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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                      ΘΕΜΑ 4ο 
Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με το υφιστάμενο έργο ‘’Κομβικός Σταθμός Κινητής Τηλεφωνίας 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ - ΠΥΛΑΙΑ 1200104 WIND’’, της εταιρείας με την επωνυμία ‘’WIND ΕΛΛΑΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’, 

το οποίο είναι υφιστάμενο στον Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας 

 

Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση 

επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με το υφιστάμενο έργο ‘’Κομβικός Σταθμός Κινητής Τηλεφωνίας - 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ - ΠΥΛΑΙΑ 1200104 WIND’’, της εταιρείας με την επωνυμία ‘’WIND ΕΛΛΑΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’, 

το οποίο είναι υφιστάμενο στον Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 500/05-04-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του 

Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε το λόγο στον κ. Κ. Τσορτανίδη, υπάλληλο του 

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

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

αρ. πρωτ.: 148007 (3047)/31-03-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της 

Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, ενημέρωσε τα μέλη ότι πρόκειται για 

τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, εξήγησε τι αφορά η τροποποίηση 

αυτή και αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η υπηρεσία εισηγείται θετικά.  

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις από την κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, αναφορικά με την ύπαρξη 

περιμέτρου για την πρόσβαση στην κεραία, την απόσταση από τα σχολεία και την ύπαρξη τυχόν ενστάσεων 

από σχολεία. Στις ερωτήσεις απάντησε ο κ. Τσορτανίδης. Για την ερώτηση που αφορούσε την ύπαρξη ή μη 

περιμέτρου ο εισηγητής δεσμεύτηκε να την εξετάσει μετά το πέρας της συνεδρίασης και να ενημερώσει 

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: 06 Μαΐου 2022 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εξερχομένου): 260514 (75) 

 

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 33/20-04-2022  

Απόσπασμα Πρακτικού αρ. 7/2022  

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εισερχομένου): Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ. 500/05-04-2022                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 

έργου ή δραστηριότητας: 1906112329 

  

  

   ΠΡΟΣ : 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. 
Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού 
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σχετικά. Ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, πρότεινε να μπει ως επιπλέον όρος η περίφραξη, σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει ήδη στην εισήγηση. Στο σημείο αυτό ζήτησε να παρέμβει ο κ. 

Καρακωστάνογλου Βενιαμίν, τακτικό μέλος, ο οποίος έδωσε κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με την 

εκπεμπόμενη ακτινοβολία και την απόσταση των κεραιών από κατοικημένες περιοχές. Ο κ. Τσορτανίδης 

σχολίασε ότι για τα ζητήματα που έθεσε ο κ. Καρακωστάνογλου αρμόδια είναι η Ελληνική Επιτροπή 

Ατομικής Ενέργειας. Κατόπιν ζήτησε τον λόγο ο κ. Τζόλλας Νικόλαος, τακτικό μέλος, ο οποίος ενημέρωσε 

τα μέλη ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας δεν έχουν σχέση τα όρια της ακτινοβολίας με το σημείο 

εγκατάστασης της κεραίας. Η τοποθέτηση κεραιών επιτρέπεται σε απόσταση όχι μικρότερη των 300 μέτρων 

από παιδικούς σταθμούς, σχολεία, νοσοκομεία και γηροκομεία, ανεξάρτητα από το πόση ακτινοβολία 

εκπέμπουν. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι καταγεγραμμένες στο ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης. 

 

Κατόπιν η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στα μέλη, προκειμένου να ψηφίσουν και να τοποθετηθούν με την 

προϋπόθεση να προστεθεί ως όρος η ύπαρξη περίφραξης σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται ήδη στην 

εισήγηση.  

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

ψηφίσουν θετικά. Ο κ. Ζέρβας εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απουσία τοποθέτησης επί του 

θέματος από τον εμπλεκόμενο Δήμο.  

Ο κ. Τρελλόπουλος Γεώργιος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά.  

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

την τοποθέτησή του ως εξής: «Το ζήτημα που μας προβληματίζει σε όλες τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις 

είναι το ίδιο το πλαίσιο αδειοδότησης των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, ο έλεγχος της εφαρμογής των 

μέτρων που προτείνονται στην ΜΠΕ, αλλά και η υλοποίηση των όρων που θέτουν οι υπηρεσίες που 

γνωμοδότησαν.  

Τοποθετούμαστε με λευκό.». 

Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά. 

Ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό.  

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 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.: 148007 (3047)/31-03-2022 

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

500/05-04-2022 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. 
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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  

                (Οι κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος και κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος τοποθετήθηκαν με λευκό) 

                                                                                                                                                                                             
Θετικά επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με το υφιστάμενο έργο ‘’Κομβικός Σταθμός Κινητής Τηλεφωνίας 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ - ΠΥΛΑΙΑ 1200104 WIND’’, της εταιρείας με την επωνυμία ‘’WIND ΕΛΛΑΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’, το 

οποίο είναι υφιστάμενο στον Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της εισήγησης που ακολουθεί. 

 

Α. Είδος & Περιγραφή έργου 
Ο σταθμός έχει λάβει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) με το αρ. πρωτ. 4291/6-7-2020 

έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής & 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα 

Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού (ΑΔΑ: ΩΦΙ5ΟΡ1Υ-ΧΗΚ), και βάσει της προτεινόμενης 

τροποποίησης αποτελείται από τα κάτωθι έργα: 
-Ένα (1) μεταλλικό ιστό στήριξης των κεραιοδιατάξεων 33,60m (συμπεριλαμβανομένων του αλεξικέραυνου, 

των φώτων ασφαλείας και της βάσης). 
- Δύο (2) οικίσκους στέγασης των μηχανημάτων διαστάσεων 2.50μ.*2.50μ.*3.35μ. και 5.00μ.*2.50μ.*3.50μ. 
- Ένα (1) ειδικό ερμάριο (Pillar) όπου στεγάζονται οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του σταθμού. 
- Μία (1) περίφραξη περιμετρικά του οικοπέδου εγκατάστασης του Σ.Β.Κ.Τ. 
 

-Κεραιοσύστημα: 
-Τέσσερις (3+1 παραβολική) που εκπέμπουν στα 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz και 2600MHz. 

Οχτώ (8) LMDS. Έως εβδομήντα (70) μικροκυματικές. 

 
Τοποθεσία 

Ο Σταθμός Βάσης έχει εγκατασταθεί εκτός δασικής έκτασης και απέχει 1.3 km περίπου από το κέντρο της 

Πυλαίας, 2.1 km περίπου από την Καλαμαριά και 5.1 km περίπου από το Πανόραμα. Το υψόμετρο της θέσης 

του έργου είναι +76,10μ. 

Η περιοχή έδρασης του έργου πληροί όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Για 

την περιοχή της Πυλαίας υπάρχει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) (2278/12-01-04). Το υπό 

μελέτη έργο είναι συμβατό με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (περιοχή οικιστικής 

καταλληλότητας). Επιπλέον το υπό μελέτη έργο, είναι συμβατό με το Εγκεκριμένο Αναθεωρημένο 

Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Περιβαλλοντική έγκριση 

αυτού (ΦΕΚ 485/Δ/20-8-2020). 

Στη γύρω περιοχή δεν υπάρχουν στρατιωτικοί χώροι, δεν εντοπίζονται μνημεία εγγεγραμμένα στον Κατάλογο 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς, δεν εντοπίζονται αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικοί τόποι, παραδοσιακοί οικισμοί. 

Επιπλέον δεν εμπίπτει εντός οικοτόπων προτεραιότητας, Εθνικών Πάρκων, Αισθητικών Δασών, Εθνικών 

Δρυμών. To υπό μελέτη πάρκο δεν θα θεμελιώνεται επί προστατευόμενων περιοχών του Ευρωπαϊκού 

Οικολογικού δικτύου Natura 2000. Η πρόσβαση στη θέση εγκατάστασης του σταθμού εξασφαλίζεται από το 

υφιστάμενο οδικό δίκτυο. 
Σύμφωνα με το Χάρτη Χρήσεων Γης που επισυνάπτεται στην παρούσα ΜΠΕ και τη Μελέτη του Η/Μ 

υποβάθρου, στην ευρύτερη περιοχή του υπό μελέτη Σ.Β.Κ.Τ. εντοπίζονται ευαίσθητες χρήσεις (νοσοκομεία, 

σχολεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί, γηροκομεία). Στο Χάρτη Επιπτώσεων παρουσιάζεται ο Δείκτης Έκθεσης 

Πηγών Πολλαπλών Συχνοτήτων – ΔΕΠΠΣ - σε διάφορες θέσεις - ο οποίος βρέθηκε κάτω από τα 

προβλεπόμενα όρια. 

 

Χώροι/Κτίρια Ευαίσθητης Χρήσης 

Όπως αποτυπώνεται και στον επισυναπτόμενο Χάρτη Χρήσεως Γης, σε ακτίνα 1000m από την προτεινόμενη 

θέση εγκατάστασης του Σταθμού, εντοπίζονται οι παρακάτω χώροι ευαίσθητων χρήσεων:   
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Η θέση του υπό εξέταση Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας βρίσκεται σε απόσταση: 
➢ 1.3 km περίπου από το κέντρο της Πυλαίας 
➢ 2.1 km περίπου από την Καλαμαριά και 

➢ 5.1 km περίπου από το Πανόραμα. 

Πλησίον της περιοχής μελέτης σε ακτίνα 1000μ. περιμετρικά της θέσης εγκατάστασης του σταθμού, 

υφίστανται τα εξής έργα παρόμοιας φύσης: 

ΠΗΓΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 

Η/Μ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Σ.Β. 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Σ.Β. (m) 

COSMOTE 1401064 N Α 765 

COSMOTE 1401468 N Δ 360 

COSMOTE 1401352 Β Δ 900 

VODAFONE  1101144 N Δ 360 

VODAFONE 1006104 Β 360 

VODAFONE 1006180 Β Α 450 

GREEKSTREAM NETWORKS  

8000893 
N Δ 80 

 

Σκοπός του έργου 

Το υπό μελέτη έργο αποτελεί υφιστάμενο περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο σταθμό (αρ. πρωτ.4291/6-7-2020  

έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης). Η εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. προκειμένου να καταλήξει στην θέση και τον τύπο του συγκεκριμένου 

σταθμού βάσης απέρριψε τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις υπολογίζοντας τις απαιτήσεις του δικτύου της 

κινητής τηλεφωνίας (υψόμετρο, οπτική επαφή με άλλους σταθμούς για την αναμετάδοση των ραδιοκυμάτων, 

περιβαλλοντικές, ανθρωπογενείς, οικονομικές παραμέτρους κλπ). Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη της 

τηλεπικοινωνίας, με την παράλληλη αναβάθμιση και κατασκευή νέων σταθμών λήψης και εκπομπής σήματος 

και παράλληλη χρήση μηχανημάτων νέας τεχνολογίας, μεγαλύτερης χωρητικότητας και ποιοτικότερης 

ανάλυσης σήματος. 
Με την εν λόγω τροποποίηση του σταθμού, η εταιρία, πυκνώνει και αναβαθμίζει το δίκτυό της, μεταφέροντας 

δεδομένα σε γειτονικούς σταθμούς μέσω των κεραιών και καθιστά εφικτή και πιο ευέλικτη την επικοινωνία 

των συνδρομητών της τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους συνδρομητές των άλλων δικτύων. 
 

Αποτελέσματα εκπομπών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 
Στη μελέτη ραδιοεκπομπών λαμβάνονται υπόψη όλοι οι γειτονικοί (σε ακτίνα μικρότερη των 50μ) σταθμοί 

βάσης για τον υπολογισμό της αθροιστικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον. Σύμφωνα με το Χάρτη Χρήσεων 

Γης που επισυνάπτεται στην παρούσα Μ.Π.Ε. περιμετρικά του σταθμού εντοπίζονται κυρίως καλλιεργούμενες 
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εκτάσεις , ενώ δεν εντοπίζονται και ευαίσθητες χρήσεις. 

Για τον υπό μελέτη σταθμό έχει εκπονηθεί Μελέτη Ραδιοεκπομπών Κεραιών, η οποία προσαρτάται στο 

Παράρτημα της παρούσας Μ.Π.Ε. Η κείμενη νομοθεσία θέτει όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού για την 

Ελλάδα, το 70% των τιμών της Ε.Ε. (Νόμος 4070/12 άρθρο 30, παρ. 9). Παρόλα αυτά στην παρούσα μελέτη 

για λόγους υπερεκτίμησης, τα ανωτέρω όρια λήφθηκαν ως το 60% των τιμών της Ε.Ε. (παράγραφος 3 του 

άρθρου 35 του Νόμου 4635/2019). Τα αποτελέσματα αυτής της Μελέτης Ραδιοεκπομπών Κεραιών του υπό 

μελέτη Σ.Β.Κ.Τ. στα δυσμενέστερα σενάρια είναι ότι η ένταση ακτινοβολίας που παράγεται είναι χαμηλότερη 

από το όριο ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή (ΔΕΠΠΣ<1) και συνεπώς δεν υπάρχει λόγος να απαγορευτεί η 

πρόσβαση του κοινού σε κανένα σημείο (πέραν από την αναρρίχηση στον ιστό). 
 

Πίνακας τιμών  Έντασης Πυκνότητας Ισχύος 

Εφαρμογή Συχνότητες 

Όριο Έντασης Πυκνότητας 

Ισχύος S (W/m2) (100% των 

ορίων της ICNIRP και ΕΕ) 

Όριο Έντασης Πυκνότητας 

Ισχύος S (W/m2) (60% των 

ορίων της ICNIRP και ΕΕ) 

Ραδιοφωνία FM, TETRA,VHF 

(TV+COM) 
10-400ΜΗΖ 2,0 1,2 

Εκπομπές TV UHF 460-790MHZ 2,30 1,38 

Κινητή Τηλεφωνία 800 800ΜΗΖ 4,0 2,4 

Κινητή Τηλεφωνία 900 900ΜΗΖ 4,5 2.7 

Κινητή Τηλεφωνία 1800 1800ΜΗΖ 9,0 5.4 

Κινητή Τηλεφωνία, 

Μικροκυματικές ζεύξεις LINK, 

WIFI, δορυφορικές επικοινωνίες 

2- 300GHZ 10 6 

 
 

Βάσει των  αποτελεσμάτων της Μελέτης, και σύμφωνα με την γνωμάτευση της ΕΕΑΕ που περιλαμβάνεται 

στα σχετικά της μελέτης, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι δεν υφίσταται ενδεχόμενο έκθεσης του γενικού 

πληθυσμού σε επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας άνω των ορίων ασφαλούς έκθεσης όπως αυτά 

ορίζονται από την  υπ’ αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση (5ο σχετικό). 
Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης στα δυσμενέστερα σενάρια είναι ότι η ένταση ακτινοβολίας που 

παράγεται είναι χαμηλότερη από το όριο ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή (ΔΕΠΠΣ<1) και συνεπώς δεν 

υπάρχει λόγος να απαγορευτεί η πρόσβαση του κοινού σε κανένα σημείο (πέραν από την αναρρίχηση στον 

ιστό). Για λόγους ακτινοπροστασίας, έχουν υπολογιστεί από την εταιρία WIND οι τιμές της Πυκνότητας 

Ισχύος και ο Δείκτης ΔΕΠΠΣ, σε πέντε αποστάσεις (100, 250, 500, 750* και 1000 m), περιμετρικά του 

εξεταζόμενου Σταθμού Βάσης WIND, συνυπολογίζοντας τις εκπομπές από όλες τις πηγές ραδιοσυχνοτήτων 

εντός ακτίνας 1000m από την εξεταζόμενη θέση (περιοχή ενδιαφέροντος), θεωρώντας ότι όλα τα 

κεραιοσυστήματα είναι εγκατεστημένα στον ίδιο ιστό (Wind). 
 

Δείκτης ΔΕΠΠΣ (φορές κάτω από το όριο της νομοθεσίας) 

Σε ακτίνα απο τον 

εξεταζόμενο 

σταθμό Wind 

i. 1

00

μ 

ii. 2

50

μ 

iii. 5

00

μ 

iv. 1

000μ 
v.  

vi. 1

00μ 
vii. 2

50μ 
viii. 5

00μ 
ix. 1

000μ 

ΔΕΠΠΣ (απουσία 

σταθμού) 
0.1195 0.0392 

x. 0

,02

77 

xi. 0

,0248 

φορές κάτω από 

το όριο 

(υπόβαθρο) 
8,4 

xii. 2

5,5 
xiii. 3

6,1 
xiv. 4

0,3 

ΔΕΠΠΣ (παρουσία 

σταθμού) 
0.2464 0.1085 

xv. 0

,18

58 

xvi. 0

,0839 
Φορές κάτω από 

το όριο 
4,1 

xvii. 9

,2 
xviii. 1

1,3 
xix. 1

1,9 

* Η απόσταση των 750 μέτρων φαίνεται στην μελέτη αναλυτικά. 
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Δείκτης ΔΕΠΠΣ  στις ευαίσθητες χρήσεις (φορές κάτω από το όριο της νομοθεσίας) 

Σε ακτίνα από τον 

εξεταζόμενο 

σταθμό Wind 

xx. 1

η 

Σχολικ

ή 

μονάδα 

xxi. 2

η 

Σχολικ

ή 

μονάδα 

xxii. 3

η 

Σχολικ

ή 

μονάδ

α 

xxiii. 4

η 

Σχολικ

ή 

μονάδα 

xxiv. 5

η 

Σχολικ

ή 

μονάδ

α 

xxv. 6

η 

Σχολικ

ή 

μονάδ

α 

xxvi. 7

η 

Σχολι

κή 

μονάδ

α 

xxvii. Ν

ηπιαγωγ

είο 

ΔΕΠΠΣ (απουσία 

σταθμού) 
0,0260 0,0251 

xxviii. 0

,0255 
xxix. 0

,0258 0,0250 0,0250 
xxx. 0

,0271 
xxxi. 0

,0252 

ΔΕΠΠΣ (παρουσία 

σταθμού) 
0,0856 0,0843 

xxxii. 0

,0851 
xxxiii. 0

,0854 0,0842 0,0840 
xxxiv. 0

,0869 
xxxv. 0

,0843 

 

Σε ακτίνα από τον 

εξεταζόμενο 

σταθμό Wind 

xxxvi. 1

η 

Σχολικ

ή 

μονάδα 

xxxvii. 2

η 

Σχολικ

ή 

μονάδα 

xxxviii. 3

η 

Σχολικ

ή 

μονάδ

α 

xxxix. 4

η 

Σχολικ

ή 

μονάδα 

xl. 5

η 

Σχολικ

ή 

μονάδ

α 

xli. 6

η 

Σχολικ

ή 

μονάδ

α 

xlii. 7

η 

Σχολι

κή 

μονάδ

α 

xliii. Ν

ηπιαγωγ

είο 

φορές κάτω από το 

όριο (υπόβαθρο) 
38,5 39,8 

xliv. 3

9,3 
xlv. 3

8,7 39,9 40 
xlvi. 3

6,9 
xlvii. 3

9,7 

Φορές κάτω από 

το όριο 
11,7 11,9 

xlviii. 1

1,8 
xlix. 1

1,7 11,9 11,9 
l. 1

1,5 
li. 1

1,9 

 

 

Σύμφωνα με την παραπάνω εκτίμηση, το υπόβαθρο του Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου στο χώρο εντός ακτίνας 

1000m από το σταθμό βάσης κυμαίνεται από 8,4 έως 40,3 φορές (χωρίς τον σταθμό) κάτω από το όριο 

ασφαλείας, και από 4,1 έως 11,9 φορές (με τον σταθμό) κάτω από το όριο ασφαλείας των ραδιοσυχνοτήτων. 

 

Παραγόμενα απόβλητα  κατά τη φάση λειτουργίας του έργου 

 

Αναφορικά με τη φάση λειτουργίας του έργου, πρέπει να σημειωθεί ότι ο Σταθμός είναι αυτοματοποιημένος 

και δεν απαιτείται ανθρώπινη παρουσία παρά μόνο για τις εργασίες συντήρησης. 

 

Αέρια απόβλητα 

Κατά τη λειτουργία του έργου του θέματος δεν παράγονται αέρια απόβλητα ούτε λοιποί παράγοντες 

επιβάρυνσης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος. Αέρια απόβλητα, σκόνες και καυσαέρια, θα παράγονται κατά 

τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου μετά το πέρας της λειτουργίας του έργου. Τόσο κατά τη φάση 

λειτουργίας αλλά και με το πέρας της λειτουργίας τα εξαρτήματα ο εξοπλισμός και παντός είδους απόβλητα 

(άχρηστος ηλεκτρικός- ηλεκτρολογικός εξοπλισμός). Τα απορρίμματα, ανάλογα με το είδος τους, θα 

συλλέγονται από κατάλληλους φορείς για την περαιτέρω διάθεσή τους σε μονάδες ανακύκλωσης και 

αξιοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις 

 

Ηχορύπανση 

Κατά τη φάση λειτουργίας του Σταθμού Βάσης δεν παρατηρείται μεταβολή της ηχητικής στάθμης του 

περιβάλλοντος. Θόρυβος παράγεται μόνο κατά τη περιοδική λειτουργία των κλιματιστικών μηχανημάτων, που 

στεγάζονται στον παραπάνω χώρο και χρησιμοποιούνται για τη ψύξη του χώρου των μηχανημάτων. Θόρυβος 

θα παράγεται, από τη λειτουργία των μηχανημάτων και των οχημάτων του εργοταξίου κατά τις εργασίες 

αποκατάστασης του χώρου. Σε κάθε περίπτωση το επίπεδο θορύβου είναι μικρό, και δεν θα αποτελεί όχληση 

για το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. 

 

Υγρά απόβλητα 

Κατά τη λειτουργία του έργου δεν παράγονται απόβλητα. Υγρά απόβλητα, λύματα του προσωπικού, υγρά 

πλύσης των μηχανημάτων, θα παράγονται μόνο κατά τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου μετά το πέρας 

της λειτουργίας του έργου. Η διάθεση τυχόν υγρών αποβλήτων να είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε ισχύουσες 
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υγειονομικές διατάξεις «περί διάθεσης λυμάτων και λοιπών αποβλήτων» και την οδηγία 91/676/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 12.12.1991 και την ΚΥΑ 145116/02.02.2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011), καθώς και τις ισχύουσες 

κάθε φορά νομαρχιακές – περιφερειακές αποφάσεις. 

 

Στερεά απόβλητα 

Κατά τη λειτουργία του έργου του θέματος τα μόνα, πιθανά, στερεά απόβλητα που παράγονται είναι ο 

απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός καθώς και οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές που 

αντικαθίστανται μετά από βλάβη ή το πέρας του χρόνου ζωής τους. 

- Για τα επικίνδυνα απόβλητα ισχύουν τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β΄323). 

- Για τα στερεά απόβλητα ισχύουν τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909). 

- Για όσα από τα στερεά απόβλητα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄179) 

«Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων…», ισχύουν τα 

προβλεπόμενα σε αυτόν προεδρικά διατάγματα που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του. 

 

Χρήση νερού και ενέργειας 

Υδροδότηση 

Για τη λειτουργία του έργου δεν απαιτείται η χρήση νερού. 

Πρώτες ύλες – Προϊόντα 

Η λειτουργία του έργου δεν απαιτεί χρήση πρώτων ή βοηθητικών υλών και δεν παράγει προϊόντα. 

Ενέργεια 

Οι απαιτήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια του Σταθμού Βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας εξασφαλίζονται από το 

δίκτυο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), με το οποίο συνδέεται ο Σταθμός μέσω ερμαρίου 

(pillar). Το επίπεδο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι τέτοιο (παροχή χαμηλής κατανάλωσης No 2, 

3x35Α) που καλύπτεται πλήρως από το υφιστάμενο δίκτυο της ΔΕΗ. Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης 

γίνεται χρήση σταθεροποιητή τάσης (UPS) με συσσωρευτές (μπαταρίες). 

 

Καύσιμα 

Για τη λειτουργία του έργου δεν απαιτούνται καύσιμα παρά μόνο σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης. 

 

Απόψεις ενδιαφερόμενου κοινού που λήφθηκαν υπόψιν 
Κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην αρμόδια υπηρεσία μέσα στην 

οριζόμενη από το νόμο προθεσμία. Η υπηρεσία δεν έχει αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της ΜΠΕ που της 

απεστάλη. 

 

Προϋποθέσεις 

1) Θα πρέπει να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του τεχνικού εξοπλισμού, οι 

οποίες λήφθηκαν υπ’ όψιν για τη σύνταξη των Μελετών Ραδιοεκπομπών και Η/Μαγνητικού Πεδίου. Σε 

περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του εξοπλισμού θα πρέπει οι μελέτες να επικαιροποιούνται και να 

ικανοποιούν τα εκάστοτε όρια της κείμενης νομοθεσίας, για την ασφαλή έκθεση του πληθυσμού. 

2) Να υπάρχει  Θετική γνωμοδότηση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), για την τήρηση των 

μέτρων περί ημερήσιας και νυκτερινής σήμανσης του σταθμού βάσης, που τυχόν επιβάλλονται από την 

ανωτέρω Υπηρεσία. 

3) Να υπάρχει Θετική γνωμοδότηση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας επί της Μελέτης 

Ραδιοεκπομπών Κεραιών του Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας του θέματος (ΕΕΑΕ).. 

4) Να υπάρξει αποκλεισμός της δυνατότητας αναρρίχησης του κοινού στον ιστό στήριξης των 

κεραιοδιατάξεών της, όπως και  τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων ενημέρωσης προσωπικού 

συντήρησης το οποίο σε περίπτωση συντήρησης του ιστού θα αναρριχάται σε αυτόν μόνο με ειδικές στολές 

απομόνωσης και όποιους επιπλέον περιορισμούς επιβάλει η ΕΕΑΕ. 

5) Να γίνει λήψη  όλων των απαραίτητων μέτρων πυρασφάλειας-πυροπροστασίας, (αντικεραυνική 

προστασία), για την περίπτωση πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της, σε  

παρακείμενες περιοχές, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

6)  Να μην υπάρχουν στον χώρο άχρηστα  ή εύφλεκτα αντικείμενα. 

7) Ο εδαφικός χώρος στον οποίο βρίσκεται η εγκατάσταση να είναι περιφραγμένος και να υπάρχει διαρκώς 

αναρτημένη κοντά στη βάση των ιστών  ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία να αναγράφονται η 

επωνυμία του κατόχου και ο αριθμός εγγραφής της κατασκευής κεραίας καθώς και προειδοποιητικές πινακίδες 

κοινού στην περίφραξη. 

8) Ο απόβλητος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός να διαχειρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 

13588/725/06 (ΦΕΚ383/Β/28-03-2006)  ή της Κ.Υ.Α. Η.Π. 23615/651/Ε.103/14 (ΦΕΚ1184/Β/9-5-2014), 

όπως εκάστοτε ισχύουν, κατά περίπτωση αν ανήκουν στα επικίνδυνα  ή μη απόβλητα. 

9) Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της δραστηριότητας, ο κύριος του έργου να προβεί στην 
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αποκατάσταση του χώρου της εγκατάστασης στην πρότερη κατάσταση.  Ο μηχανολογικός εξοπλισμός και 

τυχόν αποθηκευμένα καύσιμα, λιπαντικά ή άλλα υλικά, να αξιοποιηθούν κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, 

ανακυκλούµενα και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενα, σύμφωνα με τη νομοθεσία. 

10)  Η στάθμη του θορύβου που εκπέμπεται από τη λειτουργία των μηχανημάτων (κλιματιστικά μηχανήματα ή 

ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος) του έργου του θέματος, μετρούμενη στα όρια πρόσβασης του κοινού, να μην 

υπερβαίνει τα όρια που τίθενται με το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 1180/81 (Φ.Ε.Κ. 293Α/1981), όπως 

τροποποιείται και ισχύει. 

11) Να τηρούνται τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι προτεινόμενοι 

περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στη ΜΠΕ,  (εκτός και αν έρχονται σε αντίθεση με τους 

προτεινόμενους όρους από την υπηρεσία μας). 

 

Γνωμοδότηση 

Με την προϋπόθεση και τους όρους όλων των ανωτέρω, η υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά για τη κατασκευή 

του  νέου έργου. 

 

Η παρούσα γνωμοδότηση δεν εξετάζει τυχόν θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος της έκτασης στην οποία 

βρίσκεται η δραστηριότητα του θέματος, για τα οποία θα επιληφθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Η θετική 

γνωμοδότηση της υπηρεσίας δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε βεβαίωση αποτελεσματικής λειτουργίας της 

εγκατάστασης και οποιασδήποτε έγκρισης πέραν της περιβαλλοντικής γνωμοδότησης. Επίσης, λόγω του 

είδους της εγκατάστασης να ληφθούν μέτρα για την ασφαλή λειτουργία της. 

 

 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. 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.Τρελλόπουλος Γεώργιος 

12. Αβραμόπουλος Σωτήριος 

13. Γκανούλης Φίλιππος 

14. Χρυσομάλλης Νικόλαος 
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