
ΠPΩΪNA NEA ΤΡΙΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016                                                                     Σελίδα 11

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις 

Σπουδαία διάκριση του 4ου Λυκείου Λαμίας
Με ιδιαίτερη επιτυχία το 4ο 
Λύκειο Λαμίας, εκπροσώ-
πησε (για 3η φορά) τη Φθι-

ώτιδα, στον Πανελλήνιο Δι-
αγωνισμό της Αθήνας, που 
διοργάνωσε η Πανελλήνια 
Ένωση Κέντρων Φυσικών 
Επιστημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.).

Συγκεκριμένα κατέλαβε την 
8η θέση μεταξύ 49 Λυκεί-
ων από τη Νότια Ελλάδα. 

Την ομάδα αποτελούσαν 
οι μαθητές της Β' Τάξης: 
Γιώργος Αρβανιτάκης, Ελπι-
δοφόρος Τσερπέλης, Θεμι-
στοκλής Χαντζής.

Από τον Πανελλήνιο αυτό 
διαγωνισμό επιλέχθηκε το 
ένα (ΓΕΛ Κολλεγίου Αθη-

νών) εκ των δύο ΓΕΛ που 
θα μετέχουν στην Ευρω-
παϊκή Ολυμπιάδα 2016, 
στο Tartu της Εσθονίας 
(7”14/5/2016).

«Γιατί ενώ περικόπτονται άγρια συντάξεις
 και μισθοί, δεν φορολογούνται οι 

εταιρείες διαδικτυακού στοιχήματος;», 
ερωτά την Κομισιόν ο ευρωβουλευτής 

της ΛΑΕ Ν. Χουντής
ΑΠΕ
Ερώτηση προς την Κομισιόν για την απώλεια εσόδων από τη μη φορολόγηση του διαδικτυακού 
στοιχήματος και την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου, κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της Λα-
ϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής.
Ο Νίκος Χουντής, αναφέρει ότι δεκάδες εταιρείες διαδικτυακού στοιχήματος φοροαποφεύγουν, 
αφού «μέχρι σήμερα οι κυβερνήσεις δεν φρόντισαν για την μετατροπή των προσωρινών αδειών 
σε μόνιμες, με αποτέλεσμα τεράστιες απώλειες φορολογικών εσόδων» και χαρακτηρίζει σκάν-
δαλο ότι «τα έτη 2012, 2013, 2014 εισπράχθηκαν φόροι μόλις 63.724 ευρώ, ενώ ο τζίρος 
του παράνομου τζόγου φτάνει τα 6 δισ. ετησίως, με απώλεια δημοσίων εσόδων 1,5 δισ. ευρώ 
σε ετήσια βάση».
Κατηγορεί δε την Κομισιόν ότι ενώ οι Έλληνες πολίτες υπερφορολογούνται, έχουν περικοπεί 
δημόσιες δαπάνες, μισθοί, συντάξεις, και αναζητούνται εναγωνίως ισοδύναμα για να μην προ-
χωρήσουν επιπλέον περικοπές σε κοινωνικές παροχές, «δεν έχει ζητήσει όλα αυτά τα χρόνια, 
ως μέλος των θεσμών, από τις ελληνικές κυβερνήσεις την ρύθμιση της εν λόγω αγοράς για 
την ουσιαστική φορολόγηση των εταιρειών διαδικτυακού στοιχήματος και την καταπολέμηση του 
παράνομου τζόγου».
Καταλήγοντας, ο ευρωβουλευτής της ΛΑΕ ερωτά την Επιτροπή:
1. Γιατί δεν έχει ζητήσει όλα αυτά τα χρόνια, ως μέλος των θεσμών, από τις εκάστοτε 
ελληνικές κυβερνήσεις τη ρύθμιση της εν λόγω αγοράς για την ουσιαστική φορολόγηση των 
εταιρειών και την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου;
2. Δεν αποτελεί ουσιαστική παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας η διαφορετική αντι-
μετώπιση και φορολόγηση εταιριών που δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο και οι τεράστιες 
απώλειες σε ΦΠΑ;
3. Υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές φορολόγησης του διαδικτυακού στοιχήματος; Ποια κρά-
τη-μέλη έχουν αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα την φορολόγηση του;»

Σκοπός του διαγωνισμού 
είναι η προώθηση της 
πειραματικής διδασκαλί-
ας των Φυσικών Επιστη-
μών στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση, καθώς και 
η ουσιαστική ενασχόλη-
ση των μαθητών με την 
επιστημονική μεθοδολογία 
για την επίλυση πραγμα-
τικών προβλημάτων από 
την καθημερινή ζωή.
Ο διαγωνισμός στην Ευ-
ρωπαϊκή Ολυμπιάδα είναι 
αποκλειστικά πειραματι-
κός και αφορά μαθητές 
της Β' τάξης Λυκείων 
(ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ).

Το περιεχόμενο της ύλης, 
στην οποία θα διαγω-
νισθούν οι μαθητές, το 
καθορίζει η διοικούσα 
επιτροπή της EUSO και 
πρέπει να αποτελεί μέ-
ρος από την ύλη που δι-
δάσκονται οι μαθητές σε 

όλες τις συμμετέχουσες 
χώρες.
Η 14η Ευρωπαϊκή Ολυ-
μπιάδα Επιστημών διοργα-
νώνεται από την European 
Union Science Olympiad 
(EUSO), που δημιουργήθη-
κε το 2002, με πρωτο-
βουλία του Υπουργού Παι-
δείας της Ιρλανδίας και 
την έγκριση του Συμβου-
λίου Υπουργών Παιδείας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Διοικούσα Επιτροπή της 
EUSO έχει αναθέσει την 
διαδικασία επιλογής των 
Ελληνικών Ομάδων στο 
επιστημονικό σωματείο 
ΠΑΝΕΚΦΕ.

*** Την προετοιμασία της 
ομάδας είχαν αναλάβει οι 
καθηγητές του 4ου ΓΕΛ 
Λαμίας: Σακελλάρης Αλέξ., 
Τσιτσιμπής Βασ., Φυσικοί, 
Παπαρούνη Φωτ., Χημικός, 
Καγκαρά Μαρ., Βιολόγος.

ΑΠΕ
Έξι περιπτώσεις διαδικτυ-
ακής απάτης από 41χρο-
νη και 35χρονο Πακιστανό 
ήρθαν στο φως μετά από 
έρευνα της Διεύθυνσης Δί-
ωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή-
ματος.

Όπως προέκυψε, οι δρά-
στες εξαπατούσαν κατ” 
εξακολούθηση ανυποψία-
στους πολίτες, αναρτώντας 
αγγελίες για πώληση οχη-
μάτων μέσω διαδικτυακών 
σελίδων. Ειδικότερα, αναρ-
τούσαν σε διάφορους ιστό-
τοπους αγγελίες πώλησης 
εικονικών αυτοκινήτων και 
μοτοσικλετών και στη συ-
νέχεια έπειθαν τους ενδια-
φερόμενους να καταβάλουν 
σε τραπεζικό λογαριασμό 
της 41χρονης διάφορα 
χρηματικά ποσά, ως προκα-

ταβολή.
Στο πλαίσιο διερεύνησης 
της υπόθεσης, διενεργήθη-
κε από τη Δίωξη Ηλεκτρο-
νικού Εγκλήματος ψηφιακή 
έρευνα και ακολούθησε αλ-
ληλογραφία με τους αρμό-
διους παρόχους υπηρεσιών 
Διαδικτύου και τηλεπικοι-
νωνιών, καθώς και με τη 
συγκεκριμένη Τράπεζα.
Από την αστυνομική και 
ψηφιακή αυτή έρευνα και 
τις απαντήσεις των παρό-
χων και του Τραπεζικού 
Ιδρύματος, προέκυψε η 
εμπλοκή των δύο αυτών 
ατόμων στην υπόθεση.
Κλιμάκιο αστυνομικών 
πραγματοποίησε έρευνα 
στο σπίτι της 41χρονης 
στην Κόρινθο, όπου ταυτο-
ποιηθηκε η παράνομη δρά-
ση της. Εκεί βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν πέντε κάρ-

τες sim, κάρτα microSD, 
δύο κινητά τηλέφωνα, 
Tablet, δύο κάρτες με τους 
κωδικούς PIN και PUK εκ 
των οποίων η μία ανήκει σε 
μία από τις πέντε κάρτες 
sim που βρέθηκαν, καθώς 
και 1.400 ευρώ.
Τα κατασχεθέντα αυτά πει-
στήρια θα σταλούν στη Δι-
εύθυνση Εγκληματολογικών 
Ερευνών για εργαστηριακές 
εξετάσεις.

Η δικογραφία τακτικής δια-
δικασίας που σχηματίστηκε, 
για απάτη μέσω Διαδικτύου, 
θα υποβληθεί στην αρμόδια 
εισαγγελική Αρχή.
Η Αστυνομία αναζητά τον 
35χρονο (πληροφορίες 
τον ήθελαν στην Κω), ενώ 
ερευνά πιθανή συμμετοχή 
των δύο δραστών και σε 
άλλες συναφείς πράξεις.

Εισέπρατταν προκαταβολές
Εξαπατούσαν με 

διαδικτυακές αγγελίες 
πώλησης εικονικών 

οχημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ. 

ΔΑΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.ΦΘ/ΔΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 22-01-2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:249/10226

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ»

Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις του αρθ. 
14 του Ν.998/79, εκδόθηκε η αριθ. 
114/5936/22-01-2016 πράξη χα-
ρακτηρισμού της Υπηρεσίας μας, 
για έκταση συνολικού εμβαδού 
12.386,35 τ.μ., που βρίσκεται στη 
θέση: «Κυδωνιά ή Καλογερικό ή 
Κουρκουράς» της Δ.Κ. Αταλάντης 
και της Τ.Κ. Κυπαρισσίου, ΔΕ Αταλά-
ντης, του Δήμου Λοκρών, Περιφερει-
ακής Ενότητας Φθιώτιδας, σύμφωνα 
με την οποία χαρακτηρίζεται ως εξής: 
α)Τα Τμήματα 01 (Α-Μ-Β-11-43-42-
41-40-40Α-Ρ-Α) εμβαδού 2.800,00 
τ.μ. & 02 (Β-29-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-43-
11-Β)- εμβαδού 5.400,00 τ.μ., της 
εξεταζόμενης έκτασης, συνολικού 
εμβαδού 8.200,00 τ.μ., ως εκτάσεις, 
οποίες δεν υπάγονται καθ’ οιονδήπο-
τε τρόπο στις δ/ξεις της Δασικής Νο-
μοθεσίας και μπορούν να διαθέτουν 
για χρήση, συναφή προς το σκοπό 
της παραχώρησης, σύμφωνα με τις 
δ/ξεις της παρ. 6 του άρθρου 43, του 
Ν.4280/2014 (159Α’) και σύμφωνα 
με την αριθ. οικ. 118777/7350/18-
12-2014 δ/γη ΥΠΕΝ «Οδηγίες για 
την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 
43 του Ν.4280/2014 » β) Το τμήμα 
03 (40-41-42-43-Ι-β-46-33-34-35-
36-37-38-39-40)-εμβαδού 4.186,35 

τ.μ., ως μη δασικού χαρακτήρα έκτα-
ση, κατά την έννοια των δ/ξεων της 
παρ. 6 περίπτωση α, του άρθρου 3 
του Ν.998/1979, όπως αυτή αντικα-
ταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 
32 του Ν.4280/2014 (ΦΕΚ-159 Α’), 
μη υπαγόμενη στις διατάξεις της Δα-
σικής Νομοθεσίας.
Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρ-
ρήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 
4 του άρθρου 14 του Ν.998/1979, 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
34 του Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159 Α’), 
ενώπιον της κατά το άρθρο 10, παρ. 
3 του Ν.998/1979, όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 
33 του Ν. 4280/2014, Επιτροπής 
Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων 
(Ε.Ε.Δ.Α.) ΠΕ Φθιώτιδας, που έχει 
έδρα στη Λαμία, από κάθε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο 
συμφέρον, εντός προθεσμίας εξήντα 
(60) ημερών από της κατά τα ανω-
τέρω επιδόσεως και κοινοποιήσε-
ως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από 
την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό 
τόπο, κατόπιν καταβολής παραβό-
λου, όπως ορίζεται στην με αριθ. 
117679/7182/11-12-2014 ΚΥΑ των 
Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας & Κλιματικής αλ-
λαγής και Οικονομικών (ΦΕΚ 3473/
τ.Β’/23-12-2014).
Αντίτυπο της παρούσης πράξης, συνο-
δευόμενο με τοπογραφικό διάγραμ-
μα αποστέλλεται για να αναρτηθεί επί 
ένα (1) μήνα στο Δήμο Λοκρών (Δ.Κ. 
Αταλάντης & Τ.Κ. Κυπαρισσίου), της 
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.
Η παρούσα πράξη επίσης αναρτάται 
στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμ-
ματος Διαύγεια, για την απόκτηση 
μοναδικού Αριθμού Διαδικτυακής 
Ανάρτησης (ΑΔΑ: 714ΘΟΡ10-ΞΛ5).

Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ
Δασολόγος με Β’ βαθμό

Ο Γ. Καμίνης υπέγραψε 
συμβολικά σύμφωνο 

συμβίωσης ομόφυλου 
ζευγαριού

ΑΠΕ
Το πρώτο σύμφωνο συμβίωσης ομόφυλου ζευγαριού 
υπέγραψε συμβολικά σήμερα, Δευτέρα, ο δήμαρχος 
Αθηναίων Γιώργος Καμίνης.
Σε tweet του ο δήμαρχος ανέφερε: «Υπέγραψα πριν 
από λίγο το 1ο Σύμφωνο Συμβίωσης ομόφυλου ζευγα-
ριού. Σημαντική μέρα για τα δικαιώματα στη χώρα μας».
Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από τον Δήμο ΑΘηναίων 
αναφέρειται: «Το πρώτο Σύμφωνο Συμβίωσης μεταξύ 
ομόφυλου ζευγαριού υπέγραψε ο δήμαρχος Αθηναίων 
κ. Γιώργος Καμίνης. Όπως είχε δημοσίως δεσμευθεί, ο 
δήμαρχος Αθηναίων υπογράφει συμβολικά τη ληξιαρχική 
πράξη [...]».
Ο κ. Καμίνης σημείωσε πως «η σημερινή, πρώτη ημέρα 
εφαρμογής του νόμου, είναι σημαντική για τα δικαιώμα-
τα στη χώρα μας και την εναρμόνισή της με τη διεθνή 
πραγματικότητα». Το σύμφωνο συμβίωσης για ομόφυλα 
ζευγάρια θεσμοθετήθηκε από την ελληνική Βουλή τον 
περασμένο Δεκέμβριο.
Η νομοθεσία προβλέπει την αναγνώριση οικογενειακών 
σχέσεων στα ομόφυλα ζευγάρια, όπως ακριβώς συμβαί-
νει και με τα ετερόφυλα.
Επίσης, με υπουργική απόφαση δίνεται η δυνατότητα 
στα ομόφυλα ζευγάρια να έχουν κληρονομικά, ασφα-
λιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα ο ένας από τον 
άλλο, ενώ θα έχουν και όλα τα δικαιώματα που απολαμ-
βάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι.
Ο νόμος δεν προβλέπει δυνατότητα υιοθεσίας ή πολιτι-
κού γάμου για ομόφυλα ζευγάρια.


