
«Καμπανάκι» κινδύνου για τα σκουπίδια από τον Γ. Σγουρό

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤ1  | Δευτέρα 02 Ιουλ 2012 - Εγγραφή

ONLINE ΕΙΔΗΣΕΙΣ SHOWBIZ ANT1 WEB TV FORUMS ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΧΟΡΣΤ ΡΑΙΧΕΝΜΠΑΧ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΘΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΓΕΝΙΚΑ /
Πηγή:ANT1  Δημιουργία:28/6/2012 11:12 μμ  Τελευταία ενημέρωση:28/6/2012 11:33 μμ

Τον κώδωνα του κινδύνου για το πρόβλημα με τα
σκουπίδια στο λεκανοπέδιο έκρουσε ο
Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός,
προειδοποιώντας ότι η Αττική μπορεί και μέσα στο
καλοκαίρι να μείνει με τα σκουπίδια στους
δρόμους.

Ο κ. Γιάννης Σγουρός επισήμανε την επιτακτική
ανάγκη να λυθούν άμεσα τα τεράστια οικονομικά
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ΕΔΣΝΑ,
αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση των
απορριμμάτων στην Αττική,  για να απομακρυνθεί
ο κίνδυνος να κατακλυστεί η Αττική από
σκουπίδια.

«Υπό τις παρούσες δραματικές οικονομικές
συνθήκες που επικρατούν στον ΕΔΣΝΑ, κινδυνεύουμε να οδηγηθούμε στο ίδιο χαοτικό αδιέξοδο που επικρατεί
αυτή τη στιγμή στον τομέα των φαρμάκων, μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση το αποτέλεσμα θα είναι να
μετατραπεί η Αττική σε μια απέραντη χωματερή», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σγουρός.

Όπως ανέφερε, οι δύο εταιρείες που διαχειρίζονται τα απορρίμματα στον ΧΥΤΑ της Φυλής είναι απλήρωτες και
αν αποχωρήσουν, τότε η Αθήνα θα γεμίσει σκουπίδια.

«Το σημαντικότερο ζήτημα που αντιμετωπίζει ο Σύνδεσμος είναι το χρέος που παρέλαβε από τον προηγούμενο
φορέα, τον ΕΣΔΚΝΑ, και το οποίο ανερχόταν σε 72,5 εκατομμύρια ευρώ την 31η Δεκεμβρίου του 2011. Τους 6
πρώτους μήνες του 2012, το χρέος αυξάνεται συνεχώς. Μόνο από τη λειτουργία του εργοστασίου, του
αποτεφρωτήρα και της καθημερινής λειτουργίας ταφής των απορριμμάτων, επιβαρύνεται με 2.000.000 περίπου
το μήνα. Ήδη το χρέος έχει φτάσει τα 83.000.000 ευρώ και αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο», υπογράμμισε ο κ.
Σγουρός.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ -  Τελευταίες Ειδήσεις
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο
Η Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας του υπ. Δημόσιας Τάξης έχει ενημερώσει όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους
οργανισμούς περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, λόγω
υψηλού κινδύνου για πυρκαγιά.

 02-Ιουλ 10:53 Αρχίζει η λειτουργία του νέου φορέα επικουρικής ασφάλισης
 02-Ιουλ 10:41 Μέτρα αναγκαστικής είσπραξης για οφειλέτες του ΙΚΑ
 02-Ιουλ 08:03 Τέλος στο Γολγοθά με τα φάρμακα
 29-Ιουν 19:36 Απάτη με πλαστά πιστοποιητικά δυσλεξίας
 01-Ιουλ 13:15 Στον εισαγγελέα ο 29χρονος που συνελήφθη στα Εξάρχεια
 01-Ιουλ 11:38 Δύο ληστείες σε Ηλιούπολη και Άγιο Παντελεήμονα
 01-Ιουλ 11:27 Δολοφονημένη γυναίκα βρέθηκε στο άλσος Μπαρουτάδικο
 01-Ιουλ 19:21 Αντισυνταγματική η μείωση αποδοχών στο Δημόσιο
 01-Ιουλ 08:54 Για περίπατο στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου
 30-Ιουν 11:59 Αρβανιτόπουλος: Κανονικά η λειτουργία των Πανεπιστημίων
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Καμπανάκι κινδύνου για τα σκουπίδια
Σκουπίδια ενόψει προειδοποιεί ο
Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός,
επικαλούμενος τα τεράστια οικονομικά

προβλήματα.
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Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Εύβοια,
Σκύρο, Λέσβο, Χίο
Η Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας του υπ.
Δημόσιας Τάξης έχει ενημερώσει όλες τις

δημόσιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς
περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να
βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, λόγω υψηλού
κινδύνου για πυρκαγιά.

Αρχίζει η λειτουργία του νέου φορέα
επικουρικής ασφάλισης
Αρχίζει από σήμερα τη λειτουργία του το
νέο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης

(ΕΤΕΑ), που θα καλύπτει 1 εκατομμύριο συνταξιούχους
και 2,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους.

Μέτρα αναγκαστικής είσπραξης για οφειλέτες του ΙΚΑ
Ο Νιέτο κερδίζει τις προεδρικές εκλογές στο Μεξικό
Κυβερνητικές συσκέψεις εν όψει της έλευσης της
τρόικας
Τέλος στο Γολγοθά με τα φάρμακα
Με δύο κλιμάκια η τρόικα στην Κύπρο
Στην Αθήνα σήμερα ο Χορστ Ράιχενμπαχ
«Tαύτιση αντιλήψεων και στόχων Ελλάδος και
Κύπρου»
Στις κάλπες 80 εκατ. Μεξικανοί
Μυρίζει «μπαρούτι» η τουρκοσυριακή μεθόριος
Αντισυνταγματική η μείωση αποδοχών στο Δημόσιο
Εποχή Μαρόνι στη Λέγκα του Βορρά
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