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ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Συνδημότισσες – Συνδημότες
Στα πλαίσια της καλύτερης και υπεύθυνης ενημέρωσής σας και επειδή διαπιστώνουμε ότι υπάρχει
παραπληροφόρηση ή και άγνοια των αποφάσεων του δημοτικού Συμβουλίου, των προβλημάτων, των δράσεων
και ενεργειών του Δήμου μας γενικά, αποφασίσαμε να επικοινωνούμε μαζί σας για όλα τα παραπάνω θέματα
με δελτίο ενημέρωσης του πολίτη.
Με την επικοινωνία αυτή θα έχετε σωστή και υπεύθυνη ενημέρωση για τα διάφορα θέματα που μας
απασχολούν και θα συμμετέχετε ενεργά στην επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας.
Επίσης μπορείτε να ενημερώνεσθε για όλα τα θέμα από την ιστοσελίδα του Δήμου.
Θεωρώντας πολύ σοβαρά τα προβλήματα υγείας (ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των κατοίκων) και
προστασίας του περιβάλλοντος τα θέτουμε ως πρώτα θέματα ενημέρωσης.

Επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου μας στο Διαδίκτυο.
Υπάρχει πλέον επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου μας στο διαδίκτυο (Agathοnisi.gr) από την οποία μπορείτε να
ενημερώνεσθε για όλα τα θέματα του νησιού μας.

Υγειονομική περίθαλψη μονίμων κατοίκων Αγαθονησίου.
Στα πλαίσια των προσπαθειών για παροχή καλύτερης υγειονομικής περίθαλψης των μονίμων κατοίκων
των ακριτικών νησιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες, σας ενημερώνουμε ότι με κοινή Υπουργική Απόφαση των
Υπουργών Εθνικής ΄Αμυνας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που υπεγράφη το έτος 2010, παρέχεται το
δικαίωμα στους μονίμους κατοίκους του Αγαθονησίου για εξωνοσοκομειακή και νοσοκομειακή περίθαλψη
στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251 Γ.Ν.Α).
Δικαιολογητικό προσδιορισμού της μόνιμης κατοικίας αποτελεί η σχετική βεβαίωση του Δημάρχου.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο γραφείο του Δήμου.

Προστασία Περιβάλλοντος.
Όπως είναι γνωστό πλέον σε όλους, η ρύπανση του περιβάλλοντος στην εποχή μας αποτελεί μεγάλο κίνδυνο
για τον πλανήτη και την υγεία μας. Γι αυτό έχουμε όλοι μας την υποχρέωση να το προστατεύσουμε με κάθε
τρόπο.
Φορείς και Οργανισμοί σε όλον τον πλανήτη είναι υποχρεωμένοι να παίρνουν διάφορα μέτρα προστασίας του
Περιβάλλοντος.
Για το νησί μας, το Δημοτικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του, αποφάσισε να ξεκινήσουμε πιλοτικά την
ανακύκλωση από δύο ανακυκλώσιμα είδη: Το πλαστικό και το αλουμίνιο.
Για το σκοπό αυτό από το Δήμο θα τοποθετηθούν στα σημεία που ήδη είναι τοποθετημένοι οι κάδοι
απορριμμάτων και ξεχωριστοί κάδοι με ειδική σήμανση για τα ανακυκλώσιμα είδη.
Τα πλαστικά και αλουμίνια από το σπίτι θα μπαίνουν ξεχωριστά σε πλαστικές σακούλες και θα μεταφέρονται
στη συνέχεια στους κάδους τους.
Από την επιτυχία του πιλοτικού αυτού προγράμματος θα εξαρτηθεί η συνέχεια ενός ολοκληρωμένου
προγράμματος ανακύκλωσης. Γι αυτό ζητάμε τη συμμετοχή και τη βοήθεια όλων των κατοίκων, των φορέων,
των σχολείων, των επαγγελματιών.
Βοηθείστε όλοι να κάνουμε τη ζωή μας, τη ζωή των παιδιών μας καλύτερη.
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