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ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ

Σ
αρωτικές αλλαγές που ανοί-
γουν το δρόμο για τη δη-
μιουργία της ΑΧΕΠΑ του 
μέλλοντος στη ΝΝΟ δρο-

μολογούνται μετά την ψηφοφορία 
που έγινε την Τετάρτη το βράδυ 
στο οίκημα της ΑΧΕΠΑ και στην 
οποία πήραν μέρος περισσότερα 
από 200 μέλη του οργανισμού. 
Ανάμεσα στις σημαντικές αλλαγές 
που αναμένεται να ολοκληρωθούν 
και ως προς το τυπικό τους μέρος, 
εν ευθέτω χρόνω, στο προσεχές 
διάστημα, είναι η αλλαγή της μορ-
φής του Οργανισμού που θα γίνει 
Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης. Ο 
νέος σχεδιασμός που περιλαμβάνει 
σημαντικές αλλαγές του καταστατι-
κού επικυρώθηκε πανηγυρικά με το 
θριαμβευτικό ποσοστό του 92 τοις 

εκατό των ψηφισάντων. Όπως δή-
λωσε αποκλειστικά στον «Κόσμο» 
ο πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, κ. 
Γιάννης Καλλιμάνης «Μετά το αποτέ-
λεσμα των σημερινών εκλογών ξεκινάει 
το νοικοκύρεμα της ΑΧΕΠΑ. Εξασφα-
λίζουμε την περιουσία και την ανε-
ξαρτησία των τμημάτων και ανοίγει ο 
δρόμος έτσι ώστε να μπορεί κάθε τμή-
μα να έχει την περιουσία του και να 
επικεντρώνεται στον τομέα ενδιαφέρο-
ντος του. Επίσης όλοι θα υπάγονται σε 
ένα κοινό καταστατικό, πράγμα που θα 
επιτρέψει στον οργανισμό να λαμβάνει 
και να υλοποιεί αποφάσεις με βάση τις 
σύγχρονες ανάγκες. Το «Γραντ Λοτζ» 
αναβαθμίζεται και αναλαμβάνει την δι-
οίκηση σε όλη την πολιτεία.  Επιπλέον 
οι εσωτερικοί κανονισμοί της οργάνω-
σης θα αλλάξουν πολύ πιο εύκολα και 

θα προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε 
πολιτείας με σύγχρονο τρόπο και με 
σεβασμό στις δημοκρατικές πλειοψη-
φίες». Ο κ. Καλλιμάνης αναφέρθηκε 
και σε όσους δεν ψήφισαν τις αλλα-
γές «Είχαμε ένα καταστατικό που δεν 
είχε αλλάξει εδώ και 50- 60 χρόνια, 
δεν είχε προσαρμοστεί στις ανάγκες 
του σύγχρονου κόσμου. Σήμερα αρ-
χίζει μια καινούργια περίοδος για την 
ΑΧΕΠΑ. Τιμούμε με σεβασμό όλους 
όσους έχουν προσφέρει στον Οργανι-
σμό κατά το παρελθόν και το παρόν. Η 
πλειοψηφία μίλησε αλλά την ίδια στιγ-
μή η αγκαλιά της ΑΧΕΠΑ είναι ανοι-
χτή σε όλους όσους δεν εγκλωβίζονται 
σε μια στείρα και ανήθικη κριτική από 
αντίδραση. Η ΑΧΕΠΑ δεν διώχνει κα-
νένα, ποτέ δεν είχε τόση αλληλεγγύη 
μεταξύ των μελών της και διάθεση για 

προσφορά όση έχει σήμερα». Όσον 
αφορά το μέλλον της ΑΧΕΠΑ, ο κ. 
Καλλιμάνης ανέφερε ότι «η ΑΧΕΠΑ 
σε πολύ σύντομο διάστημα θα αντι-
προσωπεύει όλες τις ηλικίες και το έργο 
της στην παροικία θα γίνει περισσό-
τερο από αισθητό. Στο άμεσο μέλλον 
θα ακολουθήσει ένα διάστημα στοχα-
σμού όσων συνέβησαν τον τελευταίο 
καιρό αλλά και ανάπαυσης καθώς η 
περίοδος που προηγήθηκε ήταν έντο-
νη και θα ξεκινήσει η προετοιμασία 
από την νομική ομάδα της υλοποίησης 
των αποφάσεων που πάρθηκαν. Θέλω 
να ευχαριστήσω όλους τους αδελφούς 
και τις αδελφές για την στήριξή τους 
σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που προ-
ετοιμάζει το μέλλον ενός οργανισμού 
με ιστορία που σύντομα θα κλείσει τον 
ένα αιώνα».

www.newparramattard.com.au 

Αποτελέστε μέρος του μέλλοντος του 
Οδικού Άξονα της Parramatta Road
Τα επόμενα 30 χρόνια ο Οδικός Άξονας της Parramatta 
Road θα μεταμορφωθεί σε ένα πιο ελκυστικό μέρος 
διαβίωσης, εργασίας και επίσκεψης.

Η Κυβέρνηση της ΝΝΟ συνεργάζεται στενά με τους 
τοπικούς δήμους και κοινότητες κατά μήκος του Άξονα για 
να δημιουργήσει νέες επιλογές στέγασης, τη δημιουργία 
απασχόλησης και τη βελτίωση των δημόσιων μεταφορών και 
τις συνδέσεις πεζοπορίας/ ποδηλασίας, να καταστήσει την 
προσβασιμότητα εντός και μεταξύ γειτονιών ευκολότερη και 
ασφαλέστερη.

Το προσχέδιο της Στρατηγικής Αστικής Μεταμόρφωσης της 
Parramatta Road [Parramatta Road Urban Transformation 
Strategy] είναι το σχέδιο της Κυβέρνησης της ΝΝΟ για να 
επιτευχθεί ο στόχος αυτός.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορείτε να μάθετε 
περισσότερα, να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να κάνετε σχόλια 
και προτάσεις σχετικά με το προσχέδιο της Στρατηγικής από 
τώρα ως την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015.  

Παρευρεθείτε σε μια Ενημερωτική Ημερίδα για την Κοινότητα
Ενημερωτικές ημερίδες για την κοινότητα και άλλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες, θα διεξάγονται σε όλες τις περιοχές 
τοπικής αυτοδιοίκησης σ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου διαβούλευσης. Οι προσεχείς ενημερωτικές ημερίδες για την κοινότητα 
αναφέρονται παρακάτω. Λεπτομέρειες για άλλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες υπάρχουν στο διαδικτυακό τόπο.

Παρευρεθείτε οποτεδήποτε μεταξύ 11 π.μ. και 2 μ.μ.

Αίθουσα Herb Greedy 

Petersham Rd, κοντά στη διασταύρωση με τη 
Marrickville Rd 
Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015

Δημαρχείο Strathfield 

65 Homebush Rd, Strathfield
Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015

Το Κέντρο Holroyd  

17 Miller St Merrylands
Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2015

Carriageworks

Track 8, 245 Wilson St, Eveleigh
Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015

Δημαρχείο Granville

10 Carlton Street, Granville
Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015

1300 730 627 info@newparramattard.com.au

Προσχέδιο της Στρατηγικής Αστικής Μεταμόρφωσης της Parramatta Road

Συμπληρώστε μια έρευνα ηλεκτρονικά
Επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο για να μάθετε 
περισσότερες πληροφορίες και να μοιραστείτε τις 
απόψεις σας, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική 
(online) έρευνα στο www.newparramattard.com.au 

Αντίγραφα του προσχεδίου της Στρατηγικής Αστικής Μεταμόρφωσης της Parramatta Road είναι επίσης στη 
διάθεση του κοινού στις δημοτικές βιβλιοθήκες και στα δημοτικά γραφεία  των περιοχών - Parramatta, 
Auburn, Holroyd, Canada Bay, Strathfield, Burwood, Ashfield, Leichhardt, Marrickville και στο Δήμο Σύδνεϋ.

Μήνυμα ενότητας και προόδου 
από τον Γιάννη Καλλιμάνη


