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

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.
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Κρήτη: (Ξανα)έπιασαν δουλειά δύο ορθοπεδικοί που
είχαν εμπλακεί στο σκάνδαλο με τις αναρρωτικές

Στην Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας του ΕΟΠΥΥ στο Ηράκλειο,
βρέθηκαν από νωρίς το πρωί οι δύο ορθοπεδικοί που είχαν
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εμπλακεί στο σκάνδαλο με παράνομη χορήγηση αναρρωτικών
αδειών Ηράκλειο  — και, Διαβάστε Περισσότερα »

Αρχίζει σήμερα 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. Ο νέος φορέας
έχει ενιαία, Διαβάστε Περισσότερα »

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο,
Χίο

Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Εύβοια, Σκύρο,
Λέσβο και Χίο. Η Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας του υπ. Δημόσιας Τάξης
έχει ενημερώσει όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς,
Διαβάστε Περισσότερα »
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