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Κίνδυνος να γεμίσουμε σκουπίδια μέσα στο καλοκαίρι
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Εξατμιστήρες SHIELCΟ
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www.shielco.com

Επιλογή κατηγορίας

Στην ίδια κατηγορία

Γνωρίστε την μπαλαρίνα της Λυρικής που αρίστευσε στις Πανελλαδικές - ΦΩΤΟ

Αρχίζει σήμερα η απογραφή συνταξιούχων ΙΚΑ - Πως θα γίνει

Σε λειτουργία από σήμερα το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης - Ποιούς περιλαμβάνει

Μέχρι 28/9 οι δηλώσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΧρήσιμοι σύνδεσμοι

ΟΤΕ UNIFIED COMMUNICATION BOX: Μια ολοκληρωμένη λύση
για το τηλεφωνικό σας κέντρο

Ads by Google

Πάμε Διακοπές Αχέροντα
Μια ευχάριστη διαμονή στον Αχέροντα με θεα τις

Καλή εβδομάδα με ζέστη και... βοριάδες

Κι άλλος νεαρός στρατιωτικός έκανε διάρρηξη για 120 ευρώ! - Οι συνέπειες της οικονομικής
εξαθλίωσης

Από σήμερα, το ΙΚΑ... εισπράττει με το "έτσι θέλω"

Σήμερα στις 11:30 η κηδεία του Θύμιου Καρακατσάνη

"Από τα 1300 ευρώ και πάνω μείον 12% στους μισθούς των στρατιωτικών" - Τελευταία γραμμή
άμυνας

Τελευταία ενημέρωση: 29.06.2012 | 06:34
Πρώτη δημοσίευση: 28.06.2012 | 21:19

Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την απόσυρση των εταιρειών απο την
διαχείριση αν δεν λυθεί άμεσα το θέμα, κατήγγειλε ο περιφερειάρχης Αττικής.
Απλήρωτες παραμένουν οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα σκουπίδια στον μοναδικό ΧΥΤΑ της Αττικής, στη Φυλή, κατήγγειλε
ο περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός.

Μιλώντας στο διεθνές συνέδριο «Αειφόρος Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» που διοργάνωσε το ΕΜΠ ο κ. Σγουρός εξέφρασε
την έντονη ανησυχία του για τις εταιρείες λέγοντας οτι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την απόσυρσή τους σε περίπτωση που
το θέμα δεν επιλυθεί.

Παράλληλα, ο κ. Σγουρός τόνισε οτι η καθυστέρηση υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού για τη Διαχείριση των
Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για το περιβάλλον και την οικονομία της Αττικής αλλά και την
απώλεια των κοινοτικών πόρων που προβλέπονται για τα έργα.

Οπως είπε, ο αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική, ο ΕΔΣΝΑ (Ειδικός Διαβαθμιδικός
Σύνδεσμος Νομού Αττικής), παρέλαβε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 από τον προηγούμενο φορέα, τον ΕΣΔΚΝΑ, χρέος ύψους
72,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Τους 6 πρώτους μήνες του 2012, το χρέος αυξήθηκε καθώς μόνο από την λειτουργία του εργοστασίου, του αποτεφρωτήρα και
της καθημερινής λειτουργίας ταφής των απορριμμάτων ο Σύνδεσμος επιβαρύνεται με περίπου 2.000.000 τον μήνα.

Επίσης, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, ο Σύνδεσμος δεν έχει εισπράξει ούτε ένα ευρώ από τις προβλεπόμενες εισφορές
των δήμων για το 2012.

Διαβαστε

Σκουπίδια μέσω του ποταμού Αξιού από τα Σκόπια στην Ελλάδα

Like 4 people like this. Be the first of your friends.
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πηγές σε περιμένει.
www.acheronsprings.gr

Διαχείριση Αποβλήτων
Βιομηχανικά, τοξικά απόβλητα, αμίαντος,
περιβαλλοντικές λύσεις
www.suk.gr

Ενεργειακό Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης σε 24 ώρες -
Ειδικές Τιμές!
www.kenak.gr

Πολυμηχανική
Χτίστε ένα Πράσινο Σπίτι ΔΩΡΕΑΝ. Πράσινες
Κατασκευές-Φωτοβολταϊκά
www.polymichaniki.gr
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Σχετικά άρθρα
H Μoody's ετοιμάζει να υποβαθμίσει την Ισπανία στην κατηγορία
"σκουπίδια"

1.

Ανεγκέφαλοι πέταξαν το σκυλάκι στα σκουπίδια! Έξαλλη η Φαίη
Σκορδά!

2.

Facebook social plugin

Posting as Aggelos Sotiropoulos
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Maria Argiriadou ·  Top Commenter · Diaitologos

I merkel fteei....
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View 1 more

Wasilis Mandratzis ·  Top Commenter · Reutlingen

ΟΙ ΓΡΙΖΟΙ ΛΥΚΟΙ ΦΤΑΙΝΕ, ΑΛΛΑ ΜΗΠΩΣ ΦΤΑΕΙ ΚΑΙ Ο
ΤΣΙΠΡΑΣ ???

Reply ·  · Like · Thursday at 2:19pm1

Maria Argiriadou ·  Top Commenter · Diaitologos

a me epiases....:)....

Reply · Like · Thursday at 8:57pm

Maria Argiriadou ·  Top Commenter · Diaitologos

giati den borw na sou steilw minima?

Reply · Like · Thursday at 10:00pm
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