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Μέχρι το ερχόμενο 
Σάββατο η κατάσταση σε 
ό,τι αφορά την Καθαριό-
τητα στο Δήμο Αγίου Νι-
κολάου πρόκειται να απο-
κατασταθεί. Αυτό δήλωσε 
χθες στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο 
αρμόδιος Αντιδήμαρχος 
Σπύρος Μασσάρος, εξη-
γώντας ότι το πρόβλημα 
στην ομαλή αποκομιδή 
των απορριμμάτων προέ-
κυψε το τελευταίο 15θή-
μερο, με την αποχώρηση 
από την Υπηρεσία Καθα-
ριότητας και του τελευ-
ταίου συμβασιούχου, ο-
πότε απέμειναν οι ελάχι-
στοι μόνιμοι εργάτες κα-
θαριότητας που διαθέτει 
ο Δήμος Αγίου Νικολάου.

Για την εμπλοκή στο 
πρόγραμμα αποκομι-
δής, τους γεμάτους κά-
δους και τα συσσωρευ-
μένα γύρω απ’ αυτούς 
απορρίμματα, καθώς και 
τις εγκαταλειμμένες σκά-
λες που από την οργιώδη 
βλάστηση ορισμένες απ’ 
αυτές έχουν καταστεί δύ-
σβατες, η ΑΝΑΤΟΛΗ έχει 
γίνει δέκτης πολλών πα-
ραπόνων τις τελευταίες 
ημέρες.  

Όπως μας είπε ο κ. 
Μασσάρος, χθες παρε-
λήφθησαν από το Δήμο 
Αγίου Νικολάου οι κα-
ταστάσεις του εποχικού 
προσωπικού, που θα προ-
σλάβει με συμβάσεις δι-
άρκειας 8 μηνών. Το γρα-
φείο Προσωπικού του Δή-
μου επισπεύδει τις δια-
δικασίες ανάληψης υπη-
ρεσίας από τους συμβα-
σιούχους (30 εργάτες, 5 
οδηγούς, 1 χειριστή μη-
χανημάτων και 1 ηλεκτρο-
λόγο). 

Σκοπός είναι να εξο-
μαλυνθεί η εκτέλεση του 
προγράμματος αποκομι-
δής των απορριμμάτων, 

που τις τελευταίες δύο 
εβδομάδες είχε καταστεί 
προβληματικό, παρ’ όλο 
που όλο το διαθέσιμο, 
μόνιμο προσωπικό της υ-
πηρεσίας Καθαριότητας 
είχε μεταφερθεί στα α-
πορριμματοφόρα, όπως 
εξήγησε ο αντιδήμαρχος. 
Δυστυχώς και τα δέκα ά-
τομα και τα δύο επιπλέον 
της πεζής καθαριότητας, 
που χρειάστηκε να επαν-
δρώσουν τα απορριμμα-
τοφόρα, δεν επαρκούσαν, 
αφού προέκυπταν κανο-
νικές και αναρρωτικές ά-
δειες. Πεζοί οδοκαθαρι-
στές ήταν μόνο δύο στην 
πόλη, αλλά θα τοποθετη-
θούν έξι – επτά και θα λυ-
θεί και αυτό το πρόβλημα, 
ανέφερε ο κ. Μασσάρος. 

Από σήμερα
«επιχείρηση σκούπα»
Από σήμερα, όπως ε-

ξήγησε, αναμένεται να 
πιάσουν δουλειά και οι 
συμβασιούχοι, ώστε, με 
εντατική εργασία και ε-
κτελώντας ημερησίως 11 
πρωινά δρομολόγια με-
γάλων απορριμματοφό-
ρων και ένα απογευμα-
τινό, μέχρι το ερχόμενο 
Σάββατο να έχουν ολο-
κληρώσει το πλάνο για να 
καθαριστούν πλήρως από 
τα συσσωρευμένα απορ-
ρίμματα, οι πόλεις και τα 
χωριά του Δήμου Αγίου 
Νικολάου.

Η έλλειψη 
προσωπικού
Λόγω της έλλειψης 

προσωπικού ο Δήμος α-
ναγκαζόταν να βγάζει 
μόνο τέσσερα ή πέντε α-
πορριμματοφόρα σε ημε-
ρήσια βάση, όταν το έργο 
της αποκομιδής απαιτεί 
τουλάχιστον έντεκα, ε-
ξήγησε ο αντιδήμαρχος. 
«Ζητώ την κατανόηση των 
δημοτών μας και παράλ-
ληλα ζητώ συγνώμη για 
το πρόβλημα που παρου-
σιάστηκε τις δύο τελευ-
ταίες εβδομάδες. Ευθύ-
νες υπάρχουν, αλλά δεν 
είμαι εγώ που θα τις επι-
μερίσω, είτε στο υπουρ-
γείο Εσωτερικών είτε στο 
ΑΣΕΠ… Το προσωπικό θα 
αναλάβει άμεσα εργασία 
και εντός των επόμενων 
24ώρων η αλλαγή θα εί-
ναι εμφανής. Μέχρι το 
Σάββατο το πρόβλημα θα 
έχει αντιμετωπιστεί πλή-
ρως, θα δουλεύουμε πλή-
ρες ωράριο και θα είναι 
όλα καθαρά».

Χρειάζεται 
πενήντα ακόμα 
εργάτες!
Όταν επισημάναμε το 

σοβαρό πρόβλημα, όχι 
μόνο της καθαριότητας, 
αλλά και της αδυναμίας 
προσβασιμότητας ακόμη 
σε ορισμένες σκάλες της 
πόλης, ο Αντιδήμαρχος 
είπε: 

«Στη φάση αυτή, ο Δή-

μος Αγίου Νικολάου θα έ-
πρεπε να διαθέτει 50 ερ-
γάτες πέραν των μονίμων 
που υπηρετούν στο Δήμο 
Αγίου Νικολάου αυτή τη 
στιγμή. Είναι δυνατόν να 
εκτελεστεί οποιαδήποτε 
εργασία συντήρησης, 
καλλωπισμού και καθα-
ριότητα στο κέντρο με 
τρεις μόνιμους εργάτες;», 
αναρωτήθηκε.

Είχε προγραμματίσει 
εγκαίρως, αλλά…
Τέλος, σε ό,τι αφορά 

την πρόσληψη μόνιμου 
προσωπικού σε μια κα-
θαρά αυτοχρηματοδο-
τούμενη από ανταποδο-
τικά τέλη Υπηρεσία, όπου 
δυστυχώς το αρμόδιο υ-
πουργείο έχει επιβάλει 
επί χρόνια αδικαιολόγητα 
αυστηρές απαγορεύσεις 
προσλήψεων, ο κ. Μασσά-
ρος εξήγησε ότι ο Δήμος 
Αγίου Νικολάου είχε προ-
γραμματίσει εγκαίρως 
την πρόσληψη 20 ατόμων 
μόνιμο προσωπικό στην 
Υπηρεσία Καθαριότητας 
και Πρασίνου, αλλά επί 1,5 
χρόνο διαρκώς αναβάλ-
λεται η έλευσή τους και 
ανάληψη υπηρεσίας. 

Η τελευταία σχετική 
ενημέρωση μιλά για έ-
λευση και των μονίμων 
μέσα στο Μάιο, χωρίς 
κανείς να μπορεί να το 
επιβεβαιώσει, τελεσίδικα, 
κατέληξε ο Αντιδήμαρ-
χος.
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 Κατέθεσε την υποψηφιότητά της 
στο Πρωτοδικείο Βέροιας 

η Γεωργία Μπατσαρά

Κατατέθηκε από τον Αντώνη 
Μαρκούλη στο Πρωτοδικείο Βέροιας 

η δήλωση κατάρτισης του συνδυασμού 
«ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ»

Τεράστια επιτυχία το τουρνουά 
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Σάρωσαν τα έπαθλα οι Βεροιώτες
 Ντέμης Ταραμονλής, Μάγδα Αδαλόγλου

 και Αφοί Ταραμονλή

Δύο νεκροί, από σύγκρουση οχήματος 
με επιβατική αμαξοστοιχία 

στο ύψος Αγ. Γεωργίου Βέροιας

Χρ. Γιαννούλης: «Δεν ερχόμαστε ως αλλαγή 
φρουράς, αλλά με πρόταση διαφορετική»
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τα Τρίκαλα

Στέλιος Κυμπουρόπουλος 
Διεκδικεί μία θέση στην Ευρωβουλή 

με επίκεντρο τον Άνθρωπο
-Τί είπε για την πρόταση μομφής της Ν.Δ. κατά Πολάκη
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Υπουργός Τουρισμού ορκίστηκε 
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την παραίτηση Κουντουρά 
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>> ΣΕΛ. 7

Ο Περιφερειακός Τύπος
της χώρας απειλείται

Η ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΠΝΙΓΕΙ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

w ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
Νομοθετήθηκε με καθυστέρηση μηνών η ανάγκη λήψης μέτρωνενίσχυσης του Τύπου. Ζητούμε διάλογο

και ουσιαστική υποστήριξη του επαρχιακού Τύπου για την επιβίωση και τη μετεξέλιξή του

w Πλήθος κόσμου κατέκλυσε την Παρασκευή το απόγευμα το εκλογικό κέντρο της παράταξης «Αρτινών Συνερ-
γασία» στο κέντρο της Άρτας, με αφορμή τα εγκαίνια του κέντρου που πραγματοποιήθηκαν παρουσία του επι-
κεφαλής του συνδυασμού και νυν δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, καθώς και των υποψήφιων δημοτικών και
τοπικών συμβούλων του συνδυασμού >> ΣΕΛ. 3

ΜΜεε  ααέέρραα  ννίίκκηηςς    τταα  εεγγκκααίίννιιαα  ττοουυ  εεκκλλοογγιικκοούύ  κκέέννττρροουυ
ττηηςς  ππααρράάττααξξηηςς  ««ΑΑρρττιιννώώνν  ΣΣυυννεερργγαασσίίαα»»

Κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο
ο συνδυασμός του Χρήστου Χασιάκου

>> ΣΕΛ. 4

Μεγάλη συμμετοχή στην
παρουσίαση του ψηφοδελτίου

του Γιάννη Παπαλέξη
w Με αισιοδοξία, ότι θα κερδίσει τον Δήμο Αρταίων στις
εκλογές της 26ης Μαΐου, ο υποψήφιος Δήμαρχος
Αρταίων, Γιάννης Παπαλέξης και σε ήπιο και πολιτισμένο
κλίμα, απευθύνθηκε στο κοινό, στην πρώτη συγκέντρω-
ση και παρουσίαση των υποψηφίων για τα τοπικά συμ-
βούλια και το Δήμο Αρταίων, στην κατάμεστη αίθουσα
του Συλλόγου «Σκουφάς» >> ΣΕΛ. 5

Παρουσία πλήθους 
κόσμου πραγματοποιήθηκαν

τα εγκαίνια του 
εκλογικού κέντρου της 

«Δημοτικής Αναγέννησης»
w Ενα ηχηρό μήνυμα για αλλαγή στα δημοτικά δρώμενα
φαίνεται πως έστειλαν με την παρουσία τους οι δημότες
που παραβρέθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής στα
εγκαίνια του εκλογικού κέντρου της «Δημοτικής
Αναγέννησης» με επικεφαλής την Τζένη Ταπραντζή-
Κοίλια                                                                               >> ΣΕΛ. 6

Την Άρτα 
επισκέπτεται
σήμερα ο
Αλέξης Τσίπρας

>> ΣΕΛ. 4

Μνημεία του Δήμου Αρταίων 
στην Παγκόσμια Πολιτιστική 
κληρονομιά της Unesco
Άρθρο του Δημήτρη Χαλάστρα

>> ΣΕΛ. 12
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Στο πλαίσιο περιοδείας στην ΑΜΘ 
για τις επερχόμενες ευρωεκλογές

«Κλείδωσαν» οι υποψήφιοι σε Περιφέρεια και Δήμους
Όσα δήλωσαν οι επικεφαλής μετά την κατάθεση των συνδυασμών

«Βροχή» η κατάθεση συνδυασμών 
στο Πρωτοδικείο

O Σταύρος Θεοδωράκης 
στην Κομοτηνή
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της έκδοσης

 2

Πάνδημος ο 
αποχαιρετισμός του 
«λεβέντη» συμπολίτη 
Γιώργου Γιαντσίδη

 8

«Παρχάρια»: 18 χρόνια 
τιμής στις παραδόσεις 
του Πόντου

5 μαθητές από την Κομοτηνή 
στους Πανελλήνιους σχολικούς 
αγώνες κλασικού Αθλητισμού

 8

Μόνο το Κίνημα Αλλαγής έχει 
προοδευτικό πρόγραμμα για την 
πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης

 6  6
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Ο Περιφερειακός Τύπος 
της χώρας απειλείται

 7

Η εξοντωτική 
φορολογική και 
ασφαλιστική 
επιβάρυνση 
πνίγει τις 
εφημερίδες

Συγκίνηση προκάλεσε 
η μουσικοχορευτική παράσταση 
«Η καμπάνα της Παραδημής»

3η χρονιά «Ευρωμαγειρεύοντας» 
στην Κεντρική Πλατεία Κομοτηνής

 11

 11

Το σκάκι επανέρχεται 
δυναμικά στην Κομοτηνή

Τουρνουά 3ον3 από τον ΓΑΣ 
«Κομοτηνή» και επίδειξη 
μαχητικών τεχνών από 
την ΔΙΑΣ-BUDO Academy

 13

Ροδόπη: Πυθάρια και αμφορέα 
υστεροβυζαντινών χρόνων 
ανακάλυψαν αστυνομικοί 
στο σπίτι 41χρονου

Η Ανεξάρτητη Συνδικαλιστική 
Παρέμβαση για τη Διοίκηση του 
Εργατικού Κέντρου Κομοτηνής
«Με όσα έχουν κάνει αναδείχθηκαν 
σε ντροπή του συνδικαλιστικού 
κινήματος»

 12
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Κώστας Αγοραστός: 

«Μεγάλο έργο

για τα Τρίκαλα»
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•ΣEΛ. 12•

Οκτώ συνδυασμοί για την Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Επτά “μνηστήρες” το Δήμο Τρικκαίων, τέσσερις 

στην Καλ/κα, τέσσερις στην Πύλη και πέντε στη Φαρκαδόνα
ΣΕΛ.

8

Τηλ. επικ.: 24310 88138

Διάθεση δεξαμενών υγραερίου με 

το φθηνότερο συμβόλαιο της

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ημέρες λειτουργίας

Δευτέρα: 9π.μ.-1.30μ.μ.

Τρίτη απόγευμα: 6-9μ.μ.

Dr ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΚΑΣ

Ασκληπιού 4-Τηλ/Fax:24310 38715-ΤΡΙΚΑΛΑ

Κιν: 6944587743-e mail: pakasioa@gmail.com

Η Euromedica Τρικάλων υιοθετώντας τις
εξελίξεις στην απεικόνιση του μαστού,

γνωστοποιεί τη λειτουργία νέου τμήματος
Ψηφιακής 3D Τομοσύνθεσης και Ψηφιακής

Μαστογραφίας FFDM

Συγγρού 28 
Επικοινωνία: 24310 74480, 24310 20017

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019 
Για τη σωστή προετοιμασία και την έγκυρη

υποβολή της δήλωσης απαιτείται o κωδικός
εξουσιοδότησης που παράγεται από τoυς κω-
δικούς taxisnet καθώς και η προσκόμιση των
απαραίτητων δικαιολογητικών. 

Η υποβολή θα γίνεται τόσο στα γραφεία του
Συνεταιρισμού μας όσο και στα εξωτερικά συ-
νεργεία (Τρίκαλα, Φαρκαδόνα, Ζάρκο, Μεγάλα
Καλύβια).

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι:
- έχει αρχίσει η παραλαβή τιμολογίων για την

επιστροφή Φ.Π.Α έτους 2018.
- αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και κατάθεση

φακέλου για την αίτηση άδειας χρήσης νερού.
Σας περιμένουμε στα γραφεία μας Όθωνος

22 & Κουκουλάρη (έναντι εκδοτηρίων Κ.Τ.Ε.Λ.
Τρικάλων).

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24310 33293

Η ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ σας ενη-
μερώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής Δη-
λώσεων ΟΣΔΕ 2019. 

Απαραίτητο δικαιολογητικό ο κωδικός εξου-
σιοδότησης που παράγεται με τους κωδι-
κούς taxisnet.

Οι Γεωπόνοι της εταιρίας μας σας περιμένουν
για άμεση ενημέρωση και εξυπηρέτησή σας, με
αξιοπιστία όπως κάθε χρόνο.

Σωκράτους 33
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Ο Περιφερειακός Τύπος 
της χώρας απειλείται

Η εξοντωτική φορολογική και ασφαλιστική
επιβάρυνση πνίγει τις εφημερίδες

Νομοθετήθηκε με καθυστέρηση μηνών η ανάγκη λήψης μέτρων ενίσχυσης
του Τύπου. Ζητούμε διάλογο και ουσιαστική υποστήριξη του επαρχιακού Τύ-
που για την επιβίωση και τη μετεξέλιξή του

Ο Περιφερειακός Τύπος της χώρας απειλείται. Η αύξηση της φορολογίας και
των ασφαλιστικών εισφορών στον εκδοτικό κλάδο, πνίγουν τις εφημερίδες, υπο-
θηκεύουν την αναγκαία μετάβαση των επιχειρήσεων Τύπου στη νέα εποχή, και σε
συνδυασμό με τη διαρκή κατάργηση, τα τελευταία χρόνια, όποιων ρυθμίσεων υπήρ-
ξαν υπέρ του, απειλούν την υπόσταση όλων των επιχειρήσεων περιφερειακού Τύ-
που και την εργασία σ' αυτές.

Οι Ενώσεις του περιφερειακού και κλαδικού Τύπου (ΣΗΠΕ-ΕΙΕΤ-ΕΔΙΠΤ) έχουν
επανειλημμένα και μέχρι και πρόσφατα καταθέσει σειρά προτάσεων για την υπο-
στήριξη του Τύπου και την εργασία σ' αυτόν στην ελληνική περιφέρεια. 

Το υπουργείο Οικονομικών με την από 23/1/2019 ανακοίνωσή του, υποσχέθη-
κε μέτρα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και συνάμα διαβούλευση με τους ενδια-
φερόμενους για την τελική τους μορφή.

Όλο αυτό το διάστημα, ο ΣΗΠΕ και οι συνεργαζόμενες  Ενώσεις, επέμειναν εις
μάτην στην ανάγκη να συναντηθούν με τα συναρμόδια υπουργεία για τη δια-
μόρφωση αυτών των μέτρων.

Μόλις στις 17/4/2019 κατατέθηκε και ψηφίστηκε εμβόλιμη σε αλλότριο νομο-
σχέδιο τροπολογία, που αφορά στη μελλοντική κατάρτιση προγραμμάτων ενί-
σχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων. Ο γενικός της χαρακτήρας, η κοι-
νοβουλευτική μέθοδος που επιλέχθηκε για την προώθησή της και κυρίως η έλλειψη
διαλόγου, που τουλάχιστον θα μπορούσε να αποσαφηνίσει τις κυβερνητικές προ-
θέσεις, σε συνδυασμό με την επίμονη διατήρηση όλων εκείνων των επαχθών ρυθ-
μίσεων που απειλούν τον Τύπο, προκαλούν αναπόφευκτα την αντίδραση του πε-
ριφερειακού Τύπου.

•Διεκδικούμε γιατί οι ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης απειλούν τον κλά-
δο μας με κλείσιμο ή συρρίκνωση σε βάρος της ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών
και της τοπικής οικονομίας. 

•Υπερασπιζόμαστε την επιβίωση και την προοπτική του περιφερειακού και το-
πικού Τύπου, με οδηγό την αποκατάσταση της ισονομίας και της δικαιοσύνης.

•Προτάσσουμε τα αιτήματά μας για το μέλλον του περιφερειακού και τοπικού
Τύπου, την αναγνώριση της διαφορετικότητάς του έναντι του πανελλαδικού και
τη λήψη μέτρων ενίσχυσης στο πλαίσιο των πρακτικών που τηρούνται στις χώρες
της Ευρώπης και όχι στην κρατικοδίαιτη λογική που δημιουργεί εξαρτήσεις και
ελεγχόμενη ενημέρωση.

•Καλούμε τις τοπικές κοινωνίες και τους θεσμούς της Πολιτείας, να συνδράμουν
στην υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων Τύπου, που είναι
σάρκα από την σάρκα τους, ο κύριος και βασικός φορέας μα-
ζικής επικοινωνίας και διαλόγου στην ελληνική περιφέρεια.

Είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε ρεαλιστικές και τεκ-
μηριωμένες προτάσεις, με βαθιά πεποίθηση ότι οι συνθή-
κες επιβάλλουν να διεκδικήσουμε δυναμικά την προσοχή
της Πολιτείας και το διάλογο για τη διαμόρφωση ουσια-
στικών μέτρων για το μέλλον του κλάδου μας.
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