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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                        ΘΕΜΑ 6ο 
Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με το έργο “Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας 

ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΙΚΕ με καύση βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση ζωικών και φυτικών 

υπολειμμάτων – ενσιρωμάτων, ισχύος 999 KW” 

 

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

επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με το έργο “Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας ΒΙΟΑΕΡΙΟ 

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΙΚΕ με καύση βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση ζωικών και φυτικών 

υπολειμμάτων – ενσιρωμάτων, ισχύος 999 KW”» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 413/22-

03-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε τον λόγο στον κ. 

Γ. Αλεξίου, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & 

Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Ο κ. Αλεξίου έθεσε υπόψη της 

Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 88609 (1877)/15-03-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & 

Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Ενημέρωσε το Σώμα για 

τον τρόπο λειτουργίας της μονάδας, τα σημαντικά οφέλη από τη λειτουργία της και τις προϋποθέσεις βάσει 

των οποίων η υπηρεσία εισηγείται θετικά.   

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και κ. Γκανούλη Φίλιππο, τακτικά μέλη, στις 

οποίες απάντησε ο κ. Αλεξίου. 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 
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ψηφίσουν θετικά.  

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

τοποθέτησή του ως εξής: «Δεν κρίνουμε αποκλειστικά και μόνο την αρτιότητα της μελέτης και από αυτή τη 

σκοπιά το έργο των μελετητών και των ελεγκτών εργαζομένων της Περιφέρειας. Έτσι κι αλλιώς όλοι είναι 

υποχρεωμένοι να λειτουργούν μέσα σε ένα πλαίσιο όπου η περιβαλλοντική νομοθεσία καθορίζεται κατά 

βάση από το αν εξυπηρετεί ή όχι τους επιχειρηματικούς ομίλους, αν είναι ευνοϊκή για υποψήφιους 

«επενδυτές». 

Σαν μέλη ενός πολιτικού οργάνου, κρίνουμε και τη σκοπιμότητα του έργου αλλά και το συνολικό πλαίσιο 

μέσα στον οποίο εντάσσεται και δεν είναι άλλο από την «απελευθέρωση» – ιδιωτικοποίηση της ενέργειας, 

τη λεγόμενη «πράσινη» ενεργειακή μετάβαση, την απολιγνιτοποίηση κλπ. Κρίνουμε και την ίδια την 

κατεύθυνση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας αλλά και το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσονται οι ίδιες οι 

ΑΠΕ. 

Καταθέτουμε την απόλυτη αντίθεση μας στον ενεργειακό σχεδιασμό (στον οποίο εντάσσεται και το εν λόγω 

έργο) που υλοποιείται από διαδοχικές κυβερνήσεις με τη σύμφωνή γνώμη της διοίκησης της περιφέρειας 

και άλλων παρατάξεων διότι:  

Αυτός ο ενεργειακός σχεδιασμός έχει οδηγήσει σε εκτόξευση των τιμών πριν την κλιμάκωση των 

συγκρούσεων στην Ουκρανία, όξυνση της ενεργειακής φτώχειας του λαού μας, στη χειροτέρευση των όρων 

εργασίας για τους εργαζόμενους του κλάδου, σε απολύσεις οι οποίες δεν αντισταθμίζονται από τις όποιες 

προσλήψεις στις μονάδες ΑΠΕ, στην υπονόμευση της ενεργειακής αυτάρκειας της χώρας.  

Επισημαίνουμε εδώ ότι ακόμα και η πιο ήπια ή φιλική στο περιβάλλον μορφή ενέργειας στα χέρια του 

κεφαλαίου μπορεί να γίνει ρυπογόνα αφού αυτό μια βασική αρχή αναγνωρίζει, αυτή του μέγιστου δυνατού 

κέρδους. 

Σημαντικό ζήτημα που προκύπτει από την επέκταση της εγκατάστασης τέτοιων μονάδων (παραγωγής 

ενέργειας από βιορευστά ή βιοαέριο από ενσιρώματα) αποτελεί η τροποποίηση καλλιεργειών ή δέσμευση 

υφιστάμενων και η αλλαγή χρήσης αγροτικής γης έτσι ώστε να παράγεται πρώτη ύλη για τις εγκαταστάσεις 

παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο, να χωροθετούνται αυτές οι δραστηριότητες σε αγροτική γη.  

Δημιουργεί προβληματισμό ο χαρακτηρισμός των ενσιρωμάτων καλαμποκιού και σιτηρών ως βιοαπόβλητα 

τη στιγμή που είναι μια άριστη ζωοτροφή και η μεγαλύτερη αναλογία σε σχέση με το παρελθόν με την 

οποία συμμετέχουν στο μίγμα παραγωγής αερίου προς καύση στις μονάδες. 

Όσον αφορά τη διαχείριση των βιοαποβλήτων σα «Λαϊκή Συσπείρωση» προκρίνουμε την αερόβια χώνεψη 

και κομποστοποίηση με όρους που να επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση, στο πλαίσιο ενός 

ολοκληρωμένου σχεδιασμού χωροθέτησης μονάδων και διάθεσης του τελικού εδαφοβελτιωτικού υλικού. 

Επιπλέον διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής των όρων της ΜΠΕ, αφού η 

αποδυνάμωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας αλλά και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών σε στελεχικό 

δυναμικό, στην ουσία καθιστά ανέφικτο κάτι τέτοιο.  

Με βασικό κριτήριο την θέση μας ενάντια στην λεγόμενη «απελευθέρωση» σε όλη την αλυσίδα της 

παραγωγής - εμπορίας ενέργειας την οποία αναπτύξαμε πριν, αλλά και με τις επιμέρους επισημάνσεις που 

αναφέραμε, ψηφίζουμε κατά.».  

     

Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος και ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικά μέλη, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν 

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 

        --------------------------- -------------         -------------- 
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 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.: 88609 (1877)/15-03-2022 

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

413/22-03-2022 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 το έργο “Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας 

ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΙΚΕ με καύση βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση ζωικών και φυτικών 

υπολειμμάτων – ενσιρωμάτων, ισχύος 999 KW”, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της εισήγησης που ακολουθεί. 

 

Είδος & Περιγραφή έργου 

Το έργο αφορά την εγκατάσταση νέου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 999 ΚW από την καύση του 

βιοαερίου που παράγεται από την αναερόβια χώνευση ενσιρώματος καλαμποκιού, υδαρής κόπρου βοοειδών, 

ξηρής κοπριάς αιγοπροβάτων, ξηρής κόπρου πουλερικών, τυρογάλακτος-απογάλακτος, υπολείμματος 

οινοποιείου – αποστακτηρίου και υπολείμματος ελαιοτριβείου, Η μονάδα πρόκειται να εγκατασταθεί σε νέες 

κτιριακές εγκαταστάσεις, στα εκτός σχεδίου αγροτεμάχια υπ’ αριθ. 703, 704 και 705 του αγροκτήματος 

Πενταλόφου (αναδασμός 1966), στη Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου Μ.Ε. 

Θεσσαλονίκης. 

Προβλέπεται να αξιοποιούνται ετησίως 59.150 τόνοι α΄ ύλης, εκ των οποίων 8.000 τόνοι θα αφορούν 

ενσίρωμα καλαμποκιού, 30.000 τόνοι θα αφορούν υδαρή κόπρο βοοειδών, 3.650 τόνοι θα αφορούν ξηρή 

κόπρο αιγοπροβάτων, 10.000 τόνοι θα αφορούν ξηρή κόπρο πουλερικών, 5.000 τόνοι θα αφορούν τυρόγαλα-

απόγαλα, 500 τόνοι θα αφορούν υπόλειμμα οινοποιείου – αποστακτηρίου και 2.000 τόνοι θα αφορούν 

υπόλειμμα ελαιοτριβείου. Στην τοπική κοινότητα Πενταλόφου υφίστανται 131 εκμεταλλεύσεις βοοειδών με 

10.170 κεφάλια επί συνόλου 176 εκμεταλλεύσεων (απογραφή κτηνοτροφίας 2000). 

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι στην ευρύτερη περιοχή τoυ Πενταλόφου και σε απόσταση 550 μέτρων 

βορειοδυτικά, λειτουργεί και άλλη μία παρόμοια μονάδα αναερόβιας επεξεργασίας με μέγιστη ετήσια 

δυναμικότητα 96.500 τόννους ζωικών υποπροϊόντων και φυτικών ενσιρωμάτων. 

Η διάταξη επεξεργασίας περιλαμβάνει προδεξαμενη και ανοικτή πίστα για την αποθήκευση των προς 

επεξεργασία προϊόντων. Το μίγμα υγρών και στερεών α’ υλών από την προδεξαμενή, μαζί με τα απόνερα 

πλύσεων οχημάτων μεταφοράς ΖΥΠ, συνολικής ποσότητας 180,14 τον/ημέρα θα οδηγούνται με υπόγειο 

δίκτυο σωληνώσεων στην δεξαμενή παστερίωσης και μετά από την παστερίωση στους 70 0C θα οδηγούνται 

στον βιοαντιδραστήρα πρωτογενούς χώνευσης (μεσόφιλη διεργασία με Υ.Χ.Π. περίπου 40 ημέρες) το μείγμα 

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

(βιοαντιδραστήρες πρωτογενούς και δευτερογενούς χώνευσης) θα οδηγείται στον βιοαντιδραστήρα 

δευτεροβάθμιας χώνευσης (μεσόφιλη διεργασία με Υ.Χ.Π. 42 ημέρες). 

 

Η ανάμειξη του μείγματος των α’ υλών θα επιτυγχάνεται με τους αναδευτήρες που θα διαθέτει η κάθε 

δεξαμενή, και από τις αναερόβιες συνθήκες που θα επικρατούν εντός των δεξαμενών χώνευσης θα γίνονται 

διάφορες διεργασίες και θα παράγεται το βιοαέριο που θα εγκλωβίζεται στην οροφή των δεξαμενών. Το 

παραγόμενο βιοαέριο (11.977 κ.μ./ημέρα) θα αποθειώνεται εντός του θόλου των δεξαμενών και έπειτα θα 

μεταφέρεται από τις δεξαμενές χώνευσης μέσω φυσητήρα και φυσικής ροής και με υπόγειο δίκτυο 
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σωληνώσεων στη μηχανή εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) συζευγμένη με ηλεκτρογεννήτρια για την παραγωγή του 

ηλεκτρικού ρεύματος. Το παραγόμενο βιοαέριο πριν τη καύση του στη ΜΕΚ θα υφίσταται επεξεργασία 

(αφύγρανση και συμπίεση) και σε περίπτωση κάποιας βλάβης ή ακατάλληλης ποιότητας βιοαερίου αυτό 

καίγεται στο πυρσό ασφαλείας. 

 

Το μίγμα των δύο δεξαμενών χώνευσης, ποσότητας 187,68 τον/ημέρα, μετά την παραγωγή του βιοαερίου, θα 

διοχετεύεται ισόποσα σε δύο όμοιες δεξαμενές υπολειμμάτων, χωρητικότητας 8.139 κ.μ. η κάθε μία. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό του υπολείμματος (περίπου το 70%), θα αποθηκεύεται εντός των δεξαμενών 

υπολειμμάτων και θα διατίθεται απευθείας ως βιολίπασμα σε μορφή πολτού και συγκεκριμένα μέσω μίας 

δεξαμενής απάντλησης, όπου θα προσέρχονται οι παραγωγοί με τα βυτία τους. 

 

Το τελικό προϊόν της μονάδας, είναι η ηλεκτρική ενέργεια η οποία υπολογίζεται ότι θα ανέρχεται σε 8.313.678 

kWh/έτος και θα διατίθεται στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ως δευτερεύον προϊόν της μονάδας είναι το 

υπόλειμμα των α’ υλών της παραγωγικής διαδικασίας της μονάδας το οποίο αποτελεί εδαφοβελτιωτικό για τις 

καλλιέργειες και θα διατίθεται σε αγρότες της ευρύτερης περιοχής του έργου. Η εταιρεία έχει ήδη εξασφαλίσει 

καλλιεργήσιμη έκταση 4.078,18 στρεμμάτων για τη διάθεση του υπολείμματος με συμφωνίες με τοπικούς 

αγρότες της περιοχής. Επισημαίνεται ότι στην τοπική κοινότητα Πενταλόφου έχουμε 13.698 στρέμματα, 

δηλαδή σχεδόν το 30% θα δεσμευθεί για την διάθεση του υπολείμματος. 

 

Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης 

Η θέση του υπό μελέτη έργου ανήκει στο αγρόκτημα Πενταλόφου και είναι περιοχή εκτός σχεδίου και εκτός 

ορίων του οικισμού. Η απόσταση του γηπέδου εγκατάστασης ανέρχεται στα περίπου 2.440 μέτρα από τα όρια 

του πλησιέστερου οικισμού, τη Νέα Μεσημβρία και στα περίπου 2.660 μέτρα από τα όρια του Πενταλόφου. 

Στο ανατολικό τμήμα της περιοχής μελέτης, σε απόσταση περίπου 1.450 μέτρων από τα όρια του γηπέδου 

εγκατάστασης της μονάδας, διέρχεται ο ποταμός Γαλλικός. 

 

Στην ΜΠΕ επισυνάπτεται Βεβαίωση χρήσης γης της Δ/νσης Πολεοδομίας, του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου 

(αρ. Πρωτ. ΔΥΔ/6655/11-10-2021) στην οποία αναφέρεται ότι “.Τα αγροτεμάχια με αρ. 703, 704 και 705 του 

αγροκτήματος Πενταλόφου βρίσκονται σε περιοχή που από το ΓΠΣ του πρώην Δήμου Καλλιθέας Ν. 

Θεσσαλονίκης έχει χαρακτηρισμό Δ - περιοχή ανάπτυξης δραστηριοτήτων πρωτογενούς τομέα”. Στην Δ 

περιοχή επιτρέπονται ……… “Οι εγκαταστάσεις και δίκτυα συλλογής – μεταφοράς – επεξεργασίας 

λυμάτων ……..δύναται να χωροθετούνται σε όλες τις ζώνες ύστερα απο την διαδικασία που προβλέπει ο Ν 

3010/2002 και οι σχετικές αποφάσεις εφαρμογής του “. 

Στην κοντινή περιοχή του έργου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχουν εκτάσεις χαρακτηρισμένες ως 

δάση, δασικές εκτάσεις ή αναδασωτέες. Η ευρύτερη περιοχή του έργου έχει χαρακτήρα γεωργικής γης. Το υπό 

μελέτη αγροτεμάχιο, σύμφωνα με τον μερικώς κυρωμένο δασικό χάρτη (ΦΕΚ 71/Δ/16-02-2018) είναι έκταση 

που δεν διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 

 

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

και ως προς θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 
Η θέση του έργου δεν εμπίπτει εντός προστατευόμενης περιοχής του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α) περί 

διατήρησης της βιοποικιλότητας, και συγκεκριμένα ούτε εντός περιοχής Natura 2000, ούτε εντός Εθνικού 

Πάρκου. Βρίσκεται δηλαδή εκτός ορίων προστατευομένων περιοχών που στην ευρύτερη περιοχή αναλυτικά 

είναι :   

• GR1220002 /“Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Ευρύτερη περιοχή – Αξιούπολη», 

• GR1220010 /“Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Αλυκή Κίτρους” 

• GR1230001/ “Λίμνη Πικρολίμνη” 

• GR1230004 /“Λίμνη Πικρολίμνη - Ξυλοκερατέα” και 

• GR1230006 /“Περιοχή Ανθοφύτου”. 

 

Επίσης απέχει 5.4 χλμ από τα όρια της Ζώνης Προστασίας Β5 του Εθνικού Πάρκου Αξιού-Λουδία-

Αλιάκμονα. 

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου διαθέτει λίγους αξιόλογους αρχαιολογικούς χώρους ή μνημεία, και τα οποία 

βρίσκονται εκτός της περιοχής μελέτης. Τα σχετικά πιο κοντινά ως προς τη θέση του έργου μνημεία είναι ο 

αρχαιολογικός χώρος «Τούμπα Άκ Μπουναρ (Ασπρόβρυση)» ανατολικά του Ωραιοκάστρου, ο όποιος απέχει 9 

km από τη θέση του υπό μελέτη έργου, και ο Μακεδονικός Τάφος Μακρίδη Μπέη στο Δερβένι, που απέχει 

περίπου 13 km από τη θέση του έργου. 

 

Ειδικά σχέδια διαχείρισης 
 

ΑΔΑ: ΩΧΩ97ΛΛ-ΥΡΕ



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

Τον Ιούνιο του 2015 έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. οικ. 51373/4684/2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2706/Β/15-12-2015) 

«Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 

Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων». Το ΕΣΔΑ εκτός από τα Αστικά Στερεά Απόβλητα περιλαμβάνει 

επιπλέον και τη διαχείριση και άλλων ρευμάτων αποβλήτων όπως τα βιομηχανικά απόβλητα, τα 

γεωργοκτηνοτροφικά, κλπ.. 

 

Η υλοποίηση του υπό μελέτη έργου περιλαμβάνεται στην αλυσίδα επεξεργασίας των γεωργοκτηνοτροφικών 

αποβλήτων καθώς η α’ ύλη της μονάδας είναι γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα και το υπόλειμμα της 

παραγωγικής διαδικασίας δεν αποτελεί πλέον απόβλητο αλλά χρήσιμο υποπροϊόν (εδαφοβελτιωτικό). 

Συμπερασματικά, η υλοποίηση του υπό μελέτη έργου είναι όχι μόνο απολύτως συμβατή με το ΕΣΔΑ αλλά 

εξυπηρετεί και συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων του καθώς αποτελεί μορφή επεξεργασίας των 

γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων που όχι απλά μειώνει την ποσότητά τους αλλά συνολικά όλη η ποσότητα 

των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων που επεξεργάζεται η μονάδα καθίσταται πλέον αξιοποιήσιμη ως 

εδαφοβελτιωτικό καλλιεργήσιμων εκτάσεων. 

 

Ως παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ βιομηχανικών κλάδων αναφέρεται και η χρησιμοποίηση στη μονάδα ως 

πρώτης ύλης του τυρογάλακτος – απογάλακτος από τυροκομεία ή γαλακτοβιομηχανίες, που εν γένει αποτελεί 

απόβλητο βιομηχανικών μονάδων που πλέον θα αξιοποιείται στην παραγωγική διαδικασία της μονάδας 

βιοαερίου για την ενεργειακή του αξία. 

 

Επίσης ο εγκεκριμένος ΕΣΔΑ προβλέπει για τα γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα μεταξύ άλλων την βέλτιστη 

αξιοποίηση του ενεργειακού περιεχομένου των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων, και την προώθηση 

βιολογικών μεθόδων στη γεωργική παραγωγή, ώστε να αυξηθεί η απορρόφηση του παραγόμενου από τα 

γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα εδαφοβελτιωτικού υλικού. Σε αυτή την περίπτωση εμπίπτει η χρησιμοποίηση 

στη μονάδα της πρώτης ύλης της κόπρου των βοοειδών, των αιγοπροβάτων και των πουλερικών καθώς και της 

φυτικής α’ ύλης (περιέχει μεγάλο τμήμα υπολείμματος καλλιεργειών) τα οποία αξιοποιούνται στη μονάδα για 

το ενεργειακό τους περιεχόμενο. 

 

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. 

 

Τέλος, έχει εκδοθεί η Απόφαση Αριθ. οικ. 106/2014 (ΦΕΚ 182/Β/31-01-2014) «Έγκριση του Σχεδίου 

Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας» και η 

με Αριθ. οικ. 905/2017 Απόφαση (ΦΕΚ 4675/Β/29-12-2017) «1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των 

Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας», που περιλαμβάνει την 

περιοχή του έργου και σύμφωνα με την οποία η ποσοτική κατάσταση του Υπόγειου Υδατικού Συστήματος 

(ΥΥΣ) της περιοχής (ΥΥΣ Γαλλικού – GR1000050) κρίνεται ως κακή, ενώ η χημική κατάσταση του ΥΥΣ 

κρίνεται ως καλή. 

 

Σύμφωνα με τις παραπάνω Αποφάσεις, ο περιβαλλοντικός στόχος για τα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα των 

οποίων η κατάσταση κρίνεται ως κακή είναι 

α) ο περιορισμός της διοχέτευσης ρύπων στα υπόγεια ύδατα ώστε να προληφθεί η υποβάθμιση της 

κατάστασης όλων των συστημάτων των υπόγειων υδάτων, 

β) η προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση των υπόγειων υδατικών συστημάτων, ώστε να διασφαλιστεί η 

ισορροπία μεταξύ της άντλησης και της ανατροφοδότησης των υπόγειων υδάτων, με στόχο την επίτευξη της 

καλής κατάστασης των υπόγειων υδάτων και 

γ) η αναστροφή κάθε σημαντικής και έμμονης ανοδικής τάσης συγκέντρωσης οποιουδήποτε ρύπου, η οποία 

οφείλεται σε ανθρώπινη δραστηριότητα προκειμένου να μειωθεί προοδευτικά η ρύπανση των υπόγειων 

υδάτων. 

 

Για την περιοχή μελέτης υφίσταται το με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41389/332/29-06-2018 (ΦΕΚ 2638/Β/05-07-

2018) εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (EL10). Σε απόσπασμα χάρτη (σχήμα 43/σελ 231) με τις Ζωνες 

Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) φαίνεται ότι η θέση του έργου βρίσκεται εντός ΖΔΥΚΠ 

αλλά δεν ανήκει σε κάποια πλημμυρική ζώνη Τ=50 έτη. Γενική προϋπόθεση για κάθε ΖΔΥΚΠ είναι ο 
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προγραμματισμός έργων και δράσεων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση των κινδύνων 

πλημμύρας και τα ύδατα να υλοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου 

Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του EL10 (ΦΕΚ 4675/Β/2017). 

 

Τέλος επισημαίνεται ότι η ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας έχει ενταχθεί στο μητρώο 

ευπρόσβλητων περιοχών λόγω νιτρορύπανσης (ΦΕΚ 530/28-4-2006). Επισημαίνουμε δηλαδή ότι η 

Ελεγχόμενη περιοχή της Μονάδας Βιοαερίου και οι εκτάσεις στις οποίες διατίθεται το εδαφοβελτιωτικό που 

προέρχεται από τη Μονάδα Βιοαερίου, βρίσκονται σε ευπρόσβλητη ζώνη από νιτρορύπανση (ΖΕΝ) γεωργικής 

προέλευσης και καθορίζονται όρια, ώστε να επιτυγχάνεται πιο ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά η προστασία 

του υδάτινου περιβάλλοντος που υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης από 

τις χερσαίες περιοχές. 

 

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. Συγκεκριμένα 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, αιγοπροβάτων και πουλερικών) ως α’ ύλη στη 

μονάδα απαλλάσσει τους κτηνοτρόφους από την εφαρμογή κατάλληλου συστήματος επεξεργασίας των 

αποβλήτων που είναι δαπανηρά. Επιπλέον, από την παραγωγική διαδικασία παράγεται πολύ καλής ποιότητας 

εδαφοβελτιωτικό και έτσι προστατεύεται στο έπακρο το περιβάλλον, ενώ απαλείφεται ο κίνδυνος μετάδοσης 

οποιασδήποτε μεταδοτικής ασθένειας, καθώς γίνεται εξυγίανση των ζωικών αποβλήτων και των λοιπών α’ 

υλών και μικροβιολογικός έλεγχος του υπολείμματος/εδαφοβελτιωτικού. 

 

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. Ακόμη γίνεται 

ορθή διαχείριση του τυρογάλακτος αποτελεί εδώ και χρόνια πρόκληση για τη γαλακτοβιομηχανία. 

 

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 δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

  

Β. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠ' ΟΨΗ 

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

 

Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

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 Δνση Αγροτικής 

Οικονομίας & Κτηνιατρικης 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 
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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 από 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 επίσης 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, καθώς επίσης και 

το άρθρο 8 που αφορά ορθές γεωργικές πρακτικές για την επιφανειακή αρδευση ως επηρεάζουσα την 

νιτρορύπανση. 

Τέλος, 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. Όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα, μεταξύ των αγροτεμαχίων 705 και 703-

704 υπάρχει ρέμα διανομής και θα πρέπει να ζητηθεί η οριοθέτηση του ρέματος. Στο διάγραμμα 

χωροθέτησης φαίνεται ότι όλες οι εγκαταστάσεις της υπό μελέτη μονάδας θα βρίσκονται σε απόσταση 

τουλάχιστον 20 μέτρων από τα όρια του ρέματος διανομής. 

5. Να αφαιρεθούν από τις εκτάσεις που θα διατίθεται εδαφοβελτιωτικό αυτές που αφορούν κηπευτικά 

(αα 109-113) λόγω της πιθανότητας μικροβιολογικών μολύνσεων και μεταφοράς παθογόνων στην 

τροφική αλυσίδα με νωπά προϊόντα. 

6. Να γίνει εγκατάσταση αυτομάτου συστήματος μέτρησης όλων των απαιτούμενων εκπομπών αέριων 

ρύπων ηλεκτρονικής καταγραφής αυτών. 

7. 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) 

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

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. 

9. Μετά την ολοκλήρωση των τροποποιήσεων θα πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία γνωστοποίησης 

λειτουργίας σύμφωνα με την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/19 (ΦΕΚ 436 Β’/ 14-2-19) και ιδιαίτερα το 

άρθρο (10) αυτής.   

 

Συνεπώς, η υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά για την υλοποίηση του έργου με τους όρους και προϋποθέσεις 

που αναφέρονται ανωτέρω. 

 

 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 

 

Χ 
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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. 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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