
Στο πλευρό των αδύνατων οικο-
νομικά φοιτητών βρίσκεται η COS-
MOTE.  Συγκεκριμένα, η COS-
MOTE ανακοινώνει 51 υποτροφίες
συνολικού ύψους 770.000 ευρώ,

για πρωτοετείς φοιτητές στην Ελ-
λάδα που αντιμετωπίζουν οικονο-
μικές και κοινωνικές δυσκολίες για
το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
Για 15η συνεχή χρονιά, η COS-

MOTE στέκεται στο πλάι των νέων
ανθρώπων που, παρά τις αντιξοό-
τητες που αντιμετωπίζουν, θέλουν
να σπουδάσουν και να προοδεύ-
σουν. Υποβολή αιτήσεων έως τις
17 Οκτωβρίου. 

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών
COSMOTE 2016-2017 περιλαμβά-
νει: 

• 50 υποτροφίες ύψους δεκα-
πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000
ευρώ)  η καθεμία για πρωτοετείς
φοιτητές όλων των σχολών και 

• 1 υποτροφία «Ζαχαρίας Πιπε-
ρίδης» ύψους είκοσι χιλιάδων
ευρώ (20.000 ευρώ)¹ για πρωτοε-
τείς φοιτητές στα τμήματα Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχα-
νικών Υπολογιστών Πολυτεχνικών
Σχολών της Ελλάδας, στη μνήμη
του διακεκριμένου στελέχους του
Ομίλου ΟΤΕ. 

Ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μι-
χάλης Τσαμάζ, δήλωσε σχετικά:
«Δεκαπέντε χρόνια τώρα, μέσα
από τις Υποτροφίες μας, στηρί-
ζουμε νέους ανθρώπους που απο-
δεικνύουν ότι οι δυσκολίες δεν
τους καταβάλλουν, αντίθετα τους
πεισμώνουν να κυνηγήσουν τη
γνώση, την πρόοδο και την προ-
σωπική ανάπτυξη. 

Κάθε χρόνο, αυτά τα παιδιά, με
τη στάση ζωής και την πορεία
τους, μας γεμίζουν αισιοδοξία για

το μέλλον». 
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται

αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας
www.cosmote-scholarships.gr, έως
τις 17 Οκτωβρίου 2016. Βασικό
κριτήριο για τη συμμετοχή των
υποψηφίων στο Πρόγραμμα Υπο-
τροφιών COSMOTE είναι η εισα-
γωγή μέσω των πανελλαδικών εξε-
τάσεων σε πανεπιστήμια της
ανώτατης εκπαίδευσης, με μόρια
εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκ-
παίδευση τουλάχιστον δεκαέξι χι-
λιάδες (16.000). 

Οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται
για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα
περιγράφονται στην αναλυτική
προκήρυξη, που βρίσκεται στην
ιστοσελίδα των Υποτροφιών. 

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών
COSMOTE εντάσσεται στις δρά-
σεις Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομί-
λου ΟΤΕ. Στα 15 χρόνια του θε-
σμού έχουν απονεμηθεί συνολικά
530 υποτροφίες, η αξία των
οποίων υπερβαίνει τα 3,6 εκατ.
ευρώ.

1Νόμιμοι φόροι, τέλη, κρατή-
σεις, και οποιαδήποτε άλλη δα-
πάνη απαιτείται για τη λήψη της
κάθε υποτροφίας, θα βαρύνει τον
κάθε ένα δικαιούχο αυτής ξεχωρι-
στά. Tο καθαρό ποσό θα καταβλη-
θεί σε κάθε υπότροφο σε τέσσερις
(4) ισόποσες δόσεις.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Άγιοι Δέκα: 30 Σεπτεμβρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                      Αριθμ. Πρωτ.:16173
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ                                                    Αριθ. Απόφασης:1155
Θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχου 
στη Δ.Ε Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Γόρτυνας».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Γόρτυνας Νομού Ηρακλείου Σχοιναράκης Νικόλαος

Έχοντας υπόψη :
1)  Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 [Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ]
2) Τις διατάξεις των άρθρων 87 και 88 του Ν. 3463/2006 [Δ.Κ.Κ.]
3) Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 [ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ] 
4) Την αριθμ. 1237/08-09-2014 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρ-
χων
5) Την υπ' αριθμό:16170/30-09-2016  αίτηση αντικατάστασης του Αντιδημάρχου
της Δ.Ε Αγίας Βαρβάρας Σπαντιδάκη Γεωργίου
6) Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου
Αποφασίζει
Α) Ορίζει το Σπαντιδάκη Γεώργιο του Ιωάννη,  ως  Αντιδήμαρχο της Δημοτικής
Ενότητας Αγίας Βαρβάρας, αμειβόμενος εναλλάσσοντας ανά μήνα με τον Αν-
τιδήμαρχο της Δ.Ε Γόρτυνας Παπαδάκη Παντελεήμονα  και τους μεταβιβάζει
τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1)Τροποποιεί την υπ' αριθμό: 1338/08-09-2014 απόφασή του αφαιρώντας τις
αρμοδιότητες από τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Σαββάκη Γεώργιο και
τις οποίες αναθέτει εκ νέου στον Σπαντιδάκη Γεώργιο, ήτοι: την Εποπτεία και
έλεγχο της συντήρησης και επισκευής των μεταφορικών μέσων μηχανημάτων
και οχημάτων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου.
2)Την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργα-
νικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα  της Διεύθυνσης των Τεχνικών
Υπηρεσιών.
3) Τη μεταβίβαση των ακόλουθων κατά τόπον αρμοδιοτήτων στη δημοτική ενό-
τητας Αγίας Βαρβάρας  και συγκεκριμένα:
•  Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρε-
σιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Αγίας Βαρβάρας
•  Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρί-
σκεται στη δημοτική ενότητα Αγίας Βαρβάρας
• Υπογράφει  βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκ-
δίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής
ενότητας Αγίας Βαρβάρας
•  Συνεργάζονται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων
και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων που βρίσκονται στα όρια της
Δ.Ε Αγίας Βαρβάρας για την επίλυση των προβλημάτων τους. 
4) Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων
οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα:
• Των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, 
•  Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, 
•  Ληξιαρχείου, 
•  Δημοτολογίου, 
•  Δημοτικής Κατάστασης, 
•  Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης,
5) την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των
δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας,
6) Την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου
7)  την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού,
καθώς και έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών
8) τη  χορήγηση αδειών του προσωπικού,
9)  την τέλεση γάμων,
10)  την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών,
11) τη λειτουργία των ΚΕΠ,
12)  τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
13)  τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια,
14)  τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών,
15)  την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολο-
γητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
Β) Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου Σπαντιδάκη Γε-
ωργίου, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Πρινιανάκης Αντώνιος και τον
Αντιδήμαρχο Πρινιανάκη Αντώνιο αντικαθιστά ο Αντιδήμαρχος Σπαντιδάκης Γε-
ώργιος.
Γ) Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού
ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστο-
σελίδα του Δήμου Γόρτυνας.
Δ) Η παρούσα ισχύει από 01 Οκτωβρίου 2016.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Άγιοι Δέκα:30 Σεπτεμβρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                     Αριθμ. Πρωτ.:16183
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ                                                   Αριθ. Απόφασης:1156

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Γόρτυνας Νομού Ηρακλείου Σχοιναράκης Νικόλαος

Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 [Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ]
2) Τις διατάξεις των άρθρων 87 και 88 του Ν. 3463/2006 [Δ.Κ.Κ.]
3) Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 [ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ] 
4)Την αριθμ. 1238/08-09-2014 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρ-
χων
5)Την υπ' αριθμό:1338/08-09-2014 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Εντεταλ-
μένων Δημοτικών Συμβούλων
6)Την υπ' αριθμό:16167/30-09-2016 αίτηση παραίτησης του εντεταλμένου Δη-
μοτικού Συμβούλου Καλαϊτζάκη Χρόνη
7)Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου

Αποφασίζει
Τροποποιεί την υπ' αριθμό: 1338/08-09-2014 απόφασή του προσθέτοντας επι-
πλέον τις παρακάτω αρμοδιότητες στον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Βεϊ-
σάκη Αρτέμη και του  αναθέτει  επιπλέον την εποπτεία και το συντονισμό των
παρακάτω δράσεων   (χωρίς αμοιβή) με δικαίωμα υπογραφής σε αυτές:
1) Την εποπτεία των τεχνικών έργων για όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δή-
μου
2) Την εποπτεία και τον έλεγχο των δικτύων ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας
Λουρών της Δ.Ε Κόφινα.
3) Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων
οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδο-
μίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών
Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου
– Γραμματείας.
4) Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων. 
5) Τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας. 
6) Την εποπτεία και ευθύνη της Δημοτικής Συγκοινωνίας – Κυκλοφοριακού και
ιδίως:
7) Των αρμοδιοτήτων της  Δημοτικής Αστυνομίας, Κυκλοφορίας - Στάθμευσης
Οχημάτων, Εποπτείας τήρησης  του κανονισμού και των άλλων κανονιστικών
αποφάσεων του Δήμου. 
8)Της Δημοτικής- αστικής συγκοινωνίας, τους χώρους στάθμευσης, καθώς και
τον έλεγχο της στάθμευσης των αυτοκινήτων. 
9) Της ρύθμισης της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομή-
σεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμέ-
νων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επι-
δράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των
μεταφορών. 
10) Την εποπτεία και τον έλεγχο των αποκεντρωμένων διοικητικών υπηρεσιών
της  Δημοτικής Ενότητας Κόφινα.
11) Η παρούσα ισχύει από 01 Οκτωβρίου 2016.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ηράκλειο 22-09-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
Με την αριθμ. 9104/21-09-2016

πράξη μας (ΑΔΑ:6ΟΑΘΟΡ1Θ-1ΔΝ), η
οποία εκδόθηκε κατά την διαδικασία
του άρθρου 14 Ν. 998/79, «Περί προ-
στασίας των δασών και δασικών εν γέ-
νει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ
289/Α/1979), μετά από αίτηση της Κλη-
ρονόμου Ευφροσύνης του Δημητρίου,
έκταση εμβαδού 4.215,62τ.μ. που κεί-
ται στη θέση «Τσίγκουνα Βλυχάς» Τοπι-
κής Κοινότητας Αχλάδας, Δημοτικής
Ενότητας Γαζίου, περιφέρειας Δήμου
Μαλεβιζίου, Π.Ε. Ηρακλείου, χαρακτη-
ρίσθηκε ως υπαγόμενη στις διατάξεις
της δασικής νομοθεσίας και συγκεκρι-
μένα δασική, κατά την έννοια της παρ.
2 αρθρ. 3 Ν.998/79 , όπως ισχύει και
από πλευράς ωφελιμότητας και λει-
τουργιών που εξυπηρετεί την κατατάσ-
σουμε στην κατηγορία της παρ. 1ε, 2β,
2γ και 2δ του άρθρου 4 Ν.998/79, που
μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλω-
ρίδα και πανίδα αποτελεί μέσω της
αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλλη-
λεπίδρασης ιδιαίτερη βιοκοινότητα
(δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυ-
σικό περιβάλλον (δασογενές).

Η πράξη αυτή , με την οποία δεν θί-
γονται τυχόν εμπράγματα δικαιώματα

του Δημοσίου ή Ιδιωτών και δεν αποτε-
λεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικών εμ-
πράγματων δικαιωμάτων, εστάλη στον
οικείο Δήμο Μαλεβιζίου προκειμένου
να αναρτηθεί επί (1) ένα μήνα στον πί-
νακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινό-
τητας Αχλάδας προς γνώση παντός
έχοντος έννομο συμφέρον για την υπο-
βολή αντιρρήσεων, σύμφωνα με το άρ-
θρο 14 Ν.998/79 και αναρτήθηκε στον
ειδικό για το σκοπό αυτό διαδικτυακό
τόπο  (http:/dp.ypeka.gr).

Κατά της παραπάνω πράξης μας, επι-
τρέπονται αντιρρήσεις του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Κρήτης ατελώς, καθώς και κάθε
φυσικού ή νομικού προσώπου, που έχει
έννομο συμφέρον κατόπιν καταβολής
παραβόλου, ενώπιον της κατά το άρ-
θρο 10 παρ. 3 Ν.998/79 όπως αντικατα-
στάθηκε με το αρθρ. 24 Ν. 4351/2015
(ΦΕΚ 164/Α/04-12-2015) Τεχνικής Επι-
τροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων. Το
ανωτέρω παράβολο κατατίθεται υπέρ
του Πράσινου Ταμείου στον ειδικό κω-
δικό Ειδικός Φορέας Δασών και το
ύψος του οποίου καθορίζεται στο άρ-
θρο 1 της ΚΥΑ 117679/7182/11-12-
2014 [ΦΕΚ 3473/Β/2014].

Οι αντιρρήσεις ασκούνται εντός προ-
θεσμίας εξήντα (60) ημερών από της
επίδοσης και κοινοποίησής της ή, σε
κάθε άλλη περίπτωση, από την ανάρ-
τησή της στον ειδικό διαδικτυακό τόπο.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

Η ΝΟΔΕ Ηρακλείου
για το κτίριο
του 10ου Νηπιαγωγείου

Ακόμα ένα φθινόπωρ, οι μαθητές του 10ου Νηπιαγωγείου
Ηρακλείου περιμένουν το νέο κτίριο που θα στεγάσει το σχο-
λείο τους. 

Η ΝΟΔΕ Ηρακλείου σε ανακοίνωσή της   αναφέρει:
«Εδώ κι ένα χρόνο, από το περσινό φθινόπωρο, έπρεπε να

λειτουργεί το νέο κτίριο του 10ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου.
Δυστυχώς, όμως, και η φετινή σχολική χρονιά βρήκε το κτί-

ριο του νέου σχολείου ημιτελές και τους μικρούς μαθητές να
αναγκάζονται να φιλοξενηθούν σε λυόμενα!

Μάλιστα, ενώ το εν λόγω έργο είχε ενταχθεί για χρηματοδό-
τηση στο ΕΣΠΑ 2007-2013, η καθυστέρησή του οδήγησε στη
μεταφορά του ως έργο-γέφυρα στο (νέο ΕΣΠΑ) ΣΕΣ 2014-
2020». Τονίζει, ακόμα, ότι «η προβληματική αυτή κατάσταση
χρήζει άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης, ώστε να
ολοκληρωθεί σύντομα το σχολείο και να λειτουργήσει με επάρ-
κεια και αποτελεσματικά. Η δημοτική αρχή Ηρακλείου οφείλει
να προχωρήσει άμεσα το έργο, χωρίς καθυστερήσεις και χρο-
νοτριβές. Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει τη συνεχή απα-
ξίωση της για την παιδεία και την εκπαίδευση, την αποστροφή
της ενάντια στην αριστεία και τη διάκριση, τη διαρκή προσπά-
θεια της να υποβαθμίσει την εκπαίδευση. 

Το Υπουργείο οφείλει να σεβαστεί και να προασπίσει το συν-
ταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα όλων των πολιτών στην
παιδεία και τη μόρφωση».  

Στο δικαστήριο η κόντρα για τις καταλήψεις
Στο δικαστήριο θα συνεχιστεί σή-

μερα η κόντρα που έχει ξεσπάσει ανά-
μεσα στην ΕΛΜΕ Ηρακλείου και τον
πρώην διευθυντή του 5ου Λυκείου
Ηρακλείου, κ. Κώστα Κωνσταντίνου.

Η διαμάχη ξέσπασε κατά τις καταλή-
ψεις του Νοεμβρίου του 2014, οπότε
και ο κ. Κωνσταντίνου παραιτήθηκε
από τη θέση του με μία επιστολή προς
το ΑΠΥΣΔΕ Κρήτης, στην οποία υπο-
στήριζε πως  “ αριστεροί με δεξιές τσέ-
πες υποκινούν τις καταλήψεις”. Στην

επιστολή ανέφερε χαρακτηριστικά «έξω
τα κόμματα από τα σχολεία».

Η ΕΛΜΕ απάντησε στην επιστολή
αυτή και ο κ. Κωνσταντίνου προχώρησε
σε μήνυση για συκοφαντική δυσφή-
μιση εναντίον του Δ.Σ. της ‘Ενωσης των
καθηγητών.

Κάλεσμα στα δικαστήρια

Η ΕΛΜΕ Ηρακλείου καλεί τους καθη-
γητές σήμερα στο χώρο του δικαστη-
ρίου «για την υπεράσπιση των συνδι-
καλιστικών δικαιωμάτων και
ελευθεριών».

«Είμαστε κάθετοι και το υποστηρί-
ζουμε με δυνατή φωνή, η ελεύθερη
διακίνηση των ιδεών και των σκέψεων
δεν ποινικοποιούνται, δεν καπελώνον-
ται και δεν χειραγωγούνται από κα-
νένα. Αυτό είναι το ευαγγέλιό μας. Το
γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί λύνουμε
τις διαφορές μας στα δικαστήρια δε
μας τιμά και δεν αρμόζει στο λειτούρ-
γημα που επιτελούμε» σχολίασε στην
«Π» ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ηρακλείου,
κ. Ζαχαρίας Ρηγάκης.

Σημειώνεται πως όταν ξεκίνησε η δια-
μάχη, πρόεδρος της ΕΛΜΕ ήταν ο κ.

Λάζαρος Μάρκου.
Στο κάλεσμά της η ΕΛΜΕ Ηρακλείου

αναφέρει, μεταξύ άλλων:
«Ο εν λόγω μηνυτής, που φέρει και

την ιδιότητα του συναδέλφου, επέλεξε
το δρόμο της ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ της
δημοκρατικής αντιπαράθεσης των
ιδεών και συνολικά της  συνδικαλιστι-
κής δράσης, επιβεβαιώνοντας έτσι στην
πράξη πώς  νοηματοδοτεί την έννοια

της «τιμής και αξιοπρέπειας».
Εμείς από το χώρο της πολυφωνικής

διοίκησης της Ε.Λ.Μ.Ε τού απαντάμε
ομόθυμα  ότι η προάσπιση των δημο-
κρατικών κατακτήσεων, των συνδικαλι-
στικών και κοινωνικών ελευθεριών απο-
τελεί το ύψιστο ηθικό, παιδαγωγικό και
κοινωνικό καθήκον του εκπαιδευτικού,
συνδικαλιστικού και συνολικά λαϊκού
κινήματος και για το λόγο αυτό  αποτε-

λεί όντως ζήτημα συλλογικής ευθύνης
και τιμής η προάσπιση των υψηλών αρ-
χών της συνδικαλιστικής, πολιτικής και
κοινωνικής ελευθερίας ακόμη και στο
χώρο του δικαστηρίου, όπου μας εγκα-
λεί και μας καλεί ως…κατηγορουμέ-
νους(!) ο  ενάγων.

Σε αυτόν το χώρο των δικαστηρίων
ΚΑΛΟΥΜΕ όλους τους συναδέλφους
που έχουν τη δυνατότητα να παρευρε-
θούν.Γιατί οι μηνυόμενοι δεν είναι
μόνο τα μέλη της παλιάς και νέας διοί-
κησης του σωματείου, αλλά όλοι οι συ-
νάδελφοι που εκπροσωπούνται από το
Δ.Σ της Ε.Λ.Μ.Ε.».

Κ. Κωνσταντίνου: «Ήθελα 
οι μαθητές μου να μάθουν
γράμματα»

Ο κ. Κωνσταντίνου ανέφερε στην «Π»
πως η συγκεκριμένη ανακοίνωση της
ΕΛΜΕ περιείχε ψέματα και έριχνε λά-
σπη στο πρόσωπό του, για αυτό το
λόγο προχώρησε στη μήνυση. Πρό-
σθεσε πως στη συνέχεια ο εισαγγελέας
άσκησε ποινική δίωξη και όρισε το
ακροατήριο για σήμερα.

Τόνισε πως στο κείμενο της παραίτη-
σής του δεν αναφέρεται πουθενά η
λέξη «συνδικαλισμός», αλλά μιλούσε
για την εμπλοκή των κομμάτων στις μα-
θητικές καταλήψεις.

Έκανε λόγο για μία γενναία κίνηση
της Δικαιοσύνης και τόνισε πως θα σε-
βαστεί όποια κι αν είναι η απόφαση του
δικαστηρίου.

«Κάποιοι κομματικοί συνδικαλιστές
νομίζουν ότι έχουν ασυλία» είπε χαρα-
κτηριστικά. 

Ο κ. Κωνσταντίνου ανέφερε πως ζή-
τησε τα πρακτικά της απόφασης της
ΕΛΜΕ , δεν του δόθηκαν και υποστηρί-
ζει πως δεν υπάρχουν.

Διερωτάται για ποιο λόγο βρέθηκε
στο στόχαστρο: «γιατί εφάρμοσα τους
νόμους; Πήγα κόντρα στο ρεύμα;
Ήθελα τα παιδιά να μάθουν γράμματα,
να κάνουν το μάθημά τους» είπε χαρα-
κτηριστικά. 

Υποστηρίζει πως η διαμάχη του με
την ΕΛΜΕ τού στέρησε «πόντους» από
τη διεκδίκηση της θέσης του διευθυντή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρα-
κλείου, για την οποία είχε θέσει υποψη-
φιότητα.

Υποτροφίες της COSMOTE στους φοιτητές

Απειλούν με λουκέτο
για τις ελλείψεις
τα ΤΕΙ της χώρας

Έτοιμα να βάλουν
λουκέτο, διαμαρτυ-
ρόμενα για τις ελλεί-
ψεις σε έκτακτο εκ-

παιδευτικό προσωπικό,
δηλώνουν τα ΤΕΙ της χώρας.

Στη χθεσινή σύνοδο των
προέδρων των ΤΕΙ αποφασί-
στηκε να προχωρήσουν σε
προειδοποιητική αναστολή λει-
τουργίας των Ιδρυμάτων για
μια ημέρα εάν μέχρι τις 13
Οκτωβρίου δεν εκδοθεί η
πράξη υπουργικού συμβου-
λίου για την πρόσληψη εκτά-
κτου εκπαιδευτικού προσωπι-
κού.

«Τα ΤΕΙ αντιμετωπίζουν οξέα
προβλήματα, τελειώνουν τα τα-
μειακά μας υπόλοιπα, δεν
υπάρχουν άλλοι πόροι και μας
χρειάζονται έκτακτοι εκπαιδευ-

τικοί», τονίζει στην «Π» ο πρό-
εδρος του ΤΕΙ Κρήτης, κ. Ευάγ-
γελος Καπετανάκης.

Όπως αναφέρει, την επό-
μενη χρονιά θα δοθούν μόλις
75.000 ευρώ για να καλυ-
φθούν οι ανάγκες του ιδρύμα-
τος από τα 900.000 ευρώ που
έχει ανάγκη. Ο κ. Καπετανάκης
προειδοποιεί πως αν ο υπουρ-
γός δεν εγκύψει στο πρόβλημα
των ιδρυμάτων, από το 2017
θα κλείσουν προγράμματα
σπουδών.  Οι πρόεδροι των ΤΕΙ
θεωρούν ότι πρέπει να ανοίξει
ένας ξεχωριστός κωδικός για
τους έκτακτους διδάσκοντες και
με 12 ως 15. εκ ευρώ θα καλυ-
φθούν οι ανάγκες όλων των
Ιδρυμάτων. Για το «καυτό»
θέμα των μεταπτυχιακών σπου-
δών, η σύνοδος ζητά να επανε-
ξεταστεί το σχέδιο νόμου που
βρίσκεται σε δημόσια διαβού-
λευση. Ο κ. Καπετανάκης ανα-

φέρει πως η μαζική παρέμ-
βαση στο θέμα των διδάκτρων
προσβάλλει όλα τα ιδρύματα
και το υπουργείο θα μπορούσε
να παρέμβει μονάχα στις περι-
πτώσεις των υψηλών διδά-
κτρων. Τονίζει, ακόμα, πως από
το σχέδιο νόμου αδικούνται οι
καθηγητές των ΤΕΙ και τα ερευ-
νητικά κέντρα και θεωρεί πως
υπάρχει ο κίνδυνος να αποκλει-
στούν σοβαροί επιστήμονες
από τα μεταπτυχιακά. Σημει-
ώνεται πως η σύνοδος των
προέδρων των ΤΕΙ αποφάσισε
ομόφωνα τη μετονομασία
όλων των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια
Εφαρμοσμένων Επιστημών. 

Όσο αφορά στη διαδικασία
της μετονομασίας οι πρόεδροι
αποφάσισαν, αρχικά, να εκδο-
θούν σχετικές αποφάσεις από
τις συνελεύσεις και τα συμβού-
λια των ιδρυμάτων και στη συ-
νέχεια να σταλούν, προς υπο-

γραφή και δημοσίευση στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης,
στην πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Παιδείας.

Στο ίδιο μήκος κύματος
οι πρυτάνεις

Την επανεξέτασή του σχε-
δίου νόμου για τα Μεταπτυ-
χιακά και Διδακτορικά ζητά και
η σύνοδος των πρυτάνεων που
συνήλθε το περασμένο Σάβ-
βατο. Στο ψήφισμα, η σύνοδος
αναφέρει ότι:

«ΕΜΜΕΝΕΙ  στην πάγια θέση
της να προσδιορισθούν άμεσα
τα ακαδημαϊκά κριτήρια για
τον έλεγχο ποιότητας και την
εξωτερική αξιολόγηση των
ΠΜΣ μέσω της ΑΔΙΠ.

ΘΕΩΡΕΙ  ότι τα δίδακτρα δεν
μπορεί να καθορίζονται οριζόν-
τια και ατεκμηρίωτα, αλλά μετά
τον προσδιορισμό συγκεκριμέ-
νων κέντρων κόστους, με βάση

την αρχή της ανταποδοτικότη-
τας, υπηρετώντας ταυτόχρονα
τους ακαδημαϊκούς και στρα-
τηγικούς στόχους κάθε Πανεπι-
στημίου.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η Πολιτεία
και τα Ιδρύματα οφείλουν να
διασφαλίζουν την ισότιμη πρό-
σβαση των οικονομικά ασθενέ-
στερων φοιτητών στα ΠΜΣ.

ΘΕΩΡΕΙ ότι ζητήματα ίδρυ-
σης, λειτουργίας και διαχείρι-
σης των ΠΜΣ πρέπει να αντιμε-
τωπίζονται στο πλαίσιο των
ιδιαιτεροτήτων και των εσωτε-
ρικών διαδικασιών κάθε ιδρύ-
ματος». 

Της Κατερίνας Μυλωνά

Ο κ. Καπετανάκης

Σε συμβολικό κλείσιμο αναμένεται να προχωρήσει την επό-
μενη βδομάδα και το ΤΕΙ Κρήτης

    

  
  

 
        

         

     
        

 
      

       
        
  

  
 

        
       
          

       
       

        
    

       
  

   
  

  
  

        
       

       
          

     
        

           

 
  

  
 
 

   
    
  

      
     
   
 

 
  

  
 

 

   
    

 

    

 
  

      
      
     

     
     

 
     

      
     

       
  

      
     

    
    

     
 

  
    

   
        

 
     

   
  

 

              
          

        
          

          
      

  

 
    

    472

∆  
          
        

          
      

     
      
       
    
  

 
    
  
    
          

         
            
         

        
         

          
   

   

           
       

        
          

        
        

       
         

        
         

        
          

        
        

        
          
        
          

            
        

       
        

          
          

        
          

         
         

          
     

  
   

  

    
        

        
        

           
          
        

          
     γνωρισµάτων της προσωπικότητας  και

α     (όπως η µνήµη, η προσοχή, η αντίληψη).
Σ          

         
      

    
          

         
       

        
        

            
         

   

     
    

    
          

         
     

  16/11/14
0          

           
          

          
          

     
    οι   εργασίες τελειώσουν   νωρίτερα το ρεύµα θα ξαναδοθεί πριν από

τ             
         Α.Ε. πρέπει να θεω-

ρ          
             

 
           

    
       

   αναρτώνται καθηµερινά στο site του ∆Ε∆∆ΗΕ www.deddie.gr.
Γ  

  

  

      
      

     
     

     
 

     
   

  
     

     
     

     
     

     

 
    

    
       
      

      
    

    

      
      

   
     

    
  

 

  
    

  
     

        

     
     

    
   

     
    

 

         

   
      
      

    
         

         
 

      
       

    
    

     
     
  

 
  

   
         

 
     
         

        Εμ-
μ        

     
      
   

     
     

     
    

   
 

      
 

     
   
       

 
        

 
         

   
  
   

       
    
        
        

       
       
       
    είχε µεγάλη φαντασία και άπειρες

γ         
        

         
   πάντα µε τους αυστηρούς κανονισµούς που

ή    
         

        
       

  
        
          

       
   

     
 

        
         

           
  

      
        

       
   

      
      

      ευρώ, Μαρκάκη Κώστα και Άννα
3          

        
     
   

       
    

      
  

  
  

  

     
      
     
     

    
  

 
    

     
   
       
 

   
       
     

   

       
        
         

          
        

           
  

       
       

 
   

                               Γενικός Γραµµατέας
Θ                   Ευάγγελος Κουρουπάκης

6  

Παραιτήθηκε ο διευθυντής του 5ου Λυκείου 

Καταγγέλλει υποκινητές των καταλήψεων
Της Κατερίνας Μυλωνά

Οι αριστεροί µε δεξιές τσέπες...
υποκινούν τις καταλήψεις!
Αυτό καταγγέλλει ο κ. Κωνσταντί-
νος Κωνσταντίνου στην επιστολή
παραίτησής του από τη θέση του
διευθυντή του 5ου Λυκείου Ηρα-
κλείου, που έστειλε στο ΑΠΥΣ∆Ε
Κρήτης.
Ο κ. Κωνσταντίνου παρουσιάζει
το χρονικό της κατάληψης των τε-
λευταίων ηµερών. Σηµειώνεται ότι
το 5ο Λύκειο Ηρακλείου παρέ-
µεινε και χθες κλειστό.
Είναι χαρακτηριστικό το παρα-
κάτω σηµείο της επιστολής του
« Είµαι πεπεισµένος ότι εν τω µε-
ταξύ οι επιτήδειοι, που διαλέγουν
πρώτα ιδεολογία και µετά σερβί-
ρουν «αλήθειες», είχαν απλώσει
στα ευκολόπιστα µυαλά των παι-
διών την κατηχητική τους µπου-
γάδα. Με συνωµοτικά γκρουπού-
σκουλα και δουλειές της νύχτας.
Το ίδιο έγινε και µε το πρόσφατο
κύµα καταλήψεων. Όλοι ξέρουµε
πως είχε ενορχηστρωθεί. Έτσι την

Κυριακή, 02/11/2014, γύρω στις
δώδεκα το µεσηµέρι, πήγα στο
γραφείο µου και επέστησα δια τη-
λεφώνου την προσοχή σε όλους
τους γονείς των παιδιών του δεκα-
πενταµελούς µαθητικού συµβου-
λίου (και όχι µόνο) για την ευ-
θύνη που έχουν απέναντι στα
παιδιά τους. Στην κατάληψη της
∆ευτέρας, 03/11/2014, δεν αντέ-
δρασα. Με ταλαιπωρούσε άλλω-
στε και ένα πρόβληµα υγείας. Μία
µέρα είναι, λέω, ας εκτονωθεί η
κατάσταση. ∆υστυχώς όµως δια-
ψεύστηκα. Τότε αντέδρασα και
κράτησα το σχολείο ανοικτό µέχρι
και την Παρασκευή, 07/11/14.
Πώς; Τηρώντας αυστηρή στάση,
παραµένοντας αρκετές ώρες στο
σχολείο - για να το προφυλάξω
από τα ευκόλως εννοούµενα χει-
ρότερα - και πείθοντας τα παιδιά
µε τη λογική και το συναίσθηµα.
Και πάλιν, τηλεφωνήµατα σε γο-
νείς και συνεχής επικοινωνία µε
την πρόεδρο του Συλλόγου Γο-
νέων καιΚηδεµόνων του 5ου ΓΕΛ.
Την ηµέρα µάλιστα της πορείας

(07/11/14) ο ίδιος συνόδευσα
τους µαθητές του σχολείου µου,
συνεπής στην από χρόνων υπό-
σχεσή µου.
Κάπου όµως πρέπει να υπήρχε
λάθος… Φαίνεται ότι το Σαββατο-
κύριακο (8-9 Νοεµβρίου) δρα-
στηριοποιήθηκαν οι µαθητοπατε-
ροµαµάδες και κάλεσαν τους επί
κεφαλής των καταληψιών µαθητές
σε «φροντιστήριο». Ήταν και το
πρόβληµα υγείας που άρχισε να
µε ταλαιπωρεί και πάλι... ∆ρυός
πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται
(όταν λείπει ο γάτος …). Έτσι τη
∆ευτέρα, 10/11/2014, µπήκαν
ξανά οι αλυσίδες. Και ας δήλωναν
τα παιδιά κατ’ επανάληψιν ότι «τί-
ποτα δεν έχουµε µε το ∆ιευθυντή
µας» και ας υπογράµµιζαν µε
αγαθή υπερβολή ότι «το σχολείο
µας είναι το καλύτερο του Ηρα-
κλείου».
Αξιότιµα µέλη του ΑΠΥΣ∆Ε Κρή-
της,
Κάποιο λάθος πρέπει να υπάρχει
µε τους εντεταλµένους γκαουλάι-
τερ, τους «αριστερούς» µε τις «δε-

ξιές» τσέπες. Γιατί θεωρούν ότι τα
ανήλικα παιδιά που οφείλουµε ως
σχολείο να διαπαιδαγωγήσουµε
είναι ήδη διαπαιδαγωγηµένα –
φτάνει να ασπάζονται το µανιφέ-
στο που ίδιοι τους προσφέρουν
µέσα από κοµψές και γλυκερές λέ-
ξεις. Έχουν µάθει όλοι αυτοί (ο
καθένας µας το έχει ζήσει) να
αλωνίζουν µέσα στα σχολεία,
σφραγίζοντας τα κοµµατικά τους
διαπιστευτήρια και εκλαµβάνον-
τας ετσιθελικά την ευγένεια των
υπολοίπων ως συγκατάθεση στο
να δεχτούν το ευθύγραµµο εγκε-
φαλογράφηµά τους. Γνωρίζουν
πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια
και στο σχολείο µου, σύµφωνα µε
την έννοµη υποχρέωσή µου, κα-
τέβαλα προσπάθειες να τους στε-
ρήσω το γλειφιτζούρι της κοµµα-
τικής κατήχησης και
προφεσορίας».
Στη συνέχεια, αναφέρει πως
«Με όση δύναµη µου µένει φω-
νάζω «έξω τα κόµµατα από τα
σχολεία»! Αρνούµαι να συµ-
πλεύσω µε τη συστηµατική παρα-

πληροφόρηση και κατατροµο-
κράτηση! Σε αυτό το καραγκιοζι-
λίκι δεν θέλω να είµαι ούτε συµµέ-
τοχος ούτε συνένοχος. ∆εν το
επιτρέπει η ευαισθησία µου. Εύ-
χοµαι ο επόµενος ∆ιευθυντής του
5ου Γενικού Λυκείου του Ηρα-
κλείου να ανταποκρίνεται στις
προσδοκίες και στις δυνατότητές
του».

Ο κ. Κ. Κωνσταντίνου, παραιτη-
θείς, πλέον, διευθυντής του 5ου
Λυκείου Ηρακλείου, υποστηρίζει
πως οι µαθητικές καταλήψεις
υποκινούνται από τα κόµµατα
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Η επίμαχη επιστολή του κ. Κωνσταντίνου

Ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ηρακλείου, κ.
Ζαχαρίας Ρηγάκης
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