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Μέιμξ Γεκηθήξ Ομμζπμκδίαξ Καηακαιςηώκ Ειιάδαξ 

  
Ανζ.Πν.138/2020 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

1. Μεηά από ζςνεία δηαμανηονηώκ, θαζώξ θαη εθηεκώκ δεμμζηεομάηςκ ζημκ ειεθηνμκηθό ηύπμ ηεξ 

Κμνηκζίαξ,  ώξ θαη αοημρηώκ, δηαπηζηώκεηαη όηη οθίζηαηαη ζεμακηηθό πνόβιεμα θαζανηόηεηαξ ζε 

όιμοξ ημοξ δήμμοξ ηεξ Κμνηκζίαξ.  

2. Σογθεθνημέκα, δηαπηζηώκεηαη όηη: 

-Η πιεμμειήξ απμθμμηδή ηςκ απμννημμάηςκ, ε πιεμμειήξ αζηοκόμεοζε θμηκόπνεζηςκ 

πώνςκ ώζηε κα απμηνέπμκηαη ηα δοζηοπώξ αολακόμεκα θαηκόμεκα ζώνεοζεξ απμννημμάηςκ 

μηθηαθώκ θαη με.  

-Η έιιεηρε επανθώκ θάδςκ απμννημμάηςκ, ηδίςξ μπιε θάδςκ ακαθύθιςζεξ, θαζόζμκ ημ 

βαζηθό δήηεμα ηςκ απμννημμάηςκ είκαη ε ακαθύθιςζε θαη όπη ε ηαθή ημοξ.  

-Η έιιεηρε ηαθηηθήξ απμιύμακζεξ ηςκ θάδςκ γηα ηεκ απμθογή δηαζπμνάξ μηθνμβίςκ θαη 

άιιςκ αζζεκεηώκ, εκόρεη ηεξ ύπανλεξ μεγάιμο ανηζμμύ αδέζπμηςκ θαη ηζηγγάκςκ πμο 

αζπμιμύκηαη με ηεκ απμθμμηδή πνήζημςκ οιηθώκ από ηα απμννίμμαηα θαη δεκ ιαμβάκμοκ 

μέηνα ογηεηκήξ. 

3. Ιδηαίηενα γηα ηεκ ηειεοηαία πενίπηςζε, δειαδή ηεξ ειιείρεςξ ηαθηηθήξ απμιύμακζεξ θαη 

μάιηζηα ηώνα ημ θαιμθαίνη, ηςκ θάδςκ απμννημμάηςκ, ε αμέιεηα ηςκ δήμςκ ζαξ ζα πνέπεη κα 

παύζεη άμεζα θαη επηεηθώξ είκαη αδηθαημιόγεηε. 

4. Σε θάζε πενίπηςζε, ε ακάιερε ηςκ θαζεθόκηςκ ημο δεμάνπμο θαη ημο ακηηδεμάνπμο 

θαζανηόηεηαξ, ςξ θαη ηςκ ιμηπώκ αηνεηώκ αληςμάηςκ, δεκ γίκεηαη με δημνηζμό, αιιά με εθιμγέξ. 

Αοηό ζεμαίκεη όηη έπεηε ακαιάβεη ηηξ ζέζεηξ αοηέξ εζειμκηηθά θαη με ηεκ πνμβμιή ηεξ ζέζεςξ 

όηη ζέιεηε κα πνμζθένεηε ηηξ δοκάμεηξ ζαξ γηα ημ θαιό ηςκ  δεμμηώκ.  
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5. Ωξ εθ ημύημο, μη παναπάκς  πιεμμέιεηεξ, ζε έκα ηόζμ εοαίζζεημ ημμέα θαη μάιηζηα εκ μέζς 

θαιμθαηνηκήξ πενηόδμο, δεκ δηθαημιμγμύκηαη. 

6. Σηα πιαίζηα αοηά, ημ Ικζηηημύημ Καηακαιςηώκ Κμνηκζίαξ θάιεζε ημοξ ανμόδημοξ δεμάνπμοξ θαη 

ημοξ ανμόδημοξ ακηηδεμάνπμοξ θαζανηόηεηαξ κα εκενγήζμοκ άμεζα ζηα πιαίζηα ηςκ 

ανμμδημηήηςκ ημοξ θαη ηςκ οπμπνεώζεςκ ημοξ πνμξ ημοξ δεμόηεξ θαη ημοξ θαημίθμοξ ηςκ 

δήμςκ ημοξ.              

7. ηεκ παναπάκς πανέμβαζε , ηεκ θμηκμπμηήζαμε ζηηξ ανμόδηεξ δηεοζύκζεηξ ογείαξ ηεξ 

πενηθένεηαξ Κμνηκζίαξ θαη ηεξ απμθεκηνςμέκεξ δημίθεζεξ Πειμπμκκήζμο θαη ειπίδμομε όηη ζα 

θηκεζμύκ άμεζα, ώζηε κα ζηαμαηήζμοκ κα οπάνπμοκ αοηέξ μη ογεημκμμηθέξ βόμβεξ Σπεδόκ ζε 

θάζε πόιε θςμόπμιε θαη πςνηό ηεξ Κμνηκζίαξ.  

8. Γηα ηηξ οπενεζίεξ απμθμμηδή ηςκ απμννημμάηςκ μη δήμμη εηζπνάηημοκ ακηαπμδμηηθά ηέιε, ηα 

μπμία είκαη ανθμύκηςξ ορειά θαη ηα μπμία επηβάιιεηαη κα επηζηνέθμοκ ζημ ζύκμιμ ημοξ ζημοξ 

δεμόηεξ θαη όπη κα γίκμκηαη θαηαζέζεηξ ή κα ζπαηαιώκηαη ζε άιιεξ δναζηενηόηεηεξ.     

 

Κόνηκζμξ 7/8/2020 

              
        

                            Με ελμοζημδόηεζε ΔΣ 

 

       

                   Ο γναμμαηέαξ  

 

 

Ακαζηάζημξ Μειηώηεξ 

      

               

                         Ο πιενελμύζημξ δηθεγόνμξ 
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