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Επικαιρότητα
ΣΤΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Εκλογές σπουδαστών
Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων τους, τόσο στο Συµβούλιο
∆ιοίκησης όσο και στη Συνέλευση
του ΤΕΙ Θεσσαλίας, πραγµατοποιούν αύριο Πέµπτη οι σπουδαστές
του Ιδρύµατος. Τα ∆.Σ των συλλόγων σπουδαστών ΣΤΕΦ, Σ∆Ο, ΣΤΕΓ,
ΣΕΥΠ, Παράρτηµα Τρικάλων µε ανακοίνωσή τους σηµειώνουν πως «µετά από συνεδριάσεις που πραγµατοποιήθηκαν την Παρασκευή
21/6/2013 ώρα 12:00 και την Κυριακή 23/6/2013 στης 14:00 αποφάσισαν τα εξής:
Οι εκλογές για ανάδειξη εκπροσώπου σπουδαστών σύµφωνα µε
τον σχετικό νόµο του Υπουργείου
µέσω από ενιαίο ψηφοδέλτιο θα
πραγµατοποιηθούν την Πέµπτη
27/6/2013 από τις 9:00 έως τις 14:00
στον χώρο του ΤΕΙ. Καλούµε όλους
τους σπουδαστές να συµµετέχουν
στην κορυφαία διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπου από ενιαίο ψηφοδέλτιο» ενώ χθες έληξε η υποβολή
αιτήσεων υποψηφιοτήτων στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής
Καρακούση Ανδρέα και στον πρόεδρο της κοινής συνεδρίασης Μανόπουλο Γεώργιο.
ΜΑΣ
Στο µεταξύ το Μέτωπο Αγώνα
Σπουδαστών (ΜΑΣ) σε ανακοίνωσή
του τονίζει µεταξύ άλλων πως «οι
εκλογές αυτές είναι το επόµενο βήµα στην εφαρµογή του νόµου-πλαίσιο και στη δηµιουργία του Πανεπιστηµίου Α.Ε. ∆ίπλα στους manager
και τους επιχειρηµατίες των Συµβουλίων Ιδρύµατος έρχονται και τα εκτελεστικά τους όργανα. Τα Συµβούλια

Ιδρύµατος (δηλαδή οι «άνθρωποι»
των εταιριών µεσα στις σχολές) θα
αποφασίζουν και οι πρυτάνεις – κοσµήτορες – πρόεδροι θα υλοποιούν
και θα συµβάλλουν στην επιχειρηµατική λειτουργία των πανεπιστηµίων.
Τα νέα όργανα διοίκησης έχουν
συγκεκριµένο ρόλο µέσα στα ιδρύµατα: Την υλοποίηση του νόµουπλαίσιο και των αποφάσεων κυβέρνησης – ΕΕ, την εφαρµογή της αξιολόγησης µε τα κριτήρια των επιχειρήσεων, την επιβολή διδάκτρων, το
ξεπούληµα της έρευνας στα µονοπώλια, τη διαφήµιση της ψευτοκατάρτισης και το µοίρασµα πανάκριβων πιστοποιητικών, τη µετατροπή
των σχολών σε παραµάγαζα των επιχειρήσεων, την αναζήτηση επενδυτών-χορηγών, την πλήρη διάλυση
της φοιτητικής µέριµνας, τις απολύσεις εργαζοµένων.
Να µην νοµιµοποιηθούν οι εκλογές αυτές στη συνείδηση των φοιτητών. Ούτε ένας φοιτητής να µην
πάρει µέρος στις εκλογές των οργάνων διοίκησης! Να σπάσουµε
στην πράξη τον αποκλεισµό των φοιτητών και των εργαζοµένων από τα
όργανα διοίκησης, να επιβάλλουµε
τη συµµετοχή και την παρέµβασή
µας. Το ΜΑΣ καλεί τους πανεπιστηµιακούς δασκάλους που αρνούνται
την υποταγή της ανώτατης εκπαίδευσης στα επιχειρηµατικά συµφέροντα, να µην συµµετέχουν στις
εκλογές, να µην νοµιµοποιήσουν µε
την ψήφο τους τον νέο αντιδραστικό
ρόλο των διοικήσεων» καταλήγει η
ανακοίνωση.

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Βραβεύτηκαν οι καλύτερες
αυλές και βεράντες

Συνεδριάζει
το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Αγιάς
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αγιάς
συνεδριάζει αύριο Πέµπτη 27 Ιουνίου, στις 7 µ.µ., στην αίθουσα
συνεδριάσεών του, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Αγιάς «Χρυσαλλίδα», για τη συζήτηση και λήψη
αποφάσεων σε θέµατα της αρµοδιότητάς του.

Μνηµόσυνο
στη Μαρµαρίνη
Από τον ∆ήµο Αγιάς και την
Τοπική Κοινότητα Μαρµαρίνης
ανακοινώνεται ότι το Σάββατο 29
Ιουνίου, στις 9:30 π.µ., στην τοποθεσία «Κόκκινος Βράχος», θα
τελεσθεί µνηµόσυνο προς τιµή
και µνήµη των πεσόντων εκεί
αγωνιστών ενάντια στους Γερµανούς κατακτητές κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου.

Υποβολή
δηλώσεων
ζηµιάς στον
∆ήµο Αγιάς
Από τον ∆ήµο Αγιάς ανακοινώνεται ότι έχει γίνει αναγγελία ζηµιάς από βροχόπτωση και χαλάζι,
που αφορά δενδρώδεις καλλιέργειες στον συγκεκριµένο ∆ήµο,
η οποία λήγει τη ∆ευτέρα 1η Ιουλίου.
Οι δηλώσεις ζηµιάς υποβάλλονται στους κατά τόπους ανταποκριτές των Τοπικών Κοινοτήτων. Απαραίτητα οι παραγωγοί
να έχουν µαζί τους το Α.Φ.Μ., τον
αριθµό λογαριασµού Αγροτικής
Τραπέζης, τον αριθµό Αστυνοµικής Ταυτότητας και τη δήλωση
ΟΣ∆Ε 2012.

Σύσκεψη του ΠΑΜΕ
στο Επιµελητήριο
για το ∆ηµόσιο
Ευρεία σύσκεψη εργαζοµένων,
συλλόγων, σωµατείων, συνδικαλιστών και συνταξιούχων διοργανώνει σήµερα η Γραµµατεία Λάρισας του ΠΑΜΕ. Η σύσκεψη θα
πραγµατοποιηθεί στις 8 µ.µ. στην
αίθουσα του Επαγγελµατικού
Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου µε θέµα: «Εξελίξεις στο ∆ηµόσιο και
τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Η
οργάνωση της πάλης και η ενιαία
δράση των εργαζοµένων στις
απολύσεις και τα βάρβαρα αντιλαϊκά µέτρα».

Έπειτα από επίσκεψη της τριµελούς επιτροπής στους χώρους των
συµµετεχόντων στον διαγωνισµό και
την αξιολόγησή τους, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού καλύτερης
βεράντας και αυλής που διοργάνωσε και φέτος ο ∆ήµος Λαρισαίων,
έχουν ως εξής: 1ο βραβείο αυλήςΜπότσης Θωµάς Τερψιθέα, 2ο βραβείο αυλής- Λάλα Πόπη Φαλάνη, 3ο
βραβείο αυλής- Μποζογλανίδης Αντώνιος Λάρισα, 4ο βραβείο αυλήςΓάτσιος Λεωνίδας Γιάννουλη. 1ο
βραβείο βεράντας -Τσιαντούλη Ανα-

στασία Λάρισα, 2ο βραβείο βεράντας- Καραδήµος Απόστολος Λάρισα,
3ο βραβείο βεράντας-Ντάβαρης
Ιωάννης Λάρισα, 4ο βραβείο βεράντας- Μπαλµπούζη ∆έσποινα Λάρισα.
Την τριµελή επιτροπή του διαγωνισµού του ∆ήµου Λαρισαίων αποτελούσαν οι δασολόγοι Βασιλική
Τσουρλή και Νίκος Μητσός και η αρχιτέκτονας Νέλλη Λιακοπούλου. Τα
βραβεία απονεµήθηκαν από τον δήµαρχο Κ. Τζανακούλη στο πλαίσιο
των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Πηνειού.

Ο µητροπολίτης
κ. Ιγνάτιος
στην Κόρινθο
Στην Κόρινθο θα βρίσκεται το
διήµερο Παρασκευή και Σάββατο
28 και 29 Ιουνίου, ο σεβασµιότατος µητροπολίτης Λαρίσης και
Τυρνάβου κ. Ιγνάτιος, προσκεκληµένος του σεβασµιότατου µητροπολίτη Κορίνθου κ. ∆ιονυσίου.
Ο κ. Ιγνάτιος θα συµµετάσχει στις
λατρευτικές εκδηλώσεις για τον
εορτασµό του Αγίου Αποστόλου
Παύλου, ιδρυτή της Εκκλησίας
της Κορίνθου.

ΕΞΟΠΛΙΖΕΤΑΙ Η ΤΡΟΧΑΙΑ

25 νέα περιπολικά και 10 µοτοσικλέτες
•Με χρηµατοδότηση µέσω ΕΣΠΑ •Κ. Αγοραστός: Ενισχύουµε το αίσθηµα ασφάλειας των πολιτών
Το πράσινο φως για την προµήθεια 25 περιπολικών και 10 µοτοσικλετών στη Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση που προορίζονται για τις υπηρεσίες Τροχαίας της Θεσσαλίας
έδωσε ο περιφερειάρχης Κώστας
Αγοραστός, ο οποίος και ενέκρινε τη
συµβασιοποίηση του έργου «Εξοπλισµός Υπηρεσιών Τροχαίας για την
Παροχή Οδικής Ασφάλειας στο Οδικό ∆ίκτυο της Περιφέρειας Θεσσαλίας» συνολικού προϋπολογισµού 2
εκ. ευρώ. Ειδικότερα προχωράνε για
σύναψη σύµβασης τα υποέργα
«Αστυνοµικά Αυτοκίνητα» και «Μοτοσικλέτες (∆ίκυκλες)», αρχικού προϋπολογισµού 625.000 ευρώ και
100.000 ευρώ αντίστοιχα.
«Σε µια δύσκολη στιγµή για τη χώρα, στηρίζουµε την Τροχαία της
Θεσσαλίας, αναβαθµίζουµε τον εξοπλισµό της και ενισχύουµε το αίσθη-

µα ασφάλειας του πολίτη. Στόχος
του έργου αυτού είναι η ποιοτική και
ποσοτική αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών µε θετικά αποτε-

λέσµατα στην οδική ασφάλεια και τη
µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων»
τόνισε ο κ. Αγοραστός σε δηλώσεις
του. Συγκεκριµένα υπογράφηκε από

τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας η
προέγκριση συµβασιοποίησης της
Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής
Θεσσαλίας προς τον κύριο και φορέα υλοποίησης των δύο υποέργων,
που είναι το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη -Αρχηγείο Ελληνικής
Αστυνοµίας. Μετά την έγκριση αυτή,
προχωράνε οι διαδικασίες σύναψης
συµβάσεων µεταξύ Υπουργείου και
αναδειχθέντων αναδόχων στους σχετικούς διαγωνισµούς. Τα υπόλοιπα
προς προµήθεια είδη του συνολικού
έργου, βρίσκονται στη διαδικασία
ανάδειξης αναδόχου.
Το ποσό της προς υπογραφή σύµβασης για τα αστυνοµικά αυτοκίνητα
είναι συνολικού κόστους 433.269,25
ευρώ και αφορά στην προµήθεια 25
περιπολικών για τις υπηρεσίες Τροχαίας Περιφέρειας Θεσσαλίας, µε
στόχο την παροχή οδικής ασφάλειας

στο οδικό της δίκτυο. Τα οχήµατα είναι καινούργια, σύγχρονης κατασκευής, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και κατάλληλα διαµορφωµένα
για αστυνοµικά αυτοκίνητα, εφοδιασµένα µε συσκευή ασυρµάτου επικοινωνίας, ενώ φέρουν φωτεινή και
ηχητική σήµανση.
Το ποσό της προς υπογραφή σύµβασης για τις δίκυκλες µοτοσικλέτες
είναι συνολικού κόστους 89.984,50
ευρώ και αφορά στην προµήθεια 10
µοτοσικλετών για τις υπηρεσίες Τροχαίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Οι προς προµήθεια δίκυκλες µοτοσικλέτες είναι καινούργιες, πρόσφατης κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας, ιδιαίτερα ενισχυµένες για
αστυνοµική χρήση, φέρουσες συσκευή ασυρµάτου επικοινωνίας, επιπλέον φωτισµό και βάση για ποµποδέκτη δικύκλων.

ΤΟΝΙΣΕ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ

Ρ. Κοµήτσας: «Πιστεύω ότι δίνω τον καλύτερο εαυτό µου...»

Ε

κφράζοντας εµµέσως πλην
σαφώς, την επιθυµία του
για συνέχεια της θητείας
του, στην υπηρεσία του ∆ήµου Κιλελέρ, αναφερόµενος στις δηµοτικές εκλογές του 2014, ο δήµαρχος
του ∆ήµου Κιλελέρ, κ. Ρίζος Κοµήτσας, µίλησε χθες στα µέλη της δηµοτικής παράταξης που ηγείται,
«Ανεξάρτητη Κίνηση Ενεργών Πολιτών», παρουσιάζοντας απολογισµό του έργου που έγινε µέχρι σήµερα, στον ∆ήµο.
Κατά την ολοµέλεια της δηµοτικής
παράταξης, που πραγµατοποιήθηκε
στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στη Νίκαια, ο κ. Κοµήτσας,
επεσήµανε µεταξύ άλλων ότι: «Για
µας δεν υπάρχει προεκλογική περίοδος, γιατί αγωνιζόµαστε, καθηµερινά, να είµαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις µας και να υλοποιούµε όσο γίνεται περισσότερα από αυτά που
σχεδιάζουµε για τον ∆ήµο µας, µε
βάση τις οικονοµικές µας δυνατότητες, χωρίς πολλά λόγια και υποσχέσεις που δεν µπορούν να υλοποιηθούν.
∆εν έχουµε τίποτα προσωπικό µε
κανένα πρόσωπο, οι αρχές και οι
αξίες µας έχουν όµως τεράστια διαφορά από τα όσα άλλοι πρεσβεύουν
για τον ∆ήµο µας. Και στους δύσκολους καιρούς που ζούµε, εµείς έχουµε αποδείξει ότι µπορούµε να διαχειριστούµε οποιαδήποτε πρόκληση,

για το καλό των χωριών µας και όλων
των συµπολιτών µας».
Όσο αφορά στα οικονοµικά στοιχεία, τόνισε µεταξύ άλλων ότι, κατάφεραν να κλείσουν την «ψαλίδα» του
δανείου, των 4 εκατ. ευρώ, τα οποία
πήρε «προίκα» από τους πρώην Καποδιστριακούς ∆ήµους και συγκεκριµένα τόνισε: «∆εν αποκλείεται στο
τέλος του χρόνου να έχουµε σχεδόν
µηδενίσει τα χρέη µας.
Με δικούς µας πόρους και µε τα
2 εκατ. ευρώ που πήραµε από το
Τ.Π.& ∆. µε προνοµιακούς όρους,
έχουµε καλύψει το µεγαλύτερο µέρος παλαιών οφειλών του ∆ήµου
προς τους εργολάβους και τους
προµηθευτές. Επίσης, όσον αφορά
τις τρέχουσες υποχρεώσεις µας,
πρέπει να σας πω ότι µπορούµε και

ανταποκρινόµαστε άµεσα σε αυτές
µε ανώτερο όριο καθυστέρησης
τους 3 µήνες, κάτι που λίγοι δήµοι
µπορούν σήµερα να κάνουν.
Αυτή η συνετή και συνεπής διαχείριση των οικονοµικών του ∆ήµου,
µας επιτρέπει, φίλες και φίλοι, να διαθέτουµε τα χρήµατα που µας έρχονται από τη Σ.Α.Τ.Α. αποκλειστικά και
µόνο για έργα και παρεµβάσεις στα
χωριά µας µε προφανή τα οφέλη για
όλο τον κόσµο».
Για τη διοικητική οργάνωση του
∆ήµου ανέφερε µεταξύ άλλων: «Τεράστια ήταν η πρόκληση σε σχέση
µε τη διοικητική και λειτουργική οργάνωση του νέου ∆ήµου Κιλελέρ,
ώστε να µπορούµε να παρέχουµε τις
καλύτερες δυνατές υπηρεσίες σε
όλους τους δηµότες µας, στην έδρα

του ∆ήµου, αλλά και σε κάθε ∆ηµοτική Ενότητα. Αυτός ήταν ο πρωταρχικός µας στόχος και µε αυτόν ως
γνώµονα στελεχώθηκαν η Οικονοµική και η Τεχνική Υπηρεσία, τα Τµήµατα Προµηθειών και Προσωπικού,
το ∆ηµοτολόγιο, το Ληξιαρχείο, το
Πρωτόκολλο, το Γραφείο Κίνησης, η
Γεωτεχνική Υπηρεσία, η Υπηρεσία
Καθαριότητας και Πρασίνου, τα
Κ.Ε.Π., η Πολεοδοµία, που πλέον
εξυπηρετείται από υπαλλήλους του
∆ήµου µας, το Γραφείο Έκδοσης
Αδειών Καταστηµάτων, οι Υπηρεσίες
του Πολιτιστικού Οργανισµού και της
Κοινωφελούς Επιχείρησης, όπως και
όλα τα υπόλοιπα τµήµατα του ∆ήµου
Κιλελέρ.
Η Τεχνική µας Υπηρεσία, αν και
έχει ελλείψεις σε προσωπικό (όπως
ξέρετε, δεν µπορούµε να προσλάβουµε νέους υπαλλήλους ελέω µνηµονίου), βρίσκεται σε πολύ καλό λειτουργικό επίπεδο και εξυπηρετεί καθηµερινά πολύ κόσµο.
Έχει καταφέρει να ανταποκρίνεται
στις πολλές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις ανάγκες για µικροπαρεµβάσεις σε όλο το εύρος του
∆ήµου, για τη σύνταξη µελετών για
έργα του Τεχνικού µας Προγράµµατος αλλά και για την ωρίµανση προτάσεων που αφορούν έργα τα οποία
καταθέτουµε προς χρηµατοδότηση
από το ΕΣΠΑ.
Στο κοµµάτι της καθαριότητας και

του πρασίνου, αφού ξεπεράστηκαν
κάποια προβλήµατα που είχαµε το
πρώτο εξάµηνο του 2011, πλέον βρισκόµαστε σε άριστο επίπεδο. Όλοι
παραδέχονται ότι οι υπηρεσίες Καθαριότητας και περιποίησης των κοινόχρηστων χώρων είναι σαφώς ανώτερες από εκείνες των παλιών, «καποδιστριακών» ∆ήµων.
Θα πρέπει να ξέρετε, ότι η θητεία
που διερχόµαστε είναι εξαιρετικά δύσκολη και άχαρη για όλους τους αιρετούς, ιδιαίτερα, όµως, για εκείνους
που εκλέχθηκαν για πρώτη φορά. Οι
δυνατότητες έργων και παρεµβάσεων είναι περιορισµένες, λόγω της
υποχρηµατοδότησής µας από το
κράτος. Εµείς, καταφέραµε όµως να
κλείσουµε τις εκκρεµότητες του παρελθόντος και να βάλουµε θεµέλια
για την πρόοδο του ∆ήµου µας και
τα επόµενα χρόνια µε κινήσεις και
παρεµβάσεις ουσίας.
Προσωπικά, θέλω να σας πω ότι
δεν υπάρχει µέρα που να περάσει δίχως να σκεφτώ τι µπορούµε να κάνουµε για να βελτιώσουµε τον ∆ήµο
µας, συνολικά, αλλά και κάθε χωριό
µας, ξεχωριστά. Πιστεύω ότι δίνω
τον καλύτερο εαυτό µου έχοντας τον
∆ήµο Κιλελέρ σε υψηλό επίπεδο µε
συνεχή παρουσία και λόγο σε όλα τα
θέµατα, τοπικού και γενικότερου ενδιαφέροντος, και ιδιαίτερα στα αγροτικά όπου είµαστε πρώτοι µε τον
δεύτερο πολύ µακριά µας».

∆ΙΗΜΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

ΖΗΤΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Κατανόηση, οργάνωση και συνεργασία

Λήψη έκτακτων µέτρων για τον καύσωνα

∆ιήµερη επιµόρφωση εκπαιδευτικών µε
θέµα την «εκπαίδευση παιδιών µε αυτισµό»
πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα στο αµφιθέατρο των 4ου και 30ού ∆ηµοτικών Σχολείων
Λάρισας µε πρωτοβουλία της Σχολικής
Συµβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Κ. Τσιόπα.
Στον χαιρετισµό της, η Περιφερειακή ∆ιευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Βασιλική Ζιάκα, µεταξύ άλλων, ανέφερε ότι «η
πλούσια έρευνα για τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά και τις γνωστικές λειτουργίες
των παιδιών µε αυτισµό αναδεικνύει τις ιδιαιτερότητές τους σε σχέση µε τα παιδιά µε
τυπική ανάπτυξη και αναγνωρίζει τη συµβολή της ειδικής αγωγής στην εκπαιδευτική
αντιµετώπιση αυτών των παιδιών» για να
καταλήξει σηµειώνοντας ότι η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση υλοποιεί σχετικό πρόγραµµα µε θέµα την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέµατα αυτισµού.
Η επιµορφωτική δράση πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε τον Σύλλογο Γονέων Κηδεµόνων και Φίλων Ατόµων µε Αυτισµό Ν. Λάρισας, µε την πρόεδρο του Συλλόγου Ερη Καλογεροπούλου, να απευθύνει
χαιρετισµό.
Η Σχολική Σύµβουλος Κυρατσώ Τσιόπα,
προλογίζοντας µεταξύ άλλων, αναφέρθηκε
στους λόγους που επέβαλαν την επιµορωτική συνάντηση τονίζοντας µεταξύ άλλων
«την αναγκαιότητα για συνεχή επιµόρφωση
των εκπαιδευτικών σε αποτελεσµατικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές
για µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγ-

κες. Την ικανοποίηση των αναγκών των επιµορφούµενων, τον αυξανόµενο πληθυσµό
µαθητών µε διαταραχές αυτιστικού φάσµατος που φοιτούν στα ειδικά και στα γενικά
σχολεία. Την ανοµοιογένεια στο επίπεδο
ικανοτήτων των παιδιών µε αυτισµό σε πολλές περιοχές της ανάπτυξης που κάνει το
εκπαιδευτικό έργο πιο απαιτητικό και την
ανάδειξη πολλών και διαφορετικών διδακτικών προσεγγίσεων και διδακτικών στρατηγικών στην εκπαίδευση των παιδιών µε
Αυτισµό και στην αξιοποίησή τους ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας».
«Όταν η επιµόρφωση συνάδει µε τη διε-

ρεύνηση και καταγραφή των αναγκών των
συµµετεχόντων, την ενεργητική εµπλοκή
τους και τη συνεργασία των φορέων τα
αποτελέσµατα είναι εντυπωσιακά», κατέληξε η κ. Τσιόπα.
Η επίκουρη καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τµήµα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και ειδική σε θέµατα αυτισµού Σοφία Μαυροπούλου, απάντησε στις
ερωτήσεις που οι συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί είχαν καταθέσει ηλεκτρονικά. Επίσης,
ανέλυσε τις εκθέσεις των εκπαιδευτικών
για µαθητές µε αυτισµό που υποστηρίζουν
ή υποστήριξαν, και είχαν υποβληθεί ώστε

να λάβουν ανατροφοδότηση στη διάρκεια
της επιµόρφωσης. Η κ. Μαυροπούλου έδωσε έµφαση στην προσεκτική παρατήρηση
του µαθητή στο Αυτιστικό Φάσµα, την καταγραφή των κατεκτηµένων και αναδυόµενων δεξιοτήτων και δυσκολιών του και στη
στοχοθεσία προκειµένου να εκπονηθεί εκείνο το Ειδικό Εξατοµικευµένο Πρόγραµµα
(ΕΕΠ), το οποίο θα ανταποκρίνεται στις
ανάγκες του κάθε µαθητή. Επίσης ανέφερε
ότι στην εκπαίδευση των παιδιών µε αυτισµό καθοριστικός µπορεί να είναι ο ρόλος
ενός επιπλέον συνάδελφου εκπαιδευτικού
Ειδικής Αγωγής στην τάξη αλλά και η µεσολάβηση συνοµηλίκων συµµαθητών.
Το περιεχόµενο του προγράµµατος του
σεµιναρίου διαµορφώθηκε από τις καταγεγραµµένες ανάγκες και τα προβλήµατα που
οι συµµετέχοντες αντιµετωπίζουν καθηµερινά στην τάξη και αφορούσε την κατανόηση του Αυτισµού, την οργάνωση της διδασκαλίας – συνεργατικές πρακτικές, διαχείριση συµπεριφοράς και συναισθηµάτων,
τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων – συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων .
Όπως σηµειώνεται από τους διοργανωτές, «η επιτυχία αυτής της εκπαιδευτικής
παρέµβασης, που έγινε µε τη συµµετοχή
370 επιµορφούµενων, διαφορετικών ειδικοτήτων όλων των βαθµίδων από όλη τη
Θεσσαλία, έγκειται στη δυναµική της ανατροφοδότησης που δόθηκε, για την αξιοποίηση στη συνέχεια του περιεχοµένου της
επιµόρφωσης στο πραγµατικό περιβάλλον
της σχολικής τάξης».

* Καλεί εργαζόµενους και σωµατεία να τα απαιτήσουν
Την ενεργοποίηση των σωµατείων αλλά
και των εργαζοµένων ώστε να απαιτήσουν
τη λήψη µέτρων για τον καύσωνα ζητά µε
ανακοίνωση του το Εργατικό Κέντρο Λάρισας επισηµαίνοντας ότι χιλιάδες εργαζόµενοι βρίσκονται αντιµέτωποι µε αφόρητα υψηλές συνθήκες κατά τη διάρκεια της εργασίας.
Συγκεκριµένα το Ε.Κ.Λ. αναφέρει µεταξύ
άλλων:
Οι µέρες του καύσωνα αποτελούν ένα
ακόµα καµπανάκι κινδύνου για την εργατική
τάξη. Εκατοντάδες χιλιάδες εργατοϋπάλληλοι βρίσκονται αντιµέτωποι µε εργασιακούς
χώρους-καµίνια, πραγµατικά κολαστήρια.
Αυτό αφορά και ανοιχτούς χώρους (εργοτάξια, κτλ), όπου υπάρχει άµεση έκθεση
στον ήλιο, αλλά και κλειστούς χώρους, όπου
είτε λόγω κατασκευής (µη επαρκής αερισµός, υπόγεια, θερµοκήπια, µεταλλική σκεπή, κτλ), είτε λόγω εργασιακών παραγόντων
(π.χ. λειτουργία µηχανών) οι συνθήκες εργασίας θα είναι ανυπόφορες και εξοντωτικές. Σε όλους αυτούς τους χώρους υποχρεώνονται οι εργαζόµενοι να δουλέψουν µέχρι
τελικής πτώσης, στο όνοµα της συνέχισης
της παραγωγής, των προθεσµιών για την παράδοση των εµπορευµάτων, της «εξυπηρέτησης του πελάτη», της «ανταγωνιστικότητας». Το ΕΚΝΛ θεωρεί ότι είναι στο χέρι µας,
στο χέρι των σωµατείων να απαιτήσουν και
να επιβάλλουν ουσιαστικά µέτρα προστα-

σίας της υγείας των εργαζοµένων. Χρειάζεται να απαιτήσουµε:
1. Άµεση διακοπή όλων των υπαίθριων εργασιών όταν η θερµοκρασία ξεπεράσει τους
38ο C. Πλήρης καταβολή του µεροκάµατου
χωρίς καµία περικοπή. (Θυµίζουµε ότι η διακοπή αυτή των εργασιών προβλέπεται ήδη
ρητά στη συλλογική σύµβαση εργατοτεχνιτών οικοδοµών και συναφών κλάδων).
2. Άµεση διακοπή όλων των εργασιών
όταν η θερµοκρασία ξεπεράσει τους 38ο C
σε ιδιαίτερα επιβαρηµένους θερµικά χώρους
(γιαπιά, µηχανοστάσια, χυτήρια, ναυπηγικές
εργασίες, υαλουργίες, µηχανουργεία, θερµοκήπια, κτλ). Πλήρης καταβολή του µεροκάµατου χωρίς καµία περικοπή.
3. Περιορισµός άλλων βαριών εργασιών
όταν οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας δηµιουργούν ασφυκτικές συνθήκες.
4. Αποχή από την εργασία, όταν επικρατούν συνθήκες καύσωνα, των εργαζοµένων
που εντάσσονται σε οµάδες υψηλού κινδύνου (καρδιοπαθείς, πνευµονοπαθείς, διαβητικοί, νεφροπαθείς, εγκυµονούσες, κτλ).
Πλήρης καταβολή του µεροκάµατου.
5. Ύπαρξη διαλειµµάτων κατάλληλης
διάρκειας για τη µείωση της θερµικής καταπόνησης των εργαζοµένων.
6. ∆ηµιουργία κατάλληλων κλιµατισµένων
χώρων διαλείµµατος για την ανάπαυση των
εργαζοµένων.
7. ∆ιάθεση σε συνεχή βάση στους εργα-

ζόµενους πόσιµου δροσερού νερού κοντά
στον χώρο εργασίας τους.
8. Ύπαρξη και λειτουργία κλιµατισµού
στους χώρους εργασίας όπου αυτό είναι εφικτό. (Σηµειώνουµε ότι πολλές φορές η εργοδοσία, για να αποφύγει το κόστος της εγκατάστασης κλιµατιστικών, προφασίζεται ότι
η λειτουργία τους δεν είναι συµβατή µε την
παραγωγική διαδικασία).
9. Επαρκής γενικός εξαερισµός σε όλους
τους χώρους εργασίας µε εγκατάσταση ανεµιστήρων στα ψηλά σηµεία των αιθουσών
και αερισµός µε φυγοκεντρικούς ανεµιστήρες.
10. Επαρκής ανανέωση του αέρα των εργασιακών χώρων µε προσαγωγή νωπού αέρα και ταυτόχρονη απαγωγή του αέρα του
χώρου εργασίας.
11. Απαγωγή των ρύπων και του θερµού
αέρα όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πηγή
τους.
12. Μόνωση των πηγών θερµότητας (µεγάλων µηχανών, κτλ).
13. Θερµοµόνωση της πλάκας ή στέγης.
Τα µέτρα αυτά αποτελούν µια ελάχιστη
προστασία των εργαζοµένων απέναντι στις
συνθήκες καύσωνα. Αποτελούν, καταλήγει
η ανακοίνωση, ζήτηµα αντιπαράθεσης µε
τους κεφαλαιοκράτες που, µε την τροµοκρατία ή µε το καλόπιασµα, προσπαθούν σε
κάθε περίπτωση να αποφύγουν να τα πάρουν...».

