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ANIMUS Α.Ε.: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Η Διοίκηση της εταιρείας ANIMUS A.E.
Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας, 
* παρότι γνωρίζει με πλήρη σαφήνεια τα νομικά της δικαιώματα 
* παρότι επίσης το σύνολο του προσωπικού της, έχει ήδη υπογράψει ατο-

μικές συμβάσεις εργασίας χωρίς αντιρρήσεις αντιλαμβανόμενο το μέγεθος
των οικονομικών προβλημάτων

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Ε 
ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Η απόφαση αυτή ελήφθη με μοναδικό γνώμονα τη διασφάλιση της γενι-

κότερης εργασιακής ειρήνης και της πολυπόθητης κοινωνικής συνοχής. Στη
χώρα μας, όπου μέχρι πρότινος πιστεύαμε ότι η όποια κείμενη νομοθεσία
μπορεί να είναι και εφαρμόσιμη, δυστυχώς με λύπη διαπιστώνουμε ότι η ισχύς
της «ασάφειας» είναι καταλυτική. Είναι επιτακτική η ανάγκη, όλοι όσοι νομο-
θετούν, να αναλογισθούν τις ευθύνες τους για τα προβλήματα που συσσω-
ρεύουν σε μια κοινωνία που τείνει να αγγίξει τα όριά της.

Ευχαριστήριο
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά και δημόσια τον Δ/ντή

της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσο-
κομείου Λάρισας κ. Ι. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗ, ιδιαίτερα την κ. ΕΙΡ.
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ β’ Επιμελήτρια, καθώς και τους γιατρούς κ.
Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ και κ. Β. ΤΣΟΛΑΚΗ για το αμέριστο
ενδιαφέρον που έδειξαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του
συζύγου και πατέρα μας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΝΑΡΑ

Με εκτίμηση
η οικογένειά του

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Επειδή δεν επιτεύχθηκε εκλογή Προέδρου στις Αρχαιρεσίες του

Συλλόγου της 27.2.2011, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί μεταξύ

των κ.κ. Δημητρίου Κατσαρού και Φίλιππου Σαμαρά που πλειοψή-

φησαν. 

Για το σκοπό αυτό καλούνται τα μέλη του Δικηγορικού Συλ-

λόγου Λαρίσης την προσεχή ΚΥΡΙΑΚΗ 6 Μαρτίου 2011 και από

ώρα 06.50 (ανατολή ηλίου) μέχρι 06.23 (δύση ηλίου) σε Γενική Συ-

νέλευση στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Λ. (2ο

όροφο του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας) για να ψηφίσουν σύμ-

φωνα με το άρθρο 228 του Κώδικα Δικηγόρων για την εκλογή

Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας.

Λάρισα 28 Φεβρουαρίου 2011 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

Συνέχεια στη σελ.9

Με την ίδια σύνθεση και χωρική αρ-
μοδιότητα θα εξακολουθήσουν να λει-
τουργούν μέχρι τη νέα συγκρότησή
τους τα συλλογικά όργανα που προ-
βλέπονται από την ειδική νομοθεσία:
Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου
(ΕΠΑΕ), Επιτροπές Κρίσης Αυθαιρέ-
των, Επιτροπές Κρίσης Επικινδύνων.
Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Κατά
την ίδια εγκύκλιο, το Συμβούλιο Χωρο-

ταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος
(ΣΧΟΠ) με την ίδια σύνθεση και χωρική
αρμοδιότητα (Νομός) εξακολουθεί να
λειτουργεί στο δήμο της έδρας του νο-
μού και να γνωμοδοτεί προκειμένου να
εκδοθούν από τους δημάρχους του νο-
μού οι διοικητικές πράξεις της περιο-
χής αρμοδιότητάς τους (εξαιρέσεις
από κατεδάφιση μικροπαραβάσεων,
αναγνώριση οδών προϋφιστάμενων
του 1923, αναγνώριση αποκλεισμένων
οικοπέδων κλπ).

Παλιές λιρέτες Ιταλίας, λίρες
Τουρκίας, λεκ Αλβανίας, λέβα Βουλ-
γαρίας, μπάνι Ρουμανίας, ρεαλ Βρα-
ζιλίας κέρματα από την Ταϊλάνδη και
άλλα παρόμοια πολλά, που κύριο χα-
ρακτηριστικό τους είναι η ασημένια
στεφάνη και το κίτρινο κεντρικό ση-
μείο, γίνονται καθημερινά αντικείμενα
συναλλαγής σε περίπτερα, ψιλικατζί-
δικα και άλλα καταστήματα κυρίως
λιανικής πώλησης της πόλης με απο-
τέλεσμα σ’ αυτούς τους δύσκολους

καιρούς, πολλοί μικροέμποροι να χά-
νουν κυριολεκτικά ακόμα και το με-
ροκάματό τους. Πρόκειται ουσιαστι-
κά για νομίσματα (κέρματα) άλλων
χωρών, που είτε έχουν καταργηθεί,
είτε βρίσκονται ακόμα σε κυκλοφορία
σε χώρες εκτός της ευρωζώνης με
μηδαμινή αξία και τα οποία «πλασά-
ρονται» λόγω ομοιότητας σαν νομί-
σματα των δύο και του ενός ευρώ και
άλλα σαν τα παρόμοια των 50, 20 και
10 λεπτών.

Επιβεβαιώνοντας τη σχετική πρό-
γνωση ότι θα ήταν μάλλον απίθανο να
καλυφθεί η θέση του «Συμπαραστάτη
του δημότη και της επιχείρησης» στο
Δήμο Λαρισαίων, η χθεσινοβραδινή
ψηφοφορία στο δημοτικό συμβούλιο
απέβη άκαρπη. Εκείνος που πλειοψή-
φησε ήταν ο «κανένας».

Συγκεκριμένα 14 ήταν τα λευκά ψη-
φοδέλτια στη διεξαχθείσα μυστική
ψηφοφορία, 3 τα άκυρα, ενώ 3 δεν
ψήφισαν. Εξ όσων υπέβαλαν υποψη-
φιότητα για «Συμπαραστάτες», ο δι-
κηγόρος Θεοδ. Γκαμπέτας έλαβε 4

ψήφους, ο λογιστής Χαρ. Ιωαννίδης
1 ψήφο, ο δικηγόρος Θρασ. Καβασί-
δης 12, ο σμήναρχος Ιωαν. Ταφύλλης
3, η δικηγόρος Ιωάννα Μπάκου 3 και
ο δικηγόρος Μίλτος Ευστρατιάδης 2
ψήφους. Σημειώνεται ότι για την επι-
κράτηση κάποιου απαιτούνταν σύμ-
φωνα με το νόμο πλειοψηφία 2/3, ήτοι
30 ψήφοι.

Η ψηφοφορία θα επαναληφθεί σε
νέα συνεδρίαση, την επόμενη εβδο-
μάδα, όπου μπορούν να υποβληθούν
και νέες υποψηφιότητες και κατά τα
φαινόμενα θα δοθεί και ο λόγος

Άκαρπες οι έρευνες για τον ψαρά
Χωρίς αποτέλεσμα ήταν και χθες οι έρευνες του Λιμενικού για τον εν-

τοπισμό του 46χρονου ψαρά στο Δέλτα του Πηνειού, που διακόπηκαν
λόγω σκότους. Πάντως, θα συνεχιστούν και σήμερα. 

Στις έρευνες πήραν μέρος πλωτά του λιμενικού, ελικόπτερο «Σούπερ
Πούμα» και αλιευτικά της περιοχής. Με ελκυστήρα, ανασύρθηκαν και τα
δίχτυα του σκάφους, τα οποία ερευνήθηκαν, χωρίς αποτέλεσμα. Στις
έρευνες, από την πρώτη ημέρα, πήραν μέρος και αστυνομικοί του Α.Τ.
Ραψάνης. Ο 46χρονος επαγγελματίας, από τον Παλαιόπυργο, βγήκε στα
ανοιχτά το απόγευμα της Κυριακής και η θαλασσοταραχή αναποδογύρισε
το αλιευτικό του. Το αλιευτικό του 46χρονου εντοπίστηκε αργότερα, με-
ρικές εκατοντάδες μέτρα από τις εκβολές του Δέλτα στον Πηνειό.

Ανακοινώθηκαν οι τιμές της τομά-
τας της Ομάδας Παραγωγών της
ΕΑΣ Λάρισας για τα συμβόλαια με τα
εργοστάσια «Νομικός» και «Κωπαΐς»,
μετά τη γενική συνέλευση που πραγ-
ματοποίησαν χθες στη Λάρισα, στη
συνεταιριστική οργάνωση τα μέλη
της. Κατά τη διάρκειά της εκφράστη-
κε από τα μέλη η έντονη απογοήτευ-
ση γι’ αυτές τις τιμές και επικράτησε
έντονος σκεπτικισμός για την πορεία
μιας καλλιέργειας, η οποία αποτέλεσε
στυλοβάτη του αγροτικού εισοδήμα-

τος κατά την προηγούμενη δεκαετία. 
Τα μέλη κλήθηκαν να αποφασί-

σουν μόνοι τους για την καλλιέργεια
ντομάτας, όσον αφορά στα εργοστά-
σια που έχουν εξοφλήσει το 2010 και
έχουν ανακοινώσει τιμές, ενώ για τα
υπόλοιπα εργοστάσια πάρθηκε η
απόφαση να μην υπογραφεί σύμβαση
μαζί τους για το 2011, αν πρώτα δεν
εξοφλήσουν άμεσα το σύνολο των
οφειλών τους προς την Ομάδα, το
οποίο ανέρχεται σε 4 περίπου εκα-
τομμύρια ευρώ.

Επαναλαμβάνονται την ερχόμενη Κυ-
ριακή 6 Μαρτίου οι αρχαιρεσίες για την
εκλογή προέδρου στο Δικηγορικό Σύλ-
λογο Λάρισας, μεταξύ των υποψηφίων κ.
Δημητρίου Κατσαρού και Φίλιππου Σα-
μαρά που πλειοψήφησαν. Στο νέο διοι-
κητικό συμβούλιο, σύμφωνα με επίσημη

ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου
Λάρισας, εκλέγονται παλιοί και νέοι δικη-
γόροι, ενώ, για μια ακόμη φορά, η κατα-
μέτρηση, ως αργά το βράδυ της Κυρια-
κής, έδειξε τη «ζωντάνια» αλλά και την
αληλλεγγύη που παραδοσιακά εκφράζε-
ται στους κόλπους του κλάδου.

ΑΘΗΝΑ
«Ξεπαγώνει» το πρόγραμμα επιδότησης

ενοικίου καθώς και το κατασκευαστικό πρό-
γραμμα του ΟΕΚ, σύμφωνα με απόφαση του
ΔΣ.Οι αιτήσεις για την επιδότηση ενοίκου θα
μπορούν να υποβάλλονται από την 28η Μαρ-
τίου 2011 έως την 1η Ιουλίου 2011. Για το κα-
τασκευαστικό και μελετητικό πρόγραμμα, οι
διαπραγματεύσεις αρχίζουν από τον Μάρτιο
2011. Σημειώνεται ότι τα στεγαστικά προγράμ-
ματα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας
είχαν διακοπεί τον Ιούλιο του 2010 λόγω του
οικονομικού αδιεξόδου στο οποίο είχε οδηγη-
θεί ο Οργανισμός. Τώρα, το πρόγραμμα επι-
δότησης ενοικίου επανέρχεται με προϋπολο-
γισμό 110 εκατομμυρίων, ποσό μειωμένο σε
σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα.  Το
γενικό εισοδηματικό κριτήριο για την ένταξη
στο πρόγραμμα, θα είναι μέχρι 12.000 ευρω,
με αυξημένο ποσοστό επιδότησης για εισο-
δήματα μέχρι 6.000 ευρώ και από 6.001 ευρώ
έως 9.000 ευρώ.

79ΧΡΟΝΗ ΤΡΙΚΑΛΙΝΗ

Έπιασε φωτιά 
καίγοντας
χαρτονομίσματα 

ΤΡΙΚΑΛΑ
Με καθολικά εγκαύματα στο σώμα

νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας του γενικού νοσοκομείου
Τρικάλων μια 79χρονη, κάτοικος δη-
μοτικού διαμερίσματος του Δήμου
Τρικκαίων. Το συμβάν διαδραματίστη-
κε προχθές, και ο τρόπος που υπέστη
τα εγκαύματα η ηλικιωμένη ήρθε να
προκαλέσει θόρυβο στην τοπική κοι-
νωνία, στην Αστυνομία και στην Πυρο-
σβεστική Υπηρεσία που κλήθηκε να
επέμβει.

Κατάληψη του ΕΠΑΛ Αγιάς

Ο ΟΕΚ ΠΟΥ ΘΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

Ξεπαγώνει πρόγραμμα
για κατοικίες και ενοίκιο

ΜΕΤΑΞΥ Δ. ΚΑΤΣΑΡΟΥ - Φ. ΣΑΜΑΡΑ ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ Η ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 

Οι σταυροί προτίμησης 
στις εκλογές δικηγόρων 
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•Το εισοδηματικό
κριτήριο για ένταξη

θα είναι μέχρι 12.000 €

ΑΚΑΡΠΗ Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Δεν βρέθηκε «Συμπαραστάτης»
•Ποιοι Λαρισαίοι έθεσαν υποψηφιότητα

ΜΕ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ξεκινά  η «Ακαδημία Πολιτών»
* Αυξημένο το ενδιαφέρον Λαρισαίων για συμμετοχή 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Στα γκισέ σήμερα οι αγρότες 

Για σήμερα Τρίτη, τελικά μετατέθηκε το ραντεβού των αγροτών με την ΑΤΕ
για την πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης σε βαμβάκι, ντομάτα και τεύτλα,
καθώς χθες μια εκκρεμότητα με τις υπηρεσίες του ΕΛΓΑ (αναμένονταν οι λίστες
με όσους παραγωγούς επλήγησαν από φαινόμενα) ήταν η αιτία να μην τηρηθεί
πιστά το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Όλα δείχνουν
ότι σήμερα, αργά το μεσημέρι θα ανοίξει το σύστημα πληρωμών για τους δι-
καιούχους, με τους βαμβακοπαραγωγούς να λαμβάνουν το ποσό των 78,3 ευ-
ρώ/στρ., τους ντοματοπαραγωγούς 90 ή 120 ευρώ/στρ. και τους τευτλοπαρα-
γωγούς λίγο πάνω από 30 ευρώ/στρ. 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

Λύση-ανάσα για ΣΧΟΠ και ΕΠΑΕ

ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΙ ΣΤΕΡΩΝΤΑΣ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΕΜΠΟΡΟΥΣ 

Πληρώνουν με λιρέτες, λεκ, λέβα και μπάνι…

ΑΘΗΝΑ 
Να γνωρίζουν οι καταναλωτές την

ποσότητα αμόλυβδης βενζίνης που
χωράει το ρεζερβουάρ του αυτοκινή-
του ή της μηχανής τους, ώστε να μπο-
ρούν να προστατευτούν από ενδεχό-
μενη κλοπή υγρών καυσίμων σε πρα-

τήρια με ‘’πειραγμένες’’ αντλίες, συνι-
στά η πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων. Δηλώνει δε ότι συνεχίζει με εντα-
τικούς ρυθμούς τον αυστηρό έλεγχο
της αγοράς.

Τoν εγκαταστάτη του συστήματος

παρεμβατικών σταθμών στις αντλίες
αμόλυβδης βενζίνης, με τον οποίο
πρατηριούχος με πρατήριο υγρών
καυσίμων επί της λεωφόρου Βάρης,
Κορωπίου, έκλεβε τους καταναλωτές,
αναζητούν οι αρχές. Ήδη έχει επιβλη-
θεί αυστηρή ποινή στον πρατηριούχο

ΑΘΗΝΑ
Περισσότεροι από 10% των οδηγών, που κινούνται

στο εθνικό οδικό δίκτυο, δεν καταβάλλουν διόδια, όπως
προκύπτει από την «Έρευνα Καταγραφής Στάσεων και
Απόψεων σχετικά με τις Οδικές Υποδομές και την Οδική
Ασφάλεια», που εκπόνησαν οι εταιρίες Invision και Me-
tron Analysis για λογαριασμό των κοινοπραξιών των με-
γάλων οδικών αξόνων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
έρευνας, 87,1% των οδηγών, που χρησιμοποιούν οδι-
κούς άξονες με διόδια, τα πληρώνουν κανονικά, ενώ το
12,9% σηκώνουν την μπάρα.

Ανασφάλεια, εξάλλου, αισθάνονται για το οδικό δί-
κτυο της περιοχής τους επτά στους δέκα οδηγούς.

Ποσοστό 95,8% δηλώνουν ότι η ολοκλήρωση κατα-
σκευής των μεγάλων οδικών αξόνων, που έχει ξεκινήσει
τα τελευταία χρόνια θα συμβάλει θετικά, όχι μόνο στην
ασφάλεια των μετακινήσεων, αλλά και στην ποιότητα
ζωής των πολιτών (89,1%), τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας (84,5%) και την οικονομία της χώρας (70,9%).

Αντίθετα, 52,2% των οδηγών εκτιμούν ότι η δημιουρ-
γία των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων θα επηρεάσει θε-
τικά το περιβάλλον.

Eλεγχοι για «πειραγμένες» αντλίες ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο.Π. ΤΗΣ ΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ

Οι τιμές της ντομάτας για Νομικό-Κωπαΐς

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ 

Το 13% των οδηγών δεν πληρώνει διόδια
•Ανασφάλεια αισθάνονται για το οδικό δίκτυο 7 στους 10 οδηγούς

➢ Συνέχεια στη σελ. 4

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΡΕΚΟΡ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ Η ΑΜΟΛΥΒΔΗ

Αποδέχθηκαν το «Δημοκρατία της Μακεδονίας (Σκόπια)»

Μείωση εισφορών- ενσήμων για μετανάστες

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ: 

Λιγότερα ένσημα 
για την άδεια 
παραμονής

Ανησυχία και αναστάτωση
επικρατεί στους μετανάστες
του νομού Λάρισας από την
προωθούμενη από το υπουρ-
γείο Απασχόλησης ρύθμιση, με
την οποία μειώνονται από 150
σε 120 τα ένσημα που απαι-
τούνται για την ανανέωση της
άδειας παραμονής των αλλο-
δαπών, καθώς οι τελευταίοι
εκτιμούν πως η συγκεκριμένη
μείωση θα πρέπει να είναι πε-
ρισσότερη. Τις τελευταίες μέ-
ρες στα γραφεία του συλλόγου
Αλλοδαπών Λάρισας τα παρά-
πονα των μεταναστών πέφτουν
βροχή.

Βραβεύτηκε
το Λύκειο

Ελληνίδων

Ο κ. Χρυσοχοΐδης στη συνέλευση του ΣΘΕΒ

Τέλος οι εκπτώσεις, ξεκινούν οι προσφορές
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