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� Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, «Παράθυρο ισονοµίας 
για αντιρρησίες συνείδησης», 24.04.2014 

 

Η κυβέρνηση φαίνεται να αλλάζει στάση, αναγνωρίζοντας ως συντάξιµα τα 
χρόνια κράτησης και φυλάκισης για όσους εξέτισαν την &οινή τους &ρο του 
1997 (θέσ&ιση εναλλακτικής θητείας). 
Το υ&ουργείο Εργασίας αλλάζει στάση και αφήνει &ια ανοιχτό το 
ενδεχόµενο να αναγνωριστούν ως συντάξιµα τα χρόνια της κράτησης ή της 
φυλάκισης των αντιρρησιών συνείδησης &ου είχαν εκτίσει την &οινή τους 
ώς το 1997, όταν θεσ&ίστηκε η δυνατότητα της εναλλακτικής θητείας για 
τους αντιρρησίες. 
Σε α&άντησή του στον Συνήγορο του Πολίτη µε ηµεροµηνία 24 Μαρτίου 
2014, ο υ&ουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης &αραδέχεται &ως «η κατηγορία 
ασφαλισµένων–αντιρρησιών συνείδησης, οι ο&οίοι θα συνταξιοδοτηθούν µε 
τις &ροϋ&οθέσεις &ου ισχύουν ως 31.12.2020 ή µε εκείνες &ου δεν 
τρο&ο&οιήθηκαν –κατά τα ως άνω αναφερόµενα- α&ό το άρ. 10 του ν. 
3863/2010, δεν καλύ&τεται α&ό τις υφιστάµενες ρυθµίσεις» και αναφέρει 
&ως «εξετάζει το θέµα»…  
Ελ&ίδες 
Η αλλαγή στάσης του υ&ουργείου (ο υ&ουργός είχε α&αντήσει σε 
&ροηγούµενη ε&ιστολή του στον Συνήγορο &ως «δεν εξετάζει &ρος το &αρόν 
ε&ανεξέταση του νοµοθετικού &λαισίου») δηµιουργεί την ελ&ίδα &ως θα 
α&οκατασταθεί µια κοινωνική αδικία για 1.000-1.500 αντιρρησίες 
συνείδησης &ου είχαν εκτίσει &οινές κράτησης ή φυλάκισης την &ερίοδο 
1960-1997. 
Οι άνθρω&οι αυτοί στερήθηκαν τη δυνατότητα να σ&ουδάσουν και να 
εξελιχθούν ε&αγγελµατικά εξαιτίας των θρησκευτικών και κοινωνικών 
&ε&οιθήσεών τους. Ο µόνος τρό&ος να α&οκατασταθεί µερικώς η αδικία σε 
βάρος τους ήταν να αναγνωριστούν ως συντάξιµα τα χρόνια της φυλάκισης. 
Υστερα α&ό υ&οσχέσεις ε&ί υ&οσχέσεων, το θέµα φάνηκε να ρυθµίζεται µε 
τον νόµο 3996/2011 (ε&ί υ&ουργίας Κατσέλη–Κουτρουµάνη), &ου έδινε τη 
δυνατότητα σε 130 αντιρρησίες συνείδησης &ου έχουν υ&ερβεί το 65ο έτος 
της ηλικίας τους να συνταξιοδοτηθούν άµεσα µε εξαγορά των συντάξιµων 
χρόνων. 
Ωστόσο, όταν οι ενδιαφερόµενοι &ήγαν στο ΙΚΑ, το ίδρυµα τους α&άντησε 
&ως ο νόµος ισχύει µόνο για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα 
µετά την 1/1/2011. «∆ια&ιστώθηκε, λοι&όν, ότι η &ερίφηµη διάταξη τελικά 
είναι ανεφάρµοστη για εκείνη την κατηγορία των &ολιτών, για την ο&οία 
υ&οτίθεται ότι θεσ&ίστηκε», έγραφε στην «Εφ.Συν.» ο Ιός («Η µνησικακία 
του βαθέος κράτους», 30 Νοεµβρίου 2013), και κατέληγε: «Ενα αίτηµα &ου 
όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι δίκαιο και µια α&οκατάσταση &ολύχρονων 
διώξεων και αδικιών σκοντάφτουν εκεί ό&ου σκόνταφτε τόσα χρόνια η 



α&οδοχή του δικαιώµατος άρνησης στράτευσης για λόγους συνείδησης: στις 
εµµονές του «βαθέος κράτους» και στην οργανωµένη δαιµονο&οίηση των 
«διαφορετικών»». 
Μένει να φανεί αν το υ&ουργείο Εργασίας θα δώσει ε&ιτέλους οριστική 
λύση, στην κατεύθυνση &ου ζητά και ο Συνήγορος του Πολίτη. «Το 
δικαίωµα της ασφαλιστικής αναγνώρισης του χρόνου φυλάκισης των 
ανωτέρω θα &ρέ&ει να τεθεί αυτόνοµα [...] ως µέτρο α&οκατάστασης µιας 
αδικίας εις βάρος µιας οµάδας &ολιτών», γράφει ο Συνήγορος. Κρίνει 
µάλιστα αναγκαίο να υ&άρξει όµοια ρύθµιση και για τους ασφαλισµένους 
του ∆ηµοσίου. 
 
∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 
 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, «∆εύτερος µαθητής κατήγγειλε ότι 
δέχθηκε α6ειλές α6ό χρυσαυγίτες», 24.04.2014 

 

Α&ειλές α&ό τον κατηγορούµενο για την α&ό&ειρα ανθρω&οκτονίας τον 
Ιανουάριο του 2013 στο Παλαιό Φάληρο σε βάρος 17χρονου µαθητή 
υ&οστήριξε σήµερα ότι δέχθηκε ένας ακόµα µαθητής &ου &ήγαινε στο ίδιο 
σχολείο µε το θύµα. 
Η δίκη συνεχίστηκε σήµερα στο Πρωτοβάθµιο Κακουργιοδικείο µε 
καταθέσεις µαρτύρων -και &λέον µε έναν κατηγορούµενο να κάθεται στο 
εδώλιο. 
Το δικαστήριο &ροχώρησε σε διαχωρισµό της υ&όθεσης για τον δεύτερο 
κατηγορούµενο, συναυτουργό στην α&ό&ειρα ανθρω&οκτονίας του µαθητή, 
καθώς κατά τον χρόνο τέλεσης του αδικήµατος, ήταν ανήλικος. Έτσι η 
δικογραφία ως &ρος αυτόν &αρα&έµφθηκε στο αρµόδιο δικαστήριο 
ανηλίκων. 
Στο δικαστήριο κατέθεσε συµµαθητής του θύµατος, ο ο&οίος υ&οστήριξε ότι 
και ο ίδιος είχε δεχθεί α&ειλές α&ό τον κατηγορούµενο &ριν συµβεί το 
ε&ίδικο &εριστατικό. 
Ε&ίσης κατέθεσε ο αστυνοµικός &ου συµµετείχε στις έρευνες για την 
ε&ίθεση ο ο&οίος εί&ε ότι ο κατηγορούµενος του είχε &ει ότι «ανήκει στην 
Χρυσή Αυγή αλλά δεν ασχολείται». Ο µάρτυρας µάλιστα ανέφερε &ως του 
είχε &ροκαλέσει εντύ&ωση &ως ο κατηγορούµενος κατά τη διαδικασία 
λήψης α&οτυ&ωµάτων «µε ρώτησε αν θα έχει &ρόβληµα λόγω της υ&όθεσης 
γιατί ήθελε να καταθέσει τα χαρτιά του για ειδικός φρουρός. Σαν να µην 
είχε καταλάβει τι έκανε». 
Τέλος, κατέθεσε ο αστυνοµικός, στην κατ' οίκον έρευνα βρέθηκαν ό&λα και 
µ&λουζάκια µε εθνικιστικά µηνύµατα. Σύµφωνα µε όσα είχαν &ει τότε στην 
αστυνοµία οι γονείς του κατηγορουµένου, ανέφερε ο µάρτυρας, µία 
καραµ&ίνα &ου είχε εντο&ιστεί στο &ατάρι ανήκε στον &ατέρα του &ου 
εργαζόταν στα ΕΚΑΜ ενώ µία σιδηρογροθιά ανήκε στη µητέρα του η ο&οία 
εργαζόταν σε εταιρία σεκιούριτι. 
Η δίκη θα συνεχιστεί στις 30 Α&ριλίου. 
 

 
 



 
� Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, «Ιδιώνυµο για τους 

µικρο6ωλητές», 25.04.2014 

 

Ρατσιστικό και ταξικό &ρόσηµο φέρει νοµοσχέδιο του υ&ουργείου 
Ανά&τυξης &ερί «εµ&ορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος», &ου 
&οινικο&οιεί µια διοικητική &αράβαση, βάζοντας στο στόχαστρο τα 
χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα  
∆ιάταξη µε χαρακτήρα Ιδιωνύµου &εριλαµβάνει το σχέδιο νόµου για την 
«άσκηση εµ&ορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος», του υ&ουργού 
Ανά&τυξης Κωστή Χατζηδάκη, το ο&οίο συζητιόταν χθες στην Ε&ιτρο&ή 
Παραγωγής και Εµ&ορίου της Βουλής. Μια διάταξη &ου όχι µόνο 
&οινικο&οιεί µια διοικητική &αράβαση, αλλά βάζει στο στόχαστρο τα 
χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα και φέρει ρατσιστικό &ρόσηµο. 
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 39 του σχεδίου νόµου, ό&οιος ασκεί τη 
δραστηριότητα του υ&αίθριου εµ&ορίου χωρίς άδεια τιµωρείται µε &οινή 
φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους. Η φυλακή όµως δεν είναι αρκετή. 
Στερείται και τα &ολιτικά του δικαιώµατα για τρία χρόνια! Πρόκειται για 
µια αντισυνταγµατική διάταξη &ου στοχο&οιεί τους οικονοµικά 
ασθενέστερους &ολίτες, αφού εκείνοι είναι &ου δραστηριο&οιούνται στο 
υ&αίθριο εµ&όριο. Αν αναλογιστούµε µάλιστα ότι οι &ολίτες αυτοί ανήκουν 
και σε κοινωνικές οµάδες, ό&ως για &αράδειγµα οι Ροµά, τότε θα 
αντιληφθούµε και τη ρατσιστική διάσταση της στοχο&οίησης. 
Οριστική α&έλαση 
Η στέρηση &ολιτικών δικαιωµάτων αφορά βεβαίως τους Ελληνες &ολίτες. 
Για τους µετανάστες, &έρα α&ό την &οινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός 
έτους, &ροβλέ&εται και η οριστική α&έλαση. Και εδώ η διάταξη αυτή 
έρχεται σε αντίθεση µε την ισχύουσα νοµοθεσία όσον αφορά τη δικαστική 
α&έλαση ως &αρε&όµενη &οινή, αλλά και την α&έλαση/ε&ιστροφή, ό&ως 
ορίζεται α&ό το διεθνές, ενωσιακό και ελληνικό δίκαιο. Η µεν δικαστική, 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, εφαρµόζεται σε &ερι&τώσεις τέλεσης 
κακουργήµατος α&ό τον µετανάστη, ενώ σε κάθε &ερί&τωση α&έλασης 
&ρέ&ει να ληφθούν υ&όψη µια σειρά α&ό &αραµέτρους &ου σχετίζονται µε 
τον βαθµό ένταξής του στην ελληνική κοινωνία. Αυτές οι &αράµετροι δεν 
λαµβάνονται υ&όψη στο σχέδιο νόµου του υ&ουργείου Ανά&τυξης. 
 Την ίδια ώρα &ου το σχέδιο νόµου συζητιόταν στην Ε&ιτρο&ή Παραγωγής 
και Εµ&ορίου της Βουλής, η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αττικής 
ε&ιδιδόταν σε µια ακόµη γιγαντιαία ε&ιχείρηση-σκού&α, τσουβαλιάζοντας 
ανεξέλεγκτα δίκαιους και άδικους, εξευτελίζοντας και διασύροντας 
&ροσω&ικότητες και δηµοσιο&οιώντας εικόνες ντρο&ής µε τους καθισµένους 
καταγής µετανάστες µ&ροστά α&ό τους αστυνοµικούς. Σκο&ός της ΕΛ.ΑΣ., η 
αντιµετώ&ιση του &αραεµ&ορίου, της &αράνοµης µετανάστευσης και της 
διακίνησης ναρκωτικών. 
 Ε&ιχείρηση «Ξένιος Ζευς» 
Η ενταγµένη στο &λαίσιο του σχεδίου «Ξένιος Ζευς» ε&ιχείρηση ξεκίνησε 
α&ό νωρίς χθες το &ρωί και &αρά τις &ολυάριθµες αστυνοµικές δυνάµεις 
&ου α&ασχολήθηκαν α&ό τα τµήµατα Τάξης, Ασφαλείας, Αµεσης ∆ράσης και 
Αλλοδα&ών, τα α&οτελέσµατά της στο θέµα των συλλήψεων υ&ήρξαν 



ιδιαίτερα &ενιχρά. Ταλαι&ωρήθηκαν µε έλεγχο 1.741 µετανάστες, 
&ροσήχθησαν 591, για να συλληφθούν τελικά 33. Και βέβαια οι συλλήψεις 
αυτές αφορούσαν µικρο&αραβάσεις αφού, ανάλογα µε την &ερί&τωση, 
σχηµατίστηκαν δικογραφίες για κατοχή και εµ&ορία &ροϊόντων 
&αραεµ&ορίου και λαθραίων τσιγάρων, καθώς και για α&αγορευµένα 
&αίγνια. Τα &ροϊόντα αυτά κατασχέθηκαν.  
Εάν λοι&όν το &ερίφηµο σχέδιο νόµου του υ&ουργείου Ανά&τυξης τελικά 
ψηφιστεί, &λήθος ανθρώ&ων &ου τσουβαλιάζονται α&ό τις ε&ιχειρήσεις του 
«Ξένιου ∆ία» -άνθρω&οι &ου α&λώς &αλεύουν για την καθηµερινή ε&ιβίωση- 
θα στοιβάζονται στα κελιά κά&οιας φυλακής κι έ&ειτα θα εκδιώκονται α&ό 
τη χώρα στην ο&οία αναζήτησαν καταφύγιο και στην ο&οία ζουν οι 
οικογένειές τους. 
  
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Κατ' οίκον 6εριορισµός αν διαφωνούν ανακριτής-
εισαγγελέας, 24.04.2014 

  
Κατ' οίκον &εριορισµός θα ε&ιβάλλεται &λέον στον κατηγορούµενο για την 
&ροφυλάκιση του ο&οίου διαφωνούν ανακριτής και εισαγγελέας µε 
τρο&ολογία &ου &ροωθεί το υ&ουργείο ∆ικαιοσύνης. Σε αυτή την &ερί&τωση 
ο κατ' οίκον &εριορισµός ε&ιβάλλεται µέχρι την ε&ίλυση της διαφωνίας α&ό 
το δικαστικό συµβούλιο, &ροκειµένου να εξασφαλισθεί α&οτελεσµατικά η 
&αρουσία του κατηγορουµένου κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα και η 
υ&οβολή του στην εκτέλεση του οικείου βουλεύµατος, χωρίς να 
&εριορίζονται µε ο&οιονδή&οτε άλλο τρό&ο τα ατοµικά του δικαιώµατα. 
∆ηλαδή, στο µεταξύ διάστηµα µε διάταξη του ανακριτή ε&ιβάλλεται ο κατ' 
οίκον &εριορισµός του κατηγορουµένου, η αφαίρεση διαβατηρίου ή άλλου 
ισοδύναµου ταξιδιωτικού εγγράφου του και η α&αγόρευση εξόδου του α&ό τη 
χώρα και όχι η έκδοση εντάλµατος σύλληψης &ου συνε&άγετο την 
&ροσωρινή κράτησή του στο Αστυνοµικό Τµήµα. 
Παράλληλα ιδρύονται και θα λειτουργήσουν τη 16η Σε&τεµβρίου 2014 τα 
νέα &οινικά τµήµατα του Εφετείου Αθηνών. Σε αυτό θα εκδικάζονται όλες 
οι &οινικές υ&οθέσεις του Εφετείου. 
Σκο&ός της ρύθµισης είναι η ε&ιτάχυνση της εκδίκασης των εν λόγω 
υ&οθέσεων α&ό δικαστές (&ροεδρεύοντες και µέλη), οι ο&οίοι θα 
α&ασχολούνται α&οκλειστικά µε αυτές. Ειδικότερα θα υ&άγονται όλες οι 
&οινικές υ&οθέσεις αρµοδιότητας του Πενταµελούς Εφετείου, του Μεικτού 
Ορκωτού Εφετείου και των Τριµελών και Μονοµελών Εφετείων, καθώς και 
του Συµβουλίου Εφετών. 
Οι δικαστές του Ποινικού Τµήµατος θα ορίζονται για µία διετία µε α&όφαση 
της Ολοµέλειας του Εφετείου Αθηνών µε αντίστοιχη τρο&ο&οίηση του 
Κανονισµού Εσωτερικής Υ&ηρεσίας αυτού, ενώ η θητεία θα µ&ορεί να 
&αραταθεί, µε α&όφαση της ίδιας Ολοµέλειας, για ένα ακόµη έτος. 
Η Ολοµέλεια µ&ορεί να ανανεώσει τη θητεία των δικαστών για τη 
συγκρότηση του Ποινικού Τµήµατος για µια ε&ι&λέον διετία, εφόσον 
υ&άρχει &ρος τούτο συναίνεση των τελευταίων. Σε αυτή την &ερί&τωση η 
συνολική συνεχόµενη θητεία στο Ποινικό Τµήµα δεν µ&ορεί να υ&ερβεί τα 



τέσσερα έτη. Μετά τη θητεία τους στο Ποινικό Τµήµα, οι δικαστές &ου 
είχαν οριστεί σ' αυτό, µ&ορούν να οριστούν εκ νέου για τη συγκρότηση 
αυτού, µετά την &άροδο χρονικού διαστήµατος τουλάχιστον δύο ετών. 
Με την ίδια τρο&ολογία &ου &ροωθείται α&ό τον υ&ουργό ∆ικαιοσύνης κ. 
Χαράλαµ&ο Αθανασίου ε&εκτείνεται η µετατρο&ή των &οινών φυλάκισης 
έως και τα &έντε έτη (α&ό τρία) &ου είχαν ε&ιβληθεί αµετάκλητα µέχρι τη 
δηµοσίευση του Ν. 4093/2012. Για τη µετατρο&ή α&οφασίζει το ∆ικαστήριο 
&ου εξέδωσε την καταδικαστική α&όφαση, ύστερα α&ό κλήτευση του 
αιτούντος. Η ρύθµιση &ροτείνεται για λόγους ίσης µεταχείρισης των 
καταδικασθέντων, καθώς στην &ράξη &αρατηρήθηκε διχογνωµία στα 
δικαστήρια, λόγω έλλειψης µεταβατικής διάταξης στο ν.4093/2012, αν 
µ&ορούν ή όχι να µετατρα&ούν τις &οινές αυτές, δεδοµένου ότι ο νόµος 
αυτός καταλάµβανε τις υ&οθέσεις &ου δεν είχαν εκδικαστεί αµετακλήτως. 
Τέλος, µεταβάλλεται (ε&ανερχόµενη στην &ροϊσχύσασα ρύθµιση) η 
διαδικασία &ροαγωγών στις θέσεις του &ροέδρου, αντι&ροέδρων του 
Συµβουλίου της Ε&ικρατείας, Αρείου Πάγου και Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
καθώς και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του γενικού ε&ιτρό&ου της 
Ε&ικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του γενικού ε&ιτρό&ου της 
Ε&ικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, έτσι ώστε να µην 
α&οτελεί στάδιο της διαδικασίας ε&ιλογής η γνώµη της ∆ιάσκεψης των 
Προέδρων της Βουλής, µετά α&ό ακρόαση των υ&οψηφίων, ό&ως είχε 
ορισθεί µε το άρθρο 1 του ν. 3841/2010, δοθέντος ότι όχι µόνο, σύµφωνα µε 
το 2/2010 &ρακτικό της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Ε&ικρατείας σε 
Ολοµέλεια και σε Συµβούλιο, η τελευταία αυτή ρύθµιση &αρουσιάζει 
&ροβλήµατα συνταγµατικότητας, αλλά και διότι η διαδικασία αυτή δεν έχει 
λειτουργήσει στην &ράξη. 
 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Καταδίκη της Ελλάδας για 6αράνοµη 

κράτηση αλλοδα6ών, 24.04.2014 

  
Εκδικάζοντας σήµερα α&ό κοινού τις &ροσφυγές της Αίσαγιάχ Ερλιάνα 
Χερµάν α&ό την Ινδονησία και του Μ&άρντι Σεραζαντίσχιβιλι α&ό τη 
Γεωργία, το ∆ικαστήριο Ανθρω&ίνων ∆ικαιωµάτων δέχθηκε τις αιτιάσεις 
των &ροσφευγόντων και καταδίκασε την Ελλάδα, για έλλειψη νοµιµότητας 
στην κράτησή τους καθώς και για &αραβίαση των διατάξεων της Σύµβασης 
Ανθρω&ίνων ∆ικαιωµάτων &ου α&αγορεύουν την α&άνθρω&η και 
εξευτελιστική µεταχείριση. 
Οι δύο &ροσφεύγοντες είχαν συλληφθεί, στις 9 και 26 Αυγούστου του 2010, 
χωρίς να έχουν άδεια &αραµονής στην Ελλάδα και κρατήθηκαν για ένα 
εξάµηνο στις φυλακές, ενώ οι αιτήσεις τους για χορήγηση ασύλου 
α&ορρίφθηκαν. 
Η Αίσαγιάχ Ερλιάνα Χερµάν α&ελευθερώθηκε µετά την εξάµηνη κράτηση 
της, ενώ ο Μ&άρντι Σεραζαντίσχιβιλι α&ελευθερώθηκε ύστερα α&ό 
ε&ανειληµµένες αιτήσεις του. 
Στο ∆ικαστήριο, υ&οστήριξαν ότι η κράτηση τους ήταν µη νόµιµη και 
&αρατεταµένη και ε&ικαλέσθηκαν το γεγονός ότι τα κελιά στα ο&οία 
κρατήθηκαν ήταν µικρά και ανθυγιεινά, και υ&οχρεώθηκαν να συµβιώσουν 
µε &ληθώρα άλλων κρατουµένων. 



Το ∆ικαστήριο α&οδέχθηκε τους ισχυρισµούς τους και καταδίκασε την 
Ελλάδα για &αραβίαση του άρθρου 3 της Σύµβασης Ανθρω&ίνων 
∆ικαιωµάτων, µε το ο&οίο α&αγορεύεται η α&άνθρω&η και εξευτελιστική 
µεταχείριση, καθώς και για &αραβίαση του άρθρου 5 (&αράγραφος 4), για το 
δικαίωµα στην ασφάλεια και την ελευθερία και για το δικαίωµα σε µία 
γρήγορη α&όφαση, σχετικά µε την νοµιµότητα της κράτησής τους. 
Με την ίδια α&όφαση, το ∆ικαστήριο υ&οχρέωσε την Ελλάδα να καταβάλει 
α&ό 8.000 ευρώ, ως α&οζηµίωση για ηθική βλάβη, στον καθένα α&ό τους δύο 
&ροσφεύγοντες και να ε&ιβαρυνθεί και µε 2.000 ευρώ για την κάλυψη των 
δικαστικών εξόδων. 

 
� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Προς θέσ6ιση ο «6οινικός εισαγγελέας 

συνδιαλλαγής», µε στόχο λιγότερες δίκες, 27.04.2014 

 
Το Υ&ουργείο ∆ικαιοσύνης ανάρτησε σε δηµόσια διαβούλευση το σχέδιο 
νόµου για το νέο Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, στον ο&οίο έχουν 
µεταφερθεί καινοτοµίες &ου ήδη εφαρµόζονται σε άλλα κράτη ό&ως είναι η 
Μεγάλη Βρετανία, οι ΗΠΑ και η Γερµανία. 
Οι καινοτοµίες αυτές α&οσκο&ούν, κατά κύριο λόγο στην α&οσυµφόρηση 
των δικαστηρίων α&ό χιλιάδες εκκρεµείς υ&οθέσεις. 
Ο νέος Κώδικας Ποινικής ∆ικονοµίας, &ου είναι έργο της 
νοµο&αρασκευαστικής ε&ιτρο&ής, &ου συγκροτήθηκε υ&ό τον &ρόεδρο της 
καθηγητή της Νοµικής του Αριστοτελείου Πανε&ιστηµίου Θεσσαλονίκης 
Λάµ&ρο Μαργαρίτη, &ροβλέ&ει την καθιέρωση του θεσµού του «&οινικού 
εισαγγελέα συνδιαλλαγής» ο ο&οίος θα συνδιαλέγεται µε τον κατηγορούµενο 
για το ύψος της &οινής &ριν φτάσει η υ&όθεση στο ακροατήριο. 
Σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο ο «&οινικός εισαγγελέας συνδιαλλαγής» θα έχει 
τη δυνατότητα να συνδιαλέγεται µε τον κατηγορούµενο και να συµφωνεί για 
το ύψος της &οινής, χωρίς η υ&όθεση να φτάνει στο ακροατήριο. 
Η διαµεσολάβηση αφορά τα κακουργήµατα για τα ο&οία &ροβλέ&ονται 
&οινές µέχρι 10 χρόνια κάθειρξη, ενώ στους κανόνες της συνδιαλλαγής δεν 
µ&ορούν να υ&αχθούν αδικήµατα &ου τιµωρούνται µε βάση το νόµο &ερί 
καταχραστών του δηµοσίου. 
Εάν ο κατηγορούµενος συµφωνήσει µε τον «&οινικό εισαγγελέα 
συνδιαλλαγής», τότε &ρέ&ει η συµφωνηθείσα &οινή να είναι εµφανώς 
ε&ιεικέστερη α&ό αυτή &ου θα ε&ιβαλλόταν α&ό το δικαστήριο, ενώ 
&αράλληλα και η έκτιση της &οινής θα έχει ευνοϊκότερους όρους αναφορικά 
µε την α&οφυλάκιση. 
Παράλληλα, µε το ε&ίµαχο νοµοσχέδιο, καταργούνται τα Πενταµελή 
Εφετεία Κακουργηµάτων, ενώ α&ό Πενταµελή Εφετεία θα δικάζονται τα 
αδικήµατα &ου χαρακτηρίζονται σύνθετα, καθώς και αδικήµατα &ου 
καταλαµβάνονται α&ό το νόµο &ερί καταχραστών του δηµοσίου. 
 
 
 
 
 
 



ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
 

� REAL, Κύκλωµα εξωθούσε στην ε6αιτεία ανήλικους, 

27.04.2014 

 
Εγκληµατική οµάδα, &ου εκµεταλλεύονταν φτωχούς µετανάστες εξάρθρωσε 
η ασφάλεια της Τρί&ολης.  
Για την υ&όθεση συνελήφθησαν τρεις Ρουµάνοι, ένας 43χρονος, &ου 
φέρεται ως αρχηγός, ένας 32χρονος και µία 37χρονη, µε τις κατηγορίες της 
σύστασης εγκληµατικής οργάνωσης και της εµ&ορίας ανθρώ&ων. 
Στο &λαίσιο της αστυνοµικής έρευνας, &ου διενήργησε η ασφάλεια Τρί&ολης 
και ύστερα α&ό αξιο&οίηση στοιχείων, εξακριβώθηκε ότι οι συλληφθέντες, 
τουλάχιστον α&ό τις αρχές Α&ριλίου, είχαν συστήσει εγκληµατική οµάδα 
&ου εξωθούσε στην ε&αιτεία αλλοδα&ούς οµοεθνείς τους, ενήλικες και 
ανηλίκους, µε σκο&ό την α&οκόµιση &αράνοµου κέρδους. 
Οι συλληφθέντες εκµεταλλευόµενοι τη δεινή οικονοµική κατάσταση των 
θυµάτων τους, µε α&ειλές κατά της ζωής τους και της σωµατικής τους 
ακεραιότητας, στόχευαν στον εκφοβισµό τους και τους εξανάγκαζαν να 
ε&αιτούν σε διάφορα σηµεία της Τρί&ολης, α&΄ό&ου &ερνούσαν τα µέλη της 
οργάνωσης και έ&αιρναν το σύνολο των χρηµάτων, &ου τα θύµατά τους 
είχαν συγκεντρώσει, ενώ τους &αρείχαν µόνον τροφή. 
Κατά τις έρευνες &ου &ραγµατο&οιήθηκαν σε σ&ίτια των µελών, βρέθηκε 
συνολικά το χρηµατικό &οσό των 948,50 ευρώ, το ο&οίο κατασχέθηκε ως 
&ροερχόµενο α&ό την εµ&ορία ανθρώ&ων. 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

� ΤΟ ΕΘΝΟΣ, «Στο ΣτΕ 6ροσέφυγαν οι εκδιδόµενες», 

27.04.2014 

 

Στο Συµβούλιο της Ε&ικρατείας &ροσέφυγαν το Σωµατείο Εκδιδοµένων 
Προσώ&ων Ελλάδος και &έντε εκδιδόµενες γυναίκες α&ό την Θεσσαλονίκη 
υ&οστηρίζοντας ότι οι νέοι &εριοριστικοί όροι &ου τέθηκαν για τη 
λειτουργία των οίκων ανοχής είναι αντίθετοι σε διάφορες διατάξεις του 
Συντάγµατος και στο διεθνώς κατοχυρωµένο δικαίωµα της οικονοµικής και 
&ροσω&ικής ελευθερίας. 
Στον ∆ήµο Αθηναίων έχουν ανακληθεί όλες οι άδειες λειτουργίας των οίκων 
ανοχής, εκτός α&ό τρεις, ενώ οι σφραγισµένοι οίκοι ανοχής, ό&ως αναφέρει ο 
δικηγόρος τους, έχουν ανοίξει και &ερί&ου 500 λειτουργούν &αράνοµα. 
Με το Ν. 2734/1999 δεν ε&ιτρέ&εται η εγκατάσταση των εκδιδοµένων µε 
αµοιβή &ροσώ&ων σε διατηρητέα ή &αραδοσιακά κτίρια, καθώς και σε 
χώρους &ου δεν είναι κύριας χρήσης και δεν &ληρούν τους όρους του 
Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού. 
Ε&ίσης, δεν ε&ιτρέ&εται η εγκατάσταση σε κτίρια &ου α&έχουν, σε ακτίνα 
λιγότερο των 200 µέτρων, α&ό ναούς, σχολεία, νη&ιαγωγεία, φροντιστήρια, 
&αιδικούς σταθµούς, κ.λ&. 
Μέσα στο 2014 ψηφίστηκαν οι νόµοι 4238 και 4249/2014 οι ο&οία θέτουν 
&ρόσθετους &εριορισµούς στην λειτουργία των οίκων ανοχής. Με τις νέες 



νοµοθετικές διατάξεις δεν ε&ιτρέ&εται η εγκατάσταση εκδιδοµένων ατόµων 
σε α&όσταση 200 µέτρων α&ό ξενοδοχεία τριών, τεσσάρων και &έντε 
αστέρων. 
Ακόµη, &ροβλέ&εται ότι όσοι ανοίξουν τους σφραγισµένους οίκους ανοχής 
και τους λειτουργήσουν θα τιµωρούνται µε φυλάκιση τριών µηνών, ενώ η 
&οινή αυτή δεν µετατρέ&εται σε χρηµατική, δεν αναστέλλεται και δεν 
&ροβλέ&εται δικαίωµα άσκησης έφεσης, έτσι ώστε να µ&ορεί να κριθεί σε 
δεύτερο βαθµό. 
Ό&ως υ&ογραµµίζεται στις &ροσφυγές οι διατάξεις &αραβιάζουν σωρεία 
συνταγµατικών διατάξεων, ό&ως ε&ίσης &αραβιάζουν την Ευρω&αϊκή 
Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ&ου (ΕΣ∆Α) και το ∆ιεθνές Σύµφωνο 
Ατοµικών και Πολιτικών ∆ικαιωµάτων. 
Παράλληλα, αναφέρει το Σωµατείο ότι οι &εριορισµοί &ου ε&ιβλήθηκαν, 
&αραβιάζουν την συνταγµατικά κατοχυρωµένη ελευθερία του οικονοµικού 
ανταγωνισµού, ό&ως ε&ίσης &αραβιάζουν την &ροστασία του συστήµατος της 
ελεύθερης οικονοµίας, &ου και αυτή &ροστατεύεται α&ό το άρθρο 106 του 
Συντάγµατος. 
Η ανυ&αρξία &ρόβλεψης δεύτερου βαθµού εκδίκασης όσων καταδικαστούν 
για την α&οσφράγιση των οίκων ανοχής, &ροσκρούει στην ΕΣ∆Α, σύµφωνα 
µε το Σωµατείο, αφού &αραβιάζεται η «αρχή της δίκαιης δίκης». 
Ε&ισηµαίνουν ότι λόγω των νέων &εριοριστικών όρων θα βρεθούν στο δρόµο 
τουλάχιστον 7.000 άτοµα (εκδιδόµενες, υ&ηρετικό &ροσω&ικό, καθαρίστριες 
και φύλακες), ενώ θα κινδυνεύσει η δηµόσια υγεία, αφού θα λειτουργούν 
&αράνοµα οίκοι ανοχής. 
Το Σωµατείο Εκδιδοµένων Προσώ&ων Ελλάδος έχει &άνω α&ό 5.000 µέλη 
και όλα τα µέλη του &ληρώνουν, ό&ως σηµειώνουν, ΦΠΑ 23%, ενώ τα έσοδα 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου α&ό το ε&άγγελµά τους κάθε χρόνο «υ&ερβαίνουν 
τις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ». 
 
 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Έντονη δυσαρέσκεια για τις συνθήκες 
εργασίας στην Ελλάδα, 25.04.2014 

 
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ-ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. Οι χειρότερες συνθήκες εργασίας σε 
ολόκληρη την Ευρω&αϊκή Eνωση βρίσκονται στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την 
έρευνα του Ευρωβαρόµετρου &ου δηµοσιεύτηκε χθες στις Βρυξέλλες και 
εξετάζει µε &οιο τρό&ο η κρίση ε&ηρέασε τις εργασιακές συνθήκες. Στην 
Ελλάδα, 88% των ερωτηθέντων &ιστεύει ότι οι όροι εργασίας του 
ε&ιδεινώθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια, ενώ και σε όλη την Ευρώ&η η 
&λειοψηφία των εργαζοµένων (57%) &ιστεύει το ίδιο. 
Πιο συγκεκριµένα, η Ελλάδα βρίσκεται στον &άτο των καλών συνθηκών 
εργασίας µε µόλις ένα α&οκαρδιωτικό 16% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι 
οι όροι στην εργασία του είναι καλοί. Αυτό το &οσοστό είναι και το 
χαµηλότερο στις 28 χώρες της Ευρω&αϊκής Eνωσης, ενώ η &λειοψηφία των 
ερωτηθέντων δήλωσε να είναι ικανο&οιηµένη α&ό τις συνθήκες εργασίας 
της µε &ρώτους τους ∆ανούς να δηλώνουν 87% ικανο&οίηση. 
Οι &ερισσότεροι εργαζόµενοι στην Ευρω&αϊκή Eνωση εκφράζουν υψηλά 
ε&ί&εδα ικανο&οίησης όσον αφορά το ωράριο εργασίας τους (80%), αλλά και 



σε αυτήν την κατηγορία οι Ελληνες εργαζόµενοι είναι οι λιγότερο 
ευχαριστηµένοι στην Ευρώ&η µε &οσοστό &ερί&ου 20 µονάδων χαµηλότερο 
α&ό τον µέσο όρο στο 61%. Ο &ιο σηµαντικός &αράγοντας, σύµφωνα µε το 
Ευρωβαρόµετρο, για να µην είναι κά&οιος ικανο&οιηµένος µε τις ώρες 
εργασίας του, βρίσκεται (48%) στις υ&ερβολικές ώρες α&ασχόλησης. 
Η Ελλάδα α&οτελεί τη µόνη χώρα στην Ευρω&αϊκή Eνωση &ου οι 
εργαζόµενοι στην &λειοψηφία τους δεν είναι ευχαριστηµένοι µε την 
ισορρο&ία &ου έχουν µεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής. Μόλις 46% 
δηλώνει ευχαριστηµένο, ενώ στη ∆ανία, &ου έχει το υψηλότερο &οσοστό, η 
ικανο&οίηση βρίσκεται στο 89%. 
Τη χειρότερη θέση κατέχει η χώρα µας και στο κατά &όσο ενδιαφέρουσα 
βρίσκουν τη δουλειά τους οι Eλληνες (72%). Στις υ&όλοι&ες 27 χώρες της 
Ευρω&αϊκής Eνωσης &οσοστό άνω του 80% των εργαζοµένων εκφράζει την 
ά&οψη ότι η εργασία του είναι ενδιαφέρουσα. Συγχρόνως στην κατηγορία 
για το &όσο ασφαλείς είναι οι συνθήκες εργασίας τους, το 70% των 
Ευρω&αίων &ολιτών &ου ρωτήθηκαν δήλωσε ευχαριστηµένο µε το ε&ί&εδο 
ασφάλειας &ου α&ολαµβάνει, ενώ &άλι οι Ελληνες βρίσκονται στη 
χαµηλότερη κατάταξη α&ό τα 28 κράτη-µέλη, µε µόλις 53% να δηλώνει 
ευχαριστηµένο. Ε&ίσης η Ελλάδα κατέχει το χαµηλότερο &οσοστό στην Ε.Ε. 
σε ό,τι αφορά το εάν έχουν ερωτηθεί α&ό τους εργοδότες τους για το &ώς 
µ&ορεί να βελτιωθεί η ασφάλεια στη δουλειά. Μόλις το 25% των Ελλήνων 
εργαζοµένων έχει ρωτηθεί για το θέµα αυτό, ενώ αυτό το &οσοστό σε χώρες 
ό&ως η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία κυµαίνεται α&ό 82%-90%. 
∆ιακο&ές και υγεία 
Σχεδόν όλοι οι Ευρω&αίοι εργαζόµενοι (90%) α&ολαµβάνουν τέσσερις 
εβδοµάδες &ληρωµένες διακο&ές τον χρόνο, ενώ το 53% των ερωτηθέντων 
εκφράζει την ά&οψη ότι η µεγαλύτερη α&ειλή υγείας &ου αντιµετω&ίζει 
στον εργασιακό του χώρο είναι το αυξηµένο στρες 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 
 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, «Στο ΣτΕ 6ροσέφυγαν φορείς του 
Πειραιά κατά της ιδιωτικο6οίησης του ΟΛΠ», 23.04.2014 

 

Στο Συµβούλιο της Ε&ικρατείας &ροσέφυγαν το Ε&αγγελµατικό 
Ε&ιµελητήριο Πειραιά, ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Πειραιά και η Οµοσ&ονδία 
Υ&αλλήλων Λιµένων Ελλάδος και στρέφονται κατά του Ταµείου 
Αξιο&οίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού ∆ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ∆). 
Σύµφωνα µε το ΑΠΕ, οι φορείς ζητούν να ακυρωθεί ως αντίθετη στην 
εθνική και ευρω&αϊκή νοµοθεσία, η &ρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την α&όκτηση &λειοψηφικής συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο του 
Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς (ΟΛΠ). 
Υ&ενθυµίζεται ότι το ΤΑΙΠΕ∆ ενέκρινε τους όρους του διεθνούς 
διαγωνισµού για την ιδιωτικο&οίηση του ΟΛΠ, δηλαδή του διαγωνισµού για 
την α&όκτηση του 67% του µετοχικού κεφαλαίου του εν λόγω Οργανισµού. 
Στην &ροσφυγή τους, οι φορείς αναφέρουν ότι η διεθνής &ρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος &αραβιάζει τους κανόνες δηµοσιότητας και τις 
αρχές της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης, καθώς η &ρόσκληση δεν 



δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά ούτε και στην 
ε&ίσηµη Εφηµερίδα της Ευρω&αϊκής Ένωσης. 
Ε&ίσης, αναφέρουν οι φορείς, η &ρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
&εριέχει σηµεία ασάφειας και αντιφατικής αιτιολογίας, ενώ &αραβιάζεται 
αρχή της διαφάνειας λόγω της α&όκρυψης των δεσµεύσεων &ου α&ορρέουν 
α&ό τη σύµβαση &αραχώρησης. 
Τέλος, οι όροι της &ρόσκλησης &αραβιάζουν διατάξεις ενωσιακής 
&ροέλευσης &ου &ροστατεύουν τον ελεύθερο ανταγωνισµό και την 
ελευθερία εγκατάστασης, µε α&οτέλεσµα να µην &ρόκειται α&λώς για την 
ιδιωτικο&οίηση του δηµόσιου φορέα &ου λέγεται ΟΛΠ, αλλά για την 
µετατρο&ή του κρατικού σε ιδιωτικό µονο&ώλιο. 
Σηµειώνεται ότι νωρίτερα το ΑΠΕ µετέδωσε &ως µεταξύ των φορέων &ου 
&ροσέφυγαν στο ΣτΕ, ήταν και το Βιοµηχανικό Ε&ιµελητήριο Πειραιά, 
γεγονός &ου το ∆.Σ. του ΒΕΠ διέψευσε µε ανακοίνωσή του.  
Και για ΟΛΘ 
Συνεργασία µε τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (∆ΣΘ) µε 
αντικείµενο την κατάθεση, στο Συµβούλιο της Ε&ικρατείας (ΣτΕ), κοινής 
αίτησης ακύρωσης της &ρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
&ώληση του 67% του µετοχικού κεφαλαίου του Οργανισµού Λιµένος (ΟΛΘ), 
ε&ιδιώκουν οι εργαζόµενοι στο λιµάνι. 
Στο &λαίσιο αυτό, σήµερα &ραγµατο&οιήθηκε η &ρώτη συνάντηση µεταξύ 
εκ&ροσώ&ων της διοίκησης της Οµοσ&ονδίας Υ&αλλήλων Λιµένων Ελλάδας 
(ΟΜΥΛΕ) και του &ροέδρου του ∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 
(∆ΣΘ), Νίκου Βαλεργάκη, &ροκειµένου να γίνει σχετική ενηµέρωση. 
"Ως &ρόεδρος του ∆ΣΘ, αλλά και ως &ολίτης, είµαι α&όλυτα ευνοϊκός 
α&έναντι σε µια τέτοια συνεργασία. Άλλωστε, η αντίθεση στην &ώληση 
εκφράζει και τη βούληση της συντρι&τικής &λειοψηφίας των φορέων της 
&όλης. Για να &ροχωρήσει όµως µια τέτοια συνεργασία, θα &ρέ&ει να 
εγκριθεί α&ό το διοικητικό συµβούλιο του Συλλόγου, το ο&οίο συνεδριάζει 
έκτακτα την ε&όµενη εβδοµάδα, &ιθανότατα τη ∆ευτέρα ή την Τρίτη. 
Ε&ειδή το θέµα είναι ε&είγον, θα &εριληφθεί στα θέµατα ηµερήσιας 
διάταξης της συγκεκριµένης συνεδρίασης", σηµείωσε, µιλώντας στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο κ.Βαλεργάκης. 
Α&ό την &λευρά της, η γενική γραµµατέας της ΟΜΥΛΕ, Φανή Γουργούρη, 
ε&ισήµανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι οι εργαζόµενοι ζήτησαν α&ό τον κ.Βαλεργάκη 
"ο ∆ικηγορικός Σύλλογος, ως θεσµικά αρµόδιος φορέας, να αναλάβει την 
&ροσφυγή στο ΣτΕ". 
Ό&ως εί&ε, οι εργαζόµενοι έκαναν την &ρώτη ε&αφή µε τον ∆ικηγορικό 
Σύλλογο γιατί ξεκινούν α&ό τα ένδικα µέσα την αντίδρασή τους στην 
&ώληση, αλλά στο αµέσως ε&όµενο διάστηµα θα ε&ιδιώξουν την ανά&τυξη 
κοινωνικών συµµαχιών µε όλους τους φορείς της Θεσσαλονίκης. 
Αντίστοιχη &ροσφυγή στο ΣτΕ, µε το αίτηµα της ακύρωσης του διαγωνισµού 
&ώλησης, ως αντίθετου στην εθνική και ευρω&αϊκή νοµοθεσία, έχει ήδη 
γίνει για το λιµάνι του Πειραιά και υ&ογράφεται α&ό την ΟΜΥΛΕ, τον εκεί 
∆ικηγορικό Σύλλογο και τα ε&ιµελητήρια Ε&αγγελµατικό και Βιοτεχνικό 
της &εριοχής. 
 



� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Οι Ελληνες δεν 6έρασαν το τεστ ευζωίας, 
26.04.2014 

 
«Στη ζωή υ&άρχει κάτι &ολύ &ερισσότερο α&ό τα ψυχρά νούµερα του ΑΕΠ 
και των στατιστικών µεγεθών». Οντως, αλλά όταν η δια&ίστωση γίνεται α&ό 
ένα διεθνή οικονοµικό οργανισµό, τον ΟΟΣΑ, κάτι &αρα&άνω σηµαίνει α&ό 
την ε&ανάληψη µιας κοινοτο&ίας. Στην &ραγµατικότητα µε αυτήν την 
&ρόταση ο διεθνής οργανισµός &ροτρέ&ει τους ε&ισκέ&τες της ηλεκτρονικής 
σελίδας µε θέµα την ανάλυση των στοιχείων και των δεικτών για «&οιότητα 
ζωής» στις χώρες του ΟΟΣΑ, να δοκιµάσουν ένα τεστ, &ροκειµένου να 
τεστάρουν στα γρήγορα σε &οιο σηµείο βρίσκεται η &οιότητα της ζωής τους. 
«Πώς &άει η ζωή;» ρωτά ο ΟΟΣΑ, &ρολογίζοντας τις ε&εξηγήσεις για το 
σύνθετο στατιστικό του δείκτη &ου ε&ιτρέ&ει και στον ε&ισκέ&τη του 
∆ιαδικτύου, να συγκρίνει τη ζωή του µε τις εξελίξεις στις άλλες χώρες- µέλη 
του ΟΟΣΑ, αλλά και στον ίδιο τον Οργανισµό να γνωρίσει κι α&ό τη 
συµ&ληρωµατική και αµεσότερη &ηγή το αξιακό σύστηµα των &ολιτών σε 
συγκεκριµένα θέµατα &ου ά&τονται των κοινωνικών και &ροσω&ικών 
αναγκών τους. 
H αντα&όκριση των ε&ισκε&τών... ικανο&οιητική, αφού &άνω α&ό 3,4 
εκατοµµύρια δοκίµασαν να µετρήσουν το ε&ί&εδο της &ροσω&ικής τους 
ευζωίας µε όρους ΟΟΣΑ. Οσο για τους 18.000 Ελληνες ε&ισκέ&τες, η 
Μαρτίν Ντουράντ, ε&ικεφαλής στη ∆ιεύθυνσης Στατιστικών Μελετών του 
ΟΟΣΑ, µας ε&ισήµανε - κατά τη διάρκεια συνάντησης &ου είχε µε Ελληνες 
δηµοσιογράφους στην έδρα του οργανισµού, στο Παρίσι - ότι ξεχώρισαν τα 
εξής: η αξία του να νιώθεις ικανο&οιηµένος α&ό τη ζωή σου, να έχεις υγεία 
και δυνατότητες σωστής εκ&αίδευσης. 
Μολονότι οι 18.000 α&αντήσεις δεν α&οτελούν ένα στατιστικά 
αντι&ροσω&ευτικό δείγµα του &ληθυσµού, αντα&οκρίνονται σε ένα βαθµό µε 
τα συµ&εράσµατα του ΟΟΣΑ για την &οιότητα ζωής µεταξύ των κρατών - 
µελών του, ό&ως &ροκύ&τει κι α&ό τα εξής γενικότερα ευρήµατα της 
µελέτης του Οργανισµού το 2013: 
-  Ως &ρος την &οιότητα ζωής ή την ευζωία, η Ελλάδα, σε µέσους όρους, 
συγκαταλέγεται στο 20% των χωρών µε τις χαµηλότερες α&οδόσεις (µε τη 
Χιλή, την Εσθονία, την Ουγγαρία, το Μεξικό, την Πορτογαλία, την 
Τουρκία). Στο υψηλότερο 20% υ&ερέχουν η Αυστραλία, ο Καναδάς, η ∆ανία, 
η Νορβηγία, η Σουηδία, η Ελβετία και οι ΗΠΑ. Το µεγαλύτερο µέρος χωρών 
εντάσσεται στο 60% των µεσαίων α&οδόσεων. Στην κορυφή αυτής της οµάδας 
χωρών κατατάσσονται η Αυστρία, το Βέλγιο, η Τσεχία, η Φινλανδία και η 
Γαλλία. 
-  Η Ελλάδα έχει τη χειρότερη ε&ίδοση σε ό,τι αφορά το αίσθηµα 
ικανο&οίησης α&ό τον βίο &ου διάγουν οι άνθρω&οι. Α&ό το 2007 έως το 
2011 το &οσοστό των Ελλήνων &ου δήλωναν ικανο&οιηµένοι α&ό τη ζωή 
τους µειώθηκε α&ό το 59% στο 34%, το χαµηλότερο &οσοστό χώρας στο 
σύνολο του ΟΟΣΑ. Ιδιαίτερα χαµηλά είναι και τα &οσοστά σε τοµείς ό&ως η 
&οιότητα του &εριβάλλοντος, η κάλυψη των στεγαστικών αναγκών (όσο 
&αράδοξο κι αν φαίνεται κρίνοντας µόνο α&ό το υψηλό &οσοστό 
ιδιοκατοίκησης) και οι κοινωνικές συνδέσεις. 



-  Μεταξύ των 11 µεγεθών βάσει των ο&οίων &ροσµετράται η &οιότητα ζωής, 
οι Ελληνες είναι &άνω α&ό τον µέσο όρο του ΟΟΣΑ αναφορικά µε την 
κατάσταση υγείας, την ισορρο&ία ανάµεσα στην εργασιακή και την 
&ροσω&ική ζωή και στην &ροσω&ική ασφάλεια. 
-  Ωστόσο, κάτω α&ό τον µέσο όρο βρίσκεται η χώρα σε δείκτες ό&ως η 
εκ&αίδευση και οι δεξιότητες, το εισόδηµα και η ευηµερία, η συµµετοχή 
στην α&όδοση της δικαιοσύνης, στην α&ασχόληση και στις αµοιβές. 
Κατά τη σύντοµη ε&ίσκεψη της «Κ» στην έδρα του ΟΟΣΑ, µε &ρόσκληση 
του καθηγητή Γεω&ολιτικής κ. Γ. Στ. Πρεβελάκη ο ο&οίος είναι ο µόνιµος 
αντι&ρόσω&ος της Ελλάδας στον οργανισµό, η έµφαση στα ζητήµατα της 
ανισότητας και των &ροεκτάσεών της α&οτελεί µια &τυχή της µετάβασης του 
ΟΟΣΑ στη νέα ε&οχή. Ο κ. Χέργουιγκ Ιµέρβολ, &αρουσιάζοντας τα 
ευρήµατα των µελετών για τις ανισότητες, ε&έµεινε ότι οι κοινωνικές 
ε&ι&τώσεις α&ό την κρίση θα υφίστανται για &ολύ καιρό, καθώς η Ελλάδα 
µεταξύ 23 χωρών-µελών του ΟΟΣΑ διατηρεί την &ρώτη θέση (ήδη α&ό το 
2012) στον δείκτη των «άνεργων νοικοκυριών». Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 
ΟΟΣΑ, την &ερίοδο 2010-2012 τα νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόµενο 
αυξήθηκαν κατά 10% &οσοστιαίες µονάδες ανεβάζοντας το &οσοστό τους στο 
20%. 
Εµφαση στις κοινωνικές και οικονοµικές ανισότητες 
Η έµφαση των ερευνητών του ΟΟΣΑ στην κοινωνική διάσταση των 
οικονοµικών &ολιτικών δεν οφείλεται µόνο στη δυνατότητα &ου δίδει η 
Ελλάδα, ως ακραίο &αράδειγµα της κρίσης και της δηµοσιονοµικής 
&ροσαρµογής. Ο Οργανισµός τον ο&οίο µεγάλο µέρος της ελληνικής κοινής 
γνώµης ταύτισε, λόγω «εργαλειοθήκης» µε την τρόικα βρίσκεται µετά το 
2012 και ε&ισήµως σε φάση µετάβασης. Η µετάβαση αυτή εµφανίζεται και 
ως µια &ρωτοβουλία για «νέες &ροσεγγίσεις σχετικά µε τις οικονοµικές 
&ροκλήσεις» (NAEC ). Ο ίδιος οργανισµός &ροσδιορίζει αυτό το βήµα ως 
«µια διαδικασία &ροβληµατισµού σχετικά µε τα αίτια της κρίσης και τα 
διδάγµατα για την &ολιτική. Στην &ραγµατικότητα ο ΟΟΣΑ ε&ιχειρεί να 
γίνει λίγο &ερισσότερο κοινωνικός και να διατυ&ώσει &ροβλέψεις και 
&ροτάσεις, λαµβάνοντας υ&όψη τις διευρυνόµενες κοινωνικές και 
οικονοµικές ανισότητες. Στο εσωτερικό του η αλλαγή είναι ανισόµετρη, µε 
τις αντιθέσεις ανάµεσα στη γραµµατεία και την ευρω&αϊκή οµάδα να 
γίνονται ορατές για θέµατα &ου αφορούν όχι µόνο τις κοινωνικές &ολιτικές, 
αλλά κυρίως το χρηµατο&ιστωτικό σύστηµα και το δηµόσιο χρέος, εν 
&ροκειµένω της Ελλάδας. Ε&ί &αραδείγµατι η αµερικανική ε&ιρροή στον 
ΟΟΣΑ ε&ιθυµεί αυστηρότερους όρους εξυγίανσης του χρηµατο&ιστωτικού 
συστήµατος στην Ευρώ&η, µε υψηλότερο δείκτη µόχλευσης α&ό αυτόν &ου 
ορίζουν οι κανόνες της Βασιλείας. Χαρακτηριστικές ήταν και οι 
δια&ιστώσεις του ΟΟΣΑ &ερί µη βιωσιµότητας του ελληνικού χρέους και 
αναγκαιότητας «κουρέµατος». Θέση η ο&οία &ροκάλεσε κλυδωνισµούς στο 
υ&ουργείο Οικονοµικών της Αθήνας αν και στη συνέχεια το «κούρεµα» 
µετεξελίχτηκε σε «φόρουµ για την ελάφρυνσή του». Ε&ίσης εσωτερικές 
αντιθέσεις ανάµεσα στις διευθύνσεις εκδηλώνονται ανά θέµα, καθώς συχνά 
εµφανίζονται να συνυ&άρχουν η αγγλοσαξωνική και η νεοσυντηρητική 
&ροσέγγιση µε αναλύσεις &ου γίνονται α&ό τη σκο&ιά της κεϊνσιανής 
σκέψης «Η ανά&τυξη &αραµένει η κινητήρια δύναµη για την ευηµερία και 



την ευηµερία των &ολιτών, αλλά θα &ρέ&ει να δηµιουργήσει ένα νέο είδος. 
Αυτό &ου &ροωθεί &ερισσότερο την ένταξη, την καλύτερη συµµετοχή και 
την ίση ευκαιρία» ε&ιµένουν οι ε&ικεφαλής του ΟΟΣΑ. Το µέλλον θα δείξει. 
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Τι αλλάζει στους αιγιαλούς, 27.04.2014 
 
Σηµαντικές αλλαγές στον τρό&ο &ου η Πολιτεία διαχειρίζεται τους 
αιγιαλούς και τις &αραλίες της χώρας, µε στόχο, µεταξύ άλλων, την 
ενίσχυση της ε&ιχειρηµατικής εκµετάλλευσης της ακτογραµµής 
&ροωθούνται µε το σχετικό σχέδιο νόµου του υ&ουργείου Οικονοµικών. 
Ανάµεσα στις &ροτάσεις βρίσκονται η µείωση των &εριορισµών &ου ισχύουν 
σήµερα στην &αραχώρηση αιγιαλού και &αραλίας σε δήµους και ιδιώτες, η 
νοµιµο&οίηση αυθαιρέτων &ου χρησιµο&οιούνται για ε&ιχειρηµατικούς 
σκο&ούς, αλλά και η διευκόλυνση της κατασκευής έργων &ου εξυ&ηρετούν 
&αραθαλάσσιες ε&ιχειρήσεις. 
Το σχέδιο νόµου τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση µέχρι τις 8 Μαΐου. Ο&ως 
&ροβλέ&εται µεταξύ άλλων: 
1. Αφαιρούνται όλοι οι &εριορισµοί στην έκταση &ου µ&ορεί να 
&αραχωρηθεί σε α&λή χρήση (λ.χ. ξα&λώστρες, αναψυκτήρια). Στην 
ισχύουσα νοµοθεσία α&αγορεύεται η &αραχώρηση έκτασης µεγαλύτερης των 
500 τ.µ., ενώ υ&άρχει υ&οχρέωση δηµιουργίας ελεύθερων «ζωνών» 100 
µέτρων. 
2. Αφαιρούνται όλες οι αναφορές στην υ&οχρέωση ελεύθερης και 
α&ρόσκο&της &ρόσβασης στον αιγιαλό, καθώς και η α&αγόρευση της 
&αραχώρησης της α&οκλειστικής χρήσης αιγιαλού και &αραλίας. Η µόνη 
αναφορά είναι ότι στις &αραχωρήσεις &ρέ&ει «να &εριλαµβάνονται όροι 
χρήσης &ου να διασφαλίζουν την &ρόσβαση του κοινού, ύστερα α&ό 
αιτιολογηµένη στάθµιση των συµφερόντων &ου εξυ&ηρετούνται ή 
βλά&τονται». 
3. ∆ιευκολύνεται η δηµιουργία µόνιµων κατασκευών α&ό ιδιώτες για 
ε&ιχειρηµατικό σκο&ό. Μοναδική &ροϋ&όθεση είναι η &αραχώρηση «να 
κρίνεται α&ολύτως α&αραίτητη για την ε&ίτευξη του [ε&ιχειρηµατικού] 
σκο&ού» α&ό τον γενικό γραµµατέα της Α&οκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Αυτό 
&ρακτικά σηµαίνει ότι όλες οι &αράκτιες ξενοδοχειακές µονάδες της χώρας 
µ&ορούν να ε&εκτείνουν µόνιµα τις εγκαταστάσεις τους στη ζώνη α&ό την 
&αραλία έως και τη θάλασσα. 
4. Ε&ιτρέ&εται η ε&ιχωµάτωση (µ&άζωµα) θαλάσσιου χώρου για την 
εξυ&ηρέτηση ε&ιχειρηµατικής δραστηριότητας &ου έχει ενταχθεί στις 
στρατηγικές ε&ενδύσεις ή έχει εγκριθεί ΕΣΧΑ∆Α ή ΕΣΧΑΣΕ (ειδικά σχέδια 
χωρικής ανά&τυξης δηµοσίων ή ιδιωτικών ακινήτων). 
5. Το σχέδιο νόµου &ροβλέ&ει ε&ίσης τη δυνατότητα νοµιµο&οίησης 
αυθαίρετων κατασκευών (έναντι οικονοµικού ανταλλάγµατος) &ου 
βρίσκονται στον αιγιαλό και την &αραλία, &ου χρησιµο&οιούνται όχι για 
κατοικία, αλλά για ε&ιχειρηµατικούς σκο&ούς. Η δυνατότητα αυτή δεν είχε 
δοθεί έως σήµερα α&ό τους νόµους για τη νοµιµο&οίηση της αυθαίρετης 



δόµησης (ν. 4014/11, ν. 4178/13) για τον αιγιαλό, τα δάση και τους 
αρχαιολογικούς χώρους, ως αντίθετη στη συνταγµατική ε&ιταγή. 
Η &ρόθεση του υ&ουργείου Οικονοµικών να νοµιµο&οιήσει αυθαίρετα στον 
αιγιαλό είναι ε&όµενο να τερµατίσει την εκστρατεία του υ&ουργείου 
Περιβάλλοντος (Ε&ιθεωρητές Περιβάλλοντος και Ειδική Υ&ηρεσία 
Ε&ιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων - ΕΥΕΚΑ) για κατεδάφιση 
αυθαιρέτων µε &όρους του Πράσινου Ταµείου. Η &ροσ&άθεια έχει ξεκινήσει 
εδώ και δύο χρόνια και &αρουσιάζει ιδιαίτερη κινητικότητα τους 
τελευταίους µήνες. Χαρακτηριστικά, &ρόσφατα &ραγµατο&οιήθηκε στην 
Αθήνα ηµερίδα µε τη συµµετοχή των εµ&λεκοµένων (εκ&ροσώ&ων των 
υ&ηρεσιών τεχνικού ελέγχου και των Α&οκεντρωµένων ∆ιοικήσεων) µε 
θέµα την οργάνωση και ε&ίσ&ευση της διαδικασίας κατεδαφίσεων και τη 
χρηµατοδότησή τους α&ό το Πράσινο Ταµείο. Σε συνέχεια αυτής, ο γενικός 
ε&ιθεωρητής Περιβάλλοντος Παν. Μέρκος ζήτησε α&ό τις Α&οκεντρωµένες 
∆ιοικήσεις στις 3 Α&ριλίου την α&οστολή συγκεντρωτικών &ινάκων 
αυθαιρέτων. «Μέχρι σήµερα έχουν α&οσταλεί στην ΕΥΕΚΑ &ερί τα 3.000 
&ρωτόκολλα κατεδάφισης αυθαιρέτων στον αιγιαλό α&ό όλη την Ελλάδα», 
λέει στην «Κ» η ε&ικεφαλής νότιου τοµέα της υ&ηρεσίας, ∆έσ&οινα Ποδαρά. 
«Το Πράσινο Ταµείο θα διαθέσει ένα εκατ. ευρώ για κατεδαφίσεις 
αυθαιρέτων σε αιγιαλούς και δάση το 2014 και &ροσ&αθούµε να 
κινητο&οιήσουµε τις υ&ηρεσίες». 
 
 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 
 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Στις 886 οι 6ροσαγωγές σε ε6ιχείρηση σκού6α της 
Αστυνοµίας στην Αθήνα, 25.04.2014 

  
Στους 37 έφτασε ο αριθµός των συλληφθέντων και στους 886 συνολικά ο 
αριθµός των &ροσαχθέντων κατά τη διάρκεια αστυνοµικής ε&ιχείρησης σε 
διάφορες &εριοχές της Αθήνας, το βράδυ της Πέµ&της.  
Ό&ως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., στόχος της ε&ιχείρησης 
ήταν η κατα&ολέµηση της &αράνοµης µετανάστευσης, του &αρεµ&ορίου και 
των ναρκωτικών. 
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων κατασχέθηκαν 3.270 &ακέτα λαθραία 
τσιγάρα, 4.210 &ροϊόντα &αρεµ&ορίου (γυαλιά ηλίου, είδη ρουχισµού, CD 
και DVD) και 10 µηχανήµατα-«φρουτάκια». 
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών. 
 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ-ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ 
 

� ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, Μονάδα α6εξάρτησης σε φυλακή για 6ρώτη 
φορά στην Ελλάδα, 24.04.2014 

 
 Σε ειδική &τέρυγα &ου θα λειτουργήσει α&ό το ΚΕΘΕΑ 
Η &ρώτη, στην Ελλάδα, µονάδα α&εξάρτησης µέσα σε σωφρονιστικό 
κατάστηµα θα λειτουργήσει α&ό τις 13 Ιουνίου στις δικαστικές φυλακές 
∆ιαβατών α&ό τη Μονάδα Συµβουλευτικής Κρατουµένων Θεσσαλονίκης του 



ΚΕΘΕΑ-"ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" σε συνεργασία µε το υ&ουργείο ∆ικαιοσύνης, 
∆ιαφάνειας και Ανθρω&ίνων ∆ικαιωµάτων. 
Πρόκειται για ένα &ρωτόγνωρο για τη χώρα µας εγχείρηµα, &ου 
εφαρµόζεται στην Ευρώ&η µόνο στη Μεγάλη Βρετανία και δίνει τη 
δυνατότητα σε τοξικοεξαρτηµένους κρατουµένους να &αρακολουθήσουν το 
&ρόγραµµα α&εξάρτησης του ΚΕΘΕΑ σε µια αυτόνοµη µονάδα. 
"Το διώροφο κτίριο, ό&ου θα µ&ορούν να &αρακολουθούν το &ρόγραµµα έως 
84 κρατούµενοι, είναι ανεξάρτητο α&ό τις φυλακές, έχει δηλαδή το δικό του 
&ροαύλιο, ξεχωριστά µαγειρεία και κελιά τριών ατόµων, ό&ου όσοι θα 
φιλοξενούνται σε 24ωρη βάση, δεν θα έχουν καµία ε&αφή µε τους 
υ&όλοι&ους κρατούµενους των ∆ιαβατών" α&οκάλυψε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 
υ&εύθυνος του ΚΕΘΕΑ-"ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" Χρήστος Βέττας. 
Ό&ως εκτιµά, &ρόκειται για ένα δύσκολο εγχείρηµα µε µεγάλες &ροσδοκίες 
&ου βρίσκεται όµως στη σωστή κατεύθυνση της έννοιας του σωφρονισµού. 
"Είναι ενδεικτικό ότι α&ό τους 14.000 &ου κρατούνται στις φυλακές, το 75% 
α&' αυτούς έχει άµεση ή έµµεση σχέση µε τη χρήση ουσιών. Σύµφωνα µε 
µελέτες &ου έχουν γίνει -κυρίως στις ΗΠΑ, ό&ου εφαρµόζονται &αρόµοια 
&ρογράµµατα σε &ολλές φυλακές- το 70% των ατόµων &ου τα 
&αρακολουθούν, α&εξαρτώνται α&ό τις ναρκωτικές ουσίες, η &αραβατική 
συµ&εριφορά µειώνεται στο ελάχιστο, ενώ αυξάνονται κατακόρυφα οι 
&ιθανότητες οµαλής ενσωµάτωσης στην κοινωνία µετά την α&οφυλάκιση. 
Ε&ι&λέον, το κόστος της κράτησης για το ελληνικό δηµόσιο µειώνεται στο 
1/4 αφού µέσα στη µονάδα α&εξάρτησης δεν α&αιτείται φύλαξη σε τόσο 
µεγάλο βαθµό ενώ οι κρατούµενοι ετοιµάζουν µόνοι τους το φαγητό και 
αναλαµβάνουν την καθαριότητα του χώρου" εξήγησε ο κ. Βέττας 
συµ&ληρώνοντας ότι η λειτουργία της &τέρυγας "α&αντάει" στο δι&λό 
ζήτηµα της α&εξάρτησης αλλά και του α&οστιγµατισµού. 
Το &ρόγραµµα, διάρκειας ενάµιση χρόνου, θα µ&ορούν να 
&αρακολουθήσουν τοξικοεξαρτηµένοι κρατούµενοι οι ο&οίοι, µε την 
ε&ιτυχή ολοκλήρωσή του, θα µ&ορούν στη συνέχεια και σύµφωνα µε το νέο 
νόµο, να καταθέτουν αίτηση για &ρόωρη α&οφυλάκιση και την ένταξή τους 
στο Κέντρο Υ&οδοχής και Ε&ανένταξης Α&οφυλακισµένων του ΚΕΘΕΑ. 
Περιγράφοντας το χώρο &ου θα εγκαινιασθεί στις 13 Ιουνίου, ο κ.Βέττας 
ανέφερε ότι στο ισόγειο έχει αίθουσες για τις οµάδες θερα&είας, κουζίνα και 
τρα&εζαρία και στο &ροαύλιο οι κρατούµενοι θα µ&ορούν να αθλούνται 
&αίζοντας βόλεϋ και µ&άσκετ. 
"Να τονίσω", συνέχισε, "την άριστη συνεργασία &ου έχουµε µε τη διοίκηση 
των φυλακών ∆ιαβατών για την ε&ίτευξη του &ρογράµµατος, στο &λαίσιο του 
ο&οίου, σωφρονιστικοί υ&άλληλοι εκ&αιδεύτηκαν σε ειδικά σεµινάρια &ου 
διεξήχθησαν α&ό το Αριστοτέλειο Πανε&ιστήµιο και το ΚΕΘΕΑ".  
"Άλλωστε, η συνεργασία µε τη διοίκηση των φυλακών", &ροσθέτει, "έχει 
ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια &ου υλο&οιούµε &αρεµβάσεις µέσω 
συµβουλευτικών &ρογραµµάτων σε έγκλειστους εξαρτηµένους χρήστες". 
Βέβαια, οι &αρεµβάσεις του ΚΕΘΕΑ σε έγκλειστους χρονολογούνται α&ό το 
1987, αλλά τον τελευταίο χρόνο γίνονται σε &ιο οργανωµένη µορφή, µέσω 
του ΚΕΘΕΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" σε όλες τις φυλακές της Βόρειας Ελλάδας, µε 
στόχο την &ροετοιµασία για &αρα&οµ&ή και ένταξη σε υ&οστηρικτικές και 



θερα&ευτικές δοµές και σε δοµές ε&ανένταξης α&οφυλακισµένων στα 
Λαδάδικα. 
"Συγκεκριµένα, το 2013, το &ρόγραµµα συµβουλευτικής &αρακολούθησαν 
379 κρατούµενοι σε φυλακές της βόρειας Ελλάδας, εκ των ο&οίων 62 &ου 
α&οφυλακίσθηκαν &ροσήλθαν στη συνέχεια στο Κέντρο υ&οδοχής και 
ε&ανένταξης του ΚΕΘΕΑ &ου λειτουργεί στα Λαδάδικα. Τον µήνα &ου 
διανύουµε, 150 κρατούµενοι είναι ενταγµένοι στο &ρόγραµµα και 25 
α&οφυλακισµένοι &ροσέρχονται στο Κέντρο υ&οδοχής" ανέφερε ο κ.Βέττας. 
∆ιευκρίνισε δε, ότι τα &ρώτα 15 άτοµα &ου θα µ&ουν στην ειδική &τέρυγα 
κρατουµένων &ου θα εγκαινιασθεί τον Ιούνιο, &αρακολουθούν ήδη το 
&ρόγραµµα του ΚΕΘΕΑ στα ∆ιαβατά. 
 

� Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, « Καταδίκη σε 
θάνατο», 27.04.2014 

 

Α&εργία &είνας και δίψας α&ό την &ερασµένη Πέµ&τη για τον καρκινο&αθή 
κρατούµενο Σ&ύρο Λύκο, &ου καταγγέλλει ότι, αντί κατάλληλης θερα&είας, 
λαµβάνει… εξευτελισµούς α&ό το &ροσω&ικό των φυλακών Κορυδαλλού. 
Ο καρκινο&αθής κρατούµενος Σ&ύρος Λύκος α&έστειλε δεύτερη ε&ιστολή 
α&όγνωσης: «Α&ό σήµερα, 24-4-2014, αρχίζω λευκή α&εργία &είνας, δίψας 
και δεν δέχοµαι καµία “ιατροφαρµακευτική &ερίθαλψη” α&ό το &ροσω&ικό 
της φυλακής, εκτός αν είναι ιατρός, έως ότου λάβει γνώση η κ. εισαγγελέας 
και ε&ιλύσει το &ρόβληµά µου µε τη χορήγηση των α&αιτούµενων για την 
&άθησή µου φαρµάκων, α&ό ιατρό. Στο ιατρείο του Κορυδαλλού το τελευταίο 
δίµηνο αντί ενέσιµων &αυσί&ονων φαρµάκων, µου έγινε ένεση µε 
&εριεχόµενο φυσιολογικού ορού και µε &εριγελούσαν, ενώ υ&έφερα α&ό 
αφόρητους &όνους». Είτε ισχύουν ακριβώς τα όσα καταγγέλλει ο 
κρατούµενος είτε όχι, η αναλγησία αυτή τη φορά ξε&ερνάει τα όρια της 
ανθρώ&ινης συµ&εριφοράς. 
Αφιερωµένο στον υ&ουργό ∆ικαιοσύνης ήταν το &ρώτο γράµµα του βαριά 
αρρώστου Σ&ύρου Λύκου την ηµέρα &ου ξεκινούσε α&οχή συσσιτίου 
(«Εφ.Συν.» 28/3/2014). Ενας άνθρω&ος µε ιστορικό βαριάς εξάρτησης &ου 
τον οδήγησε σε &αραβατική συµ&εριφορά έµεινε στα τελευταία 34 χρόνια 
ελεύθερος µόνο τα 6 χρόνια και αυτά σε &εριόδους των 6 µηνών, των 4 
µηνών και ακόµη µικρότερα χρονικά διαστήµατα. Τον Οκτώβριο του 2010 
του &αρουσιάστηκε κά&οια &ληγή στη βάλανο του &έους και &αρα&έµφθηκε 
σε δερµατολόγο του νοσοκοµείου Γρεβενών, &ου του χορήγησε διάφορα 
κρεµώδη σκευάσµατα για ε&αλείψεις ως θερα&εία. 
Την 1-2-2013 έγινε τελικά βιοψία στο νοσοκοµείο «Αττικόν», &ου έ&ρε&ε να 
είχε γίνει α&ό το 2010, και διαγνώστηκε «ακανθοκυτταρικό καρκίνωµα, 
σκληροστροφικός λειχήν». Υ&έστη ακρωτηριασµό &έους και -ό&ως λέει ο 
ίδιος- «αναµένουν τη διάγνωση της µετάστασης για την ολική θανάτωσή µου 
µε αφόρητους &όνους». 
Σήµερα κιόλας είναι υ&οχρέωση του υ&ουργείου να διατάξει την άµεση 
α&οφυλάκιση ή έστω την άµεση µεταφορά του κρατουµένου σε νοσοκοµείο. 
∆ιαφορετικά, αντικειµενικά ε&αναλαµβάνεται σε αργή κίνηση το φαινόµενο 
Καρέλι, δηλαδή η βασανιστική &ορεία στον θάνατο ενός ακόµα ανθρώ&ου σε 
&είσµα κάθε έννοιας ανθρώ&ινου &ολιτισµού! 



ΥΓΕΙΑ 
 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, «Ψυχιατρικά νοσοκοµεία- 

Αδιαφόρησε ο Ευρω6αίος Ε6ίτρο6ος», 25.04.2014 

 

Ε&ιστολές &ρος τον Ευρω&αίο Ε&ίτρο&ο κο. Laszlo Andor για την 
Ψυχιατρική Μεταρρύθµιση, είχε στείλει &ριν α&ό λίγο καιρό η ΠΟΕ∆ΗΝ, 
αλλά δεν υ&ήρξε αντα&όκριση, µε α&οτέλεσµα η οµοσ&ονδία των 
υγειονοµικών να ανοίξει ξανά το θέµα και να ξαναστείλει τις ίδιες 
ε&ιστολές, ζητώντας α&άντηση. 
Ό&ως αναφέρει η &ανελλήνια οµοσ&ονδία εργαζοµένων στα δηµόσια 
νοσοκοµεία: "Σας κοινο&οιήσαµε δύο ε&ιστολές &ου αναλύουν την 
µεθόδευση της Ελληνικής Κυβέρνησης να διαλύσει τα ∆ηµόσια Ψυχιατρικά 
Νοσοκοµεία στα &λαίσια της υ&οτιθέµενης ολοκλήρωσης της Ψυχιατρικής 
Μεταρρύθµισης έως 31/12/2015. 
Τα τρία Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία (∆ΑΦΝΙ, ∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) 
σηκώνουν το βάρος της &ερίθαλψης και κοινωνικής ε&ανένταξης των 
ψυχικά &ασχόντων ασθενών της χώρας, αν και αντιµετω&ίζουν εκρηκτικά 
&ροβλήµατα στη στελέχωση και τη χρηµατοδότηση. Στο όνοµα της δήθεν 
µεταρρύθµισης µεθοδεύεται η συρρίκνωσή τους. Α&ό τη συρρίκνωση θα 
ευνοηθεί ο ιδιωτικός τοµέας. 
Ε&ιχειρείται η άρον – άρον ίδρυση Ψυχιατρικών Κλινικών στα Γενικά 
Νοσοκοµεία χωρίς να &ληρούν τις &ροδιαγραφές &ου καθορίστηκαν α&ό τις 
αρµόδιες ∆ιευθύνσεις του Υ&ουργείου Υγείας. Στην ε&ικείµενη ε&ίσκεψη 
στη Χώρας µας ζητάµε συνάντηση µαζί σας. 
Στην συνάντηση θα &αρευρίσκονται η Εκτελεστική Ε&ιτρο&ή της 
ΠΟΕ∆ΗΝ, εκ&ρόσω&οι εργαζοµένων των Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων και 
των Γενικών Νοσοκοµείων στα ο&οία ε&ιχειρούνται να λειτουργήσουν 
ακατάλληλες Ψυχιατρικές κλινικές. Σας ξανακοινο&οιούµε τις δύο 
ε&ιστολές". 
 

� TVXS, Πάνω α6ό 500 αυτόχειρες τα δυο 6ρώτα χρόνια της 
κρίσης, 22.04.2014 

 
Αύξηση των αυτοκτονιών, κυρίως στους άντρες, &ροκάλεσαν οι &ερικο&ές 
δα&ανών στην Ελλάδα, σύµφωνα µε έρευνα του Πανε&ιστηµίου του 
Πόρτσµουθ &ου &αρουσιάζει ο Guardian. Η εν λόγω µελέτη εντο&ίζει 
αιτιώδη σχέση µεταξύ &ερικο&ών και αύξησης του αριθµού των ανδρών &ου 
αυτοκτόνησαν µεταξύ 2009 και 2010. 
Η έρευνα καταδεικνύει ότι &οσοστό της τάξης του 1% κρατικών &ερικο&ών 
&ροκαλεί  αύξηση κατά 0,43% στις αυτοκτονίες µεταξύ του ανδρικού 
&ληθυσµού. Μεταξύ 2009 και 2010, σηµειώθηκαν 551 θάνατοι µε 
α&οκλειστική αιτία τη δηµοσιονοµική λιτότητα. Ακολουθούν οι δείκτες 
αυτοκτονιών στην Ελλάδα µε βάση την ηλικία και το φύλο κατά την &ερίοδο 
1968 - 2009. 
 «Είναι σχεδόν ένα άτοµο την ηµέρα. ∆εδοµένου ότι το 2010 υ&ήρχαν 
&ερί&ου δύο αυτοκτονίες την ηµέρα στην Ελλάδα, φαίνεται το 50 % 
οφείλονταν στη λιτότητα» σηµειώνει ένας α&ό τους ερευνητές. Ο Νικόλαος 



Αντωνακάκης &ου α&οφάσισε να αναζητήσει τη συσχέτιση µεταξύ των 
&ολιτικών λιτότητας και της αύξησης των αυτοκτονιών µετά α&ό 
&εριστατικά γνωστών του ανθρώ&ων &ου έδωσαν τέλος στη ζωή τους. 
 Ο Νικόλαος Αντωνακάκης δηλώνει έκ&ληκτος µε το &όσο σαφής είναι η 
σύνδεση µεταξύ λιτότητας και αυτοκτονιών. Μαζί µε τον συνεργάτη του 
Allan Collins σκέφτονται το ενδεχόµενο να ε&εκτείνουν την έρευνά τους 
και σε άλλες χώρες &ου έχουν &ληγεί α&ό την κρίση της ευρωζώνης, ό&ως η 
Ισ&ανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Ιρλανδία. 
 Σύµφωνα µε την έρευνα, οι άνδρες µεταξύ 45 και 89 ετών είναι η κατηγορία 
&ου αντιµετω&ίζει τον µεγαλύτερο κίνδυνο λόγω των &ερικο&ών σε µισθούς 
και συντάξεις, ενώ δεν &αρατηρήθηκε αξιοσηµείωτη αύξηση των 
αυτοκτονιών στο γυναικείο &ληθυσµό. «Η συγκεκριµενο&οίηση αυτή µ&ορεί 
να βοηθήσει τις υ&ηρεσίες υγείας ώστε να κινηθούν στοχευµένα» 
ε&ισηµαίνει ο  Νικόλαος Αντονακάκης. 
• Η έρευνα 30 σελίδων έχει τίτλο «ο αντίκτυ&ος της δηµοσιονοµικής 

λιτότητας στην αυτοκτονία: Εµ&ειρικά δεδοµένα της σύγχρονης 
ελληνικής τραγωδίας» και δηµοσιεύτηκε στην ε&ιστηµονική &εριοδική 
έκδοση «Social Science and Medicine journal» α&ό τους Νικόλαο 
Αντονακάκη και Alan Collins, ερευνητές του Πανε&ιστηµίου του 
Portsmouth. 

 
 
 


