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ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ 
 

� ΤΟ ΕΘΝΟΣ, «Εισαγγελική εντολή για να ερευνηθούν οι 
συνθήκες θανάτου του Καρέλη», 29.03.2014 

 
Εντολή για κατε�είγουσα έρευνα έδωσε ο εισαγγελέας της Αµφισσας, Νίκος 
Αντωναράκος, �ροκειµένου να ερευνηθούν οι συνθήκες κάτω α�ό τις ο�οίες 
�έθανε ο 42χρτονος βαρυ�οινίτης Ιλι Καρέλι. Την ίδια στιγµή σε 
ε�ιφυλακή βρίσκονται οι σωφρονιστικοί υ�άλληλοι των φυλακών Νιγρίτας, 
µετά τις α�οκαλύψεις των ιατροδικαστών ότι ο θάνατος του Καρέλι �ροήλθε 
α�ό κατάγµατα και όχι α�ό �αθολογικά αίτια. Παράλληλα, ο εισαγγελέας 
ζήτησε να εξεταστεί το ζήτηµα για τους τυχόν υ�αίτιους, οι ο�οίοι θα 
ερευνηθούν µεταξύ των σωφρονιστικών υ�αλλήλων και των αστυνοµικών 
�ου ήρθαν σε ε�αφή µε τον κρατούµενο. Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή του ο 
ΣΥΡΙΖΑ, είχε ζητήσει την διενέργεια άµεσης εισαγγελικής έρευνας ώστε να 
διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου του ισοβίτη ενώ και η ∆ηµοκρατική 
Αριστερά κάλεσε τις σωφρονιστικές αρχές και το υ�ουργείο ∆ικαιοσύνης να 
ρίξουν «άµεσα φως στις συνθήκες της δολοφονίας, να εντο�ίσουν τους 
δράστες και να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη». Τη διερεύνηση των 
συνθηκών δολοφονίας του βαρυ�οινίτη κρατούµενου, ζήτησε µε ανακοίνωσή 
του και το ΚΚΕ. «Η κυβέρνηση και οι δικαστικές αρχές χρειάζεται να 
διερευνήσουν άµεσα τις συνθήκες της δολοφονίας του βαρυ�οινίτη 
κρατούµενου, καθώς και να α�οδοθούν ευθύνες στους υ�αιτίους», αναφέρει 
χαρακτηριστικά. 
Ο θάνατος του Καλέρι �ροκάλεσε σήµερα την αντίδραση και του αλβανικού 
Υ�ουργείου Εξωτερικών. Εκφράζοντας τα συλλυ�ητήρια του για την 
τραγική α�ώλεια του Καρέλι και του δεσµοφύλακα, Γιώργου Τσιρώνη, ο 
ο�οίος δολοφονήθηκε α�ό τον αλβανό κατάδικο, το Υ�ουργείο Εξωτερικών 
ζητάει α�ό την αλβανική �ρεσβεία στην Αθήνα και το Προξενείο της 
Θεσσαλονίκης να �αρακολουθήσουν θεσµικά και εκ του σύνεγγυς την 
κατάσταση. 
«Το ΥΠΕΞ καταδικάζει τις ε�ιθέσεις κατά των αρχών ε�ιβολής του νόµου, 
καθώς και κάθε �ράξη βίας εναντίον των Αλβανών �ολιτών �ου εκτελούν 
την �οινή τους σε φυλακές στην Ελλάδα. Ενθαρρύνουµε και ζητάµε α�ό τις 
ελληνικές αρχές να α�οσαφηνίσουν �λήρως το ε�εισόδιο, το ο�οίο θα 
ε�ιτρέψει την �αρα�οµ�ή στη δικαιοσύνη των υ�ευθύνων»- αναφέρει η 
ανακοίνωση του Υ�ουργείου Εξωτερικών της Αλβανίας. Σε ε�ιφυλακή οι 
σωφρονιστικοί υ�άλληλοι. Εν τω µεταξύ, σε ε�ιφυλακή βρίσκονται οι 
σωφρονιστικοί υ�άλληλοι των φυλακών Νιγρίτας, µετά τις α�οκαλύψεις 
των ιατροδικαστών Μηνά Γεωργιάδη και Ελένη Ζαγγελίδου, ότι ο θάνατος 
του Καρέλι, ο ο�οίος βρέθηκε νεκρός στο κελί, ό�ου κρατείτο, τις 
τελευταίες ώρες της ζωής του, στις φυλακές Νιγρίτας Σερρών, δεν �ροήλθε 
α�ό �αθολογικά αίτια, αλλά α�ό κατάγµατα στην �εριοχή του στέρνου και 
�ολλα�λές θλαστικές-εκχυµωτικές κακώσεις στο σώµα του �ριν α�ό τέσσερα 
και �λέον εικοσιτετράωρα. 



«Σε είκοσι µέρες θα έχουµε και το �όρισµα των ιστολογικών και 
τοξικολογικών εξετάσεων», δήλωσε στο ΑΜΠΕ ο ιατροδικαστής Μηνάς 
Γεωργιάδης, διευκρινίζοντας ότι το �όρισµα θα δώσει α�αντήσεις και τα 
εγκαύµατα �ου έφερε στο χέρι του ο βαρυ�οινίτης. 
Μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης, �ου έλαβε χώρα στο 
νεκροτοµείο των ∆ιαβατών Θεσσαλονίκης, η σορός του 42χρονου Αλβανού 
ε�έστρεψε ξανά στο νεκροτοµείο των Σερρών, ό�ου και αναµένεται να την 
�αραλάβουν οι συγγενείς του, χωρίς ακόµη να διευκρινιστεί �ότε θα γίνει 
αυτό. 
 
Την ίδια ώρα ηρεµία ε�ικρατεί σήµερα στις φυλακές Νιγρίτας, αλλά µε τους 
σωφρονιστικούς υ�αλλήλους να βρίσκονται σε ε�ιφυλακή, �ροκειµένου να 
α�οφευχθεί η ο�οιαδή�οτε ενδεχόµενη αναταραχή α�ό κρατουµένους. 
«Είµαστε τυχεροί �ου λάβαµε όλα τα µέτρα και ζητήσαµε την �λήρη 
κάλυψη, µέσω κάµερας, των κινήσεων του βαρυ�οινίτη Καρέλι, α�ό την 
�ρώτη στιγµή της έλευσής του», δήλωσε σήµερα στο ΑΜΠΕ ο �ρόεδρος των 
εξωτερικών φρουρών του σωφρονιστικού καταστήµατος Νιγρίτας, Αθανάσιος 
Τούσιος �ροσθέτοντας: «δυστυχώς όµως το �ρόβληµα των ελλείψεων 
�ροσω�ικού στις φυλακές �αραµένει, ας ελ�ίσουµε αυτά τα γεγονότα να 
αφυ�νίσουν τους αρµοδίους». 
 
∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 
 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, «14 χρόνια και 3 µήνες για τις 

ρατσιστικές ε4ιθέσεις», 29.03.2014 

 
Σε 14 χρόνια και 3 µήνες φυλακή καταδίκασε το Μικτό Ορκωτό ∆ικαστήριο 
της Αθήνας τον Κωνσταντίνο Κοντοµούς, �ου δικαζόταν για �λήθος 
εγκληµατικών �ράξεων τις ο�οίες διέ�ραξε σε βάρος Πακιστανών 
µεταναστών στη Μεταµόρφωση στις 10 και στις 22 Σε�τέµβρη 2012. 
Συγκεκριµένα ο Κοντοµούς βρέθηκε οµόφωνα ένοχος για: 
α�λή συνέργεια σε α�ό�ειρα ανθρω�οκτονίας κατά του Πακιστανού 
µετανάστη Ρ.Α. στη Μεταµόρφωση στις 22/09/2012. 
α�λή συνέργεια σε ε�ικίνδυνη σωµατική βλάβη κατά του Πακιστανού 
µετανάστη Φ.Μ. στη Μεταµόρφωση στις 22/09/2012. 
συναυτουργία σε ληστεία κατά του Πακιστανού µετανάστη Ρ.Α. στη 
Μεταµόρφωση στις 22/09/2012. 
ε�ικίνδυνη σωµατική βλάβη κατά του Πακιστανού µετανάστη Ζ.Α. στη 
Μεταµόρφωση στις 10/09/2012 (κουρείο). 
ε�ικίνδυνη σωµατική βλάβη κατά του έλληνα οδηγού ταξί και �ελάτη του 
κουρείου Κ.Φ. στις 10/09/2012. 
εµ�ρησµό α�ό �ρόθεση του κουρείου του Πακιστανού υ�ηκόου Μ.Α. στις 
10/09/2012. 
κατοχή εκρηκτικής βόµβας στις 10/09/2012 (κουρείο). 
φθορά ξένης ιδιοκτησίας στις 10/09/2012 (κουρείο). 
Ο Κοντοµούς βρέθηκε αθώος λόγω αµφιβολιών για τις υ�όλοι�ες �ράξεις 
για τις ο�οίες κατηγορούταν στις 2 ακόµα ε�ιθέσεις �ου έλαβαν χώρα το 
βράδυ της 22/09/2012 στη Μεταµόρφωση. Αθώος βρέθηκε ακόµα για το 



αδίκηµα της έκρηξης (10/09/2012). Το δικαστήριο δεν έκανε δεχτό το αίτηµα 
για αναστέλλουσα ισχύ της έφεσης του κατηγορουµένου, ο ο�οίος και 
οδηγήθηκε ξανά στη φυλακή (ήταν �ροφυλακισµένος). 
∆εκτό έγινε το ελαφρυντικό της µετεφηβικής ηλικίας, ενώ το δικαστήριο 
δεν αξιο�οίησε την ε�ιβαρυντική �ερίσταση του ρατσιστικού κινήτρου 
(άρθρο 79 �αρ. 3 ΠΚ) στην ε�ιµέτρηση της �οινής. 
Ο δικηγόρος της �ολιτικής αγωγής Θανάσης Καµ�αγιάννης δήλωσε: “Η 
σηµερινή α�όφαση του ΜΟ∆ είναι µια �ρώτη δικαίωση για τα θύµατα της 
ρατσιστικής βίας και των φασιστικών ταγµάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής 
�ου εξα�έλυσαν τον τρόµο στη Μεταµόρφωση στις 10 και 22 Σε�τέµβρη του 
2012. Ο εµ�ρησµός του �ακιστανικού κουρείου της 10.09 και οι τρεις 
διαδοχικές ε�ιθέσεις της 22.09 ήταν τέσσερα α�ό τα 32 �εριστατικά �ου 
αναγκάστηκε µετά την κατακραυγή να στείλει ο Υ�ουργός ΠΡΟΠΟ Ν. 
∆ενδιας στον Αρειο Πάγο. 
Η υ�όθεση Κοντοµούς αναφέρεται ρητά στο �όρισµα Βουρλιώτη για την 
εγκληµατική δράση της Χρυσής Αυγής µε την ο�οία �ροκύ�τει άµεση 
σύνδεση. Εξακολουθούµε να ζητάµε α�ό τις διωκτικές αρχές την �λήρη 
διαλεύκανση της υ�όθεσης και τη σύλληψη και των υ�όλοι�ων δραστών 
των ρατσιστικών εγκληµάτων της Μεταµόρφωσης. Η θέση όλων των 
ρατσιστών εγκληµατιών, φυσικών και ηθικών αυτουργών, είναι στη φυλακή. 
Σήµερα έγινε α�λά η αρχή”. 
 

� ΤΑ ΝΕΑ, «Στη φυλακή οδηγήθηκαν άλλοι 3 

κατηγορούµενοι για την υ4όθεση της δολοφονίας 

Φύσσα», 27.03.2014 

Στη φυλακή οδηγήθηκαν µετά την α�ολογία τους στις εφέτες-ειδικές 
ανακρίτριες Ιωάννα Κλά�α και Μαρία ∆ηµητρο�ούλου άλλοι τρεις 
κατηγορούµενοι για την υ�όθεση της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα.  
Και οι τρεις κατηγορούµενοι α�ολογήθηκαν για τα κακουργήµατα της 
συνέργειας σε ανθρω�οκτονία και της ένταξης σε εγκληµατική οργάνωση, 
αρνούµενοι ωστόσο ο�οιαδή�οτε ανάµειξή τους στις �ροαναφερόµενες 
αξιό�οινες �ράξεις. 
Οι δικαστικές λειτουργοί έφτασαν στην κλήση �ρος α�ολογία των 
συγκεκριµένων �ροσώ�ων µε βάση τα στοιχεία της δικογραφίας �ου έχουν 
συγκεντρώσει σχετικά µε την υ�όθεση της δολοφονίας του 34χρονου 
µουσικού τον �ερασµένο Σε�τέµβριο στο Πέραµα.  
Ο κύκλος των α�ολογιών των µελών της Χρυσής Αυγής αναµένεται να 
ολοκληρωθεί µέχρι τις αρχές της ε�όµενης εβδοµάδας µε τις α�ολογίες 
άλλων τεσσάρων κατηγορουµένων για συµµετοχή στην ε�ίθεση �ου είχε 
γίνει στην Ιερά�ετρα της Κρήτης και µε αυτούς, εκτός α�ροό�του, 
ολοκληρώνεται ο κύκλος των α�ολογιών των κατηγορουµένων, ενώ 
α�οµένουν µόνο οι βουλευτές εκείνοι για τους ο�οίους τελικά η Ολοµέλεια 
της Βουλής θα α�οφασίσει υ�έρ της άρσης της ασυλίας τους. 
 
 
 



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 
� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, «Κίτρινη κάρτα» έβγαλε ο ΟΟΣΑ στην Ελλάδα 

για τον διαγωνισµό PISA, 25.03.2014 

 
Με α�oβολή α�ό τον σηµαντικό διαγωνισµό PISA του ΟΟΣΑ το 2015 
κινδυνεύει η Ελλάδα, καθώς το υ�ουργείο Παιδείας ολιγώρησε στην 
�ροετοιµασία του διαγωνισµού �ου µετέχουν 15χρονοι µαθητές α�ό 65 
χώρες του �λανήτη. Έτσι, ενώ η �ιλοτική φάση ε�ρόκειτο να 
�ραγµατο�οιηθεί µέσα στον Μάρτιο, η ηγεσία του υ�. Παιδείας... αγρόν 
ηγόρασε. Κατ’ αρχήν, η Ελλάδα ελ�ίζει να τη... γλιτώσει µε την 
�ροειδο�οιητική κίτρινη κάρτα α�ό τον ΟΟΣΑ, η ο�οία α�οτελεί βέβαια ένα 
ηχηρό χαστούκι για τη χώρα µας, καθώς εξετάζεται η �ιλοτική φάση να 
µετατεθεί µόνο για την Ελλάδα τον Οκτώβριο. Πρόκειται για α�όφαση του 
ΟΟΣΑ �ου εκθέτει τη χώρα, αφού ανάλογη �ρόνοια ελήφθη το 2009 για τις 
χώρες �ου µετείχαν τότε για �ρώτη φορά στον διαγωνισµό PISA και ήθελαν 
χρόνο �ροετοιµασίας. 
Οµως, η χώρα µας είναι �αλιό µέλος του διαγωνισµού PISA, αφού µετείχε 
για �ρώτη φορά το 2000, και έκτοτε σε όλους τους µετέ�ειτα διαγωνισµούς 
των 2003, 2006, 2009 και 2012. Η �ολιτική ευθύνη του υ�ουργού Παιδείας 
κ. Κωνσταντίνου Αρβανιτό�ουλου είναι α�όλυτη, καθώς είχε ενηµερωθεί 
για την καθυστέρηση µε δύο ε�ιστολές µέσα στο 2014 α�ό την εθνική 
διαχειρίστρια στο �ρόγραµµα PISA και ε�ίκουρο καθηγήτρια στο 
Χαροκό�ειο Πανε�ιστήµιο Αθηνών κ. Χρύσα Σοφιανο�ούλου. 
Η έρευνα PISA µετρά τις γνώσεις και τις δεξιότητες των 15χρονων µαθητών 
στην Κατανόηση Κειµένου, τα Μαθηµατικά και τις Φυσικές Ε�ιστήµες και 
«αξιολογεί κυρίως κατά �όσο οι γνώσεις και οι δεξιότητές τους είναι 
σηµαντικές για την �λήρη και ενεργό συµµετοχή τους στις σύγχρονες 
κοινωνίες» ό�ως αναφέρει ο ΟΟΣΑ. Ο διαγωνισµός γίνεται α�ό το 2000 ανά 
τριετία και το 2012 µετείχαν 65 χώρες (34 χώρες-µέλη του ΟΟΣΑ και 31 
συνεργαζόµενες) �ου αντι�ροσω�εύουν �άνω α�ό το 80% της �αγκόσµιας 
οικονοµίας. Αξιολογήθηκαν 510.000 15χρονοι µαθητές (αντι�ροσω�ευτικό 
δείγµα των 28 εκατ. 15χρονων των 65 χωρών). Α�ό την Ελλάδα µετείχαν 
5.000 15χρονοι α�ό 192 δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία. 
Του κάθε διαγωνισµού �ροηγείται �ιλοτική φάση, κατά την ο�οία οι 
εθνικοί διαχειριστές του PISA µαζί µε τους αρµοδίους του ΟΟΣΑ ελέγχουν 
τον βαθµό δυσκολίας των θεµάτων και τεχνικά ζητήµατα. Ο ε�όµενος 
διαγωνισµός έχει �ρογραµµατιστεί για τον Μάρτιο και Α�ρίλιο του 2015 
και η �ιλοτική του φάση είχε οριστεί για τον φετινό Μάρτιο και Α�ρίλιο. 
Εγγραφο, α�ό τις 13 ∆εκεµβρίου 2013, του γ.γ. υ�. Παιδείας κ. Αθανάσιου 
Κυριαζή �ρος τις διευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκ�αίδευσης οι ο�οίες θα 
ενηµέρωναν τα σχολεία, ανέφερε ότι «στη χώρα µας η έρευνα θα 
�ραγµατο�οιηθεί α�ό 4 Μαρτίου 2014 έως και 11 Α�ριλίου 2014 και θα 
συµµετάσχουν 42 δηµόσια και ιδιωτικά Γυµνάσια και Λύκεια της Αττικής. 
Η συµµετοχή των σχολικών µονάδων είναι υ�οχρεωτική». 
Ο�ως τόνισε στην «Κ» η κ. Σοφιανο�ούλου, «η ερευνητική οµάδα του PISA 
δούλεψε µε �ολύ κό�ο τους τελευταίους µήνες, είχε άψογη συνεργασία µε 
τα σχολεία του δείγµατος και βρήκε λύσεις στα �ερισσότερα �ροβλήµατα 



�ου �αρουσιάστηκαν στα εργαστήρια �ληροφορικής των σχολείων ό�ου θα 
γινόταν η έρευνα». Όµως, τα µηνύµατα της αδιαφορίας του υ�ουργείου 
Παιδείας για τον διαγωνισµό ήταν εµφανή α�ό τα µέσα Γενάρη, µε 
α�οτέλεσµα η ίδια να στείλει ε�ιστολή στον κ. Αρβανιτό�ουλο στις 20 
Ιανουαρίου. Ακολούθησε νέα ε�ιστολή στα µέσα Μαρτίου, �ριν α�ό την 
τελική εµ�λοκή µε τον ΟΟΣΑ. Α�ό την �λευρά του, ο �ρόεδρος του 
Ινστιτούτου Εκ�αιδευτικής Πολιτικής κ. Σωτήρης Γκλαβάς α�έδωσε, 
µιλώντας στην «Κ», τη µετάθεσή του στην �ρόθεση για καλύτερη 
�ροετοιµασία της χώρας. Όµως, �οιος ο λόγος της ε�ιστολής του κ. Κυριαζή 
στις 13/12/2013; Οι διεργασίες των �ροηγούµενων ηµερών για να «διασωθεί» 
η Ελλάδα µε µία κίτρινη κάρτα, α�οδεικνύουν τους ουσιαστικούς λόγους 
για το...χαστούκι α�ό τον ΟΟΣΑ. 
Και οι ενήλικες µετρούν δεξιότητες 
Το κόστος της �ιλοτικής φάσης του PISA στα 42 σχολεία της Αττικής είχε 
υ�ολογισθεί σε �ερί τις 6.500 ευρώ (�.χ. εκτύ�ωση ερωτηµατολογίων, αγορά 
usb στικ, α�οστολές υλικού) - �οσό �ου θεωρείται χαµηλό. Και όµως, το 
υ�ουργείο Παιδείας δεν µερίµνησε να καλύψει τις ανάγκες σε κονδύλια 
αλλά και σε �ροσω�ικό (�.χ. τεχνικό �ληροφορικής για διαχείριση 
δεδοµένων, καθώς η �ιλοτική φάση θα οργανωθεί στα σχολεία και 
ηλεκτρονικά και έντυ�α, ενώ ο κύριος διαγωνισµός το 2015 µόνο 
ηλεκτρονικά). 
Την ίδια στιγµή βέβαια, οργανώνεται στην Ελλάδα το PIAAC, δηλαδή το 
Πρόγραµµα για τη ∆ιεθνή Α�οτίµηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων, ό�ως 
ονοµάζεται α�ό τον ΟΟΣΑ το αντίστοιχο του PISA για τους ενήλικες. Στο 
�λαίσιο του PIAAC συλλέγονται δεδοµένα σχετικά µε την εκ�αίδευση, την 
ε�αγγελµατική εµ�ειρία και τις δεξιότητες του ενήλικου (έως 65 ετών) 
�ληθυσµού της χώρας και το �ρόγραµµα µελετά τον βαθµό στον ο�οίο ο 
�ληθυσµός έχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες �ου χρειάζονται για να 
αντα�οκριθεί στις α�αιτήσεις της σύγχρονης εργασιακής και κοινωνικής 
ζωής. Η έναρξη του PIAAC στην Ελλάδα θα γίνει την �ροσεχή ∆ευτέρα 31/3 
και για έξοδα �ροβολής του έχουν υ�ολογισθεί 20.000 ευρώ. 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Χάσµα µαθητείας - αγοράς εργασίας, 

27.03.2014 

 
   «Η διευκόλυνση της µετάβασης α�ό το σχολείο στην εργασία, µε µαθητεία, 
�ρακτική άσκηση και �ρογράµµατα �ρώτης εργασιακής εµ�ειρίας, και η 
αναδιάρθρωση των εκ�αιδευτικών µας συστηµάτων �ρέ�ει να α�οτελέσουν 
στρατηγική ε�ιλογή για την Ευρω�αϊκή Ε�ιτρο�ή», ανέφερε ο κ. Κων. 
Αρβανιτό�ουλος.  
Ο ένας στους τέσσερις -27% το ακριβές �οσοστό- εργοδότες στην Ελλάδα 
διαθέτει κενές θέσεις εργασίας στην ε�ιχείρησή του διότι δεν µ�ορεί να 
βρει εργαζοµένους µε τις α�αραίτητες δεξιότητες για να τις καλύψουν. Ο 
αντίστοιχος µέσος όρος στην Ευρω�αϊκή Ενωση είναι 15%. Το µεγαλύτερο 
�ρόβληµα αντιµετω�ίζουν οι νέοι, µε δεδοµένο ότι η ανεργία στις ηλικίες 
έως 24 ετών έχει �ρο �ολλού χτυ�ήσει «κόκκινο». Ενδεικτικά, σύµφωνα µε 



τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το �οσοστό ανεργίας των 
νέων 15-24 ετών τον Νοέµβριο του 2013 εκτινάχθηκε στο 61,4%, ενώ τον 
Σε�τέµβριο του 2012 ήταν 56,4%, τον Σε�τέµβριο του 2011 ήταν 47,6% και 
µόνο 22,2% τον ίδιο µήνα του 2008. Ε�ίσης, το 15% των Ελλήνων 
εργαζοµένων δηλώνει ότι οι δεξιότητές του δεν αξιο�οιούνται κατάλληλα 
στη δουλειά του. 
Ειδικότερα, το χάσµα ανάµεσα στις δεξιότητες �ου έχουν οι εργαζόµενοι και 
τις α�αιτήσεις της αγοράς εργασίας κατέδειξε συνέδριο µε αντικείµενο την 
«Αντιµετώ�ιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων µέσω της µάθησης στον χώρο 
της εργασίας στο �λαίσιο της ε�αγγελµατικής εκ�αίδευσης και κατάρτισης», 
το ο�οίο διοργανώθηκε χθες στο �λαίσιο της ελληνικής �ροεδρίας στο 
Συµβούλιο της Ε.Ε. «Η διευκόλυνση της µετάβασης α�ό το σχολείο στην 
εργασία, µε µαθητεία, �ρακτική άσκηση και �ρογράµµατα �ρώτης 
εργασιακής εµ�ειρίας, και η αναδιάρθρωση των εκ�αιδευτικών µας 
συστηµάτων �ρέ�ει να α�οτελέσουν στρατηγική ε�ιλογή για την 
Ευρω�αϊκή Ε�ιτρο�ή και τις εθνικές κυβερνήσεις, ιδιαίτερα του 
ευρω�αϊκού Νότου», ανέφερε ο υ�ουργός Παιδείας Κωνσταντίνος 
Αρβανιτό�ουλος. 
«Η �ρόκληση �ου αντιµετω�ίζει σήµερα η Γηραιά Η�ειρος είναι η 
εφαρµογή της µαθητείας στο �λαίσιο της εργασίας. Αυτό µ�ορεί να γίνει 
µόνο µε τη συνεργασία του κράτους, της εκ�αίδευσης και της αγοράς 
εργασίας», τόνισε α�ό την �λευρά του ο αξιωµατούχος της Ε.Ε., Αντόνιο 
Σίλβα Μέντες, εκ�ροσω�ώντας την ε�ίτρο�ο Εκ�αίδευσης, Πολιτισµού, 
Πολυγλωσσίας και Νεολαίας της Ε.Ε., Ανδρούλλα Βασιλείου. «Α�αιτείται 
διασύνδεση ανάµεσα στις σχολές κατάρτισης και τις ανάγκες της αγοράς, 
συνεχής �ροσαρµογή στις ανάγκες της αγοράς», τόνισε ο διοικητής του 
ΟΑΕ∆, Θεόδωρος Αµ�ατζόγλου, ενώ ο �ρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης 
Ε�ιµελητηρίων Ελλάδος και του Βιοµηχανικού Ε�ιµελητηρίου Αθηνών, 
Κωνσταντίνος Μίχαλος, εστίασε στον θεσµό της µαθητείας, ο ο�οίος θα 
ανα�τυχθεί µε στόχο ο αριθµός των σ�ουδαστών στις σχολές µαθητείας του 
ΟΑΕ∆ α�ό τις 12.000 σήµερα να αυξηθεί στις 25.000 σε βάθος �ενταετίας. 
Προβληµατισµός 
«Μόνο δύο στους δέκα νέους α�ό όσους �αρακολουθούν �ρογράµµατα 
µαθητείας εντάσσονται στην αγορά εργασίας και α�ό αυτούς το 80% χάνει 
τη δουλειά του τον �ρώτο χρόνο», αντέτεινε ο �ρόεδρος της ΓΣΕΕ Ιω. 
Παναγό�ουλος, εκφράζοντας τον �ροβληµατισµό του ότι η µαθητεία είναι 
εύσχηµος τρό�ος οι εργοδότες να α�οκτήσουν φθηνό εργατικό �ροσω�ικό. 
Και συµ�λήρωσε: «Θα ήταν λάθος να δούµε το �ρόβληµα της νεανικής 
ανεργίας µόνο ως έλλειψη δεξιοτήτων. Χρειάζεται µια ολιστική �ροσέγγιση 
του �ροβλήµατος». 
 
 
OIKONOMIKH KΡΙΣΗ 
 
 

� ΤΑ ΝΕΑ, «Συνήγορος του Πολίτη: Τα δικαιώµατα των 
4ολιτών, συµ4ιέζονται για χάρη της δηµοσιονοµικής 

4ολιτικής», 27.03.2014 



«Ο στόχος της αύξησης των κρατικών εσόδων τείνει να �αίρνει το 
�ροβάδισµα έναντι κάθε άλλου συµφέροντος, δικαιώµατος, ακόµη και της 
ίδιας της θεσµικής λειτουργίας του κράτους» ε�ισήµανε η Συνήγορος του 
Πολίτη Καλλιό�η Σ�ανού, κατά τη διάρκεια της �αρουσίασης της Ετήσιας 
Εκθεσης της Αρχής για το 2013. Για ακόµη µία χρονιά, σύµφωνα µε την 
Ετήσια Εκθεση, «�ρωταγωνίστρια» ήταν η κρίση, �ου α�οτυ�ώνεται και 
στην αύξηση των αναφορών �ρος την Αρχή, καθώς αυτές έφτασαν τις 14.738, 
αυξηµένες κατά 26% σε σχέση µε το 2012 και 38% σε σχέση µε το 2011.  
«Το βασικό ζήτηµα �ου τίθεται είναι σε �οιον βαθµό µ�ορούν να 
συµ�ιεστούν τα δικαιώµατα των �ολιτών και ταυτόχρονα η δέσµευση της 
Πολιτείας να τα �ροστατεύσει για χάρη της δηµοσιονοµικής �ολιτικής» 
ανέφερε η κ. Σ�ανού και ε�ισήµανε ότι «η ορθή λειτουργία των θεσµών δεν 
α�οτελεί �ολυτέλεια, ακόµη και σε �ερίοδο οικονοµικής κρίσης». 
Ό�ως �ροκύ�τει α�ό τα στοιχεία, η �λειονότητα των �ροσφυγών �ρος τον 
Συνήγορο σχετίζεται µε την αδυναµία των �ολιτών να αντα�οκριθούν στις 
οικονοµικές υ�οχρεώσεις τους, ενώ σε �ολλές �ερι�τώσεις, η 
διαµεσολάβηση της Αρχής δεν α�οσκο�εί στην τήρηση της νοµιµότητας, 
αλλά στην αναζήτηση του αναγκαίου µέτρου χρηστής διοίκησης και 
ευελιξίας στην εφαρµογή των υφιστάµενων ρυθµίσεων, �ροκειµένου να 
α�οτρα�ούν φαινόµενα υ�έρµετρης ε�ιβάρυνσης και οικονοµικής 
εξουθένωσης των �ολιτών. Ειδικότερα, οι αναφορές των �ολιτών για το 2013 
εστιάζουν κατά κύριο λόγο σε ασφαλιστικά- συνταξιοδοτικά �ροβλήµατα και 
άλλα οικονοµικά ζητήµατα, ό�ως τα φορολογικά, �ου φαίνεται να 
κυριαρχούν λόγω της κρίσης, αλλά και της αναδιάρθρωσης των υ�ηρεσιών 
του ∆ηµοσίου.   
Ε�ίσης, η έκθεση �αρουσιάζει µε α�τά �αραδείγµατα τον κίνδυνο 
ο�ισθοδρόµησης στην �ροστασία των ανθρω�ίνων δικαιωµάτων, κυρίως των 
�ιο ευάλωτων κοινωνικών οµάδων (φτωχοί, άνεργοι, ανά�ηροι µετανάστες), 
καθώς και την υ�οβάθµιση θεµάτων, ό�ως η �ροστασία των �αιδιών, η 
ισότητα φύλου στην εργασία, οι �εριβαλλοντικές ε�ι�τώσεις έργων και 
δραστηριοτήτων. 
Τα στατιστικά της Εκθεση Οι 14.738 αναφορές �ολιτών �ου κατατέθηκαν 
στον Συνήγορο τη χρονιά �ου �έρασε α�οτελούν αριθµό-ρεκόρ α�ό το 
ξεκίνηµα της λειτουργίας του θεσµού. Γενικότερα οι αναφορές 
�αρουσιάζουν εντυ�ωσιακό ρυθµό αύξησης τα δύο τελευταία χρόνια 
(�ερί�ου 26% σε σχέση το 2012, και 38% συγκριτικά µε το 2011). Η 
αυξητική τάση είναι ενδεικτική της εµ�ιστοσύνης µε την ο�οία 
�εριβάλλουν οι �ολίτες τον θεσµό του Συνηγόρου, αλλά φαίνεται ε�ίσης να 
τελεί σε ευθεία αναλογία µε τα εντεινόµενα �ροβλήµατα διαχείρισης των 
ε�ι�τώσεων της δηµοσιονοµικής κρίσης α�ό τον κρατικό µηχανισµό. 
Οι φορείς στους ο�οίους ε�ικεντρώνονται οι αναφορές των �ολιτών 
α�οτυ�ώνουν τη δια�ίστωση αυτή:  
- Περισσότερο α�ό το ένα τέταρτο (28%) των �ροβληµάτων κακοδιοίκησης - 
µε αυξανόµενο �οσοστό - εντο�ίζεται στα ασφαλιστικά ταµεία και σε Νοµικά 
Πρόσω�α �ου ε�ο�τεύει το υ�ουργείο Εργασίας. 
- Ακολουθεί το υ�ουργείο Οικονοµικών µε 17,4%, �αρουσιάζοντας αυξητική 
τάση τα δύο τελευταία χρόνια. 



- Αύξηση σηµειώνεται και στα �ροβλήµατα �ου αφορούν την αυτοδιοίκηση, 
δηλαδή τους δήµους και τις �εριφέρειες, και το �οσοστό �λησιάζει το 16%. 
Ακολουθούν µε 9% οι α�οκεντρωµένες διοικήσεις (∆ιευθύνσεις Αλλοδα�ών 
και Μετανάστευσης).  
- Αλλοι φορείς µε �ροβλήµατα κακοδιοίκησης είναι το υ�ουργείο ∆ηµόσιας 
Τάξης σταθερά µε 6%, το υ�ουργείο Παιδείας µε 3,7% κλ�. 
Εξυ�ηρέτηση �ολιτών σε αριθµούς:  
- 14.738 νέες αναφορές στον Συνήγορο (οι 4.411 α�ό αυτές µέσω διαδικτύου- 
�ρώτη χρονιά �λήρους εφαρµογής της Web αναφοράς) 
- 9.000 �ολίτες ε�ισκέφθηκαν το Γραφείο Υ�οδοχής Κοινού στην Αθήνα 
- 32.300 �ολίτες α�ευθύνθηκαν για συµβουλή στο τηλεφωνικό κέντρο 
- 4.000 ηλεκτρονικά µηνύµατα �ολιτών α�αντήθηκαν 
Εξετάζοντας τον χειρισµό των εντός αρµοδιότητας του Συνηγόρου αναφορών 
για το 2013, φαίνεται ότι: 
- Το 54% ήταν βάσιµες, δηλαδή η καταγγελία του �ολίτη ήταν 
δικαιολογηµένη και υφίστατο όντως κακοδιοίκηση 
- Το 81,5% των βάσιµων αναφορών είχαν κατά µεγάλο �οσοστό θετική 
έκβαση και ε�ιλύθηκαν µε τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου 
Πέραν των αναφορών, ο Συνήγορος το 2013 �ροχώρησε σε µία αυτε�άγγελτη 
έρευνα για την �ροαγωγή αλλοδα�ών µαθητών �ου φοιτούν µε ελλι�ή 
δικαιολογητικά εγγραφής, 43 δηµόσιες �αρεµβάσεις και �έντε ειδικές 
εκθέσεις �ου αφορούσαν τη ρατσιστική βία στην Ελλάδα και την 
αντιµετώ�ισή της, τη βελτίωση και α�λούστευση διοικητικών διαδικασιών, 
τα εµ�όδια στην άσκηση ε�ιχειρηµατικής δραστηριότητας, τη λειτουργία 
του Κέντρου Πιστο�οίησης Ανα�ηρίας και τη διαχείριση της �αράκτιας 
ζώνης. 
 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Πολυνοµοσχέδιο: Οι ενστάσεις του 

ε4ιστηµονικού συµβουλίου της Βουλής, 30.03.2014 

 
 Γενικό και αφηρηµένο χαρακτηρίζει το Ε�ιστηµονικό Συµβούλιο της 
Βουλής το �εριεχόµενο της διάταξης για το κοινωνικό µέρισµα και αυτό 
διότι, ό�ως αναφέρει στην έκθεσή του, ζητήµατα ό�ως οι κατηγορίες των 
δικαιούχων, τα εισοδηµατικά και �εριουσιακά κριτήρια και το ακριβές �οσό 
του διανεµόµενου κοινωνικού µερίσµατος ανά δικαιούχο, �ροβλέ�εται ότι 
ρυθµίζονται µε υ�ουργική α�όφαση, αν και θα έ�ρε�ε να �ροβλεφθεί η 
έκδοση �ροεδρικού διατάγµατος. 
Για τα φαρµακεία, το συµβούλιο �αρα�έµ�ει στην �άγια νοµολογία του ΣτΕ 
σύµφωνα µε την ο�οία τα φαρµακεία δεν α�οτελούν αµιγώς εµ�ορικές 
ε�ιχειρήσεις αλλά ιδιότυ�α καταστήµατα, στα ο�οία συνδυάζεται η 
υ�εύθυνη ε�ιστηµονική δραστηριότητα και η κοινωνική α�οστολή µε την 
εµ�ορική εκµετάλλευση. 
Ε�ισηµαίνεται, ειδικότερα, ότι σύµφωνα µε το ΣτΕ η εξασφάλιση της 
βιωσιµότητας των φαρµακείων και µάλιστα υ�ό συνθήκες λειτουργίας εκτός 
των όρων του ελεύθερου ανταγωνισµού, καθώς και η ορθολογική και 
ισόρρο�η κατανοµή τους σε ολόκληρη τη Χώρα, �ροκειµένου να 
εξασφαλίζεται ο άµεσος και µε �οιοτικά εχέγγυα εφοδιασµός του συνόλου 
του �ληθυσµού µε αναγκαία φάρµακα, α�οτελούν ε�ιτακτικούς λόγους 



δηµοσίου συµφέροντος, οι ο�οίοι δικαιολογούν την ε�ιβολή �εριορισµών 
όχι µόνο στην άσκηση αλλά και στην �ρόσβαση στο ε�άγγελµα του 
φαρµακο�οιού �ροσώ�ων �ου συγκεντρώνουν, κατ΄ αρχήν, τα νόµιµα 
�ροσόντα για την άσκησή του. 
Με αυτά τα δεδοµένα το Ε�ιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής ε�ισηµαίνει 
ότι θα έ�ρε�ε µε ειδική αιτιολόγηση να �ροκύ�τει σαφώς στο νοµοσχέδιο 
ότι διά της θέσ�ισης των ρυθµίσεων εξασφαλίζεται η ορθολογική και 
ισόρρο�η κατανοµή των φαρµακείων σε ολόκληρη τη Χώρα, �ροκειµένου να 
εξασφαλίζεται ο άµεσος και µε �οιοτικά εχέγγυα εφοδιασµός του συνόλου 
του �ληθυσµού µε τα αναγκαία φάρµακα. 
Προβληµατισµό διατυ�ώνει το ε�ιστηµονικό συµβούλιο της Βουλής και ως 
�ρος τη διάταξη �ου ρυθµίζει ζητήµατα ελέγχου της διοίκησης του Ταµείου 
Χρηµατο�ιστωτικής Σταθερότητας όταν αυτή α�οφασίζει να διαθέτει το 
σύνολο ή µέρος των µετοχών �ιστωτικού ιδρύµατος �ου κατέχει, σε τιµές 
χαµηλότερες της τιµής κτήσης ή της τρέχουσας χρηµατιστηριακής αξίας 
του. 
Ειδικότερα το Ε�ιστηµονικό Συµβούλιο αναφέρεται στη διάταξη σύµφωνα 
µε την ο�οία «οι α�οφάσεις του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής 
Ε�ιτρο�ής, εφόσον λαµβάνονται σύµφωνα µε τον �αρόντα νόµο, θεωρούνται 
σύµφωνες µε το σκο�ό του Ταµείου και το δηµόσιο συµφέρον, ε�ωφελείς και 
συµφέρουσες για το Ταµείο και το Ελληνικό ∆ηµόσιο και υ�ηρετούσες τη 
χρηστή διαχείριση της �εριουσίας του Ταµείου, όσον αφορά στην αστική 
ευθύνη των µελών του Γενικού Συµβουλίου, της Εκτελεστικής Ε�ιτρο�ής 
καθώς και του �ροσω�ικού του Ταµείου, έναντι τρίτων και έναντι του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου». 
«Στο βαθµό �ου διά της εισαγωγής του ανωτέρου µαχητού τεκµηρίου 
�ροκαλείται αντιστροφή του βάρους της α�όδειξης εγείρει �ροβληµατισµό 
σε σχέση µε το άρθρο 4 �αρ.1 του Συντάγµατος, η άνευ ειδικής αιτιολόγησης 
στην αιτιολογική έκθεση �ου συνοδεύει τη σχετική νοµοθετική 
�ρωτοβουλία, �ροτεινόµενη διαφορετική µεταχείριση των οργάνων του 
Ταµείου. Αυτό δε ιδίως ενόψει της �ροτεινόµενης δυνατότητας του Ταµείου 
να διαθέτει το σύνολο ή µέρος των µετοχών �ιστωτικού ιδρύµατος �ου 
κατέχει σε τιµές χαµηλότερες της τιµής κτήσης τους ή της τρέχουσας 
χρηµατιστηριακής αξίας, καθώς και του αµιγώς ιδιωτικού χαρακτήρα» 
ε�ισηµαίνει. 
Το Ε�ιστηµονικό Συµβούλιο διατυ�ώνει, εξάλλου, τον �ροβληµατισµό του 
για το γεγονός ότι µε το �ολυνοµοσχέδιο δεν τίθεται χρονικός �εριορισµός 
ως �ρος την �ροτεινόµενη µείωση του ε�ιδόµατος �ροϋ�ηρεσίας για τη 
διάταξη µε την ο�οία µειώνεται το ύψος του καταβλητέου ε�ιδόµατος 
�ροϋ�ηρεσίας για υ�αλλήλους άνω των 25 ετών �ου είναι µακροχρόνια 
άνεργοι.  
«∆εν τίθεται χρονικός �εριορισµός ως �ρος την �ροτεινόµενη µείωση του 
ε�ιδόµατος �ροϋ�ηρεσίας, ο�ότε αυτή θα ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της 
εργασιακής σχέσης, όσο και αν αυτή διαρκέσει. Για το λόγο αυτό 
δηµιουργείται �ροβληµατισµός ως �ρος το κατά �όσον η �ρος ψήφιση 
ρύθµιση είναι σύµφωνη �ρος τη συνταγµατική ε�ιταγή της ισότητας στο 
βαθµό �ου η µείωση, ως διακριτική µεταχείριση, δεν �εριορίζεται στο 
αναγκαίο �ροκειµένου να α�οτελέσει ε�αρκές κίνητρο για την �ρόσληψη 



µακροχρονίως ανέργου µέτρο, αλλά εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της 
εργασιακής του σχέσης», αναφέρει το Ε�ιστηµονικό Συµβούλιο. 
 

 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, ∆ιαδηλώσεις κατά του 

4ολυνοµοσχεδίου στο κέντρο της Αθήνας, 30.03.2014 

 
 
Έξω α�ό τη Βουλή βρίσκονται οι "µικροµεσαίοι" και θα �αραµείνουν εκεί 
µέχρι το α�όγευµα για να ενώσουν τη "φωνή" τους µε τους συγκεντρωµένους 
α�ό τα α�ογευµατινά συλλαλητήρια εναντίον του �ολυνοµοσχεδίου. 
Υ�ενθυµίζεται ότι διοργανώνεται συγκέντρωση το α�όγευµα στο Σύνταγµα 
α�ό τη ΓΣΕΕ και την Α∆Ε∆Υ ενώ στην κινητο�οίηση θα συµµετάσχουν και 
οι φαρµακο�οιοί, ζητώντας την α�όσυρση διατάξεων �ου αφορούν τη 
λειτουργία των φαρµακείων. Ε�ίσης, θα δώσουν το «�αρών» και οι γιατροί 
µε την Οµοσ�ονδία Νοσοκοµειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) ενώ 
συγκέντρωση οργανώνει στην Οµόνοια και το ΠΑΜΕ. 
Στη Βουλή, η συζήτηση του �ολυνοµοσχεδίου στην Ολοµέλεια βρίσκεται σε 
εξέλιξη και η ψηφοφορία αναµένεται αργά το βράδυ. 
Η ΓΣΕΒΕΕ µε κεντρικό σύνθηµα «Η ζωή µας δεν είναι αναλώσιµη» 
διοργάνωσε τη δική της συγκέντρωση διαµαρτυρίας σήµερα στις 2 το 
µεσηµέρι στη Πλατεία Κλαυθµώνος. Οι µικροµεσαίες ε�ιχειρήσεις, οι 
έµ�οροι και οι αυτοα�ασχολούµενοι βρίσκονται αυτή την ώρα έξω α�ό τη 
Βουλή και αντι�ροσω�εία θα ε�ιδώσει ψήφισµα στους εκ�ροσώ�ους των 
κοµµάτων. "Οι µικροµεσαίοι έχουν γονατίσει α�ό την εξοντωτική 
υ�ερφορολόγηση, α�ό τα δρακόντεια �ρόστιµα και α�ό τις �αράλογες 
ρυθµίσεις του ΟΑΕΕ, δήλωσε ο �ρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθάς και 
συµ�λήρωσε: "τα τελευταία 4 χρόνια 250.000 µικροµεσαίες ε�ιχειρήσεις 
έχουν βάλει λουκέτα, 1 στις 2 είναι στο κόκκινο ενώ την ίδια στιγµή 
1.000.000 ε�αγγελµατίες και βιοτέχνες καθώς και οι οικογένειές τους είναι 
ανασφάλιστοι, �ρόσθεσε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ". 
Τα βασικά αιτήµατα της ΓΣΕΒΕΕ είναι: 
- να σταµατήσει η υ�ερφορολόγηση των µικροµεσαίων ε�ιχειρήσεων �ου τις 
οδηγεί στον αφανισµό 
- να α�οσυρθούν οι ρυθµίσεις �ου αφορούν στα υ�έρογκα φορολογικά 
�ρόστιµα. 
- να µην µειωθούν κι άλλο οι συντάξεις. 
- να εκλογικευτούν οι ρυθµίσεις των οφειλών των ΜµΕ �ρος τον ΟΑΕΕ και 
το ΙΚΑ έτσι ώστε και να µ�ορούν να εξυ�ηρετηθούν αλλά και για να 
εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα των ταµείων. 
- να α�ο�οινικο�οιηθούν οι οφειλές �ρος τον ΟΑΕΕ. 
- να α�οκατασταθεί η ιατροφαρµακευτική �ερίθαλψη για το σύνολο των 
ασφαλισµένων στον ΟΑΕΕ και να διαχωριστεί η ασφαλιστική ενηµερότητα 
α�ό τη θεώρηση των βιβλιαρίων. 
ΕΣΕΕ 
Ποσό ύψους 150 εκατ. ευρώ θα γλιτώσουν οι έλληνες καταναλωτές α�ό τις 
αλλαγές σε ψωµί, γάλα και φάρµακα τόνισε στον ΣΚΑΪ ο �ρόεδρος της 
ΕΣΕΕ και υ�οψήφιος ευρωβουλευτής µε την Ν∆ κ. Βασίλης Κορκίδης. 



Όσον αφορά δε, το θέµα του ωραρίου, εί�ε ότι είναι α�αράδεκτο να µην 
είναι α�ελευθερωµένο σε όλες τις τουριστικές �εριοχές της χώρας, και 
συµ�λήρωσε ότι είναι �αρά �ολλοί οι νόµοι �ου θέλουν ελεύθερο ωράριο 
καταστηµάτων. 
Για το ωράριο στην Αθήνα, δήλωσε ότι ο εµ�ορικός σύλλογος της �όλης 
θεωρεί ότι οι ε�τά Κυριακές ετησίως αρκούν για τα καταστήµατα της 
�ρωτεύουσας. 
Περί�τερα 
"H ε�ίσ�ευση της έξωσης των µισθωτών �ερι�τέρων α�ό τα �ερί�τερά τους 
και της �αύσης των κα�νο�ωλών α�ό την ε�αγγελµατική τους 
δραστηριότητα, ώστε αυτή να �αραδοθεί στις κα�νοβιοµηχανίες και τους 
αντι�ροσώ�ους τους και τις µεγάλες αλυσίδες της λιανικής αγοράς 
(υ�εραγορές, σού�ερ µάρκετ), είναι ο σκο�ός της υ�ο�αραγράφου ΣΤ3 του 
�ολυνοµοσχεδίου �ου ψηφίζεται σήµερα", σύµφωνα µε το Συνδικάτο 
Ε�αγγελµατιών Περι�τερούχων Κα�νο�ωλών και Ψιλικών Ειδών Ν. 
Αττικής . 
"Με µαθηµατική ακρίβεια, δεδοµένου του οικογενειακού χαρακτήρα των 
ε�ιχειρήσεων των �ερι�τέρων, της οικονοµικής δυσ�ραγίας των 
�ερι�τερούχων χάρη στην εκµετάλλευσή τους α�ό τις κα�νοβιοµηχανίες, 
τους εκδότες και τις εταιρείες τηλεφωνίας, και της αδυναµίας δικαιούχων 
και �ερι�τερούχων να δια�ραγµατευτούν ε�ί ίσοις όροις µε τα συµφέροντα, 
οι σηµερινοί �ερι�τερούχοι, ε�αγγελµατίες δεκαετιών, λίγα χρόνια �ριν τη 
σύνταξη οδηγούνται στην ανεργία και οι οικογένειές τους στην λιµοκτονία. 
∆ηλαδή η κυβέρνηση καταργεί το �ερί�τερο ως ευεργέτηµα για τους 
ανα�ήρους �ολέµου, καταργεί την υ�οχρέωση αδειοδότησης των σηµείων 
�ώλησης κα�νού και καταργεί τη διοικητική τους ε�ο�τεία, ώστε να 
�αρακάµψει �λήρως τη γνωµοδότηση του ΝΣΚ, χωρίς να λάβει υ�όψη τον 
υ�ερνοµοθετικής ισχύος χαρακτήρα των διατάξεων της ∆ιεθνούς Σύµβασης", 
εξηγεί ο δικηγόρος του συνδικάτου κ. Ευαγ. Πα ̟�αγιάννης. 
 
ΠΑΙ∆ΙΑ 
 

� REAL, ∆ωρεάν κατασκήνωση για 35.000 4αιδιά 

χαµηλόµισθων και ανέργων, 27.03.2014 

  
 
Αυτό �ροβλέ�ει για το ερχόµενο καλοκαίρι, κοινή υ�ουργική α�όφαση �ου 
υ�εγράφη α�ό τον υ�ουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
Γιάννη Βρούτση και εστάλη για συνυ�ογραφή στον ανα�ληρωτή υ�ουργό 
Οικονοµικών Χρήστο Σταϊκούρα. 
Το �ρόγραµµα, ύψους 17,5 εκατ. ευρώ, α�ευθύνεται σε ανήλικα τέκνα 
χαµηλόµισθων εργαζοµένων µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, �ου έχουν 
συµ�ληρώσει κατά το �ροηγούµενο α�ό την έναρξη του �ρογράµµατος 
ηµερολογιακό έτος 50 ηµέρες στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
Ε�ίσης στα �αιδιά ανέργων �ου είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων 
του ΟΑΕ∆, και έχουν συνεχόµενη ανεργία τουλάχιστον έξι µήνες. 
Τα �αιδιά �ου θα ε�ιλεγούν, θα �ρέ�ει να έχουν γεννηθεί α�ό 1- 1- 1999 
έως 14- 6- 2008, ενώ σε όλες τις �ερι�τώσεις, το �ραγµατικό οικογενειακό 



εισόδηµα α�ό κάθε �ηγή κατά το �ροηγούµενο οικονοµικό έτος δεν θα 
�ρέ�ει να υ�ερβαίνει το �οσό των 16.000 ευρώ. 
Η κατάρτιση του �ρογράµµατος και ε�ιλογή των δικαιούχων θα γίνει α�ό 
τον Οργανισµό Α�ασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆). 
Το �ρόγραµµα, θα αφορά σε �έντε κατασκηνωτικές �εριόδους για τo έτος 
2014 (α�ό την 15η Ιουνίου έως την 3η Σε�τεµβρίου), ενώ η διάρκεια 
διαµονής κάθε �αιδιού θα είναι έως 15 ηµέρες. 
Σε όσους ε�ιλεγούν, θα χορηγηθεί «Ε�ιταγή ∆ιαµονής σε Παιδικές 
Κατασκηνώσεις», η ο�οία θα δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να 
ε�ιλέγουν οι ίδιοι τους �αρόχους �αιδικών κατασκηνώσεων σύµφωνα µε τις 
ανάγκες των �αιδιών τους. 
Στην ε�ιταγή �εριλαµβάνεται ηµερήσιο τροφείο το ο�οίο ανέρχεται, στα 30 
ευρώ την ηµέρα, το ο�οίο αυξάνεται για τα �αιδιά µε �οσοστό ανα�ηρίας 
67% και άνω, στα 55,23 ευρώ. 
Η ε�ιλογή θα γίνει µετά α�ό µοριοδότηση και µε κριτήρια το ύψος του 
�ραγµατικού οικογενειακού εισοδήµατος, τον αριθµό των ανήλικων τέκνων 
της οικογένειας και το χρόνο συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας στα 
µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆. 
Σε ότι αφορά το εισοδηµατικό κριτήριο η µοριοδότηση γίνεται ως εξής: 
- για οικογενειακό εισόδηµα έως 7.000 ευρώ, 60 µόρια, 
- για οικογενειακό εισόδηµα α�ό 7.001 έως 10.000 ευρώ, 50 µόρια, 
- για οικογενειακό εισόδηµα ύψους α�ό 10.001,00 έως 12.000,00 Euro: 40 
µόρια, 
- για οικογενειακό εισόδηµα α�ό 12.001 έως 14.000 ευρώ, 30 µόρια, 
- για οικογενειακό εισόδηµα α�ό 14.001 έως 16.000 ευρώ 20 µόρια. 
Υ�ολογίζονται ακόµη α�ό 15 µόρια για κάθε ανήλικο τέκνο, και α�ό ένα 
µόριο για κάθε µήνα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας, µε ανώτατο 
όριο τα 36 µόρια. 
Τα �αιδιά µε ανα�ηρία σε �οσοστό 67% ή και µεγαλύτερη, εντάσσονται στο 
�ρόγραµµα, ανεξάρτητα α�ό τον αριθµό των µορίων �ου θα συγκεντρώσουν 
οι γονείς τους. 
Μέσα στις ε�όµενες ηµέρες, αναµένεται να ανακοινωθεί δηµόσια �ρόσκληση 
α�ό τον ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆, µε την ο�οία θα καθορίζονται, ο τρό�ος 
συµ�λήρωσης και ηλεκτρονικής υ�οβολής των αιτήσεων τα α�αιτούµενα 
δικαιολογητικά και οι �ροθεσµίες.  
Οι ενδιαφερόµενοι θα µ�ορούν να υ�οβάλλουν αιτήσεις συµµετοχής �ρος 
τον Οργανισµό µόνο µέσω των ηλεκτρονικών αιτήσεων �ου θα βρίσκονται 
αναρτηµένες στη διαδικτυακή �ύλη του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

� Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, «Εισαγόµενος µαύρος 

θάνατος», 28.03.2014 

Σκόνη α�ό βιοµηχανικά α�όβλητα α�οθέτουν βουλγαρικά φορτηγά στα 
∆ιαβατά, ό�ως καταγγέλλει ο �ρώην ευρωβουλευτής των Οικολόγων 
Πράσινων, Μιχάλης Τρεµό�ουλος, κάνοντας λόγο για «βιοµηχανική µαφία». 
Περιβαλλοντικό έγκληµα µε µυστηριώδη «µαύρα σωµατίδια» στα ∆ιαβατά 
έχει µ�ει στο µικροσκό�ιο της Αντι�εριφέρειας Θεσσαλονίκης, ύστερα α�ό 
καταγγελίες του �ρώην ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων και 
�εριφερειακού συµβούλου, Μιχάλη Τρεµό�ουλου. Πρόκειται για α�όρριψη 
σε συγκεκριµένο χώρο µεγάλων �οσοτήτων βιοµηχανικών α�οβλήτων α�ό 
φορτηγά µε βουλγαρικές �ινακίδες. Εχουν τη µορφή λε�τής µαύρης σκόνης, 
η ο�οία µεταφέρεται µε τον αέρα στη γύρω �εριοχή, σε καλλιέργειες και 
εργαστήρια, λίγα χιλιόµετρα α�ό το κέντρο της Θεσσαλονίκης, έχοντας 
δηµιουργήσει ήδη �ροβλήµατα και ανησυχία. 

Οι καταγγελίες αυτές, ό�ως έγινε γνωστό χθες, ήδη διερευνώνται α�ό τη 
διεύθυνση Περιβάλλοντος της Μητρο�ολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, η 
ο�οία �ροχώρησε σε αυτοψία. Ο αντι�εριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Φάνης 
Πα�άς, ανέφερε ότι κατά την αυτοψία των αρµοδίων υ�αλλήλων 
εντο�ίστηκε ο ιδιοκτήτης του οικο�έδου ό�ου ενα�οτίθενται τα υλικά αυτά, 
αλλά δήλωσε άγνοια για το �εριστατικό και κλήθηκε α�λώς να �ροχωρήσει 
στον καθαρισµό της �εριοχής, ό�ως είναι υ�οχρεωµένος. 

Παράλληλα, εντο�ίστηκε ένα φορτηγό �ου µετέφερε στο συγκεκριµένο 
σηµείο υλικά και καταγράφηκαν τα στοιχεία του, ενώ ζητήθηκε η λήψη 
δείγµατος α�ό τη µαύρη σκόνη, �ροκειµένου να δοθεί για ανάλυση σε ειδικό 
εργαστήριο και να δια�ιστωθεί η σύστασή της. Τα α�οτελέσµατα των 
αναλύσεων αναµένονται την ερχόµενη εβδοµάδα. 

«Το ζήτηµα της διαχείρισης των βιοµηχανικών α�οβλήτων είναι ένα δράµα 
εδώ και χρόνια, καθώς δεν υ�άρχει χώρος ενα�όθεσης ούτε και κά�οιος 
κεντρικός σχεδιασµός για την αντιµετώ�ιση του �ροβλήµατος», δηλώνει ο 
Μιχάλης Τρεµό�ουλος και καταγγέλλει �ως «όλη η διαχείριση των 
α�οβλήτων είναι στα χέρια της βιοµηχανικής µαφίας». Να σηµειωθεί ότι 
�αλαιότερα είχε α�οκαλυφθεί -κατά �αρόµοιο τρό�ο- η υ�όθεση εταιρείας 
χηµικών �ου είχε µετατρέψει σε χώρο ταφής βιοµηχανικών α�οβλήτων µε 
βαριά µέταλλα χωράφια στην �εριοχή της Γέφυρας Θεσσαλονίκης. 

 
� ΤΟ ΒΗΜΑ, Οι θαλάσσιες χελώνες οδηγούν την Ελλάδα στο 

δικαστήριο της ΕΕ, 28.03.2014 

 

Κατηγορείται ότι δεν εξασφάλισε ε�αρκή �ροστασία για τις Caretta 
carettaΣτο ∆ικαστήριο της Ευρω�αϊκής Ένωσης (∆ΕΕ) �αρα�έµ�εται για 
άλλη µια φορά η Ελλάδα διότι δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ε�αρκή 
�ροστασία για τις Caretta caretta, οι ο�οίες α�ειλούνται µε εξαφάνιση.  



Η υ�όθεση αφορά σχέδια ανά�τυξης στον Κυ�αρισσιακό Κόλ�ο στη ∆υτική 
Πελο�όννησο, µία α�ό τις σηµαντικότερες �αραλίες ωοτοκίας της καρέτα 
στη Μεσόγειο, �ου �ροστατεύεται α�ό την ευρω�αϊκή νοµοθεσία.  
Σύµφωνα µε την Ευρω�αϊκή Ε�ιτρο�ή, στην �εριοχή �ολλά σχέδια 
ανά�τυξης και κατασκευαστικές δραστηριότητες είναι ανεκτά α�ό το 
ελληνικό δηµόσιο και αδειοδοτούνται, γεγονός �ου έχει σηµαντικές 
συνέ�ειες για την ε�ιβίωση των α�ειλούµενων µε εξαφάνιση θαλάσσιων 
χελωνών. Έτσι, έ�ειτα α�ό σύσταση του αρµόδιου για το �εριβάλλον 
Ε�ιτρό�ου κ. Γιάνεζ Ποτότσνικ, η Ε�ιτρο�ή �αρα�έµ�ει τη συγκεκριµένη 
υ�όθεση στο ∆ΕΕ. 
Σύµφωνα µε την ευρω�αϊκή νοµοθεσία, τα κράτη µέλη �ρέ�ει να θεσ�ίσουν 
και να εφαρµόσουν ένα α�οτελεσµατικό σύστηµα αυστηρής �ροστασίας για 
το α�ειλούµενα είδη. Τα µέτρα αυτά υ�οχρεώνουν τα κράτη µέλη να 
εξασφαλίζουν ότι τα είδη δεν θα διαταράσσονται κατά τη διάρκεια της 
�εριόδου ανα�αραγωγής τους και ότι θα �εριορίζεται ο�οιαδή�οτε 
δραστηριότητα �ου θα µ�ορούσε να συνε�άγεται την υ�οβάθµιση των τό�ων 
ανα�αραγωγής τους.  
Η Ε�ιτρο�ή εξέφρασε τις ανησυχίες της σε �ροειδο�οιητική ε�ιστολή �ρος 
την Ελληνική Κυβέρνηση τον Οκτώβριο του 2011, ανησυχίες τις ο�οίες 
ε�ανέλαβε σε αιτιολογηµένη γνώµη έναν χρόνο αργότερα. Η Ελλάδα 
αναγνώρισε την ανάγκη λήψης µέτρων και κατάρτισε  �ρόγραµµα δράσης 
και χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή του.  
Ωστόσο, σχεδόν δύο έτη µετά την εκ�όνηση του �ρογράµµατος, ελάχιστη 
�ρόοδος έχει σηµειωθεί. Η Ε�ιτρο�ή �ληροφορήθηκε ότι συνεχίζονται οι 
κατασκευαστικές εργασίες, γεγονός �ου έχει ως α�οτέλεσµα να �λήττονται 
οι οικότο�οι των χελωνών. ∆εδοµένου ότι η �ερίοδος φωλεο�οίησης των 
χελωνών για το 2014 �ρόκειται σε λίγο να ξεκινήσει, α�οφασίστηκε να 
�αρα�εµφθεί η Ελλάδα ενώ�ιον του ∆ΕΕ.  
Να θυµίσουµε ότι η Ευρω�αϊκή Ε�ιτρο�ή έχει ε�ίσης �αρα�έµψει στο ∆ΕΕ 
την Ελλάδα καθώς η �αραλία ωοτοκίας των χελωνών στα Σεκάνια α�ειλείται 
α�ό τη �αράνοµη λειτουργία ΧΥΤΑ εντός του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου 
για την Caretta caretta στη Ζάκυνθο. 
Το 80% των θαλάσσιων χελωνών της Μεσογείου εκτιµάται ότι χτίζει τις 
φωλιές του στις ακτές του Ιονίου Πελάγους - και ιδίως στη Ζάκυνθο (σε έξι 
�αραλίες συνολικού µήκους �έντε χιλιοµέτρων) και στον Κυ�αρισσιακό 
Κόλ�ο. Κάθε χρόνο χτίζονται 800 µε 2.000 φωλιές. 
 

� ΤΟ ΒΗΜΑ,  Eurostat: Μικρός ο όγκος των α4ορριµάτων 4ου 

ανακυκλώνεται στην Ελλάδα, 25.03.2014 

 
Στην ΕΕ, το 42% των ε�εξεργασµένων αστικών α�οβλήτων είτε 
ανακυκλώθηκε, είτε κοµ�οστο�οιήθηκε. Α�ό τα στοιχεία της Eurostat 
σχετικά µε την ε�εξεργασία των αστικών α�οβλήτων το 2012 στην ΕΕ, �ου 
δόθηκαν σήµερα Τρίτη  στη δηµοσιότητα, στις χωµατερές συνεχίζει να 
καταλήγει το 82% των αστικών α�οβλήτων στην Ελλάδα, ενώ υ�ολογίζεται 
ότι αναλογούν �ερί�ου 503 κιλά σκου�ιδιών ανά κάτοικο, ετησίως. 
Σύµφωνα µε τη Eurostat, το 2012, στις χώρες της ΕΕ, το 42% των 
ε�εξεργασµένων αστικών α�οβλήτων είτε ανακυκλώθηκε, είτε 



κοµ�οστο�οιήθηκε (27% και 15% αντιστοίχως), το 34% ενταφιάστηκε και το 
24% α�οτεφρώθηκε. 
Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα ανακυκλώθηκε το 16%, κοµ�οστο�οιήθηκε το 
2% και ενταφιάστηκε το 82% των αστικών α�οβλήτων. Η Ελλάδα 
καταλαµβάνει τις �ρώτες θέσεις στην ΕΕ, όσον αφορά την ταφή των 
α�ορριµµάτων, µετά τη Ρουµανία (99%), τη Μάλτα (87%), την Κροατία 
(85%) και τη Λετονία (84%).  
Τα υψηλότερα �οσοστά ε�εξεργασίας αστικών α�οβλήτων στην ΕΕ 
(ανακύκλωση ή κοµ�οστο�οίηση) καταγράφονται στη Γερµανία (65%), στην 
Αυστρία (62%), στο Βέλγιο (57%) και στην Ολλανδία (50%). Όσο αφορά στην 
α�οτέφρωση α�οβλήτων, τα µεγαλύτερα �οσοστά, σηµειώνονται στη ∆ανία 
και τη Σουηδία (52%), στην Ολλανδία (49%), στο Βέλγιο (42%) και στο 
Λουξεµβούργο (36%).  
Εξάλλου, η Eurostat υ�ολογίζει ότι κάθε κάτοικος στην ΕΕ �αράγει 
�ερί�ου 492 κιλά σκου�ιδιών το χρόνο, ενώ στην Ελλάδα αναλογούν 
�ερί�ου 503 κιλά σκου�ιδιών, ανά κάτοικο. Το µεγαλύτερο όγκο 
σκου�ιδιών �αράγουν ετησίως οι ∆ανοί (668 κιλά ανά κάτοικο), οι Κύ�ριοι 
(663 κιλά), οι Λουξεµβούργιοι (662 κιλά) και οι Γερµανοί (611 κιλά). 
Σηµειώνεται ότι η Eurostat ορίζει ως «αστικά α�όβλητα» αυτά �ου 
δηµιουργούν τα νοικοκυριά, αλλά και όσα �αρόµοια α�ορρίµµατα 
�αράγονται α�ό µικρές ε�ιχειρήσεις ή δηµόσιους φορείς. Τα στοιχεία της 
Eurostat δεν �εριλαµβάνονται τα α�όβλητα �ου �αράγονται α�ό την 
αγροτική και τη βιοµηχανική δραστηριότητα. 
 

 
 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 
 

� ΤΟ ΒΗΜΑ, Καταγγελία για τη συνεχιζόµενη κράτηση 

αλλοδα4ών του «Ξένιου ∆ία», 26.03.2014 

 
 
Για «άκρως �αράνοµο, �αράλογο και αυθαίρετο νοµικό κατασκεύασµα» 
κάνει λόγο η Ελληνική Ένωση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ�ου, σχετικά 
µε τη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους για τους 
αλλοδα�ούς της αστυνοµικής ε�ιχείρησης «Ξένιος ∆ίας», οι ο�οίοι 
�αραµένουν υ�ό κράτηση �αρά την εκ�νοή του ανώτατου ε�ιτρε�όµενου 
ορίου των 18 µηνών. 
Συγκεκριµένα, στις 11 Φεβρουαρίου 2014 το Νοµικό Συµβούλιο του 
Κράτους, έ�ειτα α�ό ερώτηµα του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας 
εξέδωσε την �ρωτοφανή –ό�ως χαρακτηρίζεται- 44/2014 γνωµοδότησή του, 
µε την ο�οία κρίνει ότι κάθε ένας α�ό τους µη α�ελαθέντες αλλοδα�ούς 
µ�ορεί να µην αφεθεί ελεύθερος«αλλά να του ε�ιβληθεί αυτόµατα ο 
�εριοριστικός όρος υ�οχρεωτικής διαµονής του στο κέντρο 
�ροαναχωρησιακής κρατήσεως µέχρις ότου συνεργασθεί µε τις αρµόδιες 
αρχές».  
Το εν λόγω µέτρο κρίνεται νόµιµο σύµφωνα µε τους συντάκτες της 
γνωµοδότησης, καθώς «µε την α�ελευθέρωση όλων των �αράνοµων 



αλλοδα�ών, […] κινδυνεύει το δηµόσιο συµφέρον και ο σκο�ός της 
ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας, αφού οδηγούµεθα σε έµµεση 
"νοµιµο�οίηση" της �αραµονής τους [...] ενώ �αράλληλα εκτιµάται µε 
βεβαιότητα [...] ότι η α�ελευθέρωση αυτή θα οδηγήσει ανα�όφευκτα στην 
ραγδαία αύξηση του �ληθυσµού των µη νόµιµων µεταναστών στο εσωτερικό, 
µε τις εντεύθεν δυσµενείς συνέ�ειες στη δηµόσια τάξη και ασφάλεια» και 
έτσι «�ροστατεύεται συγχρόνως µε το δηµόσιο συµφέρον και το ατοµικό τους 
συµφέρον  αφού �ρόκειται για ευάλωτα άτοµα, χωρίς µόνιµη διαµονή, χωρίς 
νόµιµα έγγραφα και χωρίς δυνατότητα να εργασθούν και κινδυνεύουν να 
�έσουν σε µεγάλη ένδεια ή σε �αράνοµα κυκλώµατα εκµεταλλεύσεώς τους». 
Η Ελληνική Ένωση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ�ου εκφράζει µε 
ανακοίνωσή της έντονη ανησυχία αλλά και α�οδοκιµασία για την εν λόγω 
α�όφαση. 
Η Ένωση ε�ισηµαίνει, µεταξύ άλλων, �ως µε τη γνωµοδότηση αυτή το 
ελληνικό κράτος οµολογεί «�λήρη α�οτυχία των µεθόδων τύ�ου 
στρατο�έδων συγκέντρωσης, τα ο�οία βα�τίζονται σήµερα κατ’ ευφηµισµό 
κέντρα �ροαναχωρησιακής κρατήσεως».  
Ό�ως τονίζεται, «η α�οτυχία/α�ροθυµία αυτή µετακυλύεται εξ ολοκλήρου 
στους αλλοδα�ούς, σα να εξαρτάται α�ό αυτούς η άσκηση της κρατικής 
�ολιτικής µ’ αυτόν ή τον άλλο τρό�ο».  
«Το ΝΣΚ κάνει ότι ξεχνά σωρεία α�οφάσεων του Ευρω�αϊκού ∆ικαστηρίου 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώ�ου �ου καταδικάζουν τη χώρα για α�άνθρω�η και 
εξευτελιστική µεταχείριση εντός των στρατο�έδων συγκέντρωσης, 
δεδοµένου ότι τυγχάνει να είναι ο υ�εύθυνος για την εκτέλεσή τους» 
αναφέρεται ε�ίσης στην ανακοίνωση η ο�οία καταλήγει µε την ε�ισήµανση 
ότι: «Ε�ιχειρείται µια άκρως ε�ικίνδυνη και φοβική ακροβασία �ου θα 
ζήλευαν και τα �ιο α�ολυταρχικά καθεστώτα: αφού δεν χωράει αλλιώς στο 
Σύνταγµα, η α�όλυτη στέρηση της �ροσω�ικής ελευθερίας βα�τίζεται 
�εριοριστικός όρος υ�οχρεωτικής διαµονής σε χώρο κράτησης �ρος 
διαφύλαξη δήθεν του δηµοσίου συµφέροντος αλλά και του ατοµικού κάθε 
αλλοδα�ού». 
 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 56 Μετανάστες σε δύο νταλίκες, 27.03.2014 

 
   Τα φορτηγά εντο�ίστηκαν στο λιµάνι της Ηγουµενίτσας, ενώ οι δύο 
Τούρκοι οδηγοί συνελήφθησαν.  
Σε εταιρείες διεθνών µεταφορών µε έδρα την Τουρκία ανήκουν οι δύο 
νταλίκες �ου εντο�ίστηκαν την Τρίτη στο λιµάνι της Ηγουµενίτσας να 
µεταφέρουν κρυµµένους 56 �αράνοµους µετανάστες. Οι δύο Τούρκοι οδηγοί 
�ου συνελήφθησαν α�ό αστυνοµικούς της Ασφάλειας Ηγουµενίτσας είχαν 
ξεκινήσει α�ό την Τουρκία µε �ροορισµό την Ιταλία. Είχαν κρύψει τους 
αλλοδα�ούς ανάµεσα σε φορτίο µε �αλέτες και υφάσµατα. Η �ρώτη νταλίκα 
µετέφερε 25 άτοµα, 20 υ�ηκόους Μ�ανγκλαντές, τρεις υ�ηκόους Σοµαλίας 
και 2 Ιρακινούς. Στο δεύτερο φορτηγό βρέθηκαν κρυµµένοι 31 αλλοδα�οί – 
29 Σύροι και 2 υ�ήκοοι Ιράκ. Όλοι τους είχαν �ροορισµό την Ιταλία, ενώ θα 
κατέβαλλαν στους δουλεµ�όρους α�ό 200 έως 1.000 ευρώ έκαστος. 
Α�ό την αστυνοµική έρευνα δια�ιστώθηκε ότι η ε�ιβίβαση των �αράνοµων 
µεταναστών στα δύο οχήµατα έγινε στο �άρκινγκ �ρατηρίου υγρών 



καυσίµων στην �εριοχή Νεοχώρι Θεσ�ρωτίας. ∆ια�ιστώθηκε ακόµη ότι οι 
καρότσες των οχηµάτων έφεραν σφραγίδες τελωνείου, τα σύρµατα των 
ο�οίων ήταν �αραβιασµένα και στη συνέχεια �ροσεκτικά 
ε�ανασυνδεδεµένα, �ροκειµένου να �αρα�λανηθούν οι αστυνοµικές και 
τελωνειακές αρχές στο λιµάνι της Ηγουµενίτσας. Σύµφωνα µε την ΕΛ.ΑΣ., 
οι αλλοδα�οί θα κατέβαλλαν χρήµατα στους δύο Τούρκους διακινητές µετά 
την άφιξή τους στην Ιταλία. Οι αστυνοµικές αρχές �ροχώρησαν στη 
δέσµευση των δύο φορτηγών, ενώ στην κατοχή των δύο Τούρκων οδηγών 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.200 ευρώ σε µετρητά και τρία κινητά 
τηλέφωνα. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι και την 22α Μαρτίου είχε συλληφθεί 31χρονος 
οδηγός νταλίκας (υ�ήκοος Τουρκίας) εντός της ο�οίας είχαν βρεθεί 
κρυµµένοι 23 �αράνοµοι µετανάστες, όλοι υ�ήκοοι Συρίας. Προορισµός των 
αλλοδα�ών ήταν και τότε η Ιταλία. 
 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ-ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ 
 

� REAL, Αναβρασµός στις φυλακές, 29.03.2014  
  
Σε ε�ιφυλακή βρίσκονται οι σωφρονιστικοί υ�άλληλοι των φυλακών 
Νιγρίτας, µετά τις α�οκαλύψεις των ιατροδικαστών Μηνά Γεωργιάδη και 
Ελένη Ζαγγελίδου, ότι ο θάνατος του Καρέλι, ο ο�οίος βρέθηκε νεκρός στο 
κελί, ό�ου κρατείτο, τις τελευταίες ώρες της ζωής του, στις φυλακές 
Νιγρίτας Σερρών, δεν �ροήλθε α�ό �αθολογικά αίτια, αλλά α�ό κατάγµατα 
στην �εριοχή του στέρνου και �ολλα�λές θλαστικές-εκχυµωτικές κακώσεις 
στο σώµα του �ριν α�ό τέσσερα και �λέον εικοσιτετράωρα. 
«Σε είκοσι µέρες θα έχουµε και το �όρισµα των ιστολογικών και 
τοξικολογικών εξετάσεων», δήλωσε στο ΑΜΠΕ ο ιατροδικαστής Μηνάς 
Γεωργιάδης, διευκρινίζοντας ότι το �όρισµα θα δώσει α�αντήσεις και τα 
εγκαύµατα �ου έφερε στο χέρι του ο βαρυ�οινίτης . 
Μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης, �ου έλαβε χώρα στο 
νεκροτοµείο των ∆ιαβατών Θεσσαλονίκης, η σορός του 42χρονου Αλβανού 
ε�έστρεψε ξανά στο νεκροτοµείο των Σερρών, ό�ου και αναµένεται να την 
�αραλάβουν οι συγγενείς του, χωρίς ακόµη να διευκρινιστεί �ότε θα γίνει 
αυτό µε την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Σερρών να έχει αναλάβει �λέον την 
υ�όθεση, διενεργώντας �ροανακριτική εξέταση. 
Την ίδια ώρα ηρεµία ε�ικρατεί σήµερα στις φυλακές Νιγρίτας, αλλά µε τους 
σωφρονιστικούς υ�αλλήλους να βρίσκονται σε ε�ιφυλακή, �ροκειµένου να 
α�οφευχθεί η ο�οιαδή�οτε ενδεχόµενη αναταραχή α�ό κρατουµένους. 
«Είµαστε τυχεροί �ου λάβαµε όλα τα µέτρα και ζητήσαµε την �λήρη 
κάλυψη, µέσω κάµερας, των κινήσεων του βαρυ�οινίτη Καρέλι, α�ό την 
�ρώτη στιγµή της έλευσής του», δηλώνει σήµερα στο ΑΜΠΕ ο �ρόεδρος των 
εξωτερικών φρουρών του σωφρονιστικού καταστήµατος Νιγρίτας, Αθανάσιος 
Τούσιος και �ροσθέτει: «δυστυχώς όµως το �ρόβληµα των ελλείψεων 
�ροσω�ικού στις φυλακές �αραµένει, ας ελ�ίσουµε αυτά τα γεγονότα να 
αφυ�νίσουν τους αρµοδίους». 
Την ίδια ώρα, ό�ως δηλώνει ο �ρόεδρος των εσωτερικών φρουρών του 
σωφρονιστικού καταστήµατος, Χάρης Κονσολίδης, οι φυλακές της Νιγρίτας 



�αρέχουν την α�αιτούµενη ασφάλεια σε όλους τους κρατουµένους, �ου 
φτάνουν �ερί�ου τους τετρακόσιους, µε τους σωφρονιστικούς υ�αλλήλους, 
ό�ως υ�ογραµµίζει, να καταβάλλουν υ�εράνθρω�ες �ροσ�άθειες, �αρά τις 
ελλείψεις �ου έχουν, ώστε να διατηρηθεί η τάξη και η ασφάλεια στις 
φυλακές. 
Αναταραχές σε σωφρονιστικά ιδρύµατα 
Σε �ολλά σωφρονιστικά ιδρύµατα, λίγο µετά την είδηση του θανάτου του 
Αλβανού κακο�οιού, ε�ικράτησε ένταση κυρίως α�ό συµ�ατριώτες του, οι 
ο�οίοι αρνιόντουσαν να µ�ουν στα κελιά τους.  
Αντιδράσεις και ένταση υ�ήρξαν στις φυλακές Μαλανδρίνου, Τρικάλων, 
Πάτρας και ∆οµοκού, µε τους αλλοδα�ούς κρατουµένους να διαµαρτύρονται 
για το θάνατο του Ίλι Καρέλι. Κά�οιο α�ό αυτούς δεν ήθελαν να σιτιστούν 
και ζητούσαν εξηγήσεις για το γιατί δεν µεταφέρθηκε την Πέµ�τη ο Ιλί 
Καρέλι στο Γενικό Νοσοκοµείο των Σερρών �ροκειµένου να εξεταστεί, 
καθώς το α�όγευµα δεν υ�άρχει στο σωφρονιστικό κατάστηµα εφηµερεύων 
γιατρός. 
Χθες το α�όγευµα στις φυλακές Κορίνθου �ραγµατο�οιήθηκε διαµαρτυρία 
α�ό Αλβανούς κρατούµενους για το θάνατο του οµοεθνή τους βαρυ�οινίτη 
στις φυλακές Νιγρίτας Σερρών. Οι κρατούµενοι �αρέµεναν στον �ροαύλιο 
χώρο και δεν �ήγαιναν στα κελιά τους. 
Έξω α�ό το κτίριο των φυλακών έφτασε ισχυρή αστυνοµική δύναµη, η ο�οία 
όµως δεν χρειάστηκε να ε�έµβει, αφού τελικά οι κρατούµενοι 
αντα�οκρίθηκαν και µ�ήκαν στα κελιά τους. 
Λίγη ώρα µετά ε�ικράτησε ηρεµία στις φυλακές και α�οχώρησαν οι 
αστυνοµικές δυνάµεις. 
Εν αναµονή του βίντεο α�ό την κάµερα ασφαλείας 
Εντός του χώρου κράτησής του είχε το�οθετηθεί κάµερα, ώστε να υ�άρχει 
�λήρης ε�ο�τεία και καταγραφή όλων των κινήσεων. ∆ιενεργείται 
�ροανάκριση και αναµένονται τα α�οτελέσµατα του ο�τικού υλικού.  
Υ�έστη ηλεκτροσόκ ο Αλβανός ;  
Εγκαυµατική αλλοίωση στις �αλάµες των χεριών του εντο�ίζει η 
ιατροδικαστική έκθεση για τον Αλβανό βαρυ�οινίτη Ιλί Καρέλι.  
Σύµφωνα µε �ληροφορίες �ου ανάρτησε το capital.gr ο ιατροδικαστής 
εντο�ίζει καψίµατα και αλλοιώσεις στο χέρι του, ένδειξη �ου µ�ορεί να 
�αρα�έµ�ει σε βασανισµό ακόµη και µε ηλεκτροσόκ.  
Τα ευρήµατα θα α�οσταλούν για ιστολογικές εξετάσεις και η έρευνα �λέον 
για τις συνθήκες θανάτου του θα εστιαστούν µεταξύ των σωφρονιστικών 
υ�αλλήλων του Μαλανδρίνου �ου τον αφό�λισαν και των αστυνοµικών �ου 
τον κράτησαν και τον µετέφεραν στη Νιγρίτα.  
Άλλες �ληροφορίες αναφέρουν ότι όταν οδηγήθηκε στον εισαγγελέα είχε 
µαυρισµένο το ένα µάτι και η εξήγηση �ου δόθηκε α�ό τους αστυνοµικούς 
ήταν �ως αυτό έγινε στη �ροσ�άθεια αφο�λισµού και σύλληψής του µετά τη 
δολοφονία του υ�αρχιφύλακα Γιώργου Τσιρώνη.  
Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση 
Κατάγµατα στην �εριοχή του στέρνου και �ολλα�λές θλαστικές-
εκχυµωτικές κακώσεις στο σώµα του, έφερε ο βαρυ�οινίτης Αλβανός Ίλι 
Καρέλι. Αυτό έδειξε χθες αργά το µεσηµέρι η νεκροψία-νεκροτοµή �ου 



διενεργήθηκε στην Ιατροδικαστική Υ�ηρεσία Θεσσαλονίκης σύµφωνα µε το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.  
Σύµφωνα µε το �όρισµα �ου συνέταξαν οι ιατροδικαστές Μηνάς Γεωργιάδης 
και Ελένη Ζαγγελίδου, τα τραύµατα αυτά �ροήλθαν α�ό κά�οιο όργανο -κι 
όχι α�ό χέρια- ενώ �ροσδιορίζονται χρονικά �ριν α�ό �ερί�ου τρία 24ωρα. 
(25η Μαρτίου, ηµέρα �ου δολοφόνησε ο Καρέλι τον 46χρονο 
υ�αρχιφύλακα).   
Οι ιατροδικαστές µετά την ολοκλήρωση της νεκροτοµής �αρήγγειλαν 
�εραιτέρω ιστολογικές-τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ η σορός του Αλβανού 
κακο�οιού θα µεταφερθεί στη Νιγρίτα, �ροκειµένου να �αραληφθεί α�ό 
τους συγγενείς του. 
 
 

� ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, «Φρούριο» για βαρυ4οινίτες στον ∆οµοκό, 

27.03.2014 

 
   Εντός του Α�ριλίου θα είναι έτοιµες οι φυλακές υψίστης ασφαλείας στον 
∆οµοκό.  
 Χωρίς δικαίωµα αδείας και υ�ό δρακόντεια µέτρα ασφαλείας, µε τη βοήθεια 
υ�ερ-εξελιγµένων ηλεκτρονικών συστηµάτων, θα κρατούνται στις φυλακές 
∆οµοκού οι «ιδιαιτέρως ε�ικίνδυνοι» κατάδικοι αλλά και υ�όδικοι για 
τροµοκρατικές �ράξεις και άλλα σοβαρά αδικήµατα. 
Το νοµοσχέδιο, το ο�οίο �ροσεχώς αναµένεται να κατατεθεί στη Βουλή α�ό 
τον υ�ουργό ∆ικαιοσύνης Χαράλαµ�ο Αθανασίου, �εριλαµβάνει δέσµη 
µέτρων �ου αφορούν την αυστηρο�οίηση των α�οφυλακίσεων και την 
α�αγόρευση των αδειών για συγκεκριµένες κατηγορίες κρατουµένων, 
�ροκειµένου να α�οφευχθούν µελλοντικά α�οδράσεις και φυγές, ό�ως η 
�ρόσφατη του καταδικασθέντος µέλους της 17Ν Χριστόδουλου Ξηρού. 
Σύµφωνα µε τους σχεδιασµούς του υ�ουργείου ∆ικαιοσύνης, στις φυλακές 
υψίστης ασφαλείας, «τύ�ου Γ», στον ∆οµοκό, �ου θα είναι έτοιµες εντός του 
Α�ριλίου, θα κρατούνται και όσοι έχουν καταδικασθεί για τροµοκρατικές 
ενέργειες και έχουν εκτίσει σε άλλες φυλακές της χώρας 10 χρόνια α�ό την 
�οινή τους, ήτοι οι καταδικασθέντες για συµµετοχή στη 17Ν. Η συνέχιση 
της κράτησής τους στο σωφρονιστικό κατάστηµα για ακόµη δύο χρόνια θα 
γίνεται µε α�όφαση του εισαγγελέα εκτέλεσης �οινών, ενώ η κράτησή τους 
εκεί µ�ορεί να �αρατείνεται ανά διετία. Οι κρατούµενοι στις φυλακές 
∆οµοκού δεν θα έχουν δικαίωµα σε άδειες. Περαιτέρω, οι καταδικασθέντες 
σε ισόβια για εγκλήµατα τροµοκρατίας δεν θα α�οφυλακίζονται µε όρους αν 
δεν έχουν συµ�ληρώσει κράτηση είκοσι ετών. 
Πέραν των καταδικασθέντων για τροµοκρατικές ενέργειες, στις φυλακές 
∆οµοκού θα µεταχθούν καταδικασθέντες και υ�όδικοι για εσχάτη �ροδοσία, 
ανθρω�οκτονία χωρίς ελαφρυντικά, εκβίαση και ληστεία στο �λαίσιο 
εγκληµατικής οργάνωσης αλλά και όσοι χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα 
ε�ικίνδυνοι για τη δηµόσια ασφάλεια και έχουν καταδικαστεί σε ισόβια ή 
τουλάχιστον 10ετή κάθειρξη. Οι κατάδικοι θα «φιλοξενούνται» υ�οχρεωτικά 
10 χρόνια και η κράτησή τους θα ε�ανεξετάζεται µετά τη δεκαετία, µε 
δικαίωµα ανανέωσης κάθε δύο χρόνια. Αν ε�ιστρέψουν σε φυλακές Α ή Β 



τύ�ου, τότε οι αιτήσεις τους για άδεια θα ε�ανελέγχονται ό�ως και σήµερα 
α�ό το συµβούλιο των φυλακών. 
Αλλα αδικήµατα 
Οι κατάδικοι για άλλα αδικήµατα, οι ο�οίοι ωστόσο κρίνονται ε�ικίνδυνοι, 
θα κρατούνται υ�οχρεωτικά χωρίς άδεια για 4 χρόνια στις φυλακές υψίστης 
ασφαλείας, ενώ η κράτησή τους θα µ�ορεί να �αρατείνεται ε�ί διετία 
εφόσον κρίνονται ε�ικίνδυνοι. Στην ίδια κατηγορία θα εντάσσονται και όσοι 
έχουν δια�ράξει �ειθαρχικά αδικήµατα σε βάρος σωφρονιστικών υ�αλλήλων 
ή συµµετείχαν σε ε�ικίνδυνες οµαδικές α�οδράσεις. Και αυτή η κατηγορία 
κρατουµένων θα στερείται το δικαίωµα αδείας, ενώ για όλες τις �ερι�τώσεις 
θα υ�άρχει ειδικό καθεστώς ε�ικοινωνίας µε τους συγγενείς τους. 
 
 
ΥΓΕΙΑ 
 

� ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, Για ανε4ανόρθωτη βλάβη σε 30.000 

οικογένειες κάνουν λόγο οι φαρµακο4οιοί και α4ειλούν µε 

4ροσφυγή στα ευρω4αϊκά δικαστήρια, 28.03.2014 

 
Στην ελληνική ∆ικαιοσύνη αλλά και τα ευρω�αϊκά ∆ικαστήρια θα 
�ροσφύγει ο Πανελλήνιος Φαρµακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ), καθώς θεωρεί 
�ως µε το �ολυνοµοσχέδιο της κυβέρνησης κατα�ατούνται η αρχή της 
ισότητας αλλά και οι α�οφάσεις  του Ευρω�αϊκού ∆ικαστηρίου για τη 
λειτουργία των φαρµακειών. 
 Σε ανακοίνωσή του, ο ΠΦΣ αναφέρει ότι �ροκαλείται ανε�ανόρθωτη βλάβη 
σε 12.000 φαρµακεία και στις 30.000 οικογένειες �ου ζουν α�ό αυτά, αλλά 
και στην φαρµακευτική �ερίθαλψη του ελληνικού λαού α�ό τις 
ε�ερχόµενες αλλαγές στον χώρο των φαρµακείων.  
 «Οι αλλαγές ευνοούν τα καρτέλ των Σού�ερ Μάρκετ και δίνουν την 
χαριστική βολή στον κλάδο των φαρµακο�οιών» τονίζει ο �ρόεδρος του ΠΦΣ 
Κυριάκος Θεοδοσιάδης, καλώντας �αράλληλα τους βουλευτές «να 
υ�οδείξουν στον υ�ουργό Υγείας το καταστροφικό λάθος �ου γίνεται». 
 «Όλοι οι Έλληνες φαρµακο�οιοί φυσικά θεωρούν ότι είναι µεγάλης εθνικής 
σηµασίας η είσ�ραξη της δόσης των 12 δισ. ευρώ, αλλά εφόσον υ�άρχει 
�ολιτική βούληση µ�ορεί να συνδυαστεί µε το εθνικό συµφέρον �ου είναι 
να α�οτρα�εί η καταστροφή των φαρµακείων και της φαρµακευτικής 
�ερίθαλψης. Πιστεύουµε ότι ο �ρωθυ�ουργός είναι εναντίον της 
δηµιουργίας καρτέλ και γι’  αυτό �ροσµένουµε την �αρέµβαση του» 
καταλήγει ο κ. Θεοδοσιάδης.  
 Κινητο�οιήσεις µέχρι τις εκλογές 
 Σκληρό µήνυµα �ρος την κυβέρνηση έστειλε και ο �ρόεδρος του 
Φαρµακευτικού Συλλόγου Αθήνας (ΦΣΑ) Κώστας Λουράντος, λέγοντας ότι η 
ψήφιση του �ολυνοµοσχεδίου την ερχόµενη Κυριακή θα α�οτελέσει  
χρονική αφετηρία για νέες κινητο�οιήσεις αλλά και ότι τα «φαρµακεία θα 
µετατρα�ούν σε… αντι-εκλογικά κέντρα».  
 «Οι ρυθµίσεις �ου �ροωθούνται για τα φαρµακεία α�οτελούν εργαλεία για 
τον αφανισµό και τη διάλυση της ελληνικής κοινωνίας. Α�ελευθερώνονται 
τα �άντα για το καλό των λίγων, �ου εξυ�ηρετούν συγκεκριµένα 



συµφέροντα.»  τόνισε ο κ. Λουράντος, την Παρασκευή στη διάρκεια κοινής 
συνέντευξης τύ�ου �ου διοργάνωσαν όλοι οι κλάδοι �ου θίγονται µε το 
νοµοσχέδιο, δηλαδή φαρµακο�οιοί, εκδότες, αρτο�οιοί και κτηνοτρόφοι. 
 Ο �ρόεδρος του µεγαλύτερου φαρµακευτικού συλλόγου της χώρας κάλεσε 
τους βουλευτές να σκεφθούν ότι έρχονται εκλογές και �ροανήγγειλε  ότι 
11.000 φαρµακεία θα µετατρα�ούν σε «αντι-εκλογικά κέντρα για τους 
βουλευτές εκείνους �ου θα ψηφίσουν τις διατάξεις» 
 

� ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, «ΟΕΝΓΕ: Σε κατάσταση 4αράλυσης 
τα 4ολυιατρεία», 27.03.2014 

Εικόνα διάλυσης παρουσιάζουν , όπως καταγγέλλει ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας 

Ενώσεων Νοσοκοµειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) ∆. Βαρνάβας, τα πολυιατρεία του 

ΠΕ∆Υ, η λειτουργία των οποίων ξεκίνησε σήµερα. Υπενθυµίζεται ότι από  σήµερα 

ξεκινά η λειτουργία των µονάδων υγείαςτου Πρωτοβάθµιου Εθνικού ∆ικτύου Υγείας 

στην Αττική 

«Ο Μάρτιος τελειώνει και παρά τις ακατάσχετες αερολογίες του κ. Γεωργιάδη τα 

πολυιατρεία του ΠΕ∆Υ βρίσκονται σε κατάσταση παράλυσης, αδυνατώντας να 

εξυπηρετήσουν τους πολίτες ακόµη και σε στοιχειώδεις ανάγκες περίθαλψης», 

δήλωσε ο κ. Βαρνάβας. 

Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ, τα περιστατικά συνεχίζουν να κατευθύνονται 

στα Νοσοκοµεία, τα οποία παρουσιάζουν πλέον εικόνα διάλυσης, αφού η µετακύλιση 

περιστατικών της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας στα Εξωτερικά ιατρεία των νοσοκοµείων 

αύξησε κατά 30-40% τον φόρτο εργασίας τους. 

Ο κ. Βαρνάβας παραθέτει τρία ενδεικτικά στοιχεία για την κατάσταση που επικρατεί 

στα νοσοκοµεία: 

«1. Το φθινόπωρο του 2013 ανακοινώθηκε από το υπουργείο υγείας πως είχαν 

εγκριθεί και θα πραγµατοποιούνταν άµεσα 416 προσλήψεις γιατρών που 

εκκρεµούσαν από το 2011. Τρείς µήνες αργότερα δεν έχει πραγµατοποιηθεί ούτε µία 

πρόσληψη. 

2. Οι 800 θέσεις επικουρικών γιατρών που επρόκειτο να προκηρυχθούν το 2014 για 

να καλύψουν κενά σε Νοσοκοµεία της χώρας δεν έχουν λάβει ακόµη έγκριση από το 

υπουργείο Οικονοµικών µε αποτέλεσµα εκατοντάδες Κλινικές του ΕΣΥ να έχουν 

περάσει το κατώφλι της κατάρρευσης. 

3. Η έλλειψη χρηµατοδότησης έχει οδηγήσει σχεδόν όλες τις Κλινικές Νοσοκοµείων 

που πραγµατοποιούσαν επεµβάσεις σε αναστολή χειρουργείων. Άκρως ενδεικτικό 

είναι πως η Οφθαλµολογική Κλινική του ''Αττικόν'' και δεκάδες ακόµη 

Οφθαλµολογικές Κλινικές δεν πραγµατοποιούν πλέον επεµβάσεις καταρράκτη λόγω 

έλλειψης ενδοφακών». 

Καταγγέλλει επίσης ότι η τραγική κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκοµεία 

διαµορφώνει συνθήκες θερµοκηπίου για διενέργεια ιδιωτικών χειρουργείων από 

ορισµένους µεγαλοδιευθυντές σε συνεργασία µε ιδιώτες γιατρούς και συνταξιούχους, 

τις οποίες πλέον οµολογούν απροκάλυπτα, αποκαλώντας τες «αφιλοκερδή µεταφορά 

εµπειρίας». 

Η ΟΕΝΓΕ θεωρεί πως «η παραοικονοµία στην υγεία αποτελεί κοινωνικό έγκληµα και 

δεν πρόκειται επ΄ ουδενί να κάνει αποδεκτή την άθλια εικόνα των δηµόσιων 

νοσοκοµείων και την ακόµη αθλιότερη συµπεριφορά εκείνων που εκµεταλλεύονται 

τον πόνο και την ανάγκη των συνανθρώπων µας». 

 


