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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                        ΘΕΜΑ 3ο 
Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης 

συστεγαζόμενης κτηνοτροφικής μονάδας βουστασίου, με αύξηση δυναμικότητας από 301 ισοδύναμα ζώα 

(αγελάδες γαλακτοπαραγωγής με τα παράγωγά τους) σε 400 ισοδύναμα ζώα (αγελάδες γαλακτοπαραγωγής 

με τα παράγωγά τους), των τεσσάρων ατομικών κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων των Σόγιακα Δημήτριου, 

Σόγιακα Άγγελου, Σόγιακα Ιωάννη και Σόγιακα Πέτρου που είναι εγκατεστημένη στα υπ’ αριθμ. 201 και 

202 αγροτεμάχια, στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγίου Αθανασίου, του Δήμου Χαλκηδόνας, της Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης (ΠΕΤ 2201704927) 

 

Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση 

επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης συστεγαζόμενης 

κτηνοτροφικής μονάδας βουστασίου, με αύξηση δυναμικότητας από 301 ισοδύναμα ζώα (αγελάδες 

γαλακτοπαραγωγής με τα παράγωγά τους) σε 400 ισοδύναμα ζώα (αγελάδες γαλακτοπαραγωγής με τα 

παράγωγά τους), των τεσσάρων ατομικών κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων των Σόγιακα Δημήτριου, 

Σόγιακα Άγγελου, Σόγιακα Ιωάννη και Σόγιακα Πέτρου που είναι εγκατεστημένη στα υπ’ αριθμ. 201 και 

202 αγροτεμάχια, στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγίου Αθανασίου, του Δήμου Χαλκηδόνας, της Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης (ΠΕΤ 2201704927)» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 373/16-03-2022 

διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε το λόγο στην κ. Αθ. 

Βαφάκη, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & 

Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Η κ. Βαφάκη έθεσε υπόψη της 

Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 108734 (2205)/15-03-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & 

Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, ενημέρωσε τα μέλη ότι 

πρόκειται για υφιστάμενη δραστηριότητα που θα αυξήσει τη δυναμικότητά της, εξήγησε τον τρόπο 

λειτουργίας της μονάδας και αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η υπηρεσία εισηγείται 

θετικά. Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησής της η κ. Βαφάκη ενημέρωσε το Σώμα ότι την παραμονή της 
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συνεδρίασης παρέλαβε το με αρ. πρωτ.: οικ.4310/23-03-2022 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκηδόνος με συνημμένη τη θετική γνωμοδότηση (απόφαση αριθμ. 5/2022) του 

Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος για την υπό συζήτηση 

δραστηριότητα. Το έγγραφο θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στη γραμματεία της Μητροπολιτικής Επιτροπής 

μετά το πέρας της συνεδρίασης.  

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, κ. Γκανούλη Φίλιππο και κ. Αβραμόπουλο 

Σωτήριο, τακτικά μέλη, καθώς και από τον κ. Ζέρβα Γεώργιο, Αντιπρόεδρο.». 

Στις ερωτήσεις απάντησε η κ. Βαφάκη. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι καταγεγραμμένες στο ηχητικό 

αρχείο της συνεδρίασης. 

 

Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στα μέλη για τοποθετήσεις. 

Ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, και η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, δήλωσαν ότι θα 

ψηφίσουν θετικά.   

Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει, κατέθεσε και γραπτώς την 

τοποθέτησή του ως εξής: «Αναγνωρίζουμε ότι το έργο των μελετητών και των εισηγητών κινείται 

αναγκαστικά εντός των ορίων που καθορίζονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο που κάνει εκπτώσεις στην 

προστασία του περιβάλλοντος για να προστατεύσει τα κέρδη και την «επιχειρηματικότητα» και από την 

άποψη αυτή η τοποθέτησή μας δεν έχει χαρακτήρα αμφισβήτησης της τεκμηρίωσης της ΜΠΕ και των 

αντίστοιχων εισηγήσεων αλλά πολιτικής τοποθέτησης που καθορίζεται από το συνολικότερο πλαίσιο και 

την συγκεκριμένη εφαρμογή του στο έργο που εξετάζουμε. 

 

Επισημαίνουμε τα εξής: 

 

1. Γίνονται ορισμένες σοβαρές παρατηρήσεις από την υπηρεσία  «-Να κατασκευαστεί κοπροσωρός - Η 

δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων να είναι εφοδιασμένη με αναδευτήρα - Πριν την έκδοση της 

Α.Ε.Π.Ο. να  εκδοθεί άδεια χρήσης νερού για την υφιστάμενη γεώτρηση, η   δυναμικότητα της οποίας πρέπει 

να ανέρχεται σε 25 m 3   νερού την ημέρα - Στην Α.Ε.Π.Ο. να προβλέπεται η ύπαρξη σύμβασης (σε ισχύ) με 

μονάδα βιοαερίου». Κατά τη γνώμη μας και επειδή είναι υφιστάμενη μονάδα θα έπρεπε πρώτα να 

συμμορφωθεί και μετά να ξαναδούμε το θέμα. 

 

2. Υπάρχει σύμφωνα με την ΜΠΕ, επάρκεια της δεξαμενής για τα κτηνοτροφικά απόβλητα μόνο για 20 

ημέρες γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά για τις σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον για τις 

περιπτώσεις αδυναμίας απομάκρυνσης ή μιας φυσικής καταστροφής ή βλάβης. Την ίδια στιγμή η ΜΠΕ 

αναφέρει ότι «βασικό χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος της περιοχής, που διαμορφώνει καθοριστικά την 

μορφή του τοπίου, είναι ο ποταμός Αξιός, ο οποίος έχει μεγάλη αισθητική και οικολογική αξία… κλπ” 

 

3. Την αντίθεσή μας στην προτεινόμενη διαχείριση των βιοαποβλήτων για την παραγωγή βιοαερίου και 

ενέργειας από ιδιώτες που εντάσσεται στο γενικότερο ενεργειακό σχεδιασμό και έχει οδηγήσει σε 

ενεργειακή φτώχεια κλπ 

 

4. Επιπλέον διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής των όρων της ΜΠΕ και 

αυτών που θέτει η Υπηρεσία, διότι η αποδυνάμωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας αλλά και άλλων 

αρμόδιων υπηρεσιών σε στελεχικό δυναμικό, στην ουσία καθιστά ανέφικτο κάτι τέτοιο.  

 

Με βάση τα παραπάνω τοποθετούμαστε με:  ΚΑΤΑ». 
       Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά, σύμφωνα με την εισήγηση της 

υπηρεσίας. 

      Ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος, επίσης δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά, σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις που θέτει η υπηρεσία στην εισήγησή της.  

Τα λοιπά μέλη του Σώματος επίσης 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 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

(ΔΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Μ.Ε.Θ.) 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 

 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 

ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ 

ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

1. Δήμος Χαλκηδόνος 23-03-2022 Δ/νση Ανάπτυξης & 

Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. 

 

 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

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

παρόντος, η Μητροπολιτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ.: 108734 (2205)/15-03-2022 

εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας του σημείου 2 του παρόντος, το με αρ. πρωτ. 

373/16-03-2022 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. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 

‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την με αρ. πρωτ. 13693/17-01-2022 απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 

10/2022 (ΑΔΑ: 97ΛΠ7ΛΛ-ΙΒ4) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και 

Αντιπροέδρου 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.», το άρθρο 67 του ν.4830/2021 (ΦΕΚ 

Α’ 169), την υπ’ αριθμ. 642/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) 

και την με αρ. πρωτ. 1822/16-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης 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 κατά πλειοψηφία  

                                                       (Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος καταψήφισε) 

                                                                                                                                                                                             
Θετικά επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης συστεγαζόμενης 

κτηνοτροφικής μονάδας βουστασίου, με αύξηση δυναμικότητας από 301 ισοδύναμα ζώα (αγελάδες 

γαλακτοπαραγωγής με τα παράγωγά τους) σε 400 ισοδύναμα ζώα (αγελάδες γαλακτοπαραγωγής με τα 

παράγωγά τους), των τεσσάρων ατομικών κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων των Σόγιακα Δημήτριου, Σόγιακα 

Άγγελου, Σόγιακα Ιωάννη και Σόγιακα Πέτρου που είναι εγκατεστημένη στα υπ’ αριθμ. 201 και 202 

αγροτεμάχια, στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγίου Αθανασίου, του Δήμου Χαλκηδόνας, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

(ΠΕΤ 2201704927), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της εισήγησης που ακολουθεί. 

 

Α. Είδος & Περιγραφή έργου 

Η κτηνοτροφική μονάδα είναι υφιστάμενη με δυναμικότητα 223 γαλακτοφόρες αγελάδες με τα παράγωγά τους 

(156 παράγωγα), δηλαδή 301 ισοδύναμα ζώα, στα υπ’ αριθμ. 201 και 202 αγροτεμάχια Αγ. Αθανασίου, 

συνολικού εμβαδού  22.431,00m2. Λειτουργεί με τις αρ. πρωτ. 3000/02-06-1999 και 2993/02-06-1999 άδειες 

ίδρυσης κτηνοτροφικής εγκατάστασης καθώς και τις αρ. Πρωτ. 7912//06-12-1999 και 7913/06-12-1999 άδειες 

λειτουργίας,  κτηνοτροφικής εγκατάστασης.  

Η μονάδα θα αυξήσει την δυναμικότητά της έως τα 400 ισοδύναμα ζώα.   

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει: τέσσερα υπόστεγα σταυλισμού μόσχων, δύο υπόστεγα σταυλισμού ενήλικων 

γαλακτοπαραγωγικών αγελάδων, ένα υπόστεγο σταυλισμού ζώων ξηράς περιόδου, ένα αμελκτήριο μαζί με ένα 

υπόστεγο συγκέντρωσης αγελάδων προ αρμέγματος, ένα κτήριο γραφείων, ένα υπόστεγο – αποθήκη 

ζωοτροφών , ένα υπόστεγο - αποθήκη γεωργικών μηχανημάτων  και 2 σιλό.  

Η ποσότητα αποβλήτων, που προέρχεται από τα απόβλητα των ζώων, από τον καθαρισμό των στάβλων και 

από τον καθαρισμό του αλμεκτηρίου, για την υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας είναι 21,34m 3 /ημέρα 

κατά τη χειμερινή περίοδο και 16,84m 3 /ημέρα κατά τη θερινή περίοδο. μετά την αύξηση της δυναμικότητας  
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θα φτάσει έως και τα 29,07 m 3/ημέρα κατά τη χειμερινή περίοδο και 23,38 m 3/ημέρα κατά τη θερινή περίοδο.  

Ο καθαρισμός των σταυλικών εγκαταστάσεων θα πραγματοποιείται με τη χρήση ξυστρών δαπέδου, που θα  

προωθούν τα απόβλητα των αγελάδων μέσω υπόγειων σωληνώσεων σε δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης 

αποβλήτων (η οποία θα κατασκευαστεί) συνολικού όγκου 595,8 m 3 όπου θα αποθηκεύονται προσωρινά μέχρι 

την παραλαβή τους από εταιρεία παραγωγής βιοαερίου. Στη δεξαμενή αυτή θα καταλήγουν και τα υγρά από 

τον καθαρισμό του αλμεκτηρίου και τα λύματα του προσωπικού.  

Οι ανάγκες σε νερό της δραστηριότητας, μετά την αύξηση της δυναμικότητας θα ανέρχονται σε 15.688,63m3  

το χρόνο και θα καλύπτονται  από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης και από υφιστάμενη γεώτρηση.  

 Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης  

Η εν λόγω κτηνοτροφική μονάδα, βάση του Γ.Π.Σ. (ΦΕΚ 31/Δ΄/ 28-01-2009 όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 

308/ ΑΑΠ/07-11-2011) της Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνας, βρίσκεται σε περιοχή 

χαρακτηρισμένη ως Ζώνη Δ Περιοχή Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων Πρωτογενούς Τομέα και επιτρέπονται οι 

Γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. 

 

Β. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

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

οριζόμενη από το νόμο προθεσμία. 

 

Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ  

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

- Να κατασκευαστεί κοπροσωρός 

- Η δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων να είναι εφοδιασμένη με αναδευτήρα. 

- Πριν την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο. να  εκδοθεί άδεια χρήσης νερού για την υφιστάμενη γεώτρηση, η 

   δυναμικότητα της οποίας πρέπει να ανέρχεται σε 25 m 3 νερού την ημέρα. 

- Στην Α.Ε.Π.Ο. να προβλέπεται η ύπαρξη σύμβασης (σε ισχύ) με μονάδα βιοαερίου. 

 

 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Δ. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 

Ε. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 

ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 
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ΑΔΑ: 9Δ847ΛΛ-3ΚΛ



http://www.pkm.gov.gr 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

 

 

ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

1. Αγγελίδης Θεόδωρος 

2. Γούλα Όλγα - Χριστίνα 

3. Καρακωστάνογλου Βενιαμίν 

4. Κίκης Αθανάσιος 

5. Κούης Κωνσταντίνος 

6. Τζόλλας Νικόλαος 

7. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή 

8. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

9. Ζέρβας Γεώργιος 

10. Αβραμόπουλος Σωτήριος 

11. Γκανούλης Φίλιππος 

12. Χρυσομάλλης Νικόλαος 

13. Μήττας Χρήστος 
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