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Το πρώτο Κέντρο Κατάρτισης
∆ιαµεσολαβητών της περιφέρειας, µετά από Αθήνα- Θεσσαλονίκη και Πειραιά, εγκαινίασε, χθες
στη Λάρισα, ο υπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων κ. Χαράλαµπος
Αθανασίου, συνοδευόµενος από
τον γενικό γραµµατέα του
υπουργείου κ. Νικόλα Κανελλόπουλο. Νωρίτερα σε δηλώσεις
του στους δηµοσιογράφους υπογράµµισε ότι αποτελεί στοίχηµα
για τη χώρα η ταχύτερη απονοµή
της ∆ικαιοσύνης, η οποία όµως
παρ’ όλα αυτά είναι ποιοτική, µε
βάση στοιχεία και από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
Ο κ. Αθανασίου δήλωσε επίσης ότι
πρόκειται να προσληφθούν ως γραµµατείς 800 άτοµα, από το πρόγραµµα
της κινητικότητας, άλλα 200 άτοµα –
επιτυχόντες παλαιότερων διαγωνισµών, ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά. Μέσω της κινητικότητας, επίσης,
ανακοίνωσε ότι θα καλυφθούν άλλες
800 θέσεις στις φυλακές της χώρας.
Ο υπουργός ∆ικαιοσύνης, µιλώντας προηγουµένως στους δικαστές
και εισαγγελείς της Λάρισας, τόνισε
ότι καλύφθηκαν τα κενά των 68 οργανικών θέσεων ειρηνοδικών στο
Ανώτατο ∆ικαστικό Συµβούλιο της
11ης ∆εκεµβρίου 2013 και ανήγγειλε
την παράταση του πίνακα των επιτυχόντων, για την πρόσληψη επίσης 35
ειρηνοδικών, µε τη δηµιουργία οργανικών θέσεων.
ΣΤΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Ο υπουργός ∆ικαιοσύνης κ. Αθανασίου επισκέφθηκε πρώτα στη Λάρισα, το ∆ικαστικό Μέγαρο και είχε
συνάντηση, στην αίθουσα δικαστών,
µε τους δικαστές και εισαγγελείς, συνοδευόµενος από τον γενικό γραµµατέα του υπουργείου. Παρέστησαν
ο βουλευτής κ. Χρ. Κέλλας, ο προϊστάµενος του Εφετείου Λάρισας κ.
Ναπ. Ζούκας, ο προϊστάµενος της Εισαγγελίας Εφετών κ. ∆. Παπαγεωργίου, του ∆ιοικητικού Εφετείου Λάρισας κ. Κοροµηλάς και η πλειονότητα
των δικαστών και εισαγγελέων. Τα ζητήµατα έθεσαν στον υπουργό η ταµίας της Ένωσης ∆ικαστών και Εισαγγελέων κ. Σταµατία Γκαρά και το µέλος της διοίκησης κ. Βαρβάρα Πάπαρη. Ακόµα, επέδωσαν υπόµνηµα και
οι δικαστικοί υπάλληλοι µε αντιπροσωπεία υπό τον πρόεδρο κ. Γιάννη
Κατσανούλη.
Η ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
Ακολούθως, ο υπουργός και η συνοδεία του µετέβησαν στο Μέγαρο
∆ικηγόρων Λάρισας και συµµετείχαν
σε ενηµέρωση από το ∆Σ του ∆ικηγορικού Συλλόγου. Στη συνέχεια µετέβησαν στην αίθουσα εκδηλώσεων,
για την επίσηµη έναρξη λειτουργίας
του Κέντρου Κατάρτισης ∆ιαµεσολαβητών. Μετά τον αγιασµό από τον εκπρόσωπο του µητροπολίτη π. Νικηφόρο, πρώτος, µίλησε ο πρόεδρος
του ∆ΣΛ και πρόεδρος του ινστιτούτου κ. ∆ηµ. Κατσαρός, ο οποίος υπογράµµισε:
«...Οφείλουµε να τονίσουµε εδώ
ότι δεν πρέπει να καλλιεργείται η
προσδοκία ότι η διαµεσολάβηση έρχεται να λύσει το πρόβληµα της καθυστέρησης στη διαδικασία απονοµής της δικαιοσύνης. Θα το ανακουφίσει ασφαλώς, δεν µπορεί όµως να
το λύσει.
Είναι γνωστό ότι αποτελεί πρόβληµα συστηµικό και δοµικό, όπως έχει
κρίνει πολλές φορές µε αποφάσεις
του το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Απαιτεί δηµιουργία υποδοµών, αύξηση οργανικών θέσεων. Και αυτά είναι υποχρέωση της
πολιτείας. Σήµερα εδώ στη Λάρισα,
στην περιοχή της Κεντρικής Ελλάδος, παίρνει σάρκα και
οστά µια νέα πρωτοβουλία. Αρχίζει να λειτουργεί το Ινστιτούτο Κατάρτισης ∆ιαµεσολαβητών Λάρισας. Είναι µικρό ακόµη, µόλις γεννήθηκε. Φιλοδοξεί όµως να περπατήσει, να µεγαλώσει, να ανδρωθεί, να αποδώσει καρπούς,
προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών. Ας το βοηθήσουµε όλοι...».
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Ο πρόεδρος του άλλου ετέρου του ινστιτούτου, του
Επιµελητηρίου Λάρισας, κ. ∆ηµ. Αδάµ, τόνισε µεταξύ άλλων, ότι η πρώτη συνεργασία ∆ΣΛ και Επιµελητηρίου ξεκίνησε πριν έξι µήνες και ο νέος θεσµός δίνει νέες προοπτικές επιχειρηµατικής συνεργασίας. Οι λύσεις µέσω
της διαµεσολάβησης θα έρχονται αβίαστα, όχι µέσω δικαστηρίων, έχοντας την απαραίτητη δυναµική, για να διατηρηθεί για περισσότερα χρόνια. ∆εσµευόµαστε να προβάλουµε µε κάθε τρόπο τον θεσµό και να ενηµερώσουµε
τα µέλη µας. Ήδη το Επιµελητήριο, διαθέτει τον υλικοτεχνικό εξοπλισµό και µέρος του προσωπικού...

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Στην οµιλία του ο υπουργός ∆ικαιοσύνης σηµείωσε:
«Πιστεύω ότι θα βοηθήσει και στην αποσυµφόρηση των
δικαστηρίων, αλλά και τους πολίτες, από απόψεως οικονοµίας χρόνου και δαπάνης. Ο θεσµός της διαµεσολάβησης έχει προχωρήσει σε όλο τον δυτικό κόσµο και είναι
καιρός και στη χώρα µας να τον αγκαλιάσουν δικηγόροι,
πολίτες, επιχειρηµατίες, για να προχωρήσουµε σε αυτές
τις εναλλακτικές µορφές απονοµής της ∆ικαιοσύνης.
Υπήρχαν τρία κακά: Οι πολίτες διαµαρτύρονταν γιατί
πάνε αργά οι υποθέσεις, έχουµε αρκετές καταδίκες στο
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και το
σπουδαιότερο, αποθαρρύνονται οι επενδυτές.
Η ποιότητα των αποφάσεων των ελληνικών δικαστηρίων είναι ζηλευτή, κάτι που αναγνωρίζεται και στο ευρωπαϊκό νοµικό γίγνεσθαι, παρά ταύτα η δικαιοσύνη από
απόψεως ταχείας απονοµής, υπολειτουργεί. Η διαµεσολάβηση είναι ένα από τα µέτρα αυτά. Τα δικαστήρια στη
Λάρισα λειτουργούν πάρα πολύ καλά, έχουν ποιοτικούς

δικαστές, µε πάρα πολύ καλές αποφάσεις. Υπεγράφη πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου και παίρνουν 200
γραµµατείς από τον τελευταίο διαγωνισµό, εξαντλούµε τον πίνακα, και µε
την κινητικότητα θα πάρουµε 800 και
θα καλυφθούν τα κενά. Επίσης θα πάρουµε άλλους τόσους περίπου για τις
φυλακές. Αντί να απολυθούν είναι κάτι κοινωνικά αποδεκτό. Ο µέσος όρος
αποφάσεων που βγάζει ο Έλληνας
δικαστής είναι σχεδόν διπλάσιος από
αυτές που βγάζει ο Ευρωπαίος δικαστής. Αυτό συµβαίνει, γιατί δεν υπάρχον εναλλακτικές προτάσεις απονοµής δικαιοσύνης. Η προσπάθεια του
τότε υπουργού ∆ικαιοσύνης κ. Σταθόπουλου, µε τον εξώδικο συµβιβασµό, δεν απέδωσε... Στις ΗΠΑ το ποσοστό της διαµεσολάβησης είναι πάρα πολύ µεγάλο, ξεπερνά το 80% και
εκεί η δικοµανία είναι µεγαλύτερη
από των Ελλήνων...».
Ο κ. Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Στην οµιλία του ο γενικός γραµµατέας κ. Νίκος Κανελλόπουλος συνεχάρη τον ∆ΣΛ και το Επιµελητήριο Λάρισας και ξεχωριστά τους δύο προέδρους των φορέων για το ενδιαφέρον τους κ. ∆. Κατσαρό και ∆. Αδάµ
αντίστοιχα, χαρακτηρίζοντας την ηµέρα σηµαντική, αναφέροντας «Κάνουµε
µεγάλη προσπάθεια για τη διάδοση
της ιδέας της διαµεσολάβησης. Απαιτείται γενναία αλλαγή στη νοοτροπία
µας, χρειάζεται ένας σύγχρονος νοµικός πολιτισµός.
Ιστορική η ευθύνη του δικηγόρου,
να εγκαταλείψουµε εµείς οι δικηγόροι
τη λογική της στείρας αντιδικίας, ακόµα και για µια µικροδιαφορά. Υποχρεωνόµαστε να περάσουµε σε εποχή συνεννόησης, σύνθεσης και διαπραγµάτευσης. Η νέα αποχή της ελληνικής δικαιοσύνης επιφυλάσσει στον δικηγόρο
κοµβική θέση... Βέβαια, η διαµεσολάβηση δεν είναι πανάκεια, όπως είπε και
ο πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου».
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Στην εκδήλωση χαιρέτισαν επίσης
οι: Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ.
Κων. Αγοραστός, η αντιπεριφερειάρχης Λάρισας κ. Ρένα Καραλαριώτου,
ο δήµαρχος Λαρισαίων κ. Κων. Τζανακούλης, ο πρόεδρος των δικηγόρων της Θεσσαλονίκης, ο βουλευτής
κ. Χρ. Κέλλας, η επικεφαλής των Ελλήνων διαµεσολαβητών κ. Ιωάννα
Αναστασοπούλου. Παρέστησαν επίσης, εκπρόσωπος της Στρατιωτικής
∆ικαιοσύνης, ο πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου κ. Γιώργος Τσιαπλές,
ο πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων, ο πρόεδρος του Συµβολαιογραφικού Συλλόγου και άλλοι.
∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΙ
Παρέµβαση έκανε στην εκδήλωση
εκ µέρους των Λαρισαίων εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε διαθεσιµότητα, η κ. ∆ηµητρα Κόκκοβα και είχε διάλογο, από του βήµατος µε τον υπουργό ∆ικαιοσύνης. Επίσης, στην είσοδο
του Μεγάρου ∆ικηγόρων είχαν συγκεντρωθεί µε πανό οι φύλακες των
σχολείων που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα και είχαν και εκείνοι συνάντηση
µε τον υπουργό ∆ικαιοσύνης.
ΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ
Με την ευκαιρία της ίδρυσης του
Ινστιτούτου Κατάρτισης ∆ιαµεσολαβητών στη Λάρισα, ο Συµβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Λάρισας,
αναφέρει µεταξύ άλλων: «...Ο συµβολαιογραφικός κόσµος της χώρας θεωρεί απαραίτητη την εφαρµογή, την
επέκταση, αλλά και την περαιτέρω διεύρυνση του θεσµού της διαµεσολάβησης. Προσαρµοστικότητα νοοτροπιών και αντιλήψεων, διάλογος, διάθεση προς θεσµική συµφιλίωση και
επίλυση των διαφορών, εξοικονόµηση
διοικητικού χρόνου και δαπάνης είναι οι λέξεις κλειδιά
για την εφαρµογή του νέου θεσµού. Συγχαίρουµε τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Λάρισας και το Επιµελητήριο...».
ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
Σχετικά µε την ανεµπόδιστη φοίτηση των παιδιών Ροµά, ο Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων (Παράρτηµα Ν.
Λάρισας) και η Οµοσπονδία Θεσσαλίας Ελλήνων Ροµ,
του επέδωσαν υπόµνηµα, στο οποίο υπογραµµίζουν: «Κύριε υπουργέ, ο µόνος τρόπος να διασφαλισθεί η ανεµπόδιστη φοίτηση των παιδιών Ροµά και να αποφευχθεί η
συνέχιση των καταδικαστικών για τη χώρα µας αποφάσεων, είναι η υιοθέτηση των ρυθµίσεων που προτείναµε.
Άλλωστε εάν συµµερίζεστε την άποψη ότι µόνο µέσω της
εκπαίδευσης µπορεί να δοθεί λύση στα χρόνια προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι Ροµά, καθίσταται επιτακτική
η ανάγκη αποδοχής της προτεινόµενής µας τροπολογίας». Στη συνάντηση πήραν µέρος ο πρόεδρος των κοινωνιολόγων κ. Νικ. Πουτσιάκας και της Οµοσπονδίας Ροµά Θεσσαλίας κ. Ν. Παϊτέρης.
Ε. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ:

Τακτοποιήστε τώρα τα αυθαίρετα στα παράλια
• ΝΑ ∆ΗΛΩΣΟΥΝ ΟΣΟΙ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΣ – ΤΕΜΠΗ
(Γραφείο «Ε»)
Του Κώστα Τσόλα
Ξεκίνησε ήδη η διαδικασία αποστολής των προστίµων διατήρησης αυθαίρετων προς τους υπόχρεους πολίτες, µετά την ανάληψη των πολεοδοµικών αρµοδιοτήτων και την ολοκλήρωση της παραλαβής του αρχείου των αυθαιρέτων από τον ∆ήµο Τεµπών.
Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός
ότι πολύ µικρό ποσοστό αυθαιρέτων κατασκευών σύµφωνα µε τα
στοιχεία που έχουν προσκοµιστεί
στην υπηρεσία του ∆ήµου Τεµπών
έχουν υπαχθεί στις ευεργετικές
διατάξεις του νόµου περί τακτοποίησης αυθαιρέτων.
Αυτά επισηµαίνει µεταξύ άλλων
ο αρµόδιος αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας-Τεχνικών Έργων κ. Χρήστος Τσάτσαρης µιλώντας χθες στην «Ε» και σηµειώνει επίσης ότι πολλοί ιδιοκτήτες αγνοούν την υποχρέωσή τους ή και αµελούν πολλές φορές να προσκοµίσουν εγκαίρως τις δηλώσεις ένταξης στο νόµο
4178/13 ή και στον παλαιότερο ν. 4014/11, στην αρµόδια υπηρεσία δόµησης του ∆ήµου Τεµπών, η οποία
δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ενηµερωθεί, για να ανα-

Ανταλλακτικό
µπαζάρ βιβλίων

Η Βιβλιοθήκη και το Κέντρο
Πληροφόρησης του ΤΕΙ Θεσσαλίας διοργανώνει το 1ο ανταλλακτικό χριστουγεννιάτικο
µπαζάρ λογοτεχνικών βιβλίων,
cd, dvd, µε τίτλο «∆ιαλέγω &
Χαρίζω». Το µπαζάρ πραγµατοποιείται από χθες στο χώρο της
Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Θεσσαλίας
και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 20 ∆εκεµβρίου και ώρες
11.00-15.00. Παράλληλα µε το
χριστουγεννιάτικο bazaar, θα
πραγµατοποιηθεί χαριστικό bazaar παιχνιδιών τα οποία θα διατεθούν από τον παιδικό σταθµό
του ΤΕΙ Θεσσαλίας σε άπορα
παιδιά µέσω της Ιεράς Μητρόπολης Λάρισας.

στείλει την επιβολή των προστίµων διατήρησης. Σύµφωνα µε τον κ. Τσάτσαρη, σκόπιµο είναι όσοι έχουν
προβεί σε τακτοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών
να προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά υπαγωγής στον νόµο στο Γραφείο ∆όµησης του ∆ήµου
Τεµπών στον Πυργετό έτσι ώστε να ανασταλεί η επιβολή προστίµου προς αυτούς.

Εορτασµός Χριστουγέννων
στη Μ. Ράπτου

Tο πρόγραµµα των χριστουγεννιάτικων εορτών των Εκπαιδευτηρίων Μ. Ράπτου την εβδοµάδα έχει ως εξής: Στο ∆ηµοτικό Ωδείο
Λάρισας, Α’ και Β’ ∆ηµοτικού: Πέµπτη 19 ∆εκεµβρίου, 6 µ.µ. Στην
αίθουσα εκδηλώσεων των Εκπαιδευτηρίων (Καρδίτσης 21, είσοδος
από οδό Ικαρίας): Γ’ και ∆’ ∆ηµοτικού: Τετάρτη 18 ∆εκεµβρίου, 6
µ.µ. Ε’ και ΣΤ’ ∆ηµοτικού: Τρίτη 17 ∆εκεµβρίου, 6 µ.µ. ΓυµνάσιοΛύκειο: ∆ευτέρα 23 ∆εκεµβρίου, 8:15 π.µ.

Γιορτή του
συλλόγου
ΙΑΣΩ

Η παιδική γιορτή του Συλλόγου ΙΑΣΩ θα πραγµατοποιηθεί µεθαύριο Πέµπτη 19 ∆εκεµβρίου στις 6 το απόγευµα
στο «Φρούριο». Στην εκδήλωση θα παρευρίσκεται... Άγιος
Βασίλης και κλόουν για να
διασκεδάσουν τα παιδιά. Στα
παιδιά θα δοθούν δώρα και
διάφορα γλυκίσµατα. Στην
εκδήλωση καλούνται να παραστούν οι γονείς και τα παιδιά του συλλόγου.

Εκδήλωση στο
15ο Γυµνάσιο

Ο Σύλλογος Γονέων και
Κηδεµόνων και το 15ο Γυµνάσιο Λάρισας µε Λυκειακές Τάξεις διοργανώνουν οµιλία συζήτηση µε θέµα «Η ανάπτυξη την περίοδο της εφηβείας, προκλήσεις και προβλήµατα». Η εκδήλωση θα γίνει την Πέµπτη 19 ∆εκεµβρίου στις 5:30 µ.µ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σχολείου και οµιλητής θα είναι ο
παιδοψυχίατρος - µέλος της
επιστηµονικής οµάδας του
ΚΕ∆∆Υ Λάρισας Κωσταντίνος
Ζαγοριανός. Μετά την ολοκλήρωση της οµιλίας θα ακολουθήσει η επίδοση βαθµολογίας Α’ τριµήνου για τους
µαθητές του Γυµνασίου.

Γιορτή για
τα παιδιά
υπαλλήλων

Χριστουγεννάτικη γιορτή για
τα παιδιά των εργαζοµένων και
ανέργων του κλάδου εµπορίου
διοργανώνει ο Σύλλογος Υπαλλήλων – Εµποροϋπαλλήλων
Ν.Λάρισας, την Κυριακή, 22 ∆εκεµβρίου, στις 8 το βράδυ, στο
Εργατικό Κέντρο Λάρισας (Εργατικής Πρωτοµαγίας 6).

Εκδήλωση στο
10ο ∆ηµοτικό

Ο Σύλλογος Γονέων και
Κηδεµόνων του 10ου ∆ηµοτικού Σχολείου Λάρισας σε
συνεργασία µε το Σχολείο θα
πραγµατοποιήσει εκδήλωση
- οµιλία, σήµερα Τρίτη, στις
17:00, στο αµφιθέατρο του
Σχολείου µε θέµα «Η διατροφή των παιδιών µας». Οµιλήτρια θα είναι η κλινική διαιτολόγος του ΠΓΝΛ Κατερίνα
Τσολάκη ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση.
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