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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

5Η ΙΟΥΝΙΟΥ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ Κ.Ο. ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 

 

 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 

ΧΩΡΟΙ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 

Το περιαστικό Πράσινο, τα άλση και τα πάρκα στις 

πόλεις μας διατηρούν σημαντική βιοποικιλότητα, 

ενώ βελτιώνουν το μικροκλίμα και αναβαθμίζουν 

την ποιότητα ζωής. 

Υπάρχει ανάγκη διατήρησης και ενίσχυσης της 

Βιοποικιλότητας στον παγκόσμιο αγώνα μας κατά 

της Κλιματικής Αλλαγής. 

 
Δείτε το βίντεο «Περιβάλλον στα Δυτικά - 

Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα 

Περιβάλλοντος» εδώ: 
https://www.youtube.com/watch?v=u3oAM7ATTDE&feature=youtu.be&

fbclid=IwAR2wh18_fRPd6dYa0w39d7RJQsoJ7YUOOb0qQR10GCuBCr
FtT63y-hppN3A 

 
 «Κλιματική Αλλαγή και 

Βιοποικιλότητα» – Άρθρο στην ΑΥΓΗ. 

 
«Με τις πολιτικές των κυρίων Μητσοτάκη και 

Χατζηδάκη, με τον πρόσφατο αντι-περιβαλλοντικό 

νόμο καταργούνται ουσιαστικά οι Φορείς 

Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών στο όνομα 

της «δήθεν» ανάπτυξης. Το γεγονός αυτό αποτελεί 

ευθύ χτύπημα στην πλούσια βιοποικιλότητα της 

πατρίδας μας, ενώ παράλληλα αποκαλύπτει το 

απατηλό «πράσινο» προσωπείο της κυβέρνησης» 

 Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ:  
http://www.avgi.gr/article/10811/11150069/klimatike-allage-kai-
biopoikiloteta?fbclid=IwAR3SRyOOQORB8zGg11g40cU7EIum3MjBjL

myJHXWtcjELs-hgeHmxLbXEhY 

 

 Στο Φορέα Διαχείρισης Σχινιά- Μαραθώνα με 

τον Πρόεδρο, Α Τσίπρα. 

Σημαντική η προσφορά των φορέων στη διατήρηση 

και αποκατάσταση της Βιοποικιλότητας 

 
 

 Στο συλλαλητήριο, στο Σύνταγμα, για την 

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 

 
 «Μόνο στα λόγια με περιβαλλοντικές 

ευαισθησίες η κυβέρνηση της ΝΔ» – 

Συνέντευξη ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5. 
https://www.stokokkino.gr/article/3516/-CH.-Kafantarh:-Mono-sta-

logia-me-periballontikes-eyaisthhsies-h-kybernhsh-ths-
ND.html?fbclid=IwAR2o83TBw7UU5q5Res8y_Z_2lOxawPdY2XJ_

uXAFPRstLhaJEiu4x2NFphw 

 

 «Η ΝΔ δεν έχει συγκεκριμένο σχέδιο για 

απολιγνιτοποίηση και ενεργειακή μετάβαση»  

 
 Δείτε τη συνέντευξη στην Αναστασία 

Γιάμαλη στο KontraChannel, εδώ: 
https://youtu.be/B4393YICa8w 

https://www.youtube.com/watch?v=u3oAM7ATTDE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2wh18_fRPd6dYa0w39d7RJQsoJ7YUOOb0qQR10GCuBCrFtT63y-hppN3A
https://www.youtube.com/watch?v=u3oAM7ATTDE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2wh18_fRPd6dYa0w39d7RJQsoJ7YUOOb0qQR10GCuBCrFtT63y-hppN3A
https://www.youtube.com/watch?v=u3oAM7ATTDE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2wh18_fRPd6dYa0w39d7RJQsoJ7YUOOb0qQR10GCuBCrFtT63y-hppN3A
http://www.avgi.gr/article/10811/11150069/klimatike-allage-kai-biopoikiloteta?fbclid=IwAR3SRyOOQORB8zGg11g40cU7EIum3MjBjLmyJHXWtcjELs-hgeHmxLbXEhY
http://www.avgi.gr/article/10811/11150069/klimatike-allage-kai-biopoikiloteta?fbclid=IwAR3SRyOOQORB8zGg11g40cU7EIum3MjBjLmyJHXWtcjELs-hgeHmxLbXEhY
http://www.avgi.gr/article/10811/11150069/klimatike-allage-kai-biopoikiloteta?fbclid=IwAR3SRyOOQORB8zGg11g40cU7EIum3MjBjLmyJHXWtcjELs-hgeHmxLbXEhY
https://www.stokokkino.gr/article/3516/-CH.-Kafantarh:-Mono-sta-logia-me-periballontikes-eyaisthhsies-h-kybernhsh-ths-ND.html?fbclid=IwAR2o83TBw7UU5q5Res8y_Z_2lOxawPdY2XJ_uXAFPRstLhaJEiu4x2NFphw
https://www.stokokkino.gr/article/3516/-CH.-Kafantarh:-Mono-sta-logia-me-periballontikes-eyaisthhsies-h-kybernhsh-ths-ND.html?fbclid=IwAR2o83TBw7UU5q5Res8y_Z_2lOxawPdY2XJ_uXAFPRstLhaJEiu4x2NFphw
https://www.stokokkino.gr/article/3516/-CH.-Kafantarh:-Mono-sta-logia-me-periballontikes-eyaisthhsies-h-kybernhsh-ths-ND.html?fbclid=IwAR2o83TBw7UU5q5Res8y_Z_2lOxawPdY2XJ_uXAFPRstLhaJEiu4x2NFphw
https://www.stokokkino.gr/article/3516/-CH.-Kafantarh:-Mono-sta-logia-me-periballontikes-eyaisthhsies-h-kybernhsh-ths-ND.html?fbclid=IwAR2o83TBw7UU5q5Res8y_Z_2lOxawPdY2XJ_uXAFPRstLhaJEiu4x2NFphw
https://youtu.be/B4393YICa8w


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

 

04.06.2020 

«Με τη ΝΔ θα πούμε το νερό… νεράκι» – 

Τοποθέτηση στην Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων με 

θέμα «Ενημέρωση από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για 

ζητήματα ποιότητας πόσιμου νερού – απορρύπανση 

– ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση Υδάτων» 

 

«Η Κυβέρνηση της ΝΔ, πιστή στις νεοφιλελεύθερες 

ιδεοληψίες της και ανίκανη να αντιμετωπίσει το Μέλλον με 

καθαρό βλέμμα, ανασύρει σχέδια από το Παρελθόν. 

Μετά τη ψήφιση του αντι-περιβαλλοντικού νόμου, την 

επαναφορά της εκτροπής του Αχελώου, «ξαναχτυπά». 

Με την είσοδο στο ΕΥΣ ιδιωτών, ανοίγει η πόρτα για 

ιδιωτικοποίηση της εταιρίας. 

Αυτό σημαίνει, αύξηση της τιμής του νερού για τους 

καταναλωτές και το λαό, υποβάθμιση της ποιότητάς του και 

μείωση των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

 Περισσότερα εδώ:  
https://left.gr/news/hara-kafantari-me-ti-nd-tha-poyme-nero-

neraki?fbclid=IwAR33imHBC4yTt3ghOkbwwOHlOcG_Wxv

m6OL7pd3ZlwD5jRcxT75OOvwBI4E 

23.06.2020 

Η σχέση πανδημίας Covid 19 και ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης – Τοποθέτηση στην Επιτροπή 

Προστασίας Περιβάλλοντος με θέμα «Δημόσια 

Υγεία και Περιβάλλον. Περιβαλλοντικές διαστάσεις 

του Covid 19» 

 

Ενώ πολλές ευρωπαϊκές χώρες λαμβάνουν μέτρα και 

χρηματοδοτούν δράσεις, η ελληνική κυβέρνηση ψηφίζει «αντι 

– περιβαλλοντικό» νόμο και μεταξύ των άλλων, καταργεί 

ουσιαστικά τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων 

Περιοχών. 

Δείτε την τοποθέτηση εδώ:  
https://left.gr/news/hara-kafantari-i-shesi-pandimias-covid-19-kai-atmosfairikis-

rypansis?fbclid=IwAR0V2p6jLMrYuWXxeHa_h9_SiT0UAILEXJyzeAQrCbk

WAdu7i8GBJAbR_b0 

 

11.06.2020 
«Πώς θα συμβάλλει ο ΟΦΥΠΕΚΑ στη τοπική 

ανάπτυξη όντας ένα «αθηνοκεντρικό» μοντέλο;» – 
Τοποθέτηση στην Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, 

Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων 

Κοινωνικής Ασφάλισης. Για τους διορισμούς στις θέσεις 

του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου 

του ΟΦΥΠΕΚΑ. 

 
Πώς θα συμβάλλει ο ΟΦΥΠΕΚΑ στη τοπική ανάπτυξη όντας 

ένα «αθηνοκεντρικό» μοντέλο; 

Ποιο θα είναι το οργανόγραμμα και η στελέχωση του νέου 

φορέα; 

Τι θα γίνει με τους εργαζόμενους στουw φορείς διαχείρισης; 

Γιατί δεν έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί οι 8 νέοι φορείς; 

Τι θα γίνει με τα Ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα που ήδη 

«τρέχουν» οι ΦΔΠΠ; 

Πώς συμβαδίζει η ενεργή συμμέτοχη των πολιτών, όταν με τον 

νέο νόμο υποβαθμίζεται σημαντικά η συμμετοχή της τοπικής 

κοινωνίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης; 

Ο νέος φορέας εξασφαλίζει την ουσιαστική προστασία της 

φύσης και της βιοποικιλότητας; 

Η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης είναι σε 

αρμονία με την πρόσφατη στρατηγική της Ε.Ε. για την 

προστασία της βιοποικιλότητας την δεκαετία 2020 – 2030; 

Διαβάστε ολόκληρη την τοποθέτηση εδώ: 
https://www.syriza.gr/article/id/93229/CH.-Kafantarh:-%E2%80%8BPws-tha-symballei-o-

OFYPEKA-sth-topikh-anaptyksh-ontas-ena-athhnokentriko-

montelo.html?fbclid=IwAR3kuLc8AduYkjOrplhA-oF9BfCHmHz4ZESZh3L3gA-

RglyqjMNLZvl7l6w 

30.06.2020 

Ανάγκη αναβάθμισης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε όλες 

τις βαθμίδες 

 
Δεν είναι μόνο τα καλλιτεχνικά είναι και τα μαθήματα 

γεωλογίας, φυσικών πόρων στην πρώτη Λυκείου που κόβονται 

σήμερα 

Δείτε την τοποθέτηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος εδώ: 
https://left.gr/news/x-kafantari-anagki-anavathmisis-perivallontikis-ekpaideysis-se-oles-tis-

vathmides?fbclid=IwAR0dqskPEWP5m1IUJxaSNJHCe1y0CVx1DodaDpKoEo4Q7ZYq6u3GhNp

dbhY 

 

 

https://left.gr/news/hara-kafantari-me-ti-nd-tha-poyme-nero-neraki?fbclid=IwAR33imHBC4yTt3ghOkbwwOHlOcG_Wxvm6OL7pd3ZlwD5jRcxT75OOvwBI4E
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https://left.gr/news/hara-kafantari-i-shesi-pandimias-covid-19-kai-atmosfairikis-rypansis?fbclid=IwAR0V2p6jLMrYuWXxeHa_h9_SiT0UAILEXJyzeAQrCbkWAdu7i8GBJAbR_b0
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https://www.syriza.gr/article/id/93229/CH.-Kafantarh:-%E2%80%8BPws-tha-symballei-o-OFYPEKA-sth-topikh-anaptyksh-ontas-ena-athhnokentriko-montelo.html?fbclid=IwAR3kuLc8AduYkjOrplhA-oF9BfCHmHz4ZESZh3L3gA-RglyqjMNLZvl7l6w
https://www.syriza.gr/article/id/93229/CH.-Kafantarh:-%E2%80%8BPws-tha-symballei-o-OFYPEKA-sth-topikh-anaptyksh-ontas-ena-athhnokentriko-montelo.html?fbclid=IwAR3kuLc8AduYkjOrplhA-oF9BfCHmHz4ZESZh3L3gA-RglyqjMNLZvl7l6w
https://left.gr/news/x-kafantari-anagki-anavathmisis-perivallontikis-ekpaideysis-se-oles-tis-vathmides?fbclid=IwAR0dqskPEWP5m1IUJxaSNJHCe1y0CVx1DodaDpKoEo4Q7ZYq6u3GhNpdbhY
https://left.gr/news/x-kafantari-anagki-anavathmisis-perivallontikis-ekpaideysis-se-oles-tis-vathmides?fbclid=IwAR0dqskPEWP5m1IUJxaSNJHCe1y0CVx1DodaDpKoEo4Q7ZYq6u3GhNpdbhY
https://left.gr/news/x-kafantari-anagki-anavathmisis-perivallontikis-ekpaideysis-se-oles-tis-vathmides?fbclid=IwAR0dqskPEWP5m1IUJxaSNJHCe1y0CVx1DodaDpKoEo4Q7ZYq6u3GhNpdbhY


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

 

10.06.2020 
Η Χαρά Καφαντάρη, αναπληρώτρια τομεάρχης 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ 

συμμετείχε ως εισηγήτρια στη τηλεδιάσκεψη της 

Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Σερρών. 

 
«Όλα συνηγορούν στην αναγκαιότητα αλλαγής του 

μοντέλου ανάπτυξης (με κυκλική οικονομία, 

εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, προστασία της 

βιοποικιλότητας), μια Πράσινη Ανάκαμψη, σύμφωνα με 

τους στόχους του ΟΗΕ, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

επεσήμανε η Χαρά Καφαντάρη. 
https://www.avgi.gr/article/10842/11166664/ch-kaphantare-periballon-e-
anaptyxe-to-anyparkto-

dilemma?fbclid=IwAR3Gy3wxBhcTBnQ3G2GBi9FrclH4YrFm7VABBAfyUvJ

juZnrkf22WVti3CI 

 
Η Χαρά Καφαντάρη αναφέρθηκε στο ερώτημα που 

πλανάται από τη Κυβέρνηση και διάφορα συμφέροντα τα 

οποία βλέπουν το Περιβάλλον ως εμπόδιο στην ανάπτυξη. 

Παρουσίασε τον «αντι» περιβαλλοντικό νόμο, αναφέρθηκε 

στη κλιματική κρίση, στην αύξηση ανισοτήτων παγκόσμια, 

και στη πρόσφατη υγειονομική κρίση. Έγινε εκτενής 

αναφορά στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων 

Περιοχών και στο συντηρητικό νεοφιλελεύθερο τρόπο που 

αντιμετωπίσθηκαν στο πρόσφατο αντι – περιβαλλοντικό 

νόμο, χωρίς να ληφθεί υπ’ όψη η προσφορά τους, η 

συλλογικότητα, η σχέση τους με τη τοπική κοινωνία. 

Μίλησε για τη μεταλιγνιτική εποχή, ενώ επεσήμανε την 

ανάγκη δημιουργίας μετώπου προστασίας του φυσικού 

πόρου του Νερού, και την ανάγκη αποτροπής 

κυβερνητικών σχεδίων για ιδιωτικοποίηση. 
Δείτε ολόκληρη τη συζήτηση εδώ:  
https://left.gr/news/diadiktyaki-ekdilosi-gia-perivallon-tis-ne-syriza-serron-stis-

106?fbclid=IwAR1JRUimVQrCC1pS4ksh3YqQsnjdn1YRTuGJdfb-1VUs5a3P4FxHdU-WKJE 

26.06.2020 

Απαιτείται ολιστική πολιτική αντιμετώπισης του 

προβλήματος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όχι 

ημίμετρα.  

 
https://left.gr/news/h-kafantari-apaiteitai-olistiki-politiki-antimetopisis-toy-

provlimatos-tis-
atmosfairikis?fbclid=IwAR0RuzLrkTmRF8JsBzRqC7ChPRwSZaXQdbkhu

Mcbiz6GfjxZF5ZiO6MklwM 

Για μια ολιστική αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης της χώρας μας, χρειάζονται παρεμβάσεις, 

δράσεις και μέτρα σε πολλούς τομείς: 

-     Αναθεώρηση του καθεστώτος του «πράσινου 

δακτυλίου», επαναφορά της απαγόρευσης της 

πετρελαιοκίνησης στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως 

πρόσφατα έγινε σε ευρωπαϊκές πόλεις  

-     Ανάπτυξη των ΜΜΜ (ιδιαίτερα των μέσων 

σταθερής τροχιάς), με χαμηλό εισιτήριο για τους 

πολίτες και βέβαια με σταδιακή χρήση εναλλακτικών 

καυσίμων. 

-     Πολιτικές ανάπτυξης και προστασίας περιαστικού 

και αστικού πράσινου, καθώς και ελεύθερων χώρων. 

-     Πολιτικές ορθολογικής διαχείρισης απορριμμάτων, 

βασισμένες στο τρίπτυχο εξοικονόμηση, διαλογή στην 

πηγή, ανακύκλωση, εφαρμογή των κατευθύνσεων του 

νέου ΕΣΔΑ στους Περιφερειακούς σχεδιασμούς. 

-     Υιοθέτηση άμεσων μέτρων και έκδοση 

βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού 

https://www.avgi.gr/article/10842/11166664/ch-kaphantare-periballon-e-anaptyxe-to-anyparkto-dilemma?fbclid=IwAR3Gy3wxBhcTBnQ3G2GBi9FrclH4YrFm7VABBAfyUvJjuZnrkf22WVti3CI
https://www.avgi.gr/article/10842/11166664/ch-kaphantare-periballon-e-anaptyxe-to-anyparkto-dilemma?fbclid=IwAR3Gy3wxBhcTBnQ3G2GBi9FrclH4YrFm7VABBAfyUvJjuZnrkf22WVti3CI
https://www.avgi.gr/article/10842/11166664/ch-kaphantare-periballon-e-anaptyxe-to-anyparkto-dilemma?fbclid=IwAR3Gy3wxBhcTBnQ3G2GBi9FrclH4YrFm7VABBAfyUvJjuZnrkf22WVti3CI
https://www.avgi.gr/article/10842/11166664/ch-kaphantare-periballon-e-anaptyxe-to-anyparkto-dilemma?fbclid=IwAR3Gy3wxBhcTBnQ3G2GBi9FrclH4YrFm7VABBAfyUvJjuZnrkf22WVti3CI
https://left.gr/news/diadiktyaki-ekdilosi-gia-perivallon-tis-ne-syriza-serron-stis-106?fbclid=IwAR1JRUimVQrCC1pS4ksh3YqQsnjdn1YRTuGJdfb-1VUs5a3P4FxHdU-WKJE
https://left.gr/news/diadiktyaki-ekdilosi-gia-perivallon-tis-ne-syriza-serron-stis-106?fbclid=IwAR1JRUimVQrCC1pS4ksh3YqQsnjdn1YRTuGJdfb-1VUs5a3P4FxHdU-WKJE
https://left.gr/news/h-kafantari-apaiteitai-olistiki-politiki-antimetopisis-toy-provlimatos-tis-atmosfairikis?fbclid=IwAR0RuzLrkTmRF8JsBzRqC7ChPRwSZaXQdbkhuMcbiz6GfjxZF5ZiO6MklwM
https://left.gr/news/h-kafantari-apaiteitai-olistiki-politiki-antimetopisis-toy-provlimatos-tis-atmosfairikis?fbclid=IwAR0RuzLrkTmRF8JsBzRqC7ChPRwSZaXQdbkhuMcbiz6GfjxZF5ZiO6MklwM
https://left.gr/news/h-kafantari-apaiteitai-olistiki-politiki-antimetopisis-toy-provlimatos-tis-atmosfairikis?fbclid=IwAR0RuzLrkTmRF8JsBzRqC7ChPRwSZaXQdbkhuMcbiz6GfjxZF5ZiO6MklwM
https://left.gr/news/h-kafantari-apaiteitai-olistiki-politiki-antimetopisis-toy-provlimatos-tis-atmosfairikis?fbclid=IwAR0RuzLrkTmRF8JsBzRqC7ChPRwSZaXQdbkhuMcbiz6GfjxZF5ZiO6MklwM


Η ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 

 

02.06.2020 

Συζήτηση με εμπόρους στα καταστήματα του 

Αιγάλεω 
 

 
Προβληματισμός, ανησυχία, αβεβαιότητα για το Μέλλον 

Ανάγκη δράσης και ενημέρωσης των μικρομεσαίων για 

το ΜΕΝΟΥΜΕ ΟΡΘΙΟΙ 
 

03.06.2020 

Συνάντηση με το Δήμαρχο Πετρούπολης, κ. Βλάχο 

και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Συζήτηση για 

Ποικίλο Όρος, διαχείριση απορριμμάτων, ΣΜΑ 

στην Πετρούπολη και άλλα τοπικά θέματα. 
https://pitsounicity.gr/dytiki-athina/petroupoli/i-xara-kafantari-sto-
dimo-petroupolis 

 
Επιμένουμε στο δημόσιο χαρακτήρα διαχείρισης 

απορριμμάτων, αποκεντρωμένη διαχείριση, όχι στα 

σχέδια Πατούλη που αναπαράγουν λογικές του 

παρελθόντος.  

Επιμένουμε στο δασικό χαρακτήρα του Ποικίλου όρους, 

πνεύμονας πράσινου και ανάσα για τη Δυτική Αθήνα 
 

17.06.2020 

Περιοδεία στο Αιγάλεω και συζήτηση με εμπόρους 

και εργαζόμενους στο Ίλιον.  

 
 

20.06.2020 

Στο Κέντρο Υγείας Χαϊδαρίου 

 
Συζήτηση με Ιατρούς και νοσηλευτές 

Ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Υγείας με προσωπικό και 

πάντα με διασφάλιση του δημοσίου χαρακτήρα της 
 

22.06.2020 

Με την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του 

Δήμου Αιγάλεω. Παράσταση διαμαρτυρίας στο 

Υπουργείο Εσωτερικών και κατάθεση Υπομνήματος 

σχετικά με την κατάσταση των σχολικών κτιρίων του 

Δήμου.  

 
Άμεση έκτακτη χρηματοδότηση από Υπουργείο και 

Πολιτεία για έλεγχο, επαρκή συντήρηση των σχολικών 

μονάδων και αποκατάσταση των σεισμόπληκτων 

σχολείων του Δήμου. 
 

23.06.2020 

Περιοδεία στα καταστήματα του Αιγάλεω, στην 

Περιοχή του Αγ. Σπυρίδωνα 

 
Αγωνία των εμπόρων για το Μέλλον. 

Ανάγκη η δυσαρέσκεια και ο θυμός να γίνει αγώνας 

ανατροπής των πολιτικών της Κυβέρνησης της ΝΔ. 

Ανάγκη για δημιουργία ενός κοινωνικού και πολιτικού 

μετώπου ανατροπής,  

Να κάνουμε την κυβέρνηση 

της ΝΔ "δεξιά" παρένθεση...

https://pitsounicity.gr/dytiki-athina/petroupoli/i-xara-kafantari-sto-dimo-petroupolis
https://pitsounicity.gr/dytiki-athina/petroupoli/i-xara-kafantari-sto-dimo-petroupolis


Η ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 

 

25.06.2020 

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Αγίας Βαρβάρας, Λάμπρο 

Μίχο.  

 
Με πρωτοβουλία της βουλεύτριας του ΣΥΡΙΖΑ, Χαράς 

Καφαντάρη, πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση με 

τον Δήμαρχο της Αγίας Βαρβάρας, Λάμπρο Μίχο, στο 

δημαρχείο της πόλης μας. Στη συνάντηση, στην οποία 

συμμετείχε και η Τασούλα Πετράκου, δημοτική 

σύμβουλος και συντονίστρια της Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Αγίας 

Βαρβάρας συζητήθηκαν και έγινε ανταλλαγή απόψεων 

για όλα τα μεγάλα θέματα που απασχολούν την πόλη, 

όπως το Νοσοκομείο, η υγειονομική κάλυψη των 

δημοτών, η υπογειοποίηση των καλωδίων υψηλής τάσης, 

το ΠΑΝΘΕΟΝ κ.α. Η κα Καφαντάρη ζήτησε από τον κ. 

Μίχο να είναι σε τακτική επικοινωνία ώστε και η ίδια από 

τη θέση της ως βουλεύτριας του Δυτικού Τομέα να 

μπορέσει να συμβάλει στη διεκδίκηση λύσεων για τα 

προβλήματα της πόλης. Άλλωστε δεν είναι λίγες οι φορές 

που ήδη έχει καταθέσει σχετικές επερωτήσεις. 

 
Περιοδεία με συντρόφους της 1ης ΟΜ Περιστερίου 

στα καταστήματα της Θηβών. 

 
ΚΑΝΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  

ΝΑ ΜΗΝ ΚΛΕΙΣΕΙ 

30.06.2020 

Με τους εργαζόμενους του Δήμου Αγίας 

Βαρβάρας στην σημερινή κινητοποίηση τους. 

 
Η ιδιωτικοποίηση Υπηρεσιών στην ΤΑ 

Καλά Κρατεί... 

Να μην ασκηθούν από τη Δημοτική Αρχή σε 

δευτεροβάθμιο επίπεδο ένδικα μέσα για τους 

27 εργαζόμενους που δικαιώθηκαν πρωτόδικα 

και οι συμβάσεις τους έγιναν αορίστου 

χρόνου 

Οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων με 

μόνιμο προσωπικό.  

Όχι στην ιδιωτικοποίηση τους. 

 

30.06.2020 

Περιοδεία στα καταστήματα της Αγίας 

Βαρβάρας. Συζήτηση με εμπόρους και 

κατοίκους. 

 
 

https://www.facebook.com/harakafantari/posts/13

33435846855411

https://www.facebook.com/harakafantari/posts/1333435846855411
https://www.facebook.com/harakafantari/posts/1333435846855411


ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  

«Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» 
 

 

12.06.2020 

Κατάθεση Επίκαιρης Ερώτησης για το 

Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η Αγία 

Βαρβάρα». 
Το ιστορικό, αλλά πάντα «μάχιμο» νοσοκομείο της 

Αγίας Βαρβάρας : 

* Εξυπηρετεί χιλιάδες κατοίκους της Δυτικής Αθήνας 

και Δήμων Πειραιά, 

* Απέδειξε για μία ακόμα φορά σε κρίσιμες ώρες την 

αναγκαιότητα και χρησιμότητα του, 

* Εξακολουθεί και υφίσταται η ανάγκη ενίσχυσης του με 

όλες τις ειδικότητες. 

 
Ερωτάται ο Υπουργός: 

• Ποιος ο σχεδιασμός του Υπουργείου για την εν λόγω 

Υγειονομική Μονάδα; 

• Θα υπάρξει ενίσχυσή του σε υγειονομικό προσωπικό, 

ώστε να καλύπτει υγειονομικές ανάγκες, πρωτοβάθμιας, 

αλλά και δευτεροβάθμιας βαθμίδας περίθαλψης του 

πληθυσμού της Δυτικής Αθήνας- Αττικής και Πειραιά; 

17.06.2020 

Αοριστολογίες και καμία δέσμευση για το 

Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η Αγία 

Βαρβάρα» από το Υπουργείο Υγείας – 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 

 
Ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας δεν δεσμεύτηκε και 

παρέμεινε σε αοριστολογίες όσον αφορά την 

αναγκαία αναβάθμιση ενός νοσοκομείου που 

εξυπηρετεί 1,5 εκ. κατοίκους και αποδείχθηκε 

χρήσιμο και μάχιμο και κατά τη κρίση της 

πανδημίας. 

Η βουλευτής, επανέφερε τα επίδικα αιτήματα για 

άμεση λειτουργία παθολογικής και ηπατολογικής 

κλινικής, εγκατάσταση Σταθμού ΕΚΑΒ μέσα στο 

χώρο του νοσοκομείου, προσλήψεις ιατρικού και 

νοσηλευτικού προσωπικού, ψηφιοποίησης της 

λειτουργίας του νοσοκομείου, εύρυθμη λειτουργία 

όλων των ιατρείων και εργαστηρίων, αναβάθμιση 

της μονάδας τεχνητού νεφρού, αξιοποίηση 

υπάρχουσας χρηματοδότησης από την Περιφέρεια. 

Οι πολίτες της Δυτικής Αττικής έχουν ανάγκη και 

δικαιούνται πρόσβαση στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια βαθμίδα υγείας. Η αναβάθμιση και 

καλή λειτουργία του νοσοκομείου «Αγία 

Βαρβάρα», διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην 

εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών υγείας 

τους και πρέπει να αντιμετωπίζεται με πράξεις, 

άμεσα, χωρίς ευχολόγια. 

 

Δείτε τη συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησης εδώ:  
https://www.syriza.gr/article/id/93550/CHara-Kafantarh:-Aoristologies-kai-

kamia-desmeysh-gia-to-Nosokomeio-D.-Attikhs-Agia-Barbara-apo-to-

Ypoyrgeio-Ygeias---

binteo.html?fbclid=IwAR0jMaUX2rN4Ef_l3vghzzjTHDydEpI81uMGN-

QL7o0aWBrwJ73U-Qxmuww 

https://www.syriza.gr/article/id/93550/CHara-Kafantarh:-Aoristologies-kai-kamia-desmeysh-gia-to-Nosokomeio-D.-Attikhs-Agia-Barbara-apo-to-Ypoyrgeio-Ygeias---binteo.html?fbclid=IwAR0jMaUX2rN4Ef_l3vghzzjTHDydEpI81uMGN-QL7o0aWBrwJ73U-Qxmuww
https://www.syriza.gr/article/id/93550/CHara-Kafantarh:-Aoristologies-kai-kamia-desmeysh-gia-to-Nosokomeio-D.-Attikhs-Agia-Barbara-apo-to-Ypoyrgeio-Ygeias---binteo.html?fbclid=IwAR0jMaUX2rN4Ef_l3vghzzjTHDydEpI81uMGN-QL7o0aWBrwJ73U-Qxmuww
https://www.syriza.gr/article/id/93550/CHara-Kafantarh:-Aoristologies-kai-kamia-desmeysh-gia-to-Nosokomeio-D.-Attikhs-Agia-Barbara-apo-to-Ypoyrgeio-Ygeias---binteo.html?fbclid=IwAR0jMaUX2rN4Ef_l3vghzzjTHDydEpI81uMGN-QL7o0aWBrwJ73U-Qxmuww
https://www.syriza.gr/article/id/93550/CHara-Kafantarh:-Aoristologies-kai-kamia-desmeysh-gia-to-Nosokomeio-D.-Attikhs-Agia-Barbara-apo-to-Ypoyrgeio-Ygeias---binteo.html?fbclid=IwAR0jMaUX2rN4Ef_l3vghzzjTHDydEpI81uMGN-QL7o0aWBrwJ73U-Qxmuww
https://www.syriza.gr/article/id/93550/CHara-Kafantarh:-Aoristologies-kai-kamia-desmeysh-gia-to-Nosokomeio-D.-Attikhs-Agia-Barbara-apo-to-Ypoyrgeio-Ygeias---binteo.html?fbclid=IwAR0jMaUX2rN4Ef_l3vghzzjTHDydEpI81uMGN-QL7o0aWBrwJ73U-Qxmuww


ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 

 

08.06.2020 

«Σοβαρό ζήτημα ο παραγκωνισμός του ΕΟΤ και η ανάθεση 

προώθησης σε ιδιωτική εταιρεία»  

 
«Ο παραγκωνισμός του ΕΟΤ και η ανάθεση προώθησης σε 

ιδιωτική εταιρεία είναι σοβαρό ζήτημα. Ο τουρισμός πρέπει να 

στηριχθεί με ισχυρό πρόγραμμα εσωτερικού τουρισμού και 

εννοείται ότι είναι απαραίτητη και η στήριξη των εργαζομένων και 

των επιχειρήσεων». 

 Δείτε τη συνέντευξη στην εκπομπή «Αταίριαστοι», εδώ: 
https://left.gr/news/h-kafantari-sovaro-zitima-o-paragkonismos-toy-eot-kai-i-anathesi-proothisis-se-

idiotiki?fbclid=IwAR0O-9IUEi5bHyLJJVDrzyW7gwQ8ZFZdSG00jXfuYAV_hzkSkKnndJ0Eo2M 
 

10.06.2020 

Στη συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας 

 
Δίπλα στους εργαζόμενους επισιτισμού-τουρισμού. 

 

13.06.2020 

Λήψη μέτρων για εργαζόμενους και μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις πριν να είναι αργά  

 
«Όταν μιλάμε για τουρισμό πρέπει να μιλάμε και για τους 700 

χιλ. εργαζόμενους στον τουρισμό – επισιτισμό και για τους 

μικρούς επιχειρηματίες.  Το πρώτο πεντάμηνο του 2020 έχουμε 

μείωση 260 χιλ. θέσεων εργασίας. Εξαρχής μίλησαμε για 

εμπροσθοβαρή στήριξη των ΜμΕ με πακέτο άμεσης 

ενίσχυσης. 
Δείτε τη συνέντευξη στην εκπομπή «Παρεμβάσεις» του 

BlueSky εδώ: https://left.gr/news/hara-kafantari-lipsi-metron-gia-ergazomenoys-kai-

mikromesaies-epiheiriseis-prin-na-einai-arga?fbclid=IwAR1PUfUk-M0TJoZF6pCZZEYmT5t0bl-

w7a6mMfFdGfkCbGTn1HboDr2yajE

 

16.06.2020 

Αναφορά με θέμα «Κατάργηση Θέσεων Περιπτέρων».  

 
 

23.06.2020 

Οι Υπουργοί έκαναν καμία βόλτα στις 

γειτονιές να συνομιλήσουν με τους 

μικρομεσαίους; 

 
Υπάρχει μεγάλη αναντιστοιχία οικονομικών 

μέτρων στήριξης που λήφθηκαν σε άλλες χώρες 

της Ε.Ε. σε σύγκριση με τη χώρα μας. Η Ε.Ε. 

ΕΠΙΔΟΤΕΙ, η ελληνική κυβέρνηση, 

ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΕΙ. 

Δείτε την τοποθέτηση εδώ:  
https://left.gr/news/hara-kafantari-oi-ypoyrgoi-ekanan-kamia-volta-stis-geitonies-na-synomilisoyn-me-

mikromesaioys?fbclid=IwAR0hpe3MV4CQgcz0J_Xpr45pOyor3YzoQTA28mn2rMWa9_xAVYamlRzJikQ 

 

30.06.2020 

Ιδιοκτησία του ΣΥΡΙΖΑ αναπτυξιακή τράπεζα 

και το νομοσχέδιο για τις μικροπιστώσεις 

 

Το νομοσχέδιο, το οποίο συζητάμε σήμερα για 

τις μικροπιστώσεις είναι ιδιοκτησία ΣΥΡΙΖΑ. 

Είναι κάτι το οποίο μαζί με την αναπτυξιακή 

τράπεζα, θα λέγαμε ότι είναι έργο της 

Κυβέρνησης μας. 

Δείτε την τοποθέτηση στην Ολομέλεια 

εδώ: https://left.gr/news/h-kafantari-idioktisia-toy-syriza-i-anaptyxiaki-trapeza-kai-

nomoshedio-gia-tis-mikropistoseis?fbclid=IwAR3pA4ZKUHrjc-Iupu7KS3xhld3ak9Y-

AFewOH0LkS6yfSBhutETvXBCCSI 
 

https://left.gr/news/h-kafantari-sovaro-zitima-o-paragkonismos-toy-eot-kai-i-anathesi-proothisis-se-idiotiki?fbclid=IwAR0O-9IUEi5bHyLJJVDrzyW7gwQ8ZFZdSG00jXfuYAV_hzkSkKnndJ0Eo2M
https://left.gr/news/h-kafantari-sovaro-zitima-o-paragkonismos-toy-eot-kai-i-anathesi-proothisis-se-idiotiki?fbclid=IwAR0O-9IUEi5bHyLJJVDrzyW7gwQ8ZFZdSG00jXfuYAV_hzkSkKnndJ0Eo2M
https://left.gr/news/hara-kafantari-lipsi-metron-gia-ergazomenoys-kai-mikromesaies-epiheiriseis-prin-na-einai-arga?fbclid=IwAR1PUfUk-M0TJoZF6pCZZEYmT5t0bl-w7a6mMfFdGfkCbGTn1HboDr2yajE
https://left.gr/news/hara-kafantari-lipsi-metron-gia-ergazomenoys-kai-mikromesaies-epiheiriseis-prin-na-einai-arga?fbclid=IwAR1PUfUk-M0TJoZF6pCZZEYmT5t0bl-w7a6mMfFdGfkCbGTn1HboDr2yajE
https://left.gr/news/hara-kafantari-lipsi-metron-gia-ergazomenoys-kai-mikromesaies-epiheiriseis-prin-na-einai-arga?fbclid=IwAR1PUfUk-M0TJoZF6pCZZEYmT5t0bl-w7a6mMfFdGfkCbGTn1HboDr2yajE
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

 

17.06.2020 

«Ενώ η Ευρώπη επιδοτεί, η Ελλάδα δανείζει». 

 
«Ο μισθός μειώνεται, απολύονται εργαζόμενοι, η μερική 

απασχόληση οριστικοποιείται, γίνονται τόσο πολλά 

πράγματα και η Κυβέρνηση αδιαφανώς μοίρασε ένα 

κονδύλι συγκεκριμένο. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στα 

πάντα. Ενώ η Ευρώπη επιχορηγεί επιχειρήσεις λόγω της 

κρίσης της πανδημίας, στην Ελλάδα δανειοδοτούνται οι 

επιχειρήσεις. Στο πρόγραμμα μας μιλάμε για 3 δις τα οποία 

μπορούν άμεσα να δοθούν  μη επιστρεπτέα στις πολύ μικρές 

επιχειρήσεις που λόγω της κρίσης της πανδημίας εθίγησαν 

ιδιαίτερα. Η Κυβέρνηση ακολουθεί άλλη λογική.» 
 

Δείτε τη συνέντευξη στην εκπομπή «Από τις 6» της ΕΡΤ, εδώ: 
https://left.gr/news/h-kafantari-eno-i-eyropi-epidotei-i-ellada-daneizei-
vinteo?fbclid=IwAR3xoTewVzAsFz8Y7WeWKapseRddMqKLla48X3xabXTHkILI11G5CQ
JaUAU 

 

27.06.2020 

Στην Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης 

 
 

30.06.2020 

Επιβεβαιώνεται από τον κόσμο η ανάγκη για εμπροσθοβαρή 

μέτρα 

 
Η κατάσταση για τον κόσμο του τουρισμού δεν είναι καθόλου καλή και 

αυτό το βεβαιώνουν στοιχεία που έχουμε. Το περιστατικό λιποθυμίας 

στην Ρόδο, αντικατοπτρίζει γεγονότα που μπορεί να συμβούν. Οι 

άνθρωποι που εργάζονται στον τομέα αυτό εργάζονται 6 μήνες το 

χρόνο και το υπόλοιπο διάστημα μπαίνουν στο ταμείο ανεργίας, αυτό 

τώρα ανατρέπεται. Επιβεβαιώνεται η ανάγκη συγκεκριμένων 

προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ, εμπροσθοβαρών μέτρων.  

 

 

26.06.2020 

Η πολιτική ζωή δεν πρέπει να εξελίσσεται με 

βάση κασέτες και παράνομες 

μαγνητοφωνήσεις 

 
Η ΝΔ με τις ανακοινώσεις της προσπαθεί να 

πείσει τον κόσμο ότι η υπόθεση Novartis 

πρόκειται για σκευωρία. Είναι πραγματικά 

σκάνδαλο.  

Η ελληνική κοινωνία βιώνει μια ανείπωτη 

κρίση και λόγω της πανδημίας, παιδιά αρχίζουν 

πάλι να λιποθυμούν, όπως την περίοδο 2012 – 

2015 που είχαμε πάρα πολλά τέτοια γεγονότα. 

Η ΝΔ κάνει κινήσεις αντιπερισπασμού και όλα 

τα γεγονότα δείχνουν ότι υπάρχει ένας 

συγκεκριμένος σχεδιασμός από την πλευρά της. 

 

 

30.06.2020 
Κατάθεση Αναφοράς με θέμα: «Έντονη 

διαμαρτυρία της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και 

του σωματείου - μέλους της Πανελληνίου 

Συνδέσμου Τυφλών για την περικοπή εκ μέρους του 

ΟΠΕΚΑ του επιστημονικού προνοιακού επιδόματος 

που λαμβάνουν οι τυφλοί επιστήμονες οι οποίοι 

είναι ταυτοχρόνως και συνταξιούχοι, καθώς και την 

περικοπή προνοιακών επιδομάτων σε άτομα που 

λαμβάνουν ορφανικές συντάξεις και λοιπά αιτήματα 

του χώρου μας» 
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https://left.gr/news/h-kafantari-eno-i-eyropi-epidotei-i-ellada-daneizei-vinteo?fbclid=IwAR3xoTewVzAsFz8Y7WeWKapseRddMqKLla48X3xabXTHkILI11G5CQJaUAU
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ΠΑΙΔΕΙΑ 
 

 

10.06.2020 

«Την εκπαιδευτική οπισθοδρόμηση σηματοδοτεί το 

νέο νομοσχέδιο» – Άρθρο για το νομοσχέδιο του 

Υπουργείου Παιδείας «Αναβάθμιση του Σχολείου και 

άλλες διατάξεις» στο newsique.gr.  

 
«Το εν λόγω νομοσχέδιο αφυδατώνει την εκπαίδευση από 

την Παιδεία, γιατί ο όρος «Παιδεία» με την ευρύτερη 

έννοια δεν αναφέρεται μόνο στο εκπαιδευτικό σύστημα, 

αλλά και στη «μόρφωση», «αγωγή», «κουλτούρα», όπως 

διαβάζουμε στο βιβλίο Έκθεσης της Γ’ Λυκείου. Σημαίνει 

πνευματική ανάπτυξη, διαμόρφωση ήθους και 

προσωπικότητας αυθύπαρκτης και ολοκληρωμένης.» 
Διαβάστε το άρθρο εδώ: https://newsique.gr/ch-kafantari-sto-

newsique-tin-ekpaideftiki-opisthodromisi-simatodotei-to-neo-

nomoschedio/?fbclid=IwAR2SfpJC8aJo0BQ0A5YjXVyOywq6Wr

qK0WqPjM8KJ_K15MLWOLK6ap6tohQ 
 

19.06.2020 

Κατάθεση Αναφοράς με θέμα «Επαναφορά του 

μαθήματος «Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών 

Πόρων» στο ωρολόγιο πρόγραμμα των ΓΕΛ», με 

αφορμή τη σχετική επιστολή του Γεωτεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩ.ΤΕ.Ε.). 

 

29.06.2020 

Κατάθεση Ερώτησης για την Άμεση Επαναφορά 

του μαθήματος Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών 

Πόρων στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Α’ Λυκείου 

 
Με τη κατάργηση του μαθήματος δεν δίνεται 

στους μαθητές η δυνατότητα πρόσβασης σε γνώσεις 

Φυσικών Πόρων, Περιβάλλοντος και εν γένει Γεω-

επιστημών, τη στιγμή που ήδη βιώνουμε την 

κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της 

Οι Γεω-επιστήμες αποτελούν βασικό πυλώνα για 

μια σύγχρονη, ολοκληρωμένη περιβαλλοντική 

εκπαίδευση και αναγκαίο γνωστικό πεδίο για την 

κοινωνία και την καθημερινή ζωή, καθώς 

προσφέρουν τις απαραίτητες γνώσεις για την 

ορθολογική διαχείριση των ενεργειακών και 

περιβαλλοντικών πόρων και την ανάπτυξη ορθής 

συμπεριφοράς απέναντι στα γεωλογικά φαινόμενα 

Η οικονομική ανάπτυξη της χώρας στηρίζεται 

και στον γεωλογικό της πλούτο, που μπορεί να γίνει 

ένας από τους σημαντικότερους αναπτυξιακούς 

παράγοντες 

Η κλιματική κρίση επελαύνει και τα φαινόμενα 

φυσικών καταστροφών εντείνονται, 

Ερωτάται η κα. Υπουργός: 

1. Προτίθεται να προχωρήσει στην άμεση 

επαναφορά του μαθήματος «Γεωλογία και 

Διαχείριση Φυσικών Πόρων» στο 

ωρολόγιο πρόγραμμα της Α’ Τάξης του 

Λυκείου;  

2. Με ποια αιτιολόγηση προχώρησε 

εξαρχής στην κατάργηση του 

μαθήματος; 

Δείτε όλη την ερώτηση εδώ: 
https://www.syriza.gr/article/id/94022/Erwthsh-boyleytwn-toy-SYRIZA-gia-thn-

amesh-epanafora-toy-mathhmatos-Gewlogia-kai-Diacheirish-Fysikwn-Porwn-

sto-wrologio-programma-ths-A%E2%80%99-Takshs-toy-Lykeioy-
.html?fbclid=IwAR0SIqMRfqMNeLjuivhbWe_DviAszPk_Y2q9B8jD1Y1Sj7Gk

uQ2zzG_woPM 
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