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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                           ΘΕΜΑ 5ο 
Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με το έργο ‘’Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από επεξεργασία ζωικών 

και φυτικών υποπροϊόντων και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου 

βιοαερίου (ισχύος 999 kWe)’’ της εταιρίας ‘’ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε.’’ 

 

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

επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με το έργο ‘’Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από επεξεργασία ζωικών και φυτικών 

υποπροϊόντων και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου (ισχύος 

999 kWe)’’ της εταιρίας ‘’ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε.’’» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 1751/18-10-

2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Καλωσόρισε στη συνεδρίαση τον κ. 

Εμ. Στεφανή, χημικό μηχανικό από την εταιρεία ‘’ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.’’ που εκπόνησε τη 

Μ.Π.Ε., ο οποίος θα παρέμβει στη συζήτηση, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Κατόπιν έδωσε τον 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.: 674158 (13944)/07-10-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & 

Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Ανέφερε ότι πρόκειται για 

τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. υφιστάμενης μονάδας, εξήγησε τις τροποποιήσεις που προβλέπεται να γίνουν και 

παρουσίασε τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά επί της υποβληθείσας 

Μ.Π.Ε. Όσον αφορά την υπ’ αριθμ. 8 προϋπόθεση που θέτει η υπηρεσία, η εισηγήτρια ζήτησε την 

επαναδιατύπωσή της προς το ορθό ως εξής: «Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 9 της ΚΥΑ 

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/19 (ΦΕΚ 436 Β’/ 14-2-19), μετά την έγκριση της τροποποιημένης Α.Ε.Π.Ο. να 

ακολουθήσει η τροποποίηση της έγκρισης λειτουργίας για το σύνολο των δραστηριοτήτων που ασκούνται 

στην εγκατάσταση.». 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής 

 

Ταχ. Δ/νση     : Β. Όλγας 198 

Ταχ. Κώδ.      : 546 55, Τ.Θ. 18240 

Πληροφορίες : Α. Τριανταφύλλου 

Τηλ.               : 2313 319 650 

Email             : me@pkm.gov.gr 

  

 
Ημερομηνία: 21 Νοεμβρίου 2022 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εξερχομένου): 740511 (216) 

 

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 85/16-11-2022  

Απόσπασμα Πρακτικού αρ. 14/2022  

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εισερχομένου): Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ. 1751/18-10-2022                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 

έργου ή δραστηριότητας: 2103494627 

  

  

   ΠΡΟΣ : 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. 
Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού 
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Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Ζέρβα Γεώργιο, Αντιπρόεδρο, και κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, 

τακτικό μέλος. Στις ερωτήσεις απάντησαν η κ. Βαφάκη και ο κ. Στεφανής, μελετητής. 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. Ζέρβας ανέφερε ότι όταν τέτοιες μονάδες δραστηριοποιούνται σε γη υψηλής 

παραγωγικότητας, η ψήφος είναι αρνητική. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για υφιστάμενη 

μονάδα. Θεωρεί χρήσιμο το γεγονός ότι θα αξιοποιούνται υλικά τα οποία θα κατέληγαν σε χωματερή, και 

μετά τη διαβεβαίωση του μελετητή ότι τα ενσιρώματα μειώνονται, η ψήφος είναι θετική με δύο 

παρατηρήσεις: α) να μπει στους όρους η απαγόρευση χρήσης τηγανελαίων και β) να δοθεί ιδιαίτερη 

βαρύτητα στους ελέγχους για την ασφάλεια του ποταμού Αξιού. 

Ο κ. Τρελλόπουλος Γεώργιος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά, με την προϋπόθεση να 

ληφθούν υπόψη οι προαναφερθείσες επιφυλάξεις.  

Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά. Ομοίως και ο κ. Χρυσομάλλης 

Νικόλαος, τακτικό μέλος, μετά τις διευκρινίσεις που δόθηκαν από τον μελετητή για το πώς θα 

χρησιμοποιούνται τα λίπη και τα έλαια. 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 

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 

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

 

 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.: 674158 (13944)/07-10-2022 

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

1751/18-10-2022 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 78 του ν.4954/2022 (λήψη 

αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων 

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού Covid-19 / ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022) σύμφωνα με το οποίο η συνεδρίαση έλαβε χώρα ‘’με 

τηλεδιάσκεψη’’, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), γνωμοδοτεί επί του 

φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως εξής: 

 

 

 

http://www.epresence.gov.gr/
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                                                              Γνωμοδοτεί ομόφωνα  

                                                   
Θετικά επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με το έργο ‘’Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από επεξεργασία ζωικών και 

φυτικών υποπροϊόντων και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου 

(ισχύος 999 kWe)’’ της εταιρίας ‘’ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε.’’, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της εισήγησης που 

ακολουθεί. 

 

Α. Είδος & Περιγραφή έργου 

Το έργο αφορά υφιστάμενο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 999 ΚW από την καύση του βιοαερίου 

που παράγεται από αναερόβια χώνευση ενσιρωμάτων φυτών και μη επικίνδυνων γεωργοκτηνοτροφικών 

αποβλήτων, που λειτουργεί στα εκτός σχεδίου αγροτεμάχια υπ’ αριθ. 1392α – 1393 – 1394 του αγροκτήματος 

Γέφυρας, αναδασμού 1961-62, Δημοτικής Ενότητας Αγίου Αθανασίου, Περιφερειακής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης, Δήμου Χαλκηδόνος, συνολικού εμβαδού 18.368,40 τ.μ. 

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στο αδειοδοτημένο έργο (υπ’ αρ. 7982/24.10.2019 Α.Ε.Π.Ο, που 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 48281/16.04.2021 Α.Ε.Π.Ο) περιλαμβάνουν κτηνοτροφικά λύματα βοοειδών, 

χοίρων και πουλερικών, ενσιρώματα σιτηρών – καλαμποκιού, φυτικά – αγροτικά υπολείμματα, λίπος 

βιομηχανίας τροφίμων, τυρόγαλα, υπολείμματα ζυθοποιίας, ελαιοτριβείου και ζαχαροπλαστείου, αποσυρόμενα 

τρόφιμα (ΖΥΠ κατ. 2 & 3), λάσπες βιομηχανίας τροφίμων και λιποσυλλέκτη, και γλυκερίνη – λιπαρά οξέα. 

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το αδειοδοτημένο έργο αξιοποιούνται σήμερα ετησίως 28.000 τόνοι α΄ ύλης. Στο 

έργο προς τροποποίηση ζητείται η προσθήκη ενός επιπλέον είδους α’ υλών, των βρώσιμων λιπών και ελαίων 

(ΕΚΑ 20 01 25) και η μεταβολή των ποσοτήτων των υπόλοιπων α’ υλών. 

 

Στο αιτούμενο προς τροποποίηση έργο προβλέπεται να αξιοποιούνται ετησίως 53.500 τόνοι α΄ ύλης, εκ των 

οποίων 1.500 τόνοι αφορούν ενσίρωμα σιτηρών, 1.500 τόνοι ενσίρωμα καλαμποκιού, 6.000 τόνοι φυτικά - 

αγροτικά υπολείμματα, 25.000 τόνοι υγρή κόπρο βοοειδών, 500 τόνοι κόπρο χοίρων, 8.000 τόνοι ξηρή κόπρο 

πουλερικών, 500 τόνοι λίπη βιομηχανίας τροφίμων, 6.000 τόνοι τυρόγαλα, 500 τόνοι υπόλειμμα ζυθοποιίας, 

500 τόνοι υπόλειμμα αποστακτηρίου, 500 τόνοι υπόλειμμα ζαχαροπλαστείου, 500 τόνοι αποσυρόμενα τρόφιμα 

(ΖΥΠ 2 & 3), 1.000 τόνοι λάσπες βιομηχανίας τροφίμων, 500 τόνοι λάσπες λιποσυλλέκτη (DAF), 500 τόνοι 

υπολείμματα ελαιοτριβείου και 500 τόνοι γλυκερίνη – λιπαρά οξέα. 

 

Στο αιτούμενο προς τροποποίηση έργο οι α’ ύλες θα προέρχονται, όπως και στο αδειοδοτημένο έργο, από 

μονάδες και εγκαταστάσεις σε απόσταση έως 30 χλμ. από τη θέση της υπό μελέτη μονάδας βιοαερίου. Στην 

παραγωγική διαδικασία, για την ανάμειξη των πρώτων υλών, θα χρησιμοποιείται και ποσότητα νερού της 

τάξης των 2.400 τόνων / έτος για την ανάμειξη των πρώτων υλών, που θα προέρχεται από τα απόνερα (χωρίς 

απολυμαντικό) της πλύσης οχημάτων μεταφοράς ΖΥΠ. 

 

Η διάταξη λειτουργίας της μονάδος έχει ως ακολούθως και η μονάδα φέρει άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου 

από την Υπηρεσία μας (αρ. Πρωτ  418799(823)2-2-2022) 

 

Όλες οι α’ ύλες, πλην της φυτικής μεταφέρονται με φορτηγά – βυτία και εκφορτώνονται από τον ειδικά 

οριοθετημένο χώρο στις υπόγειες δεξαμενές αποθήκευσης πρώτων υλών, με τη βοήθεια αντλίας, όπου 

αποθηκεύονται. Η φυτική α’ ύλη και η ξηρά κόπρος πουλερικών μεταφέρονται με φορτηγά εντός ανοικτής 

πίστας, όπου αποθηκεύονται. 

 

Οι στερεές α’ ύλες μέσω μηχανικού φορτωτή και του μηχανικού τροφοδότη στερεών μεταφέρονται στον 

βιοαντιδραστήρα πρωτογενούς χώνευσης. Τα υγρά από τις προδεξαμενές αποθήκευσης πρώτων υλών 

οδηγούνται με υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων και αντλία επίσης στον βιοαντιδραστήρα πρωτοβάθμιας 

χώνευσης. Το μίγμα των α’ υλών μέσω του αντλιοστασίου που βρίσκεται ανάμεσα από τις δύο δεξαμενές 

χώνευσης (βιοαντιδραστήρες πρωτογενούς και δευτεροβάθμιας χώνευσης) οδηγείται στον βιοαντιδραστήρα 

δευτεροβάθμιας χώνευσης. 

 

Το παραγόμενο βιοαέριο από τις δεξαμενές χώνευσης - βιοαντιδραστήρες) μέσω φυσητήρα και φυσικής ροής 

και με υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων οδηγείται στη μηχανή καύσης συζευγμένη με ηλεκτρογεννήτρια για την 

παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος, αφού προτού επεξεργαστεί (αποθείωση – αφύγρανση). Το μίγμα των 2 

δεξαμενών χώνευσης μετά την παραγωγή του βιοαερίου οδηγείται στην υπόγεια δεξαμενή υπολειμμάτων 

τύπου lagoon, χωρητικότητας 20.000 κ.μ., και χρόνο αποθήκευσης 147 ημέρες. 

 

Τα στερεά που θα προκύπτουν να αποθηκεύονται σε παρακείμενο τσιμεντοστρωμένο χώρο (προσωρινή 
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αποθήκευση στερεού υπολείμματος), ενώ στη συνέχεια να διανέμονται σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις όπου θα 

χρησιμοποιούνται ως οργανικό λίπασμα καλλιεργειών. 

 

Η μονάδα λειτουργεί όλο το 24ωρο και ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ανέρχεται σε 3 άτομα. Το 

τελικό προϊόν της μονάδας είναι η ηλεκτρική ενέργεια, η οποία ανέρχεται σε 8.313.678 KWh/έτος και 

διατίθεται στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ως δευτερεύον προϊόν της μονάδας είναι το υπόλειμμα των α’ υλών 

της παραγωγικής διαδικασίας της μονάδας, το οποίο μετά από την αιτούμενη τροποποίηση θα ανέλθει στους 

49.494 τόνους/έτος (από 23.688 τόνους/έτος στο αδειοδοτημένο έργο), και το οποίο αποτελεί άριστο 

εδαφοβελτιωτικό για τις καλλιέργειες και διατίθεται σε αγρότες της ευρύτερης περιοχής του έργου για φυσική 

λίπανση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων τους. 

 

Η διάθεση του υπολείμματος γίνεται σύμφωνα με τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και η ελάχιστη 

απαιτούμενη εδαφική έκταση για την διάθεση του υπολείμματος θα είναι 3.465,28 στρ. προκειμένου να 

αφομοιωθεί το άζωτο που θα περιέχεται στο υπόλειμμα. Η εταιρεία είχε ήδη εξασφαλίσει στο πλαίσιο της 

έκδοσης της ΑΕΠΟ καλλιεργήσιμη έκταση 4.309,60 στρ. για τη διάθεση του υπολείμματος με συμφωνίες με 

τοπικούς αγρότες της περιοχής, ενώ στο πλαίσιο της τροποποίησης του έργου έχει έρθει σε προφορική 

συμφωνία και με άλλους καλλιεργητές ώστε να εξασφαλίσει επιπλέον 1.203,50 στρ., με αποτέλεσμα η 

συνολική έκταση να ανέλθει στα 5.513,1 στρ. και να είναι εφικτή η απορρόφηση σχεδόν ολόκληρης της 

ποσότητας και των άλλων θρεπτικών συστατικών του υπολείμματος (φώσφορος, κάλιο), 

 

Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης 

Η απόσταση του γηπέδου, μετρούμενη σε ευθεία γραμμή, ανέρχεται σε 1.370 μέτρα από τον οικισμό της 

Γέφυρας. Δυτικά - βορειοδυτικά του γηπέδου βρίσκεται ο οικισμός της Ελεούσας, σε απόσταση 3.230 μέτρων, 

και νοτιοδυτικά, σε απόσταση 2.910 μέτρων, ο οικισμός του Βαλτοχωρίου. 

Η θέση υλοποίησης του έργου είναι περιοχή εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού και υπάρχει εγκεκριμένο 

Γ.Π.Σ. που καλύπτει την περιοχή του έργου (ΦΕΚ 31/ΑΑΠ/2009). Συγκεκριμένα, η θέση υλοποίησης, 

βρίσκεται στη Ζώνη Δ Περιοχή Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων Πρωτογενούς Τομέα βάσει του Γ.Π.Σ. Δήμου 

Αγίου Αθανασίου, το οποίο εγκρίθηκε με την αρ. 2961/23-01-2009 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 

31/ΑΑΠ/28-01-2009) και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 43061/07-10-2011 Απόφαση (ΦΕΚ 308/ΑΑΠ/28-

11-2011). 

Λαμβάνεται  υπ’ όψιν ότι: 

• η εν λόγω μονάδα είναι ήδη κατασκευασμένη, 

• η αιτούμενη τροποποίηση αφορά μόνο το είδος και την ποσότητα των πρώτων υλών, δεν θα 

κατασκευαστεί καμία νέα εγκατάσταση και το γήπεδο εγκατάστασης της μονάδας δεν μεταβάλλεται στο 

ελάχιστο σε σχέση με το περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο έργο. Ως εκ τούτου δεν αξιολογούνται περαιτέρω 

σχετικά θέματα   

 

Εντοπισμός τμημάτων του έργου ως προς τα όρια του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών 

και ως προς θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 
Η θέση υλοποίησης του έργου δεν εμπίπτει σε καμία προστατευόμενη περιοχή, όπως Natura 2000, Εθνικά 

Πάρκα, Καταφύγια Άγριας Ζωής, κλπ. Πλησιέστερα στην υπό μελέτη δραστηριότητα εντοπίζεται η 

προστατευόμενη περιοχή "Δέλτα Αξιού – Λουδία - Αλιάκμονα" (GR GR1220010), η οποία έχει χαρακτηριστεί 

ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π. ή S.P.A.) και βρίσκεται περί 410 m Δ της υπό μελέτη δραστηριότητας. 

Τέλος, στην άμεση περιοχή του έργου δεν εντοπίζονται Καταφύγια Άγριας Ζωής. Το Πλησιέστερο Καταφύγιο 

Άγριας Ζωής που εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή είναι το Καταφύγιο Άγριας Ζωής "Δέλτα Αξιού 

(Χαλάστρας)", σε απόσταση 14,8 km νότια του υπό μελέτη έργου. 

Εντός του γηπέδου του έργου αλλά και στην άμεση - ευρύτερη περιοχή αυτού δεν εντοπίζονται αρχαιολογικοί 

χώροι. Ο κοντινότερος κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/42493/1787 π.ε./16-1-

1990 - ΦΕΚ: 92/Β/1990-02-13 και ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/25176/1382/28-5-1999 - ΦΕΚ: 1207/Β/1999-06-

15) είναι η Τούμπα Τόψιν, και βρίσκεται μεταξύ των οικισμών της Γέφυρας και Αγίου Αθανασίου, σε 

απόσταση 2.330 μ., μετρούμενη σε ευθεία γραμμή, από τη θέση του έργου. 

 

Ειδικά σχέδια διαχείρισης 
 

Με την υπ’ αριθμ. 6876/4871 ΚΥΑ (ΦΕΚ 128/Α/03.07.08), εγκρίθηκε το «Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης», σύμφωνα με το οποίο, επιδιώκονται μεταξύ άλλων: 

 

− προώθηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας φιλικότερων προς το περιβάλλον, ιδίως δε ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, 

 

ΑΔΑ: ΩΖΥΑ7ΛΛ-ΩΟ2



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

Επίσης βρίσκεται σε ισχύ το Αναθεωρημένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΠΧΣΑΑ), υπ’ αριθμ. 

ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/73483/852/20.08.2020 (ΦΕΚ485/Δ/2020). Ένας από τους στόχους είναι και η προστασία, 

αξιοποίηση και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων της Περιφέρειας 

 

Με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 39 της 31/8/2020 (ΦΕΚ 185/Α/29-09-2020) εγκρίθηκε το Εθνικό 

Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 2020 - 2030. Σύμφωνα με το ισχύον ΕΣΔΑ, ο εθνικός σχεδιασμός: 

- Στοχεύει στη μέγιστη αύξηση της ανάκτησης και αξιοποίησης των Βιομηχανικών Μη Επικίνδυνων 

Αποβλήτων (ΒΜΕΑ) από τις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων. Προκρίνει την υιοθέτηση των αρχών της 

κυκλικής οικονομίας και της βιομηχανικής συμβίωσης για την αξιοποίηση των αποβλήτων αυτών ως 

δευτερογενών πρώτων υλών ή και εναλλακτικών καυσίμων. 

- Προτείνει δράσεις για την ορθή και ολοκληρωμένη διαχείριση των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων της 

χώρας, που αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία των αποβλήτων (περίπου 40%) και που η διαχείρισή τους 

έως σήμερα, πλην μεμονωμένων εξαιρέσεων, γίνεται με αδόκιμο τρόπο, όπως με καύση στον τόπο εφαρμογής, 

κατά την οποία εκπέμπονται σημαντικές ποσότητες αέριων ρύπων. 

- Περιλαμβάνει σχεδιασμό για τη συλλογή και ανάκτηση βιοαποδομήσιμων αποβλήτων γεωργοκτηνοτροφικής 

προέλευσης και την αξιοποίηση τους στην παραγωγή δευτερογενών προϊόντων (όπως λίπασμα) ή/και 

εναλλακτικών καυσίμων. 

 

Στην υπό μελέτη μονάδα ως πρώτη ύλη χρησιμοποιούνται τα υπολείμματα ζυθοποιίας και ζαχαροπλαστείου, 

τυρόγαλο – απόγαλο, λίπος από τη βιομηχανία τροφίμων και η γλυκερίνη – λιπαρά οξέα και άλλα 

Βιομηχανικά Μη Επικίνδυνα Απόβλητα (ΒΜΕΑ), τα οποία πλέον αξιοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία 

της μονάδας για την ενεργειακή τους αξία 

 

Το εγκεκριμένο από το 2016 Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας 

αποτελεί την εξειδίκευση στο χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας των γενικών κατευθύνσεων που 

περιλαμβάνονται στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ). Η συμβατότητα του υπό 

μελέτη έργου με το ΠΕΣΔΑ σχετίζεται με την αύξηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό της ανάκτησης των 

παραγόμενων αποβλήτων κυρίως μέσω της αξιοποίησης  των δυνατοτήτων απορρόφησης των παραγόμενων 

αποβλήτων ως πρώτη ύλη καθώς και αύξηση των δυνατοτήτων συνδιαχείρισης ρευμάτων βιομηχανικών 

αποβλήτων με ομοειδή απόβλητα άλλης προέλευσης. 

 

Δεδομένου ότι η εγκατάσταση είναι κατασκευασμένη και με άδεια λειτουργίας καθώς και αδειοδοτημένη 

περιβαλλοντικά έως το 2034 δεν αξιολογούνται περαιτέρω θέματα χωροταξικού σχεδιασμού. 

 

Παρόλα αυτά αναφέρεται ότι η θέση του υπό μελέτη έργου είναι προνομιακή καθώς η πρώτη ύλη προέρχεται 

από τις κτηνοτροφικές και βιομηχανικές μονάδες της περιοχής που βρίσκονται σε μέγιστη απόσταση έως 25 

χιλιόμετρα από τη θέση εγκατάστασης της μονάδας και τις αγροτικές καλλιέργειες που υπάρχουν στην 

ευρύτερη περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης και είναι έως 30 χιλιόμετρα περίπου ακτινική απόσταση από τη 

θέση του έργου. 

 

Σύμφωνα με την Αριθμ. οικ. 905/2017 (ΦΕΚ 4675/Δ/29.12.2017) "Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του 

Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας 

και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων", η υπό μελέτη δραστηριότητα 

ανήκει όρια της Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ) Αξιού (EL1003), του Υδατικού Διαμερίσματος 

Κεντρικής Μακεδονίας (ΥΔ EL10). 

 

Σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων εντός της υπό μελέτη περιοχής δεν εντοπίζονται Επιφανειακά 

Υδατικά Συστήματα. Πλησιέστερα στην υπό εξέταση περιοχή εντοπίζεται το ποτάμιο υδατικό σύστημα «Αξιός 

Π. (Βαρδάρης)» (EL1003R0F0203006N), το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περί τα 1,1 km δυτικά της 

εξεταζόμενης δραστηριότητας. Σύμφωνα με την 1η αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης, η χημική 

κατάσταση του ποτάμιου υδατικού συστήματος «Αξιός Π. (Βαρδάρης)» (EL1003R0F0203006N) 

χαρακτηρίζεται ως καλή, ενώ και η οικολογική του κατάσταση είναι καλή. Η εξεταζόμενη δραστηριότητα 

εμπίπτει στο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα (ΥΥΣ) "Σύστημα Αξιού" (EL1000030), καταλαμβάνει έκταση 

1.340,45km2 και αποτελεί φρεάτιο ρηχό υδροφόρο σύστημα. Η χημική κατάσταση του ΥΥΣ "Σύστημα Αξιού" 

(EL1000030), όπως και η ποσοτική του κατάσταση χαρακτηρίζονται ως κακές. 

 

Τέλος σημειώνεται ότι η υφιστάμενη γεώτρηση έχει την με υπ’ αριθμ. πρωτ. 217420/24-09-2021 Άδεια 

Χρήσης Νερού από την Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με ισχύ έως  31/12/2022 ενώ η 

ανώτατη αντλούμενη ποσότητα αναφέρεται ότι δεν θα ξεπερνά τα 2.940m3/έτος. 
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Οφέλη από την υλοποίηση του έργου 
 

Από την υλοποίηση του έργου, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, δεν προκύπτουν σημαντικές αρνητικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον καθώς αυτές κρίνονται μικρής σημασίας, αλλά αντιθέτως προκύπτουν οφέλη σε 

διάφορους τομείς. Βασικότερη ωφέλεια προκύπτει από την  προστασία του περιβάλλοντος από την ορθή 

διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων, των αποβλήτων βιομηχανιών και των αγροτικών υπολειμμάτων 

της ευρύτερης περιοχής του έργου. Ειδικότερα, η παραλαβή της κόπρου των ζώων (βοοειδών, χοίρων και 

πουλερικών) ως α’ ύλη στη μονάδα απαλλάσσει τους κτηνοτρόφους από την εφαρμογή κατάλληλου 

συστήματος επεξεργασίας των αποβλήτων που είναι δαπανηρά. 

 

Επίσης, με την προμήθεια της μονάδας με φυτική α’ ύλη (συνολικά του φυτού με στέλεχος και καρπό) δίνεται 

λύση στην ορθή διαχείριση του υπολείμματος του φυτού, καθώς οι αγρότες συνήθως μετά τη συγκομιδή του 

καρπού διαχειρίζονταν το υπόλειμμα με την καύση του εντός των χωραφιών, επιβαρύνοντας κατά πολύ το 

περιβάλλον εκείνη την περίοδο. Αντιθέτως η φυτική αυτή α’ ύλη, αναμιγμένη με τις υπόλοιπες α’ ύλες, μετά 

την παραγωγή του βιοαερίου χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό καλλιεργήσιμων εκτάσεων. 

 

Τέλος, με την καύση του βιοαερίου που παράγεται από την αναερόβια επεξεργασία του αποβλήτου παράγεται 

ηλεκτρική ενέργεια, διαδικασία που συμβάλει στην μείωση αερίων του θερμοκηπίου και παραγωγή ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές. 

 

Διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 1650/86 για το εν λόγω έργο 

Για το προαναφερόμενο έργο έχουν εκδοθεί αποφάσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης ως ακολούθως 

• Η υπ. αρ. Πρωτ. 7982/24-10-2019 ΑΕΠΟ της δραστηριότητας του θέματος, η oποία τροποποιήθηκε με 

την υπ αρ. Πρωτ 48281/16-04-2021 (6O8MOP1Y-EMX)  ΑΕΠΟ με ισχύ ως 24-10-2034. 

 

Β. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠ' ΟΨΗ 

Δεν υποβλήθηκαν απόψεις ή αντιρρήσεις του κοινού εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. 

 

Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Η υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά για την υλοποίηση του έργου με τους όρους και προϋποθέσεις που 

αναφέρονται κατωτέρω. 

 

1. Για την διάθεση του εδαφοβελτιωτικού στην γεωργία έχει εφαρμογή η ΥΑ  80568/4225/1991 

“Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από 

επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων (ΦΕΚ 641/Β/7-08-1991). Θα πρέπει λοιπόν να 

αξιολογούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χωνεμένου υπολείμματος της διαδικασίας παραγωγής 

βιοαερίου, όσον αφορά την περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα. 

 

2. Επίσης να γίνονται αναλύσεις σε πιστοποιημένο εργαστήρια ως προς τα θρεπτικά στοιχεία και 

ιχνοστοιχεία (B, Zn, Fe, Mn, CO, Cu) ώστε οι τιμές των αναλύσεων να είναι κάτω από τα ανώτερα 

επιτρεπτά όριο. Εκτιμάται ότι για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χωνεμένου υπολείμματος της 

διαδικασίας παραγωγής του βιοαερίου και σε ότι αφορά την περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα έχει 

εφαρμογή η απόφαση της Επιτροπής (2006) 5369 περί καθορισμού αναθεωρημένων οικολογικών 

κριτηρίων και των σχετικών απαιτήσεων αξιολόγησης και εξακρίβωσης για την απονομή οικολογικού 

σήματος σε βελτιωτικά εδάφους και ειδικότερα το εδάφιο 2 του Παραρτήματος. Η Δ/νση Αγροτικής 

Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΜΕ Θεσσαλονίκης είναι η αρμόδια υπηρεσία για τον καθορισμό της 

λιπαντικής αγωγής και της εφαρμογής των ορίων προστασίας από την νιτρορύπανση καθώς και για 

την εφαρμογή της ΚΥΑ 80568/4225/1991. 

 

3. Για την διάθεση του υγρού εδαφοβελτιωτικού στις αγροτικές εκτάσεις έχει επίσης εφαρμογή η ΥΑ 

1848/278812/ΦΕΚ 4855Β/20-10-2021 περί “Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την προστασία 

των νερών απο την νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης”. Ο Κώδικας στοχεύει στην αποτροπή της 

ρύπανσης των υπόγειων και επιφανειακών νερών από τα νιτρικά ιόντα, που προέρχονται και από  αγρό 

όπου έχει εφαρμοστεί λίπανση με αζωτούχες ενώσεις ή επεξεργασμένα κτηνοτροφικά απόβλητα, έχει 

δε εφαρμογή στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ολόκληρης της ελληνικής επικράτειας. 

 

Θα πρέπει να αξιολογηθεί το άρθρο 4 που αφορά ορθές γεωργικές για την εφαρμογή λιπασμάτων ανά 

καλλιέργεια και τύπο εδάφους ως προς τις βέλτιστες ποσότητες και τύπους, για την κάλυψη των 

αναγκών θρέψης των φυτών, αλλά και την αποφυγή της επιβάρυνσης των νερών με νιτρικά ιόντα, 
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καθώς επίσης και το άρθρο 8 που αφορά ορθές γεωργικές πρακτικές για την επιφανειακή άρδευση ως 

επηρεάζουσα την νιτρορύπανση. Προτείνεται να αξιολογηθούν οι υπολογισμοί διάθεσης με χρήση των 

ενδεικτικών τιμών βασικής διηθητικότητας εδαφών ανάλογα με την κοκκομετρική σύσταση και κλίση 

του εδάφους (Πιν 4 και 5/Παράρτημα VIII), καθώς επίσης οι συνιστώμενες λιπαντικές εισροές αζώτου 

(κιλά/στρ) συναρτήσει του φυτού και του εδάφους. 

 

4. Θα πρέπει να υπογραφούν συμφωνητικά συνεργασίας με τους ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων στις 

περιοχές όπου προβλέπεται να διατίθεται το υγρό κλάσμα της παραγωγικής διαδικασίας. H λίστα των 

αγροτεμαχίων να υποβληθεί για θεώρηση στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΜΕ 

Θεσσαλονίκης για θεώρηση και να επικαιροποιείται όταν υπάρχουν αλλαγές. 

 

5. Ο φορέας του έργου να λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα για τον έλεγχο διάθεσης προς επεξεργασία στην 

αναερόβια μονάδα μη συμβατών, με τους κωδικούς ΕΚΑ που πρόκειται να επεξεργάζεται αυτή. 

Επίσης δεν θα πρέπει να υπάρχει υπέρβαση της μέσης ημερήσιας ποσότητας εισερχομένων προϊόντων 

προς επεξεργασία (τον/ημέρα). 

6. Nα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την ανανέωση της άδειας χρήσης νερού το συντομότερο 

δυνατό. 

7. Να γίνει πρόσληψη προσωπικού εξειδικευμένου για τη  λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. 

8. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 9 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/19 (ΦΕΚ 436 Β’/ 14-2-19), 

μετά την έγκριση της τροποποιημένης Α.Ε.Π.Ο. να ακολουθήσει η τροποποίηση της έγκρισης 

λειτουργίας για το σύνολο των δραστηριοτήτων που ασκούνται στην εγκατάσταση. 

 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

 

 

ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

1. Αγγελίδης Θεόδωρος 

2. Καρακωστάνογλου Βενιαμίν 

3. Κίκης Αθανάσιος 

4. Κούης Κωνσταντίνος 

5. Τζόλλας Νικόλαος 

6. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή 

7. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

8. Ζέρβας Γεώργιος  

9. Τρελλόπουλος Γεώργιος 

10. Γκανούλης Φίλιππος 

11. Χρυσομάλλης Νικόλαος 

12. Μήττας Χρήστος 

  

 

 

Χ 
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