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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                   ΘΕΜΑ 5ο 
Γνωµοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε ‘’Υφιστάµενο πτηνοτροφείο, δυναµικότητας 69.000 ορνίθων 

πάχυνσης’’, της εταιρείας ‘’MAGNA VIRTUS Α.Ε.’’, που είναι εγκατεστηµένο στο 533Γ αγροτεµάχιο 

∆.Κ. Νεοχωρούδας, ∆.Ε. Καλλιθέας, του ∆ήµου Ωραιοκάστρου, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
 

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 5
ο
 θέµα ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση 

επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε ‘’Υφιστάµενο πτηνοτροφείο, δυναµικότητας 69.000 ορνίθων πάχυνσης’’, της 
εταιρείας ‘’MAGNA VIRTUS Α.Ε.’’, που είναι εγκατεστηµένο στο 533Γ αγροτεµάχιο ∆.Κ. Νεοχωρούδας, 
∆.Ε. Καλλιθέας, του ∆ήµου Ωραιοκάστρου, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε 
αρ. πρωτ. 1486/16-09-2020 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία 

έδωσε το λόγο στην κ. Αθ. Βαφάκη, υπάλληλο του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της 
∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Η κ. Βαφάκη 

έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρ. πρωτ.: 324480 (7602)/14-09-2020 εισήγηση του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, ανέφερε 
ότι πρόκειται για υφιστάµενη µονάδα, εξήγησε εν συντοµία τον τρόπο λειτουργίας της και τις προϋποθέσεις 
βάσει των οποίων η υπηρεσία γνωµοδοτεί θετικά. Ακολούθησαν ερωτήσεις των κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου και 
κ. Χρυσοµάλλη Νικολάου, τακτικών µελών, που αφορούσαν τα θέµατα της απορροής των υδάτων και της 
πυρόσβεσης. Στις ερωτήσεις απάντησε η κ. Βαφάκη. Οι απαντήσεις είναι καταγεγραµµένες στο ηχητικό 

αρχείο της συνεδρίασης.  

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής. Η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

και ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, τακτικά µέλη, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά, µε την επισήµανση προς την 

αδειοδοτούσα αρχή να ορίσει ως υποχρεωτική για την περιβαλλοντική αδειοδότηση την τήρηση των όρων 

που θέτει η υπηρεσία της Περιφέρειας αναφορικά µε την πυρόσβεση και τα απόβλητα. Ο κ. Παπαστεργίου 

Χρήστος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα υπερψηφίσει το θέµα µε την προϋπόθεση της τήρησης των όρων 
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που θέτει η υπηρεσία. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί µε λευκό, η 

τοποθέτησή του υποβλήθηκε και γραπτώς και έχει ως εξής: «Η ΜΠΕ που εξετάζουµε όπως και η σχετική 

εισήγηση της υπηρεσίας σε ό,τι αφορά εµάς δεν κρίνεται από την προσπάθεια των µελετητών και την 

τεχνική της αρτιότητα και τεκµηρίωση ούτε από την αντίστοιχη προσπάθεια των εργαζοµένων της Π.Κ.Μ 

που εισηγούνται. Αφού όλοι είναι υποχρεωµένοι να λειτουργούν µέσα σε ένα πλαίσιο όπου η 

περιβαλλοντική νοµοθεσία καθορίζεται κυρίως κατά βάση από το αν εξυπηρετεί ή όχι τους   επενδυτές.  

Για τη συγκεκριµένη µονάδα για την ψήφο µας παίρνουµε υπόψη ότι:  

Ενώ στη σκοπιµότητα της ΜΠΕ αναφέρεται η ένταξη της δραστηριότητας στις περιβαλλοντικές δεσµεύσεις 
της περιοχής, για την υφιστάµενη µονάδα έχει να γίνει  ανανέωση της ΑΕΠΟ από το 2004.  

Υπάρχει ασάφεια σχετικά µε τη διαχείριση υγρών λυµάτων και την παρατήρηση της γνωµοδοτούσας 
υπηρεσίας. 

Την από ότι φαίνεται µη ύπαρξη εφεδρικής δεξαµενής νερού. 

Η µονάδα συνδέεται µε µονάδα ΑΠΕ παραγωγής βιοαερίου για την διάθεση των αποβλήτων της.  
Επισηµαίνουµε για άλλη µια φορά την αντίθεσή µας για αξιοποίηση των κτηνοτροφικών αποβλήτων από 

ιδιωτικές µονάδες για την παραγωγή της ενέργειας στο πλαίσιο της απελευθέρωσής της και τις πολλαπλές 
αρνητικές επιπτώσεις που κατά τη γνώµη µας έχει για τα λαϊκά στρώµατα όπως και την γνώµη µας πως πιο 

φιλική στο περιβάλλον  µέθοδος διάθεσης τέτοιων αποβλήτων είναι η αερόβια χώνευση. 

Το γεγονός ότι η λειτουργία της µονάδας γίνεται µε το κριτήριο της κερδοφορίας, και παράλληλα την 

αδυναµία ουσιαστικού έλεγχου της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των πρόσθετων προϋποθέσεων 

που βάζει η υπηρεσία, όχι µε ευθύνη των εργαζοµένων αλλά λόγω και νοµικού πλαισίου λειτουργίας τους 
και αποψίλωσης των υπηρεσιών ελέγχου από προσωπικό και µέσα.» 

Ο κ. Χρυσοµάλλης Νικόλαος, τακτικό µέλος, ανέφερε ότι η παράταξη που εκπροσωπεί είναι υπερασπιστής 
του πρωτογενούς τοµέα, ωστόσο για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα θα τοποθετηθεί µε λευκό, καθώς 
υπάρχουν κάποιες σηµαντικές επισηµάνσεις που θέτει και η ίδια η υπηρεσία αναφορικά µε την πυρόσβεση 

και την απολύµανση. 

Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά., εξέφρασε ωστόσο την απορία 

γιατί λειτούργησε η µονάδα τόσα χρόνια χωρίς άδεια . 

Τα λοιπά µέλη του Σώµατος δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά.  

Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων η κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ., πρότεινε τη 

θετική γνωµοδότηση επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας. 
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

(∆ΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Μ.Ε.Θ.) 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας 
 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 

ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ 

ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 ------------------ -----------------          -------------- 

 

 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 Κατόπιν σχετικού αιτήµατος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σηµείου 1 του 

παρόντος, η Μητροπολιτική Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη την µε αρ. πρωτ.: 324480 (7602)/14-09-2020 

εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης του σηµείου 2 του παρόντος, το µε αρ. πρωτ. 1486/16-09-2020 διαβιβαστικό έγγραφο του 

Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 ‘‘περί αρµοδιοτήτων της 
Μητροπολιτικής Επιτροπής’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ’ αριθµ. 168/2019 (Α∆Α: 6Φ1Ε7ΛΛ-

ΚΑΜ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την 

µε αρ. πρωτ. 50523/10-09-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – 

ΑΔΑ: ΨΕ0Ο7ΛΛ-ΗΧ6



http://www.pkm.gov.gr 3 

Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών Μητροπολιτικής Επιτροπής 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 109/2019 (Α∆Α: 6ΗΓ07ΛΛ-1ΝΞ) απόφαση της 
Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την µε αρ. πρωτ. 56105/07-10-2019 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης σύµφωνα µε την οποία δεν εµπίπτει σε έλεγχο 

νοµιµότητας η απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου 

Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 125/2019 (Α∆Α: 

6ΧΠΒ7ΛΛ-3ΚΜ) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής νέου Προέδρου Μητροπολιτικής 
Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την µε αρ. πρωτ. 359184(6447)/01-09-2016 απόφαση 

του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισµού Γραµµατέα και αναπληρωτή Γραµµατέα της 
Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νοµοθετικού 

Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55Α/11-03-2020), τη µε α.π.: Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2234/06-08-2020 απόφαση του 

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (Α∆Α: Ψ6ΖΛ7ΛΛ-8ΧΚ) και την µε αρ. πρωτ. 1822/16-03-2020 (Α∆Α: 

ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης περί ‘’Παροχής διευκρινίσεων και 
οδηγιών σχετικά µε την εφαρµογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr.’’,  γνωµοδοτεί επί του 

φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως εξής: 
 

                                                              Γνωµοδοτεί  οµόφωνα  

               (Οι κ.  Ιγνατιάδης Θεόδωρος και κ. Χρυσοµάλλης Νικόλαος  τοποθετήθηκαν µε λευκό) 

                                                                                                             

Θετικά επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε ‘’Υφιστάµενο πτηνοτροφείο, δυναµικότητας 69.000 ορνίθων 
πάχυνσης’’, της εταιρείας ‘’MAGNA VIRTUS Α.Ε.’’, που είναι εγκατεστηµένο στο 533Γ αγροτεµάχιο ∆.Κ. 

Νεοχωρούδας, ∆.Ε. Καλλιθέας, του ∆ήµου Ωραιοκάστρου, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε τις 
προϋποθέσεις που παρατίθενται στην εισήγηση που ακολουθεί. 
 

Είδος & Περιγραφή έργου 

Η πτηνοτροφική µονάδα, λειτουργούσε µε  Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων από 22-01-2004, για 

την ίδια δυναµικότητα, η οποία δεν ανανεώθηκε έκτοτε και φορέας της µονάδας, ήταν η εταιρία: ΥΙΟΊ Π. 

ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΖΗ Α.Β.Ε.Ε.. Είναι εγκατεστηµένη στο 533Γ αγροτεµάχιο, ∆.Κ. Νεοχωρούδας, συνολικής 
έκτασης 15.201,46m

2
,  στο οποίο υπάρχουν οι παρακάτω  εγκαταστάσεις:  

α) ∆ύο (2) κτίρια πτηνοτροφείου, συνολικού εµβαδού 4.331,00m
2.
. Κάθε κτίριο έχει δύο θαλάµους πάχυνσης- 

διαµονής των ορνίθων και ανάµεσά τους υφίσταται θάλαµος στον οποίο είναι τοποθετηµένος ο µηχανολογικός 
εξοπλισµός. Τα κτίρια είναι εφοδιασµένα µε όλα τα συστήµατα υποστήριξης της  διαδικασίας εκτροφής των 

ορνίθων, όπως συστήµατα τροφοδοσίας και ύδρευσης, θέρµανση- αερισµός και φωτισµός. Τα συστήµατα είναι 
κεντρικά ελεγχόµενα µε αισθητήρες και ενεργοποιούνται αυτόµατα ανάλογα µε τις επιδιωκόµενες συνθήκες 
ασφαλούς διαµονής των ορνίθων. 

β) Τέσσερα (4) σιλό ζωοτροφών (δύο σε κάθε κτίριο).  

γ) Αποθήκη επιφάνειας 23,44m
2 
. 

δ) Τρεις δεξαµενές υγραερίου (προπάνιο) µε συνολική χωρητικότητα 40m
3 
.  

ε) ∆ωµάτιο Σταυλίτη 48m
2
.  

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν ανεγερθεί µε οικοδοµική άδεια, και έχει γίνει τακτοποίηση της ισόγειας 
αποθήκης.  

Ο οικισµός της Νεοχωρούδας, βρίσκεται στα 2,4Km από το πτηνοτροφείο και της Ιωνίας στα 2,1Km. 

Η δυναµικότητα της µονάδας είναι 69.000 όρνιθες και στη διάρκεια του έτους, πραγµατοποιούνται τρεις (3) 

εκτροφές. Μεταξύ των εκτροφών, µεσολαβεί διάστηµα 45 ηµερών περίπου, διάστηµα αρκετό για τον 

καθαρισµό και την απολύµανση των χώρων, ώστε να ακολουθήσει η επόµενη εκτροφή. 

Η µονάδα προµηθεύεται νεοσσούς ηλικίας 2 ηµερών, από τα εκκολαπτήρια της περιοχής και παραµένουν 

στους πτηνοθαλάµους για εκτροφή, δύο (2) µήνες, φθάνοντας σε βάρος 2Kg.   

Κάθε έτος εκτρέφονται 207.000 όρνιθες. Η απώλεια σε νεκρά πτηνά ανέρχεται στο 3%, δηλαδή σε 6.210 

όρνιθες περίπου. Οι όρνιθες κρεατοπαραγωγής είναι περίπου 200.790 το χρόνο. 

Οι ανάγκες της µονάδας σε νερό, είναι περίπου 1.892m
3 

/έτος (πόση πτηνών, καθαριότητα εργαζόµενου) και 
καλύπτονται από το υδρευτικό δίκτυο του ∆ήµου Ωραιοκάστρου.  

Τα απόβλητα των πτηνών (κόπρος µε στρώµνη) υπολογίζονται σε 1.395,3m
3  το χρόνο και αποµακρύνονται 
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στο τέλος της εκτροφής από τους θαλάµους, µε µηχανικά µέσα, χωρίς τη χρήση νερών πλύσης. Η 

αποµάκρυνσή τους πραγµατοποιείται από αδειοδοτηµένο φορέα συλλογής-µεταφοράς και η τελική διάθεση 

πραγµατοποιείται σε αδειοδοτηµένη µονάδα παραγωγής βιοαερίου.  

Τα νεκρά πτηνά παραλαµβάνονται από εταιρία και οδηγούνται σε δική της µονάδα υποπροϊόντων για 

περαιτέρω επεξεργασία.  

Τα λύµατα από το χώρο υγιεινής του προσωπικού, υπολογίζονται σε 18,25m
3
 το χρόνο, συλλέγονται σε  

στεγανό βόθρο και αποµακρύνονται  µε κατάλληλο όχηµα και οδηγούνται σε Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Λυµάτων της περιοχής. 

Τα Αστικά απόβλητα από τους εργαζόµενους διατίθενται στους κάδους της Νεοχωρούδας. 

 Χωρικός σχεδιασµός και χρήσεις γης  

Η εν λόγω πτηνοτροφική µονάδα βρίσκεται σε περιοχή που από το Γ.Π.Σ. του πρώην ∆ήµου Καλλιθέας 
(ΦΕΚ165/ΑΑΠ/27-06-2011) έχει χαρακτηριστεί ∆-περιοχή ανάπτυξης δραστηριοτήτων του πρωτογενούς 
τοµέα, στην οποία επιτρέπονται εγκαταστάσεις γεωργικών, δασικών κτηνοτροφικών αλιευτικών και λοιπών 

αγροτικών εκµεταλλεύσεων. 

 

Β. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην αρµόδια υπηρεσία µέσα στην 

οριζόµενη από το νόµο προθεσµία. 

 

Γ. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ  

Σε συνέχεια των ανωτέρω η υπηρεσία γνωµοδοτεί θετικά µε τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

1. Να διευθετηθεί η απορροή των υδάτων, που προέρχονται από την πλύση των θαλάµων. 

2. Να τοποθετηθεί κατάλληλο σύστηµα πυρόσβεσης. 
 

 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 Α. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 Β. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Γ. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 ∆. ∆ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ∆ΙΟΤΙ 
∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 

Ε. ∆ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ∆ΙΟΤΙ 
∆ΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χ 
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O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

1. Αγγελίδης Θεόδωρος 
2. Γούλα Όλγα-Χριστίνα 

3. ∆ωρής Σωκράτης 
4. Κίκης Αθανάσιος 
5. Πάλλας Κωνσταντίνος 
6. Τζόλλας Νικόλαος 
7. Χαριστέας Άγγελος 
8. Γκανούλης Φίλιππος 
9. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

10. Ζέρβας Γεώργιος 
11. Παπαστεργίου Χρήστος 
12. Ιγνατιάδης Θεόδωρος 
13. Χρυσοµάλλης Νικόλαος 
14. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή 
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