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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                        ΘΕΜΑ 6ο 
Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με τη λειτουργία υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας 190 

αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και 160 μόσχων πάχυνσης, ιδιοκτησίας του κ. ΠΑΠΑΖΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Αστερίου, που είναι εγκατεστημένη σε αγροτεμάχια του αγροκτήματος Λητής, του 

Δήμου Ωραιοκάστρου, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

 

Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση 

επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με τη λειτουργία υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας 190 αγελάδων 

γαλακτοπαραγωγής και 160 μόσχων πάχυνσης, ιδιοκτησίας του κ. ΠΑΠΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του 

Αστερίου, που είναι εγκατεστημένη σε αγροτεμάχια του αγροκτήματος Λητής, του Δήμου Ωραιοκάστρου, 

της Π.Ε. Θεσσαλονίκης» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 23/13-01-2022 διαβιβαστικό 

έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε τον λόγο στον κ. Π. Κυριακίδη, 

υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Ο κ. Κυριακίδης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. 

πρωτ.: 714621 (16607)/11-01-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης 

Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης και ανέφερε ότι πρόκειται για υφιστάμενη 

δραστηριότητα. Ενημέρωσε το Σώμα ότι έγινε αυτοψία στη μονάδα και αναφέρθηκε στις ελλείψεις που 

διαπιστώθηκαν σχετικά με την κοπροσωρό και τις άδειες χρήσης νερού που πρέπει να τροποποιηθούν. 

Τέλος αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η υπηρεσία εισηγείται θετικά.   

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και κ. Αβραμόπουλο Σωτήριο, τακτικά 

μέλη, στις οποίες απάντησε ο κ. Κυριακίδης. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι καταγεγραμμένες στο 

ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης.  

 

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: 15 Φεβρουαρίου 2022 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εξερχομένου): 41388 (7) 

 

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 16/09-02-2022  

Απόσπασμα Πρακτικού αρ. 4/2022  

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εισερχομένου): Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ. 23/13-01-2022                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 

έργου ή δραστηριότητας: 2110643323 

 

 

 

    

   ΠΡΟΣ : 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. 
Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού 

 

 

ηλεκτρονική υποβολή 
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Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στα μέλη για τοποθετήσεις. 

Η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, και ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, δήλωσαν ότι θα 

ψηφίσουν θετικά, κατέθεσαν και γραπτώς την τοποθέτησή τους ως εξής: «Για τη συγκεκριμένη μονάδα 

χρειάζεται λίγη παραπάνω προσοχή γιατί εμπίπτει εντός της περιοχής Natura και εντός της Γ΄ Ζώνης 

προστασίας Εθνικού Πάρκου Κορώνειας-Βόλβης και Στενών Ρεντίνας. Είναι ελλιπής η κατασκευή της 

κοπροσωρού και του σηπτικού βόθρου για τα στραγγίσματα από αυτήν και γι’ αυτό πρέπει να 

κατασκευαστούν πλήρως. Οι άδειες χρήσης νερού πρέπει να τροποποιηθούν.».  

Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό, 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. 

 

Ειδικά για τη συγκεκριμένη μονάδα παίρνοντας υπόψη : 

 

 Τις παρατηρήσεις της υπηρεσίας σχετικά με την υποχρέωση της επιχείρησης να κατασκευάσει 

κατάλληλη κοπροσωρό και σηπτικό βόθρο για την σωστή λειτουργία της. 

 Προβλέπονται μόλις 3 εργαζόμενοι για την επίβλεψη και τη λειτουργία μονάδας δυναμικότητας 190 

αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και 160 μόσχων πάχυνσης 24ωρης λειτουργίας   

 Η θέση του έργου βρίσκεται εντός γ’ περιφερειακής Ζώνης Εθνικού Πάρκου Κορώνειας –Βόλβης 

 Το συνολικό νομικό πλαίσιο λειτουργίας σε συνδυασμό με την αποψίλωση των υπηρεσιών ελέγχου από 

προσωπικό και μέσα ώστε να πραγματοποιείται με στοιχειώδη επάρκεια ο έλεγχος τήρησης των 

περιβαλλοντικών όρων που συχνά δυστυχώς αποδεικνύεται ένα ευχολόγιο χωρίς αντίκρισμα. 

Με βάση τα παραπάνω τοποθετούμαστε με: ΛΕΥΚΟ»  

     

Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά, ομοίως και τα λοιπά μέλη του 

Σώματος. 

 

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.: 714621 (16607)/11-01-2022 

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

23/13-01-2022 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. 
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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 ομόφωνα  
                                              (Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος τοποθετήθηκε με λευκό) 

                                                                                                                                                                                             
Θετικά επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με τη λειτουργία υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας 190 αγελάδων 

γαλακτοπαραγωγής και 160 μόσχων πάχυνσης, ιδιοκτησίας του κ. ΠΑΠΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του 

Αστερίου, που είναι εγκατεστημένη σε αγροτεμάχια του αγροκτήματος Λητής, του Δήμου Ωραιοκάστρου, της 

Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της εισήγησης που ακολουθεί. 

 

Είδος & Περιγραφή έργου 

Η υπό εξέταση κτηνοτροφική μονάδα του κτηνοτρόφου ΠΑΠΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ είναι 

εγκατεστημένη σε  δύο αγροτεμάχια του αγροκτήματος Λητής με αριθμό χαρτογραφικό υπόβαθρου 415-510-

0144-004 και 415-510-0144-006, του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

Η δυναμικότητα της μονάδας θα είναι 190 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και 160 μόσχοι πάχυνσης. Σύμφωνα 

με την Μελέτη στην δραστηριότητα θα απασχολούνται τρεις εργαζόμενοι. 

Η δραστηριότητα βρίσκεται σύμφωνα με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 4,5Km από περιοχή 

Νatura, 880μέτρα από την Εγνατία οδό ενώ ο κοντινότερος οικισμός είναι τα Λαγυνά σε απόσταση 990 

μέτρων σε ευθεία ενώ η Λητή  βρίσκεται σε απόσταση 1650 μέτρων σε ευθεία.  

Οι ανάγκες της μονάδας για νερό  σύμφωνα με την Μ.Π.Ε. είναι περίπου 28,60 m3/ημέρα και θα καλύπτονται 

σύμφωνα με την Μ.Π.Ε. από δύο υφιστάμενες γεωτρήσεις, μία σε κάθε αγροτεμάχιο από τα προαναφερόμενα 

και για τις οποίες έχουν εκδοθεί Άδειες Χρήσεις νερού από την Διεύθυνση Υδάτων αλλά για αρδευτική 

χρήση και πρέπει να τροποποιηθούν. Επίσης, λόγω της ύπαρξης γεωτρήσεων ύδρευσης σε απόσταση 

μικρότερη των 400 μέτρων από την δραστηριότητα θα πρέπει να γίνει υδρογεωλογική μελέτη η αρμοδιότητα 

ελέγχου της  οποίας ανήκει στην Δ/νση Υδάτων. 

Τα δάπεδα όλων των στάβλων είναι επιστρωμένα με ξηρά στρωμνή μέσα στην οποία συλλέγονται τα 

απόβλητα των ζώων και κατόπιν με μηχανικό φορτωτή θα μεταφέρονται σε κοπροσωρό όπου θα παραμένουν 

για 3 μήνες έως ότου μεταφερθούν σε αγρούς για λίπανση. Τα υγρά στραγγίσματα των αποβλήτων της 

κοπροσωρού θα οδηγούνται σε στεγανή δεξαμενή όπου αφού μένουν για τρεις μήνες οδηγούνται σε 

αγροτεμάχια για λίπανση. Επισημαίνουμε ότι είναι ελλιπής η κατασκευή της κοπροσωρού και του σηπτικού 

βόθρου για τα στραγγίσματα από αυτήν.  

 Τα λύματα του προσωπικού και τα νερά του πλυσίματος του αμελκτηρίου οδηγούνται σε σηπτικό βόθρο και 

από εκεί θα μεταφέρονται με αδειοδοτημένο βυτιοφόρο σε  μονάδα επεξεργασίας λυμάτων. 

Τα αστικά απόβλητα της μονάδας θα συλλέγονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες  του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

Τα στερεά απόβλητα, όπως χαρτιά και χαρτόνια πλαστικά, θα διατίθενται σε αδειοδοτημένη εταιρεία. 

  

 Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης  
Η εν λόγω κτηνοτροφική μονάδα βρίσκεται εντός Natura 2000  (Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) 

«GR1220009 Λίμνες Κορώνειας- Βόλβης, Στενά Ρεντίνας»), εντός Γ΄ Ζώνη προστασίας Εθνικού Πάρκου 

Κορώνειας-Βόλβης και Στενών Ρεντίνας, και εκτός οικισμού. Σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. 3473(2021)/25-08-

2021 γνωμοδότηση χρήσης γης της Δ/νσης Πολεοδομίας Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Κορδελιού-

Ευόσμου τα αγροτεμάχια στα οποία βρίσκεται εγκατεστημένη η δραστηριότητα του θέματος βρίσκονται σε 

περιοχή εντός Γ.Π.Σ. του πρώην Δήμου Μυγδονίας και σε περιοχή με χαρακτηρισμό ΠΕΠΔ 1 όπου 

επιτρέπονται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. 

 

Άδειες –Έγγραφα -Συμφωνητικά  

 

1. Η  υπ’ αριθμ.1016/03-12-1996 Άδεια λειτουργίας Βουστασίου και η υπ’ αρ.1016/03-12-1996 

τροποποίηση της στο όνομα του Παπάζη Αστερίου του Πασχάλη που εκδόθηκε από την 

Κοινότητα Λητής. 

2. Η υπ’ αρ. Πρωτ.30/638/27-3-1996 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων στο  όνομα του  Παπάζη 
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Αστερίου του Πασχάλη 

3. Η  υπ’ αριθμ.3473(2021)/25-08-2021 γνωμοδότηση χρήσης γης της Δ/νσης Πολεοδομίας Υπηρεσιών 

Δόμησης του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η λειτουργία 

κτηνοτροφικής μονάδας στα αγροτεμάχια που είναι εγκατεστημένη η μονάδα του θέματος. 

4. Η υπ’ αρ. 6397/11-3-2020 Άδεια χρήσης νερού αγροτικής χρήσης (άρδευση) για γεώτρηση με 

συντεταγμένες χ=415276 και ψ=4510550 στο αγροτεμάχιο με χαρτογραφικό υπόβαθρο 415-510-

0144-004 του αγροκτήματος Λητής. 

5. Η υπ’ αρ. 49508πε/27-12-2019 Άδεια χρήσης νερού αγροτικής χρήσης (άρδευση) για γεώτρηση με 

συντεταγμένες χ=415265, ψ=4510482 στο αγροτεμάχιο με χαρτογραφικό υπόβαθρο 415-510-

0144-006 του αγροκτήματος Λητής. 

 

Οφέλη από την υλοποίηση του έργου 

 

1. Εξασφαλίζονται θέσεις εργασίας. Ενισχύεται η τοπική οικονομία κατά τη διάρκεια των εργασιών από την 

αγορά των υλικών. 

2. Αυξάνεται η εγχώρια παραγωγή γάλακτος και βόειου κρέατος. 

 

 

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 κάτωθι προϋποθέσεις: 

 

Πριν την έκδοση της Απόφασης Ε.Π.Ο.  

 Να  γίνει τροποποίηση των αδειών χρήσης νερού και να προστεθεί σε αυτές η κτηνοτροφική χρήση. 

 

Με την έκδοση της Απόφασης ΕΠΟ 
1. Να κατασκευαστεί πλήρως η κοπροσωρός στην οποία θα μεταφέρεται όλη η κοπριά ως ξηρά 

στρωμνή καθώς και ο σηπτικός βόθρος στον οποίο θα καταλήγουν τα στραγγίσματα από την 

κοπροσωρό όπως προβλέπεται στην Μ.Π.Ε.. 

2. Όλες οι εργασίες να γίνουν εντός χρονικής περιόδου καθορισμένης σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Φορέα Κορώνειας-Βόλβης -Χαλκιδικής. 

3. Τα οχήματα μεταφοράς των υλικών για τις κατασκευές που θα γίνουν να είναι καλυμμένα για να 

μην υπάρχει διασπορά σκόνης στο περιβάλλον. 

4. Να μην πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα 

χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της κοπροσωρού και του σηπτικού βόθρου εντός του χώρου 

της μονάδας του θέματος. 

5. Για τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) θα πρέπει να τηρούνται οι 

διατάξεις της ΚΥΑ36259/1757/Ε103(ΦΕΚ1312/Β/2010). 

6. Μετά το τέλος των εργασιών κατασκευής να απομακρυνθούν όλες οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις 

και να γίνει διαμόρφωση και αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου κατά το δυνατόν στην 

αρχική κατάστασή του. 

7. Οι όροι της ΑΕΠΟ να διασφαλίσουν την εφαρμογή της Υ.Α. 1848/278812/2021 (ΦΕΚ 4855/Β` 

20.10.2021) “Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη 

Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης.” 

8.  Για τη διαχείριση των νεκρών ζώων να εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Εθνική 

νομοθεσία υγειονομικής κτηνιατρικής. 

 

 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 

 
Χ 
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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. Ασλανίδης Δημήτριος 

3. Γούλα Όλγα - Χριστίνα 

4. Καρακωστάνογλου Βενιαμίν 

5. Κίκης Αθανάσιος 

6. Κούης Κωνσταντίνος 

7. Τζόλλας Νικόλαος 

8. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή 

9. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

10. Ζέρβας Γεώργιος 

11. Αβραμόπουλος Σωτήριος 

12. Γκανούλης Φίλιππος 
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