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Σt:ι-t ro vn cφ nρwt 8105/lS-7 2019 fννραΦο 

Yt:πt..ιt't'!l.rmMtqqo,; 

1 1\ιU.ρσ ο μιναλuτφος όy.ςο( twY απορρψμαιωv δurτιθrnιι otrrι λ· Φάοη του XYl' λ Φυλfκ.. 

ΛΟU ιcτrλι(tα' CJ;rtu:l\ ~η tνα rιο).ι.,ι μ.,φο μι~ δcατtβcta• στη 8' Φόση. ωcn:δοο τα 

rιιριθι.ίφιο aro ιν λ6νω ·~ Qouν ~tδόν ιξu'Ιt'λ.rιθcι Μιι δάση ta. μΑ:ιρt οήμι:ρα. 

6ι:6ομlνα η 6tδρct\a (ωf'κ τοu ΧΥ1Ά ιιmμάtα• μ:ί-χρι τα t~λη τοu φlχοντος trovς. Ωστόσο. 

ι,ονν ι\δη δρο;.οολαyηθιl οι ιξι\< ~ι.< ς y.a <ηιι nροοαοξηοη t'l( 6uναμ,.ότηtας τοu Χ'ΠΑ 

ιιa1 οuyιcιιιρίμtνα 

cι)tχι• ληΦθcΙ αnόΦαοt') γιcι τη o\JVQψf't τrκ 2'11t οuμnληρwμαιιχι\ς:, οuμβαοrκ για tl'\ 8' Φ6οη, 

η onoιa tχιι α!'\οcnαλιι στο Ελιyιιιτυιό IuvtδcMo νια n;ροοuμ8αtικό lλι vxo. fΦόσον ιφιθιt ότι 

δι" ι:ωλuιtαι η υnανραφή rrκ ο~ς σύμ&cιαηc;, το ιιιmαρο τηc; θ' Φciοης θα 

σιιλλι ΊΟUρνr\σιt μι το ι:"' λιttouρyίQ ι:Uπορο nκ Α' 4Ιαοrκ. μι οιwτiλιομα η δLάρ.ιι:ια. ζιιΝ\ς 

τοιι Χ'ΠΑ"" σuξηβι •ατa • μήνις δηλΩδιj tως τα Μόρτιο τοιι 2020 τοuλά-

ΒΙ tχιι ~· νι\ο<ι η 6ιιι&<ααία οwταJ;ης Αvα<ι+αλαιωtι<οιι Πίνα<α [ρναοιwιι (ΑΠΕ) cno 

nλΩ""" της αύμjΙοQης y.a την Α" Φόeη. η anolα θα 6ιαοψcιλιοιι αν ~~ 

nιι>Ιιtου • 5 μιjνrς (ωΙ\ς (800 000 Ψ-Ιδη).οδή ιωι; το -ωρο τσu 2020 "'cMnou 



rιο να ro σιιοnδ ovtό απαιtοόν'tΟ.ί τα ιξήc; 

ο) 'l'rtOPo~J\ Μιλlτης, Πr:ρtβαλλοvηιι.wv EnιJΠWO(..,.. ΙΙαt ηι~ονnι.~ σ6ιιοδότηοη Η 
μιλlτη ιlvαι οχι66ν twιμη •αι wθ\ιζ μόλι( ~ ιντό( των-ημιροιν, θα 
~I ιmιν αρμόδοα Vιιηριαiα του Vnouρyιlou <Ιι:~ "" ενtρνιlα(. 

ιφο.ι..ι- "" ιιδοeι αnδtαοη "" ιροrιοnιχηαη ιων υ+<ατόμι1ιwν Πι~ι.Ν 
όρων 

ΡΙ ΑιτόΦαοη σοι\ την l•ttλιcmι<ή Enotρonή tou UUNA ιuρl II"'PIDtJ< ~ής 
οuμ&kιοης, νια tην tρononoU)orι (ιnίιm:ιοη) 1:η( u+arάμιVf'lc; οι.ιομβαση(. Πρtν την ouvottι 

tηι. ούμβαοηc; αnιιιtειται ννωμη του tιχνuιο6 οuμβόυλίοu τηc; nεριΦίριιαc; Amιιrk 

Jlι!ιwιnD!\Οιοιι~ 

Αν νtνοuν Οι παραπάνω nιριyρα_Φόμ.ενεc; ενέρyειεc;. ο XYJA Φuλt)c; ανομiνιtαι vo διcιριιί.οει 

Ιωι; tO Φθονόnωρα tou 2020 nιρύtοu. 

Υnό ra 6ιδcψlνa αυτά. ιιιαθίσtσtαι oaΦic; ότt n.ρlπιι va λt)Φθοuv άμι:οα αnοΦάσιις. 

ιφο.rψ/""' να P,.θtl μια 1\ι>αχvnρι\θ<αμη λύση στη δωχ-lροοη ιwν οnοΟΜτwν ιrκ 

Απι•fκ. μlχρι να ολοιιληρωθοιjν οι Μονά6ι:c; tt<n vα cιιtοδωοοuν ι.apιouιc; οι Μρyειι( 

μι~ tou όl"'ou ιwν αnο4Ιλ/ιι..,.. μι ~ ιrκ 6οΔλονΙκ ιmιν ~ 

βάοιι ριαλ..,.,.ων .._ι- •αι δι~ όn διν Ιιοuν Jwρcβιtηθι ιΙλλαι -. οι 

μόv<ς Ι!ρaχunρι\θ<Ο\1fς λύοιιι; ιφος ια ιιαι>όν χwρcβιτοuνται ινιό( ιης ΟΕΔΑ Δutuu\ς 

Απuιήc;. 'Η6η ιξιτ(ι(~αι οιΥάρια VtQ. χώροuc; ινtοc; tης ΟfΔΑ.. •αβώc; και οι βtλnστοι 

μlθοδοι bημon~tflorκ. nou θα. διcιοφώJ.αοuν tα;ι\ιtητο ιιιαι ιuιλι.ξία ατον ε ΔΙ ΝΑ. wοπ va 

ιιοιαστιl ιΦuιtό to Φθιν6nωρο tou 2020 να iχιι ιιατcιοιιtuαατι:ι ο Woc; ~ωροc; 

(nιαημαίvιtαι ότι νιcι την υλοnοιιw!\ tou tρνου αuτοο θcι αιιαιιηθούν και' ιλόχι.ατονοι ιξl'k, 

ινlρyιιιt. 

1) luvtaιrι μι.'λlιηc; nιριt\Qλλοντικών ιnutτ'ώαιων aάι lιι6οοη αχιnafιις anόtaoηc;, nou να 

tρOtιono\t( τουc; ι ν ιοχu nερ.ιβcιλλοντuιι:οίιc; 6ρουc;. 

2) Δημοnράτηοη ιι.ιι ιιιαtCσιr.ιuή τοu tρyςHJ. 

Msqρσp60Jouιtcl!l2f.ιt 

Οι αιχιrnιις λuοιιι;. Υ\Ω τιι; οnοiις σnaιuitaι 

•ροοδφρl(ρνιαι σJώ τον~ πε1Δλ Eιml( """ ι ... οιοu ιlp•ι 

oUμoOwya μι το άpΟρο 33 ιοu Ν 3164/2003, ~ .. -

ιατασ•ιuαατιt )(ΥΤΑ οι lνο αnό ra λστομεΙα ιιαu Qσw 

ntραν των άμ.cοων 6wδuιι:αοιων (fιαι traά)-

OΙJttc;, ιινοι )p()νοβόρις (όεν txc:ι ινκριεkί η χwροβitηοη). ιφtnι• \iO V\WUV fi.Qtτ.nιιyόvτ:W( 

ι νtρνειις vιc tl\ν ayορά τηc; tncι:ol\~ .κa.ι την ωρ4.ιονοη tou tpνou 

nε Π:ΩτΕΧΝ κΩΝ 
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