδοµάδας, 

οι ο�οίες είναι �ιθανόν να δείξουν την άνοδο αντιευρω�αϊκών κοµµάτων 

λόγω των ψήφων διαµαρτυρίας κατά της λιτότητας, αναφέρει δηµοσίευµα 

του �ρακτορείου Associated Press (AP) 

Αν και το Ευρωκοινοβούλιο, αναφέρει το δηµοσίευµα, έχει µόνο 

�εριορισµένες αρµοδιότητες, το α�οτέλεσµα των ψηφοφοριών -�ου 

διεξάγονται α�ό σήµερα έως την Κυριακή- για τους 751 ευρωβουλευτές α�ό 

τις 28 χώρες της ΕΕ θα µ�ορούσε να κλονίσει την άσκηση των �ολιτικών σε 

εθνικό ε�ί�εδο. 

«Τα α�οτελέσµατα στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ελλάδα θα είναι �ολύ 

σηµαντικά, καθώς θα µ�ορούσαν να εκτροχιάσουν ξανά το εθνικό �ολιτικό 

σκηνικό και τις εθνικές �ολιτικές, δίνοντας ώθηση σε νέες συζητήσεις και 

διαµάχες σχετικά µε τη λιτότητα, τις µεταρρυθµίσεις και τη βιωσιµότητα 

του χρέους» σηµείωσε ο αναλυτής της τρά�εζας ING Κάρστεν Μ1ρζέσκι.  

Το δηµοσίευµα αναφέρεται ξεχωριστά στο διακύβευµα των Ευρωεκλογών για 

την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Βρετανία. 

Όσον αφορά στην Ελλάδα, το AP σηµειώνει ότι οι Ευρωεκλογές δίνουν µία 

�λατφόρµα στον ΣΥΡΙΖΑ, ο ο�οίος έχει χαρακτηρίσει την ψήφο ως 

δηµοψήφισµα για το µνηµόνιο της χώρας και την κυβέρνηση.  

Το ΠαΣoΚ θα µ�ορούσε να έχει κακές ε�ιδόσεις στις αυτοδιοικητικές 

εκλογές και τις Ευρωεκλογές, υ�ονοµεύοντας την κυβέρνηση, �ροσθέτει το 

AP, σηµειώνοντας ότι οι δηµοσκο�ήσεις δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα 

µ�ορούσε να νικήσει σε βουλευτικές εκλογές. 

Ο ε�ικεφαλής οικονοµολόγος της τρά�εζας Berenberg στο Λονδίνο 

κ. Χόλγκερ Σµίντινγκδήλωσε ότι το α�οτέλεσµα «θα δηµιουργήσει 

τεράστια �ολιτική αβεβαιότητα µε σοβαρή αρνητική ε�ί�τωση στην 

ελληνική οικονοµία και �ιθανό κά�οιον αντίκτυ�ο στην Ευρώ�η». 
 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Πέµ1τη α1ό τέλος στην ΕΕ η Ελλάδα για τη 

στήριξη της έρευνας, 22.05.2014 

 

Στην 23η θέση των χωρών-µελών της Ευρω�αϊκής Ένωσης κατατάσσεται η 

Ελλάδα το 2011 στα θέµατα χρηµατοδότησης και στήριξης των τοµέων της 

έρευνας και ανά�τυξης. 

Αυτό αναφέρεται µεταξύ άλλων στα ε�ίσηµα στατιστικά στοιχεία για την 

Έρευνα και Ανά�τυξη στην Ελλάδα, µε δείκτες για δα�άνες και �ροσω�ικό, 

�ου α�έστειλε το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ) στη Eurostat, µετά 

α�ό �ολυετή α�ουσία της Ελλάδας. Τα στοιχεία αυτά, για το 2011 και 2012 



είναι �λέον διαθέσιµα στη βάση δεδοµένων της Eurostat και ήδη 

χρησιµο�οιούνται για τη χάραξη �ολιτικών έρευνας και καινοτοµίας, ό�ως 

οι στρατηγικές έξυ�νης εξειδίκευσης των ελληνικών Περιφερειών. 

Ό�ως �ροκύ�τει α�ό τα στοιχεία �ου συγκεντρώθηκαν, το 2011 στην 

Ελλάδα δα�ανήθηκαν συνολικά 1.391,2 εκατ. ευρώ σε έρευνα και ανά�τυξη, 

�οσό �ου αντιστοιχεί στο 0,67% του ΑΕΠ. Το 2012 το �οσό αυτό 

διαµορφώθηκε στα 1.337,6 εκατ. ευρώ, �οσό �ου αντιστοιχεί στο 0,69% του 

ΑΕΠ. Σηµειώνεται ότι µε βάση τα �ροηγούµενα διαθέσιµα στοιχεία, το 2007 

οι δα�άνες για έρευνα και ανά�τυξη στην Ελλάδα ανέρχονταν στο 0,60% 

του ΑΕΠ. 

Οι ερευνητές του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης αναφέρουν ότι ο δείκτης 

�ου α�οτυ�ώνει το �οσοστό των δα�ανών έρευνας και ανά�τυξης ε�ί του 

ΑΕΠ σε µια χώρα, είναι η «Ένταση έρευνας και ανά�τυξης» και εντάσσεται 

στους βασικούς δείκτες �ου �αρακολουθούνται στο �λαίσιο της 

ανα�τυξιακής στρατηγικής της Ευρω�αϊκής Ένωσης «Ευρώ�η 2020». 

Πάντως, στόχος των κυβερνήσεων της ΕΕ είναι η ε�ίτευξη έντασης έρευνας 

και ανά�τυξης στην Ευρώ�η σε �οσοστό 3% του ΑΕΠ. 

Με βάση τον δείκτη έντασης έρευνας και ανά�τυξης, η Ελλάδα 

κατατάσσεται 24η µεταξύ των χωρών µελών της ΕΕ το 2011, και ανεβαίνει 

µια θέση (23η) το 2012. Ως �ρος τις συνολικές δα�άνες �ου διατέθηκαν 

στην Ελλάδα για την υλο�οίηση δραστηριοτήτων έρευνας και ανά�τυξης, η 

Ελλάδα βρίσκεται στην 16η θέση µεταξύ των χωρών µελών της ΕΕ27 το 

2011, και �αραµένει στη θέση αυτή και το 2012. Τον υψηλότερο δείκτη 

έντασης έρευνας και ανά�τυξης καταγράφει η Φινλανδία µε �οσοστό 

δα�ανών στους τοµείς αυτών 3,78% ε�ί του ΑΕΠ το 2011. 

Το 2011, το συνολικό �ροσω�ικό �ου α�ασχολήθηκε σε έρευνα και 

ανά�τυξη στην Ελλάδα (ερευνητές, τεχνικό �ροσω�ικό, άλλο �ροσω�ικό 

υ�οστήριξης) ήταν 70.229 άτοµα. Οι ερευνητές (45.239 άτοµα) α�οτελούν το 

64,4% του συνολικού �ροσω�ικού. 

Στην κατηγορία αυτή, η Ελλάδα καταλαµβάνει την 16η θέση µεταξύ των 

χωρών µελών της ΕΕ το 2011, και ανεβαίνει µια θέση (15η) το 2012. 

Πάντως, το 2011, το 40,2% (559,5 εκατ. ευρώ) του συνόλου των δα�ανών 

έρευνα και ανά�τυξη στην Ελλάδα �ραγµατο�οιείται στον τοµέα 

τριτοβάθµιας και µεταδευτεροβάθµιας εκ�αίδευσης. Ο τοµέας αυτός 

�εριλαµβάνει τα Πανε�ιστήµια, τα ΤΕΙ, τα Ερευνητικά Πανε�ιστηµιακά 

Ινστιτούτα, τα Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας, τα αναγνωρισµένα α�ό το 

Κράτος Ιδιωτικά ΙΕΚ, τα Πανε�ιστηµιακά Νοσοκοµεία και άλλες σχολές & 

ακαδηµίες. 

Ο δεύτερος τοµέας είναι ο τοµέας των ε�ιχειρήσεων µε δα�άνες ύψους 

485,9 εκατ. ευρώ (34,9% του συνόλου των δα�ανών έρευνας και ανά�τυξης). 

Στον κρατικό  τοµέα  δα�ανώνται για έρευνα και ανά�τυξη 331,7 εκατ. ευρώ 

(23,8%), ενώ ο τοµέας των µη κερδοσκο�ικών ιδρυµάτων δα�ανά 14 εκατ. 



ευρώ (1%). Σηµειώνεται ότι ο κρατικός τοµέας �εριλαµβάνει φορείς µε 

δραστηριότητες Ε&Α �ου ε�ο�τεύονται α�ό διάφορα Υ�ουργεία, ό�ως τα 

Ερευνητικά Κέντρα �ου ε�ο�τεύονται α�ό τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας 

και Τεχνολογίας, άλλοι ∆ηµόσιοι Ερευνητικοί Φορείς, Εφορείες 

Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικά Ινστιτούτα, Μουσεία, ∆ηµόσια Νοσοκοµεία, 

Ανεξάρτητες Αρχές, κ.ά. 

Σε ε�ί�εδο Ευρω�αϊκής Ένωσης, κατά µέσο όρο, ο τοµέας των ε�ιχειρήσεων 

είναι �ρώτος σε δα�άνες έρευνα και ανά�τυξη, καθώς δα�ανά το 63,1% του 

συνόλου. Ακολουθεί η τριτοβάθµια εκ�αίδευση µε 23,5%, ο κρατικός τοµέας 

µε 12,5% και o τοµέας των µη κερδοσκο�ικών ιδρυµάτων µε 0,9%. 

Η �λειονότητα του �ροσω�ικού �ου ασχολείται µε θέµατα έρευνας και 

ανά�τυξης στην Ελλάδα α�ασχολείται  στον τοµέα της τριτοβάθµιας και 

µεταδευτεροβάθµιας εκ�αίδευσης (συνολικά 46.348 άτοµα). Ακολουθεί ο 

κρατικός τοµέας µε 13.260 άτοµα, και ο τοµέας των ε�ιχειρήσεων µε 9.984 

άτοµα. 

Οι γυναίκες α�οτελούν το 42,5% του συνολικού ανθρώ�ινου δυναµικού σε 

έρευνα και ανά�τυξη (29.879 άτοµα). Στην κατηγορία των ερευνητών η 

συµµετοχή των γυναικών διαµορφώνεται σε 36,7% όσον αφορά τον αριθµό 

ατόµων, ενώ το µεγαλύτερο �οσοστό γυναικών στους ερευνητές 

καταγράφεται στον κρατικό τοµέα (48,1% του αριθµού των ατόµων). 

Το 41% (570,5% εκατ. ευρώ) του συνόλου των δα�ανών έρευνας και 

ανα�τυξης δα�ανώνται για την υλο�οίηση δραστηριοτήτων εφαρµοσµένης 

έρευνας. Οι δραστηριότητες βασικής έρευνας και �ειραµατικής ανά�τυξης 

έχουν �ερί�ου ίσα µερίδια, 29,7% και 29,3% αντίστοιχα. 

Αναλύοντας τα α�οτελέσµατα της έρευνας για το 2011 ως �ρος τη 

διοικητική υ�οδιαίρεση της χώρας σε �εριφέρειες, δια�ιστώνεται ότι το 

55,7% του συνόλου των δα�ανών έρευνας και ανά�τυξης της χώρας (775,2 

εκατ. ευρώ) δα�ανάται στην Περιφέρεια Αττικής. Η Κεντρική Μακεδονία 

µε 190,3 εκατ. ευρώ συµµετέχει στο 13,7% του συνόλου και η Περιφέρεια 

Κρήτης µε 106,1 εκατ. ευρώ στο 7,6%. 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Τέσσερα χρόνια στα συρτάρια οι δασικοί χάρτες, 

24.05.2014 

 

Στον «�άγο» έχουν µ�ει οι δασικοί χάρτες της χώρας. Το έργο της σύνταξής 

τους, �αρ' ότι α�οτελεί �ροϋ�όθεση για την ολοκλήρωση µιας σηµαντικής 

µνηµονιακής υ�οχρέωσης, του Κτηµατολογίου, �αραµένει στάσιµο. Στους 

διαδρόµους του υ�ουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) �ληθαίνουν οι φωνές �ου µιλούν για σκό�ιµο 

«µ�λοκάρισµα» των διαδικασιών. Ο�ως λένε χαρακτηριστικά στελέχη του 



υ�ουργείου, τον τελευταίο χρόνο «µαγειρεύονται» ρυθµίσεις για τη 

νοµιµο�οίηση των αυθαίρετων οικισµών �ου έχουν χτιστεί µέσα σε δάση και 

δασικές εκτάσεις. Οταν αυτές ψηφιστούν, θα γίνει και η ε�ανεκκίνηση της 

διαδικασίας σύνταξης και κύρωσης των δασικών χαρτών. 

Τσιµέντο και ετοιµότητα 

Αλλωστε αυτή είναι η «γραµµή» �ου έχει δώσει και η οµάδα τεχνικής 

βοήθειας της Task Force για το ελληνικό Κτηµατολόγιο (συµµετέχουν 

ειδικοί α�ό την Ολλανδία, τη Γερµανία, την Αυστρία και την Ισ�ανία). Οι 

ξένοι εµ�ειρογνώµονες έχουν �ροτείνει στις υ�ηρεσίες του ΥΠΕΚΑ να 

�ροχωρήσουν στην «τακτο�οίηση» των �αράνοµων οικισµών �ου βρίσκονται 

σε �εριοχές άλλοτε δασικές, ό�ου �λέον κυριαρχεί το τσιµέντο, ό�ως είναι ο 

Αγιος Στέφανος στην Αττική. Ετσι, ουσιαστικά µετακινώντας τα σηµερινά 

όρια των δασικών εκτάσεων, θεωρούν ότι θα �ροχωρήσει η κύρωση των 

δασικών χαρτών καθώς θα ξε�εραστεί το στάδιο των αντιρρήσεων α�ό τους 

�ολίτες. 

Εν αναµονή των νέων ρυθµίσεων α�ό το ΥΠΕΚΑ, στο τιµόνι της ΕΚΧΑ ΑΕ 

(Εθνικό Κτηµατολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ) το�οθετήθηκε στις αρχές 

Μαρτίου α�ό τον υ�ουργό Περιβάλλοντος κ. Γιάννη Μανιάτη ο κ. Ηλίας 

Λιακό�ουλος, ο ο�οίος ως ε�ικεφαλής των δασικών υ�ηρεσιών της Αττικής - 

ήταν γενικός γραµµατέας Α�οκεντρωµένης ∆ιοίκησης - δεν είχε διακριθεί 

για τον ζήλο του να �ροχωρήσει την κύρωση των δασικών χαρτών. 

∆εν είναι τυχαίο ότι ως σήµερα έχει κυρωθεί µόνο το 1,12 % όσων δασικών 

χαρτών έχουν εκ�ονηθεί στην Ελλάδα. Με άλλα λόγια, το �οσοστό των 

κυρωµένων χαρτών για το σύνολο της χώρας είναι �ολύ µικρότερο του 1%. 

Σε εξέλιξη βρίσκονται µελέτες �ου καλύ�τουν το 60% των δασικών 

οικοσυστηµάτων της χώρας, ενώ για το υ�όλοι�ο 40% οι µελέτες ακόµη δεν 

έχουν δηµο�ρατηθεί. Και όµως τον �ερασµένο Φεβρουάριο ο τέως �ρόεδρος 

της ΕΚΧΑ κ. ∆ηµήτρης Καλουδιώτης είχε δηλώσει στο «Βήµα» ότι ως τις 

αρχές Μαΐου θα είχαν δηµο�ρατηθεί οι µελέτες για το υ�όλοι�ο 40% των 

ελληνικών δασών. Είχε τονίσει µάλιστα ότι το 2016-2017 όλη η χώρα θα 

«καλύ�τεται» α�ό δασικούς χάρτες. 

Χιλιάδες αντιρρήσεις 

Η σύνταξη των δασικών χαρτών ξεκίνησε το 2010 µε ρύθµιση της τότε 

υ�ουργού Περιβάλλοντος κυρίας Τίνας Μ�ιρµ�ίλη. Για την �ρώτη 

ανάρτηση την ευθύνη είχε η Κτηµατολόγιο ΑΕ (σήµερα ΕΚΧΑ ΑΕ) και 

αφορούσε τρεις �εριοχές στην Αττική, τον Μαραθώνα, την Πεντέλη και τη 

Νέα Πεντέλη. Παρ' όλα αυτά, σχεδόν τέσσερα χρόνια µετά οι χάρτες για τις 

συγκεκριµένες �εριοχές δεν έχουν οριστική κύρωση (έχουν κυρωθεί µόνο 

τα τµήµατα για τα ο�οία δεν έχουν εκφραστεί αντιρρήσεις) καθώς είχαν 

κατατεθεί χιλιάδες αντιρρήσεις α�ό �ολίτες. 

Στη συνέχεια την ευθύνη είχαν αναλάβει οι ∆ιευθύνσεις ∆ασών και ως τα 

µέσα του 2013 είχε αναρτηθεί µια σειρά δασικών χαρτών. Το �ερασµένο 



καλοκαίρι µε την ψήφιση του νέου νόµου για το Κτηµατολόγιο (Ν. 

4164/2013) οι διαδικασίες α�λο�οιήθηκαν και η ευθύνη για τους δασικούς 

χάρτες �έρασε στην ΕΚΧΑ ΑΕ. Ωστόσο η διαδικασία και �άλι δεν 

�ροχώρησε. 

Ετσι, η Ελλάδα, η τέταρτη χώρα σε δασικό �λούτο στην Ευρώ�η, δεν 

διαθέτει δασικούς χάρτες ακόµη. Σύµφωνα µε τη δασική α�ογραφή του 

υ�ουργείου Γεωργίας, �ερί�ου το ένα τέταρτο της ελληνικής ε�ικράτειας 

(25,5% ή 33.590.000 στρέµµατα) α�οτελείται α�ό δάση, τα ο�οία στην 

�λειονότητά τους είναι φυσικά. Ε�ι�λέον, το 23,9% (31.540.000 στρέµµατα) 

της χώρας καλύ�τεται α�ό δασικές εκτάσεις (δηλαδή, εκτάσεις µε �ιο αραιή 

ξυλώδη ή �ιο χαµηλή βλάστηση), οι ο�οίες σε κά�οιες �ερι�τώσεις 

α�οτελούν υ�οβαθµισµένα δάση. 

Φρένο στην οικο�εδο�οίηση των καµένων εκτάσεων 

Η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών - η κατάρτισή τους �ροβλε�όταν ήδη 

α�ό το Σύνταγµα του 1975 - θα µ�ορούσε να καταφέρει γερό �λήγµα στη 

χειρότερη µορφή αυθαίρετης δόµησης, εκείνης στις καµένες εκτάσεις. 

Η κύρωσή τους θα «φρέναρε» ε�ίσης την ε�έκταση των οικισµών �ου έχουν 

χτιστεί µέσα στα δάση. Είναι χαρακτηριστικό ότι �ερί�ου το 30% των 

δασικών �υρκαγιών οφείλεται σε κακόβουλο εµ�ρησµό �ου έχει στόχο την 

οικο�εδο�οίηση. Αν το έργο των δασικών χαρτών είχε ολοκληρωθεί, δεν θα 

ήταν εύκολα τα... �αράνοµα �αιχνίδια. 

Πάντως, όσο οι χάρτες �αραµένουν α�λώς ευχολόγιο, το ΥΠΕΚΑ ενέκρινε 

και εφέτος τη χρηµατοδότηση των δασικών υ�ηρεσιών της χώρας µε 

�ερισσότερα α�ό 4 εκατ. ευρώ �ροκειµένου να υλο�οιήσουν το �ρόγραµµα 

δασο�ροστασίας για το 2014. 

Στόχος είναι, �αρά την υ�οστελέχωσή τους, να µ�ορέσουν να 

αντα�οκριθούν στα καθήκοντά τους και κυρίως στην �ρόληψη των δασικών 

�υρκαγιών, στον έλεγχο της λαθροθηρίας και των κατα�ατήσεων. 

Έτσι, καθορίζονται ώρες υ�ερωριακής α�ογευµατινής εργασίας (14.00 ως 

22.00) και α�ασχόληση τις Κυριακές και τις αργίες. Ε�ι�λέον, στο 

�ρόγραµµα δασο�ροστασίας �ροβλέ�ονται δα�άνες εκτός έδρας για 

οδοι�ορικά, ηµερήσιες α�οζηµιώσεις, διανυκτερεύσεις, καθώς και δα�άνες 

για �ροµήθεια καυσίµων. Ε�ι�λέον, ό�ως αναφέρεται σε έγγραφο του 

ειδικού γραµµατέα ∆ασών κ. Γιώργου Αµοργιανιώτη �ρος τις δασικές 

υ�ηρεσίες, κατά τη διάρκεια της αντι�υρικής �εριόδου η δασική αρχή θα 

συνδράµει την Πυροσβεστική Υ�ηρεσία - εκ�ρόσω�ός της θα �ρέ�ει να 

µεταβαίνει στον τό�ο της �υρκαγιάς και να συνεργάζεται µε το 

�υροσβεστικό κλιµάκιο για την α�οτελεσµατικότερη κατάσβεση της φωτιάς. 

 

 

 

 



� ΤΟ ΒΗΜΑ, Υ1αναχώρησε για την Ελαφόνησο το ΤΑΙΠΕ∆, 

21.05.2014 

 

Η ξακουστή δίδυµη �αραλία Σίµου και Σαρακίνικου στην Ελαφόνησο, στο 

νοτιοανατολικό άκρο της Πελο�οννήσου, µε τα καταγάλανα νερά και τη 

χρυσή άµµο, �ροσελκύει κάθε χρόνο �λήθος τουριστών, Ελλήνων και ξένων.  

Πρόκειται για δύο �αραλίες µοναδικής οµορφιάς αλλά και σηµαντικής 

�εριβαλλοντικής αξίας, καθώς οι αµµοθίνες και τα ενδηµική είδη χλωρίδας 

�ου εµφανίζονται και στην ευρύτερη �εριοχή της Ελαφονήσου την 

καθιστούν �ροστατευόµενη �εριοχή Natura 2000. 

Κάθε χρόνο οι δύο �αραλίες λαµβάνουν σηµαντικές διακρίσεις α�ό τα 

διεθνή µέσα και τα κοινωνικά δίκτυα. Ο «Guardian» µάλιστα το 2013 την 

ενέταξε στην �ρώτη θέση µε τις δέκα ωραιότερες �αραλίες της Ελλάδας, ενώ 

οι χρήστες του TripAdvisor την κατέταξαν στην �ρώτη θέση. 

«Ότι έχετε ακούσει, ότι φωτογραφίες έχετε δει, ναι, είναι αλήθεια. Το χρώµα 

είναι µοναδικό, το το�ίο ε�ίσης, α�λά �ας και δεν θέλεις να φύγεις �οτέ. 

Την ε�ισκέ�τοµαι εδώ και 20 χρόνια και δεν τη χορταίνω. Ιδανική αν έχεις 

�αιδιά ή ό�ως και να είσαι. Είναι α�ό τα µέρη �ου �ρέ�ει να �ας!» είναι 

ένα α�ό τα �ολλά σχόλια �ου δηµοσιεύονται στο TripAdvisor. 

Αλλος χρήστης-ε�ισκέ�της τις συγκρίνει µε τις εξωτικές Μαλδίβες: «Μου 

αρέσει η µαλακή άµµος και το σηµείο ό�ου η µεγάλη Σίµος και η δι�λανή 

�αραλία ενώνονται µεταξύ τους. Μοιάζει σαν να είσαι στις Μαλδίβες». 

Και όµως οι �αραλίες αυτές, έκτασης 175 στρεµµάτων, έχουν µεταβιβαστεί 

στο ΤΑΙΠΕ∆ και έχουν δηµοσιο�οιηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του 

Ταµείου - µαζί µε άλλα 109 ακίνητα του ∆ηµοσίου ανά τη χώρα και 

ορισµένες α�ό τις καλύτερες �αραλίες - �ρος �ώληση σε ιδιώτες µε το 

δικαίωµα της α�οκλειστικής χρήσης αιγιαλού και �αραλίας για το χρονικό 

διάστηµα των 50 ετών. Μάλιστα στη σχετική ανάρτηση το Ταµείο αναγράφει 

και τους �εριορισµούς �ου ισχύουν στην �εριοχή, ό�ως αρχαιολογικοί, 

νοµικοί, �εριβαλλοντικοί και δασικοί. 

Ό�ως ε�ισηµαίνει στο «Βήµα» ο �ρόεδρος του Συλλόγου Ε�ιστηµόνων 

Ελαφονήσου και ε�ιστηµονικός συνεργάτης του δήµου του νησιού κ. Στ. 

∆εληγιαννίδης, «εν αγνοία µας (σ.σ.: της δηµοτικής αρχής) µε α�όφαση της 

∆ιυ�ουργικής Ε�ιτρο�ής Αναδιαρθρώσεων και Α�οκρατικο�οιήσεων, η 

ο�οία δηµοσιεύθηκε τον Νοέµβριο του 2013 στο φύλλο της Εφηµερίδας της 

Κυβερνήσεως (2883/14.11.2013), έχει µεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕ∆ µια έκταση 

175 στρεµµάτων στην �εριοχή του Σίµου και του Σαρακίνικου. Μέσα σε 

αυτή την �εριοχή �εριλαµβάνονται όλοι οι αµµόλοφοι και το κεδρόδασος 

Juniperus oxykedrus ssp Marcocapra, �ου είναι α�ό τα �ιο σ�άνια του 

Αιγαίου και της Μεσογείου».   

Η δηµοσιο�οίηση της είδησης αυτής έχει �ροκαλέσει �λήθος αντιδράσεων 

τόσο στην το�ική κοινότητα της Ελαφονήσου όσο και α�ό διεθνείς 



�εριβαλλοντικές οργανώσεις. «Εχουµε µείνει άναυδοι. Πώς είναι δυνατόν 

να σχεδιάζουν �ώς θα φτιάξουν σε µια τέτοια �εριοχή �ου έχει κεδρόδασος 

µε είδος �ροστατευόµενο άγριας �ανίδας και χλωρίδας, ό�ου όλο το νησί 

είναι µια �ροστατευόµενη �εριοχή Natura, ξενοδοχεία;» λέει ο κ. 

∆εληγιαννίδης, ε�ισηµαίνοντας ότι «λίγο το άρθρο 14 του Μεσο�ρόθεσµου 

του 2011 �ερί "Παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και �αραλίας", λίγο αυτό το 

υ�ό διαβούλευση νοµοσχέδιο του υ�ουργείου Οικονοµικών �ερί 

"Οριοθέτησης, διαχείρισης και �ροστασίας αιγιαλού και �αραλίας" µ�ορεί 

να άρει τους �εριορισµούς �ου και το ίδιο το ΤΑΙΠΕ∆ αναγράφει στη σελίδα 

του, καθώς κανείς δεν µ�ορεί να µας εγγυηθεί �ως εν µιά νυκτί τα ακίνητα 

αυτά θα �εράσουν στα χέρια κά�οιου ιδιώτη». 

Α�άντηση του ΤΑΙΠΕ∆ 

Ε�ειτα α�ό τις αντιδράσεις �ου έχουν �ροκληθεί και την ε�ιστολή 

διαµαρτυρίας �ου α�έστειλε ο α�ερχόµενος δήµαρχος κ. Π. Ψαροµµάτης 

�ρος τον �ρόεδρο του Ταµείου και τον υ�ουργό Οικονοµικών, το ΤΑΙΠΕ∆ 

µε ανακοίνωση �ου εξέδωσε τη ∆ευτέρα 19 Μαΐου διευκρινίζει �ως «αφενός 

η συγκεκριµένη έκταση δεν έχει ενταχθεί σε �ρόγραµµα αξιο�οίησης, 

αφετέρου το ό�οιο µελλοντικό σχέδιο αξιο�οίησής της θα τεθεί σε δηµόσια 

διαβούλευση και ανοικτό διάλογο µε τις το�ικές και �εριφερειακές αρχές µε 

γνώµονα τη διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος». 

«Εξάλλου οι χρήσεις �ου αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕ∆ είναι 

µόνο ενδεικτικές και σε κάθε �ερί�τωση αφορούν ιδιαίτερα ή�ια και 

οικολογική ανά�τυξη, µε ειδική µέριµνα για την �ροστασία των ευαίσθητων 

�εριβαλλοντικά ή και �ροστατευόµενων δηµοσίων ακινήτων. Ε�ι�λέον η 

ό�οια αξιο�οίηση �αραθαλάσσιων εκτάσεων �ροβλέ�ει ρητά την ελεύθερη 

�ρόσβαση των λουοµένων στις �αραλίες». 

«Με αυτή την ανακοίνωση το υ�ουργείο �ροσ�αθεί να κατευνάσει τις 

εντάσεις» σχολιάζει ο κ. ∆εληγιαννίδης ε�ισηµαίνοντας: «Ό�οια συζήτηση 

και να γίνει η δική µας α�άντηση θα είναι αρνητική. Πρόκειται για µια 

�αρθένα �εριοχή, ένα εξωτικό το�ίο. Αν τελικά �ροχωρήσει η �ώληση, θα 

µιλάµε για ένα �εριβαλλοντικό έγκληµα» καταλήγει. 

Παρ' όλα αυτά, η �αραλία της Ελαφονήσου φιγουράρει στον κατάλογο µε τις 

�ρος �ώληση �αραλίες, ό�ως µ�ορείτε να δια�ιστώσετε και εδώ. 

 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Συνεχείς ε1ιχειρήσεις κατά διακίνησης 

µεταναστών, 21.05.2014 

 

Εντείνεται όσο καλοκαιριάζει ο «�όλεµος» �ου µαίνεται ανάµεσα στις διωκτικές 

αρχές και τα κυκλώµατα διακίνησης µεταναστών �ου ε�ιχειρούν να φτάσουν 

�αράνοµα α�ό χώρες της Ασίας και της Αφρικής στην Ευρώ�η. Έ�ειτα α�ό 



έρευνες τριών ηµερών, άνδρες του Λιµενικού Σώµατος κατάφεραν να 

εντο�ίσουν τρία άτοµα �ου φέρονται να εµ�λέκονται σε κύκλωµα διακίνησης 

µεταναστών �ου µετέφερε ανθρώ�ους α�ό την Τουρκία στη Ρόδο την 

�ροηγούµενη Παρασκευή. 

Η �ροσ�άθεια για την αντιµετώ�ιση της διακίνησης ανθρώ�ων, ε�ισηµαίνουν 

στελέχη διωκτικών αρχών, θα συνεχιστεί �ιο έντονα και �ιο οργανωµένα. Το 

�ρόβληµα αναµένεται να διογκωθεί φέτος το καλοκαίρι. Χθες 13 άτοµα 

εντο�ίστηκαν στη νησίδα «Παναγιά» κοντά στις Οινούσσες της Χίου. Την 

�ερασµένη ∆ευτέρα, οµάδες �αράνοµων µεταναστών 30 και 13 ατόµων 

εντο�ίστηκαν κοντά στη Σάµο και στην Κω αντίστοιχα. Συνολικά, κατά τη 

διάρκεια του �ερασµένου Α�ριλίου το Λιµενικό ασχολήθηκε µε 51 �ερι�τώσεις 

εντο�ισµού σκαφών �ου µετέφεραν �αράνοµους µετανάστες. Α�ό αυτά τα 

σκάφη, τα 31 εντο�ίστηκαν ενώ ακόµα βρίσκονταν στα τουρκικά χωρικά ύδατα 

και έγινε �ροσ�άθεια �ροκειµένου να ειδο�οιηθούν οι αρχές της γειτονικής 

χώρας να �ερισυλλέξουν τους µετανάστες. Σε µια �ερί�τωση οι µετανάστες 

σώθηκαν α�ό το ελληνικό Λιµενικό και στη συνέχεια �αραδόθηκαν στις 

τουρκικές αρχές. 

Το ζήτηµα της στενότερης συνεργασίας µε την Τουρκία για την 

α�οτελεσµατικότερη αντιµετώ�ιση των µεταναστευτικών ροών είναι ένα α�ό τα 

�ολλά µέτρα �ου �ροωθούν οι ελληνικές αρχές. Μέσα στο ε�όµενο διάστηµα, 

αναµένεται να λειτουργήσει ένα δεύτερο κέντρο «�ρώτης υ�οδοχής» στη Λέσβο. 

Ένα ακόµα λειτουργεί στο Φυλάκιο Έβρου, ενώ υ�άρχουν τρεις ακόµα κινητές 

µονάδες �ου υ�άγονται στην Υ�ηρεσία Πρώτης Υ�οδοχής. Ο ρόλος τους είναι η 

όσο το δυνατόν �ιο γρήγορη �αροχή �ρώτης βοήθειας και ενηµέρωσης, αλλά 

ταυτόχρονα και η ταυτο�οίηση των µεταναστών �ου συλλαµβάνονται α�ό τις 

διωκτικές αρχές. 

Τα κέντρα �ρώτης υ�οδοχής έχουν και δυνατότητα φιλοξενίας των µεταναστών 

για �εριορισµένο χρονικό διάστηµα, ενώ οι κινητές µονάδες ασχολούνται µόνο 

µε την ταυτο�οίηση και την ενηµέρωσή τους. 

«Πριν α�ό �ερί�ου 15 µήνες δεν υ�ήρχε τί�οτα α�’ όλα αυτά. Για να γίνει 

εφικτό χρειάστηκε υ�ερ�ροσ�άθεια και όσον αφορά το θεσµικό �λαίσιο και 

όσον αφορά τις υ�οδοµές. Η �ροσ�άθεια αυτή αναµένεται να συνεχιστεί γιατί 

οι εκτιµήσεις για την κατάσταση στη Συρία και σε διάφορα ακόµα σηµεία του 

�λανήτη δεν µας αφήνουν �εριθώρια εφησυχασµού όσον αφορά το 

µεταναστευτικό ζήτηµα», λέει στην «Κ» ο διευθυντής της Υ�ηρεσίας Πρώτης 

Υ�οδοχής, Παναγιώτης Νίκας. 

Σύµφωνα µε �ληροφορίες, οι µετανάστες ανέφεραν ότι τους µετέφερε στην 

�εριοχή λέµβος, α�ό τα τουρκικά �αράλια. 

Προανάκριση διενεργείται α�ό το Λιµενικό Σταθµό Μήθυµνας. 

 

 

 

 

 



ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

� Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Πάλεψαν και 

δικαιώθηκαν, 19.05.2014 

 

Ο αγώνας των καθαριστριών του υ�ουργείου Οικονοµικών α�ό την 

Παρασκευή το βράδυ γίνεται το µέσο ανατρο�ής των µνηµονιακών 

�ολιτικών στο ∆ηµόσιο, καθώς το Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε 

δεκτή την αγωγή τους, ώστε να κηρυχθεί �αράνοµη η διαθεσιµότητα, �ου 

ισοδυναµεί µε α�όλυση. 

Σήµερα δεν έχουν ονόµατα. ∆εν είναι η ∆ήµητρα, η Ευαγγελία, η Φωτεινή, 

η Μαρία. Σήµερα είναι όλες τους µια τεράστια αγκαλιά. Α�ό την 

Παρασκευή το βράδυ �ου έµαθαν τα καλά νέα, οι καθαρίστριες του 

υ�ουργείου Οικονοµικών δεν έχουν σταµατήσει στιγµή να χαµογελούν. 

Μέχρι τότε η αγωνία τους συναγωνιζόταν µονάχα το �είσµα τους. 

 Αλλά νωρίς το βράδυ ήρθαν τα καλά νέα: το Μονοµελές Πρωτοδικείο 

Αθηνών έκανε δεκτή την αγωγή τους µε τη διαδικασία των εργατικών 

διαφορών, µε την ο�οία ζητούσαν να κηρυχθεί �αράνοµη η διαθεσιµότητά 

τους, αφού -ό�ως ανέφεραν- ισοδυναµεί µε α�όλυση. Η �ροσφυγή των 397 

καθαριστριών ανοίγει τον δρόµο και για άλλους εργαζόµενους. Ο�ως λέει ο 

δικηγόρος τους, Γιάννης Καρούζος, «ύστερα α�ό την α�όφαση-σταθµό, στον 

στενό δηµόσιο τοµέα, ό�ως είναι το υ�ουργείο Οικονοµικών, τίθεται εκ 

�οδών ο θεσµός της διαθεσιµότητας και α�οδεικνύεται α�ολύτως 

αντισυνταγµατικός». 

 «Και τώρα ετοιµαζόµαστε να γυρίσουµε στις δουλειές µας», λένε 

συγκινηµένες. «Και στις οικογένειές µας, στα �αιδιά µας, στα σ�ίτια µας 

�ου έχουν µείνει µήνες χωρίς εµάς». «Τι µάθατε α�ό όλο αυτό τον αγώνα;», 

τις ρωτάω κι α�αντούν όλες µαζί, ανάµεσα σε γέλια, αγκαλιές και δάκρυα: 

«Το �ιο σηµαντικό είναι να το �άρεις α�όφαση και να το �αλέψεις. Κάθε 

µέρα ήταν και µια α�όφαση, κάθε νύχτα και µια δοκιµασία». 

 Φίλοι, γνωστοί και άγνωστοι �ερνούσαν όλο το Σαββατοκύριακο α�ό την 

Καραγιώργη Σερβίας, για να γνωρίσουν α�ό κοντά τις γυναίκες �ου έριξαν 

µε τις σκού�ες και τα φαράσια τους το �ρώτο γερό χαστούκι στις 

µνηµονιακές κυβερνήσεις. «Τί�οτα, τί�οτα δεν µας σταµατά, τις δουλειές 

µας �ήραµε µε τον τσαµ�ουκά», φωνάζουν οι καθαρίστριες, κι αυτός ο 

τσαµ�ουκάς τους φαίνεται �ια στα χαµογελαστά τους �ρόσω�α. 

Σκε�τικό α�όφασης 

Εκτός όµως α�ό τον δικό τους καθηµερινό κι αδιάλλακτο αγώνα, αξίζει να 

καταγράψουµε δυο καίρια σηµεία α�ό το σκε�τικό του δικαστηρίου, �ου 

κουρελιάζει το κυβερνητικό αφήγηµα. Σύµφωνα µε το σκε�τικό της 

α�όφασης, «το ∆ηµόσιο οφείλει να εξυ�ηρετεί τις λειτουργικές του ανάγκες 

µε το υ�άρχον �ροσω�ικό του και εν �ροκειµένω η ανάθεση της 



καθαριότητας σε ιδιωτικά συνεργεία �ρέ�ει να δικαιολογείται α�ό λόγους 

�ροάσ�ισης δηµοσιονοµικού συµφέροντος [...], το ο�οίο δεν ταυτίζεται µε το 

α�λό ταµειακό». 

Κατά την κρίση του δικαστηρίου, οι καθαρίστριες �αρείχαν υψηλότερης 

�οιότητας υ�ηρεσίες α�ό τα ιδιωτικά συνεργεία, «τα ο�οία ισοσκελίζουν τις 

χαµηλές �ροσφορές µέσω της �αροχής ελλι�ών και χαµηλής �οιότητας 

υ�ηρεσιών» και «η ανάθεση σε ιδιώτες συνε�άγεται αµφίβολο ταµειακό 

όφελος και ε�έφερε υ�οβάθµιση των συνθηκών υγιεινής και δυσλειτουργία 

των υ�ηρεσιών αυτών». 

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί η θέση �ου διατυ�ώνει το δικαστήριο έναντι της 

ε�ίκλησης «λόγων δηµοσίου συµφέροντος» α�ό την κυβέρνηση: «Οι λόγοι 

δηµοσίου συµφέροντος �ου ε�ικαλείται το εναγόµενο (σ.σ.: ∆ηµόσιο) δεν 

µ�ορούν σε καµία �ερί�τωση να δικαιολογήσουν ριζοσ�αστικές ε�εµβάσεις 

στη ζωή των �ολιτών, �ου οδηγούν στην εξαθλίωση �λήθος οικογενειών µε 

�ροφανή τον κίνδυνο α�οδόµησης της κοινωνίας». 

«Αυτή την Κυριακή έχουµε γιορτή, γυρνάµε στις δουλειές µας και φεύγουνε 

αυτοί», φωνάζουν οι καθαρίστριες κι οι φωνές τους φτάνουν ψηλά µέχρι τα 

γραφεία του υ�ουργού και των στελεχών �ου τόσους µήνες τις 

�εριφρονούσαν, τις ενέ�αιζαν και τις «κατανοούσαν αλλά δεν µ�ορούσαν να 

λύσουν το �ρόβληµά τους». Α�ό τα µεγάφωνα �ου έχουν στήσει στην 

κατάληψή τους ακούγεται η φωνή της Μαρίας ∆ηµητριάδη: «Αιώνες 

γονατισµένη α�ό την �ίκρα η ψυχή του λαού, φτερούγες τώρα βγάζει κι 

ανεβαίνει, �οιος τη σταµατάει;». 

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ-∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 

 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Η εισαγγελία ερευνά κύκλωµα εκβιασµού στις 

φυλακές Κορυδαλλού, 22.05.2014 

 

Έγγραφο - φωτιά έφτασε στην αρµόδια Εισαγγελία για α�ειλές και 

εκβιασµούς εναντίον κρατουµένου-έγκλειστου στην ΣΤ΄ �τέρυγα του 

Κορυδαλλού. Σύµφωνα µε το έγγραφο, το ο�οίο εστάλη �ριν α�ό �ερί�ου 30 

ηµέρες στην αρµόδια Εισαγγελία α�ό �αράγοντα του υ�ουργείου 

∆ικαιοσύνης, �ρέ�ει να γίνει έρευνα σε βάθος α�ό τους εισαγγελείς για 

εκβιασµούς και α�ειλές σε βάρος κρατουµένου. Μάλιστα κατονοµάζεται και 

ο κρατούµενος (το όνοµά του στη διάθεση του «Βήµατος»), ο ο�οίος 

α�οµακρύνθηκε α�ό την �τέρυγα για λόγους ασφαλείας. 

Στο έγγραφο τονίζεται ότι �ρέ�ει να ερευνηθεί, αν οι εκβιασµοί γίνονταν 

α�ό άλλους συγκρατούµενους ή «συνεργάτες», οι ο�οίοι δρούσαν βέβαια στον 

σκοτεινό κόσµο των κυκλωµάτων µέσα στον Κορυδαλλό. Η υ�όθεση έχει 

γίνει αντικείµενο έρευνας και α�ό αστυνοµικές αρχές και ως δράστης 

φέρεται να κατονοµάζεται κρατούµενος �ου �ροσωρινά µεταφέρθηκε στην 



ΣΤ' �τέρυγα για εκκρεµή δίκη και είναι γνωστός για την έκνοµη 

«δραστηριότητά του» µέσα στον Κορυδαλλό, αλλά και σε ό�οια άλλη φυλακή 

φιλοξενείται! Είναι βαρυ�οινίτης και α�ό όλους εκφράζεται η α�ορία �ώς 

και γιατί µεταφέρθηκε στη συγκεκριµένη �τέρυγα αλλά και εάν έχει 

συνεργούς και σε άλλο ε�ί�εδο. Στη συγκεκριµένη υ�όθεση, �άντως, 

εµφανίζεται ότι ζήτησε 20 εκατοµµύρια ευρώ α�ό τον α�ειλούµενο για να 

τον «�ροστατέψει» α�ό τους κακούς της φυλακής. Όταν δεν ενέδωσε ο 

εκβιαζόµενος άρχισαν οι «ενέργειες» εντός και εκτός φυλακής. 

Σύµφωνα µε �ληροφορίες µε τον κρατούµενο, ο ο�οίος καταγγέλλεται ως 

εκβιαστής, οι αστυνοµικές και εισαγγελικές αρχές συνδέουν εκρήξεις και 

άλλες βίαιες ενέργειες σε βάρος του εκβιαζόµενου και της �εριουσίας του, 

εκτός φυλακής. Μάλιστα θεωρείται ως ανησυχητικό το γεγονός ότι τα 

«χτυ�ήµατα» είναι τυφλά και κανείς δεν συνυ�ολογίζει την ασφάλεια και 

των συγγενών του εκβιαζόµενου. Η µία α�ό τις ενέργειες, �ου συνδέονται 

µε την υ�όθεση, ισο�έδωσε ολόκληρο οίκηµα στα βόρεια �ροάστια και 

έσ�ειρε τον τρόµο και στους κατοίκους. Η κινητο�οίηση εντός και εκτός 

φυλακής, σύµφωνα µε �ληροφορίες του Βήµατος, έχει α�οδείξει ότι οι 

καταγγελίες δυστυχώς έχουν «βάση». 

Η έρευνα και οι µαρτυρικές καταθέσεις, οι ο�οίες έχουν ληφθεί σε κλίµα 

α�όλυτης µυστικότητας έχουν σοκάρει αυτούς οι ο�οίοι διεξάγουν την 

έρευνα αφού βήµα-βήµα καταγράφεται ένα σκοτεινό δίχτυ �αρανοµίας µέσα 

στις φυλακές, όχι µόνο στον Κορυδαλλό, αλλά και σε άλλες φυλακές της 

χώρας. ∆υστυχώς αυτοί οι «ηγέτες» της �αρανοµίας φαίνεται -σύµφωνα µε 

τις καταγγελίες- ότι έχουν «άσυλο» και α�ό εκείνους �ου τυ�ικά είναι οι 

εγγυητές της νοµιµότητας εντός των φυλακών... 

 

ΥΓΕΙΑ 

  

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ∆ωρεάν και ως ε1είγοντα 1εριστατικά οι 

ανασφάλιστοι στα νοσοκοµεία, 20.05.2014 

 

∆ωρεάν �ρόσβαση στις µονάδες υγείας του Πρωτοβάθµιου Εθνικού ∆ικτύου 

Υγείας (ΠΕ∆Υ) έχουν όλοι οι �ολίτες �ου έχουν α�ωλέσει την ασφαλιστική 

τους ικανότητα και �αράλληλα σε δευτεροβάθµιο ε�ί�εδο (νοσοκοµεία) θα 

γίνονται δεκτοί ως ε�είγοντα �εριστατικά. Τα �αρα�άνω ανέφερε ο 

υφυ�ουργός Υγείας Αντώνης Μ�έζας στην �ρωινή εκ�οµ�ή της ΝΕΡΙΤ, 

ε�ισηµαίνοντας ότι «υ�οχρέωση της Πολιτείας είναι κάθε �ολίτης να έχει 

�ρόσβαση σε ένα ελάχιστο �ακέτο υ�ηρεσιών υγείας». 

Συγκεκριµένα ο κ. Μ�έζας υ�ογράµµισε ότι η �ρόσβαση στις µονάδες υγείας 

του ΠΕ∆Υ είναι �λέον ελεύθερη για όλους τους �ολίτες, µη εξαιρουµένων 

και όσων είναι ανασφάλιστοι. Αυτό σηµαίνει ότι θα έχουν ιατρικές 

εξετάσεις, συνταγογράφηση και διαγνωστικές εξετάσεις -ό�ου υ�άρχει 



δυνατότητα- δωρεάν χωρίς καµία αµοιβή. Ε�ι�λέον, ε�είγοντα �εριστατικά 

-�ου υ�άρχει κίνδυνος για τη ζωή του ανασφάλιστου- θα γίνονται δεκτά στα 

νοσοκοµεία και το κόστος νοσηλείας θα καλύ�τεται µέσω ειδικού 

λογαριασµού. 

Ο κ. Μ�έζας ανέφερε ε�ίσης, ότι έχει �αραταθεί για έναν χρόνο, έως το 

τέλος Φεβρουαρίου του 2015, η ισχύς των βιβλιάριων υγείας των 

ανασφάλιστων υ�ερήλικων του ΟΓΑ. 

Οφείλουµε να �ροστατεύσουµε υγειονοµικά τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες 

�ου έχουν �ληγεί �ερισσότερο α�ό την κρίση, ώστε να έχουν �ρόσβαση στο 

αγαθό της υγείας, τόνισε ο υφυ�ουργός Υγείας. 

 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Μονάδες υ1οκατάστασης του ΟΚΑΝΑ στα 

στρατιωτικά νοσοκοµεία, 22.05.2014 

 

Μονάδες χορήγησης ουσιών για υ�οκατάσταση της εξάρτησης, του 

Οργανισµού κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) θα λειτουργούν στα 

στρατιωτικά νοσοκοµεία, σύµφωνα µε κοινή υ�ουργική α�όφαση �ου 

υ�εγράφη α�ό την υφυ�ουργό Υγείας Ζέττα Μακρή και την ηγεσία του 

υ�ουργείου Εθνικής Άµυνας. 

Με την ΚΥΑ καθορίζονται οι όροι και οι �ροϋ�οθέσεις εγκατάστασης 

θερα�ευτικών µονάδων υ�οκατάστασης του ΟΚΑΝΑ, σε στρατιωτικά 

νοσοκοµεία, χώρους και υ�οδοµές των Ενό�λων ∆υνάµεων, ο τρό�ος 

�αροχής υ�ηρεσιών α�ό το �ροσω�ικό των Ενό�λων ∆υνάµεων, καθώς και ο 

ορισµός της διαδικασίας υ�οβολής αιτηµάτων α�ό τον ΟΚΑΝΑ, στο 

υ�ουργείο Εθνικής Άµυνας για εγκατάσταση θερα�ευτικών µονάδων και 

�αροχή υ�ηρεσιών. 

Ορίζεται ε�ίσης, ότι ο ΟΚΑΝΑ έχει την α�οκλειστική αρµοδιότητα και την 

ευθύνη της εγκατάστασης, διοικητικής οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας 

και στελέχωσης µε το αναγκαίο ιατρικό, νοσηλευτικό, θερα�ευτικό, 

διοικητικό και λοι�ό �ροσω�ικό, τη χάραξη και το σχεδιασµό της �ολιτικής, 

τον �ρογραµµατισµό των δράσεων και την ε�ο�τεία του ε�ιτελούµενου 

έργου των �αρα�άνω µονάδων. Η δα�άνη των �άσης φύσεως εξυ�ηρετήσεων 

βαρύνει τον �ροϋ�ολογισµό του ΟΚΑΝΑ και η κάλυψη των αναγκών 

νοσοκοµειακής και εξωνοσοκοµειακής υγειονοµικής �ερίθαλψης, των 

ουσιοεξαρτηµένων ασθενών των µονάδων υ�οκατάστασης, �ου λειτουργούν 

σε χώρους των ενό�λων δυνάµεων, �ραγµατο�οιείται α�ό τις µονάδες υγείας 

του υ�ουργείου Υγείας. 

 

 

 

 

 



� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Στα ράφια τα «ακριβά» φάρµακα, 24.05.2014 

 

Στα ράφια των ιδιωτικών φαρµακείων θα ε�ιστρέψουν �ροσεχώς τα 

Φάρµακα Υψηλού Κόστους, για σοβαρές �αθήσεις ό�ως ο καρκίνος, η 

σκλήρυνση κατά �λάκας κ.ά., τα ο�οία σήµερα διατίθενται στους 

ασφαλισµένους µόνο α�ό τα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκοµεία. Ο 

υ�ουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης �ροχώρησε στην υ�ογραφή της 

σχετικής υ�ουργικής α�όφασης, θέτοντας ωστόσο και δύο δικλίδες 

ασφαλείας �ροκειµένου να µην �αρατηρηθούν φαινόµενα ανεξέλεγκτης 

χορήγησης φαρµάκων �ου θα έχουν ε�ι�τώσεις στην �ροσ�άθεια για 

συγκράτηση της φαρµακευτικής δα�άνης. 

Ειδικότερα, ορίζεται µηνιαίο �λαφόν ύψους 20.000 ευρώ στο κόστος των 

συγκεκριµένων φαρµάκων �ου θα χορηγεί κάθε φαρµακείο, ενώ, 

�αράλληλα, ο ΕΟΠΥΥ θα έχει τη δυνατότητα να διακό�τει τη χορήγηση 

συγκεκριµένων σκευασµάτων α�ό τα ιδιωτικά φαρµακεία εφόσον 

�αρατηρηθεί υ�ερβολική χορήγησή τους σε σχέση µε το τι ίσχυε όταν αυτά 

δίνονταν στους ασφαλισµένους µόνο α�ό τα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ.  

 


