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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                           ΘΕΜΑ 11ο 
Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. για την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας 

‘’Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ)’’, της εταιρίας ‘’ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε’’ που είναι 

εγκατεστημένη στα υπ΄ αριθ. 1382, 1383, 1384, 1389, 1390, 1391, 1396, 1397, 1398, 1399α, 1400, 1401α, 

1402, 1403α, 1404, 1405α, 1406, 1408 αγροτεμάχια του αναδασμού Γέφυρας 1961-62 αγροκτήματος 

Γέφυρας, Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου, Δ. Χαλκηδόνος, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ. 

 

Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση 

επί της Μ.Π.Ε. για την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας ‘’Κέντρο 

Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ)’’, της εταιρίας ‘’ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε’’ που είναι εγκατεστημένη στα υπ΄ 

αριθ. 1382, 1383, 1384, 1389, 1390, 1391, 1396, 1397, 1398, 1399α, 1400, 1401α, 1402, 1403α, 1404, 

1405α, 1406, 1408 αγροτεμάχια του αναδασμού Γέφυρας 1961-62 αγροκτήματος Γέφυρας, Δ.Ε. Αγίου 

Αθανασίου, Δ. Χαλκηδόνος, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ.» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 

1094/07-07-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε το λόγο 

στην κ. Κ. Χονδροματίδου, υπάλληλο του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών 

Πόρων & Επαγγελμάτων της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειμένου να 

εισηγηθεί το θέμα. Η κ. Χονδροματίδου έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 418148 (8625)/07-

07-2022 εισήγηση του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & 

Επαγγελμάτων της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. και αναφέρθηκε στα είδη των προϊόντων 

που θα αποθηκεύονται στη δραστηριότητα εκ των οποίων το 10% του συνόλου θα είναι επικίνδυνα 

προϊόντα, κάτι που είναι σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία. Η υπηρεσία εισηγείται θετικά επί της υπό 

συζήτηση Μ.Π.Ε.  

 

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: 29 Ιουλίου 2022 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εξερχομένου): 491410 (146) 

 

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 57/25-07-2022  

Απόσπασμα Πρακτικού αρ. 10/2022  

Αρ. Πρωτοκόλλου 
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Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 
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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, σχετικά με τη συνύπαρξη επικίνδυνων και λοιπών προϊόντων στις ίδιες εγκαταστάσεις και πόσο 

ασφαλές είναι αυτό. Στις ερωτήσεις απάντησε η κ. Χονδροματίδου. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι 

καταγεγραμμένες στο ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης. Στο σημείο αυτό ζήτησε τον λόγο ο κ. Τζόλλας 

Νικόλαος, τακτικό μέλος, για μία επισήμανση. Ανέφερε ότι πρόκειται για εταιρεία με προηγμένα συστήματα 

αποθήκευσης, την οποία έχει και ο ίδιος επισκεφθεί. Θεωρεί ότι η αποθήκευση επικίνδυνων προϊόντων σε 

ποσοστό 10% επί του συνολικού αποθηκευτικού όγκου είναι μεγάλη ποσότητα. Συνεπώς, κατά τον έλεγχο 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο να υπάρχουν ξεχωριστοί χώροι αποθήκευσης για τα επικίνδυνα 

προϊόντα και τα λοιπά προϊόντα/τρόφιμα καθώς και στο σύστημα αερισμού των εγκαταστάσεων.  

 

Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στα μέλη για να τοποθετηθούν. Ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, και η κ. 

Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά, παρά τους προβληματισμούς 

που εξέφρασαν μέσα από τις ερωτήσεις τους.  

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

Ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι, παρά τους προβληματισμούς του, θα ψηφίσει 

θετικά, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας, καθώς πρόκειται για υφιστάμενη 

δραστηριότητα. 

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 Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελμάτων 

 

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.: 418148 (8625)/07-07-2022 

εισήγηση του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελμάτων της 

Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης του σημείου 2 του παρόντος, το με αρ. πρωτ. 

1094/07-07-2022 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 για την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας ‘’Κέντρο 

Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ)’’, της εταιρίας ‘’ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε’’ που είναι εγκατεστημένη στα υπ΄ 

αριθ. 1382, 1383, 1384, 1389, 1390, 1391, 1396, 1397, 1398, 1399α, 1400, 1401α, 1402, 1403α, 1404, 1405α, 

1406, 1408 αγροτεμάχια του αναδασμού Γέφυρας 1961-62 αγροκτήματος Γέφυρας, Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου, Δ. 

Χαλκηδόνος, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ., σύμφωνα με την εισήγηση που ακολουθεί. 

 

Η δραστηριότητα είναι εγκατεστημένη στα υπ΄ αριθ. 1382, 1383, 1384, 1389, 1390, 1391, 1396, 1397, 1398, 

1399α, 1400, 1401α, 1402, 1403α, 1404, 1405α, 1406, 1408 αγροτεμάχια του αναδασμού Γέφυρας 1961-62 

αγροκτήματος Γέφυρας, Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου, Δ. Χαλκηδόνος. 

Λειτουργεί ως Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής (LOGISTICS CENTER) (ΚΑΔ αποθήκευσης 

φωτοβολταϊκών, είδη πολυπροπυλενίου σε  μορφή pellet), με την  αριθ. πρωτ. 119648(2436)/22.02.2022 

χορήγηση προθεσμίας για Τεχνική Ανασυγκρότηση διάρκειας έως 15.02.2024. 

Για τη δρασητριότητα έχουν χορηγηθεί η με αριθ. πρωτ. 27385(479)/15.02.2022  Πρότυπες Περιβαλλοντικές 

Δεσμεύσεις  από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης. 
Επίσης για τη δραστηριότητα έχει χορηγηθεί η με αριθμ. Πρωτ.  104579 (2151)/24-02-22 έγκριση 

εγκατάστασης, λόγω κτιριακής επέκτασης και αύξησης αποθηκευτικού όγκου. 
Επομένως εξαιτίας της ανάγκης αύξησης των αναγκών αποθήκευσης, με την Μ.Π.Ε. η εταιρεία αιτείται: 

 την κτιριακή επέκταση ως προσθήκη κατ’ επέκταση συνολικού εμβαδού 8.443,82 m2 στο υφιστάμενο 

κτίσμα με τον συνολικό αποθηκευτικό όγκο να ανέρχεται στα 248.942,05 m3, 
 την αποθήκευση επικινδύνων προϊόντων πλην εκρηκτικών, συνολικού όγκου 24.894,204 m3, σύμφωνα 

με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 28 του Ν. 4796/2021: "Στο τέλος του άρθρου 2 του ν. 4302/2014 

(Α’225), περί του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων για την εφοδιαστική και τα κέντρα διανομής, 

προστίθεται παρ. 3 ως εξής: «3. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης, στις οποίες αποθηκεύονται εύφλεκτες, 

διαβρωτικές, οξειδωτικές, τοξικές ή άλλες επικίνδυνες ουσίες, εκτός των εκρηκτικών, σε ποσοστό 

μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αποθηκευτικού όγκου της εγκατάστασης, και εφόσον δεν 

εντάσσονται στην υπ’ αριθ. 172058/11.02.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

(Β’354), περί καθορισμού κανόνων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης 

σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, αδειοδοτούνται ως Κέντρα 

Αποθήκευσης και Διανομής» ικανοποιώντας με τον τρόπο αυτό τις ανάγκες επέκτασης των 

δραστηριοτήτων της, γεγονός που οδηγεί σε αλλαγή της περιβαλλοντικής κατάταξης της 

δραστηριότητας και υποβάλλει την εν λόγω Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έκδοση 

Α.Ε.Π.Ο. 
 

 

      Αποθηκευτικός όγκος ΚΑΔ:            υφιστάμενο:  130.038,73   m³ ,  προσθήκη: 118.903,32   m³   
      Αποθηκευτικός όγκος  (προϊόντα):  υφιστάμενο: 28.382,20  m³ ,  προσθήκη: 13.000,00  m³ (εντός κτιρίου) 

                                                              υφιστάμενο: 21.360,00 m³, προσθήκη: 15.515,00 m³ (υπαίθρια    

                                                                                                                                                    αποθήκευση) 

 

Είδος και μέγεθος του έργου 

Το υπό μελέτη έργο χωροθετείται στα υπ’ αριθ. 1382, 1383, 1384, 1389, 1390, 1391, 1396, 1397, 1398, 1399α, 

1400, 1401α, 1402, 1403α, 1404, 1405α, 1406, 1408 αγροτεμάχια αναδασμού, με συνολικό εμβαδό 95.581,86 

m2. 
 

Η εν λόγω Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά στην λειτουργία του Κέντρου Αποθήκευσης και 

Διανομής (Κ.Α.Δ.) της εταιρείας «ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε.». Η υπό μελέτη μονάδα είναι εγκατεστημένη στο αγρόκτημα 

Γέφυρας, της Κοινότητας Γέφυρας, της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Αθανάσιου, του Δήμου Χαλκηδόνος.  
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής 

προϊόντων. Το κυριότερο αντικείμενο της μονάδας είναι η αποθήκευση πληθώρας προϊόντων, τα οποία είναι 

προϊόντα που δεν χρήζουν ειδικής διαχείρισης. Τα προϊόντα που αποθηκεύονται είθισται να είναι προϊόντα που 

πωλούνται σε υπεραγορές τροφίμων, καταστήματα γενικής πώλησης, αλλά και ως πρώτες ύλες σε 

βιομηχανικές μονάδες. Πέραν των ανωτέρω προϊόντων και δεδομένου ότι το θεσμικό πλαίσιο δίνει αυτή τη 

δυνατότητα, ενδέχεται στην εγκατάσταση να αποθηκεύονται και περιορισμένες ποσότητες επικινδύνων 

προϊόντων (πλην εκρηκτικών). Αν και ενίοτε το είδος των προϊόντων που αποθηκεύονται μεταβάλλεται, εν 
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γένη, η εταιρεία πάντοτε θα φροντίζει ώστε τα προς αποθήκευση επικίνδυνα προϊόντα να μην ξεπερνούν σε 

ποσοστό το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αποθηκευτικού όγκου της εγκατάστασης, ήτοι 24.894,205 

m3 και να μην εντάσσονται στην υπ’ αριθ. 172058/11.02.2016 Κ.Υ.Α.. 
 

Η αποθήκευση των εν λόγω προϊόντων (επικινδύνων), θα πραγματοποιείται σε χώρο εντός της μονάδας που θα 

διαθέτει σύστημα ειδοποίησης – πυρανίχνευσης με σκοπό την έγκαιρη ειδοποίηση σε περίπτωση πυρκαγιάς 

και σε κάθε περίπτωση, θα πληροί τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας, ενώ παράλληλα η διαμόρφωση του 

θα είναι κατάλληλη και επαρκούς αντιδιαβρωτικής προστασίας με σκοπό τη διασφάλιση του φυσικού και 

ανθρωπογενές περιβάλλοντος σε περίπτωση διαρροής λόγω αστοχίας ή ατυχήματος.   
Συγκεκριμένα, το υπό μελέτη Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής θα αποθηκεύει: 

 πάνελ φωτοβολταϊκών και διάφορα είδη πολυπροπυλενίου σε μορφή pellet, 
 τρόφιμα 
 καταναλωτικά προϊόντα, 
 οικιακά είδη, 
 ηλεκτρονικές και οικιακές συσκευές. 

Αναφορικά με τα επικίνδυνα προϊόντα που πρόκειται να αποθηκεύονται στην εγκατάσταση, τονίζεται ότι τα 

προϊόντα δεν θα ξεπερνούν σε ποσοστό το δέκα τοις εκατό (10%)του συνολικού αποθηκευτικού όγκου της 

εγκατάστασης και εκτιμάται ότι θα περιλαμβάνουν τις παρακάτω κατηγορίες επικίνδυνων προϊόντων: 
 Διαβρωτικά προϊόντα τα οποία δεν κατηγοριοποιούνται κατά Seveso 
 Εύφλεκτα προϊόντα, με δηλώσεις επικινδυνότητας Η225, Η226 σε μέγιστες εκτιμώμενες 

ποσότητες 2.500 tn.  
 Οξειδωτικά προϊόντα, με φράσεις κινδύνου Η271, Η272 σε μέγιστες ποσότητες 20 tn. 
 Προϊόντα επικίνδυνα για το υδάτινο περιβάλλον κατηγορίας χρόνιου κινδύνου 1, με δηλώσεις 

επικινδυνότητας Η410 σε μέγιστες εκτιμώμενες ποσότητες 50 tn. 
 Προϊόντα επικίνδυνα για το υδάτινο περιβάλλον κατηγορίας χρόνιου κινδύνου 2, με δηλώσεις 

επικινδυνότητας Η411 σε μέγιστες εκτιμώμενες ποσότητες 90 tn. 
 
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται, οι επικίνδυνες ουσίες που εμπίπτουν στις κατηγορίες κινδύνου που 

απαριθμούνται στη στήλη 1, ενώ στις στήλες 2 και 3 καθορίζονται οι οριακές ποσότητες.  

Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Δηλώσεις 

Επικινδυνότητας 

Κατηγορίες κινδύνου σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 

Οριακή ποσότητα (τόνοι) επικίνδυνων ουσιών 

όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 10 

για την εφαρμογή των 
Απαιτήσεων 

κατώτερης βαθμίδας 
Απαιτήσεων 

ανώτερης βαθμίδας 
Τμήμα «Ρ» - ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ  

Ρ5γ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ 
Εύφλεκτα υγρά, κατηγορίας 2 ή 3 που δεν 

καλύπτονται από τις Ρ5α και Ρ5β 
5.000 50.000 Η225 και Η226 

P8 ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑ 
Οξειδωτικά υγρά, κατηγορίας 1, 2 ή 3 
Οξειδωτικά στερεά, κατηγορίας 1, 2 ή 3 

50 200 H271 και Η272 

Τμήμα «Ε» - ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Ε1 Επικίνδυνο για το υδάτινο 

περιβάλλον, κατηγορίας χρόνιου 

κινδύνου 1 
100 200  

Η400, Η410 

Ε2 Επικίνδυνο για το υδάτινο 

περιβάλλον, κατηγορίας χρόνιου 

κινδύνου 2 
200 500  

Η411 

 

Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση οι οριακές ποσότητες προϊόντων σε κάθε κατηγορία δεν 

πρόκειται να ξεπεράσουν τις απαιτήσεις της κατώτερης βαθμίδας. 
Βάσει των μέγιστων εκτιμώμενων ποσοτήτων που αναφέρονται παραπάνω για κάθε κατηγορία 

επικινδυνότητας και εφαρμόζοντας τους αθροιστικούς κανόνες που προβλέπονται στην υπ’ αριθ. 

172058/11.02.2016 ΚΥΑ.  

- Εφαρμογή αθροιστικού κανόνα για την κατώτερη βαθμίδα για τους «Φυσικούς κινδύνους» (κατηγορία 

Ρ): 

2.500/5.000 + 20/50 = 0,50+0,40 = 0,9<1 

- Εφαρμογή αθροιστικού κανόνα για την κατώτερη βαθμίδα για τους «Κινδύνους για το περιβάλλον» 

(κατηγορία Ε): 
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50/100 + 90/200 = 0,50 + 0,45 = 0,95<1, 

Προκύπτει ότι ακόμη και με την εφαρμογή του αθροιστικού κανόνα η δραστηριότητα δεν υπάγεται στις 

διατάξεις της υπ’ αριθ. 172058/11.02.2016 ΚΥΑ. 

 

Για την περίπτωση αποθήκευσης προϊόντων που εμπίπτουν σε κάποια άλλη κατηγορία κινδύνου 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) ΑΡ. 1272/2008, η οποία δεν αναφέρεται στην παρούσα ή επικίνδυνης 

ουσίας που ανήκει στο Μέρος 2 ο φορέας του έργου δύναται να προχωρήσει στην αποθήκευση τους 

λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψιν:  

i. ότι η μέγιστη προς αποθήκευση ποσότητα παραμείνει κάτω από την εκάστοτε οριακή ποσότητα 

(τόνοι) επικίνδυνων ουσιών όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 10 για την εφαρμογή των 

απαιτήσεων κατώτερης βαθμίδας 

ii. τον αθροιστικό κανόνα που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των κινδύνων για την υγεία, των 

κινδύνων λόγω φυσικοχημικών ιδιοτήτων των ουσιών και των κινδύνων για το περιβάλλον, 

όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθ. 172058/11.02.2016 ΚΥΑ,  
ώστε σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται η απαίτηση του θεσμικού πλαισίου το οποίο προβλέπει ότι η μόνη 

αποθήκευση επικίνδυνων προϊόντων σε ένα Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής είναι εφικτή μόνο υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν υπάγει τη δραστηριότητα στις διατάξεις της υπ’ αριθ. 172058/11.02.2016 ΚΥΑ.  

 

Δυναμικότητα της εγκατάστασης 

Πρόκειται για μία δραστηριότητα που κατατάσσεται στη μέση όχληση, με βάσει της Απόφασης Φ.61/οικ.696/1 

(ΦΕΚ 18/Β/2018). Ο αποθηκευτικός όγκος της, μετά την κτηριακή επέκταση που πρόκειται να 

πραγματοποιηθεί ως προσθήκη κατ’ επέκταση στο υφιστάμενο κτίριο, προβλέπεται να είναι 248.942,05 m3. 

 

Περιγραφή λειτουργίας του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής  

Τα στάδια της λειτουργίας της δραστηριότητας αναλύονται ως εξής: 

 Ο αποθέτης ενημερώνει την εταιρεία για το είδος του προϊόντος και την ημερομηνία παραγωγής 

του. 

 Ο υπεύθυνος της αποθήκης προβαίνει σε έλεγχο της καταλληλότητας των προϊόντων, παρουσία 

του οδηγού, σύμφωνα με την αντίστοιχη διαδικασία του συστήματος ποιότητας. Τα κατάλληλα 

προϊόντα αποθηκεύονται σύμφωνα με την αντίστοιχη διαδικασία του συστήματος ποιότητας.  

 Σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα ενημερώνεται γραπτώς ο αποθέτης. Αν ο αποθέτης 

αποδεχθεί την ακαταλληλότητα των προϊόντων και ζητήσει την επιστροφή τους (γραπτή απάντηση 

του αποθέτη), τότε αυτά μεταφέρονται σε αυτός με δικά του μεταφορικά μέσα.  

 Κατά την παραλαβή προϊόντων γίνεται ποσοτική καταμέτρηση και έλεγχος ταυτότητας σύμφωνα 

με το Δελτίο Αποστολής του πελάτη και σημαίνονται με το barcode της ΜΑΚΙΟΣ. 

 Ενημερώνεται το Γραφείο Κίνησης με τη λήψη των Δελτίων Αποστολής του αποθέτη για την 

έκδοση πιστωτικού τιμολογίου.  

 Ο αποθέτης ενημερώνει την εταιρεία για το είδος του προϊόντος και τους κωδικούς που θέλει να 

φορτώσει.  

 Το Γραφείο Κίνησης δημιουργεί τις λίστες συλλογής των προϊόντων.  

 Αφού δημιουργηθούν οι λίστες συλλέγονται οι παλέτες σε συγκεκριμένο σημείο. Κατά την 

συλλογή ελέγχονται για δεύτερη φορά οι ετικέτες και το περιεχόμενο τους και ακολουθεί 

καταμέτρηση. 

 Αν δεν ισχύουν οι προδιαγραφές, η φόρτωση πραγματοποιείται μόνο κατόπιν γραπτής εντολής και 

ευθύνης του αποθέτη.  

Στην μονάδα δεν πραγματοποιείται αποσυσκευασία των προϊόντων σε εμπορεύσιμες μονάδες. Κατά την 

παραλαβή των παλετών αφαιρείται το stretch film και ανάλογα με το είδος των προϊόντων χωρίζονται σε 

επιμέρους συσκευασίες για την διευκόλυνση της μεταφοράς και της τοποθέτησης τους. Η τελική 

αποσυσκευασία των προϊόντων πραγματοποιείται στον τελικό αποδέκτη.  

 

Κύριος Εξοπλισμός της δραστηριότητας 

Για την εύρυθμη λειτουργία της δραστηριότητας χρησιμοποιείται ο ακόλουθος εξοπλισμός: 

- Χειροκίνητα παλετοφόρα κατά την φορτοεκφόρτωση 

- RF – Τερματικά κατά την ταυτοποίηση, συγκρότηση της παραγγελίας και τις εσωτερικές κινήσεις 

- Ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα κατά την εσωτερική και εξωτερική μεταφορά καθώς και το picking 
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- Φιλμοποίηση παλέτας πριν την φόρτωση 

Ενώ περιστασιακά, γίνεται χρήση πετρελαιοκίνητου παλετοφόρου στον εξωτερικό χώρο της δραστηριότητας. 

 

Μηχανολογικός Εξοπλισμός 

Ο υφιστάμενος μηχανολογικός εξοπλισμός της δραστηριότητας απεικονίζεται στον κάτωθι Πίνακα. 

Ονομασία μηχανήματος Τεμ.  Κινητήρια Ισχύς 

Μονάδας (kW) 
Θερμική Ισχύς 

Μονάδας (kW)  

Σύστημα αυτόματης 

φορτοεκφόρτωσης 
2  2×8.00=16.00kW - 

Σύστημα αυτόματης 

φορτοεκφόρτωσης  
2 2×4.00=8.00kW - 

Αεροσυμπιεστής  1 1×4.00=4.00kW - 

Περιτυλικτικό παλετών  1 1×12.00=12.00kW - 

Ηλεκτροκίνητο περονοφόρο 8 - - 

Σύνολο 40.00W - 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Από τη συνέχιση λειτουργίας και από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της υφιστάμενου δραστηριότητας, δεν 

αναμένονται σημαντικές αρνητικές, μη αναστρέψιμες και μη αντιμετωπίσιμες επιπτώσεις τόσο στην άμεση 

περιοχή του έργου, όσο και στην ευρύτερη του έργου, όσο και στην ευρύτερη περιοχή μελέτης.  

Ειδικότερα, αρνητικές επιπτώσεις αποτιμώνται κατά τη φάση κατασκευής: 

 στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, οι οποίες όμως αποτιμώνται 

αναστρέψιμες και αντιμετωπίσιμες 

 στα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, οι οποίες όμως εκτιμώνται 

μερικώς αναστρέψιμες και μερικώς αντιμετωπίσιμες 

 στις τεχνικές υποδομές, οι οποίες όμως εκτιμώνται ασθενείς, αναστρέψιμες και αντιμετωπίσιμες 

 στην ατμόσφαιρα της περιοχής, οι οποίες όμως εκτιμώνται αναστρέψιμες και αντιμετωπίσιμες 

 στο ακουστικό περιβάλλον, οι οποίες όμως εκτιμώνται αναστρέψιμες και αντιμετωπίσιμες 

  

Συνεπώς, δεν αναμένονται σημαντικές αρνητικές, μη αναστρέψιμες και μη αντιμετωπίσιμες επιπτώσεις τόσο 

στην άμεση περιοχή του έργου, όσο και στην ευρύτερη περιοχή μελέτης από τη φάση κατασκευής των υπό 

μελέτη τροποποιήσεων, αλλά αντιθέτως εκτιμώνται θετικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του έργου στη 

διάρθρωση και λειτουργία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της 

ευρύτερης περιοχής. 

 

Περιβαλλοντική Διαχείριση & Παρακολούθηση  

Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος και της εφαρμογής των 

περιβαλλοντικών όρων συντάσσεται και προτείνεται το Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) σύμφωνα 

με το Παράρτημα 2 της Υ.Α. 170225/2014 (ΦΕΚ 135/Β/2014). 

Το προτεινόμενο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) που αφορά στο υπό μελέτη έργο έχει τους 

εξής βασικούς στόχους: 

 Έλεγχο των επιπτώσεων της κατασκευής και λειτουργίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.  

 Αξιόπιστη και με επαρκή συχνότητα παρακολούθηση των μεγεθών που χαρακτηρίζουν τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις του υπό μελέτη έργου.  

 Πιστή τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου.  

 Εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του 

έργου και όλων των προληπτικών και επανορθωτικών μέτρων που προτείνονται στην παρούσα 

μελέτη.  

 Πρόληψη ή/και έλεγχο των επιπτώσεων που οφείλονται σε έκτακτα γεγονότα.  

 Διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.  

 Αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος.  

 Ακολούθως παρατίθενται γενικές κατευθύνσεις του ΣΠΔ, που αφορούν την φάση κατασκευής 

του έργου: 

 Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια που πιθανόν θα προκύπτουν από τον Η/Μ εξοπλισμό (συνεπεία 
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ατυχήματος) θα συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και θα υφίστανται σύμφωνα με όσα ορίζει το Π.Δ. 

82/2004 (ΦΕΚ 64/Β/02.03.2004). 

 Εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών (ΠΔ 115/2004) και αποβλήτων ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

(ΠΔ 117/2004) εφόσον προκύπτουν οι ανωτέρω ροές αποβλήτων. 

 Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων (εφόσον προκύπτουν) να γίνεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις των ΚΥΑ 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β), 24944/1159/30-6-06 (ΦΕΚ 791/Β) και 

8668/2-3-07 (ΦΕΚ 287/Β). Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της του Φορέα 

Λειτουργίας.  

 Απαγορεύεται ρητά η διοχέτευση παντός φύσεως υγρών αποβλήτων στο έδαφος, σε επιφανειακούς 

και υπόγειους αποδέκτες της περιβάλλουσας περιοχής. 

 Τακτική συντήρηση και διατήρηση σε καλή κατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού και 

μηχανοκίνητου εξοπλισμού όλης της εγκατάστασης. Να τηρούνται σχετικά παραστατικά στο 

αρχείο του Φορέα Λειτουργίας.  

 Τα στερεά απορρίμματα αστικού τύπου που θα προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής του έργου 

θα συλλέγονται και θα διατίθενται κατάλληλα. 

 Τα πλεονάζοντα υλικά εκσκαφής θα πρέπει κατά προτεραιότητα να αξιοποιηθούν στις εργασίες 

του έργου και εν συνεχεία να διαχειρίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και να 

διατίθενται ως ΑΕΚΚ σε συνεργασία με Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης ή σε κατάλληλα 

αδειοδοτημένο δανειοθάλαμο, ή όπως ορίζεται από τους Π.Ο. 

 Εφαρμογή προγράμματος εξοικονόμησης νερού και υιοθέτηση ορθών πρακτικών εξοικονόμησης 

νερού κατά τις εργασίες διαβροχής και στις εγκαταστάσεις υγιεινής του προσωπικού. 

 Σε κάθε περίπτωση εφαρμογής εκτάκτου σχεδίου αντιρρυπαντικής επέμβασης για την 

αντιμετώπιση συμβάντος π.χ. στην περίπτωση τυχόν σημαντικής διαρροής επικίνδυνων υλικών, θα 

πρέπει οι αρμόδιες αρχές να ενημερωθούν προφορικά και γραπτά από το Φορέα Λειτουργίας. 

 Λήψη όλων των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας σε όλους τους χώρους. 

 Απαγόρευση εισόδου στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 

Ακολούθως παρατίθενται γενικές κατευθύνσεις του ΣΠΔ, που αφορούν την φάση λειτουργίας του έργου: 

 Σε περίπτωση που οι αρμόδιες υπηρεσίες κρίνουν ότι η λειτουργία του έργου εγκυμονεί κινδύνους 

για την ανθρώπινη υγεία ή/και το περιβάλλον θα πρέπει να ενημερώσουν εγγράφως το Φορέα 

Λειτουργίας και ο τελευταίος να λάβει άμεσα τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα.  

 Διασφάλιση Πυρασφάλειας για το σύνολο των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

κείμενη νομοθεσία πυροπροστασίας. 

 Απαγόρευση εισόδου σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα στους χώρους λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων. 

 Τα στερεά απορρίμματα αστικού τύπου που θα προκύπτουν από τη λειτουργία του έργου θα 

συλλέγονται και θα διατίθενται κατάλληλα. 

 Τα υπόλοιπα στερεά απόβλητα (πλην των αστικών) θα παραδίδονται σε ειδικούς αδειοδοτημένους 

φορείς για περαιτέρω διαχείριση. 

 

Επιπλέον, προτείνονται τα κάτωθι μέτρα περιβαλλοντικής παρακολούθησης κατά τη φάση κατασκευής του 

έργου: 

 Παρακολούθηση τήρησης περιβαλλοντικών όρων για όλες τις εργασίες κατασκευής. 

 Παρακολούθηση εργοταξιακού θορύβου κατά την εξέλιξη των εργασιών κατασκευής. 

 Παρακολούθηση ορθής εφαρμογής της εργοταξιακής σήμανσης. 

 Παρακολούθηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. 

 Παρακολούθηση είδους και ποσότητας στερεών αστικών αποβλήτων με ταυτόχρονο διαχωρισμό σε 

ανακυκλώσιμα και μη. 

 Καταγραφή και τήρηση των σχετικών παραστατικών αναφορικά με όλα τα στερεά απόβλητα τα 

οποία πιθανόν να παράγονται στην εγκατάσταση και τα οποία θα παραδίδονται σε ειδικούς 

αδειοδοτημένους φορείς για περαιτέρω διαχείριση (εφόσον προκύψουν), ήτοι: 

- Πλεονάζοντα εκσκαφών-ΑΕΚΚ 
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- Απόβλητα ΗΗΕ 

- Απόβλητα ΟΤΚΖ 

- Απόβλητα από μεταχειρισμένα ελαστικά 

- Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 
- Έλαια και λιπαντικά 

i. Παρακολούθηση ορθής εφαρμογής μέτρων Αντιπυρικής Προστασίας 
Ακολούθως, παρατίθενται τα μέτρα παρακολούθησης κατά τη φάση λειτουργίας του έργου: 

 Παρακολούθηση τήρησης περιβαλλοντικών όρων που αφορούν στη λειτουργία. 
 Παρακολούθηση είδους και ποσότητας στερεών αστικών αποβλήτων με ταυτόχρονο διαχωρισμό 

σε ανακυκλώσιμα και μη. 
 Καταγραφή και τήρηση των σχετικών παραστατικών αναφορικά με όλα τα στερεά απόβλητα τα 

οποία πιθανόν να παράγονται στην εγκατάσταση και τα οποία θα παραδίδονται σε ειδικούς 

αδειοδοτημένους φορείς για περαιτέρω διαχείριση. 
 Παρακολούθηση ορθής εφαρμογής μέτρων Αντιπυρικής Προστασίας. 
 Παρακολούθηση ελεγχόμενης πρόσβασης στης πάσης φύσεων Η/Μ εγκαταστάσεων. 
 Παρακολούθηση και τήρηση σχετικών παραστατικών για τις εργασίες συντήρησης του 

εξοπλισμού. 
 Καταγραφή και συντήρηση υλικών ασφαλείας για ταχεία επέμβαση για αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών (π.χ. διαρροή). 
 Ο Φορέας Λειτουργίας, μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ οφείλει να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ). Μέχρι την 31/3 κάθε έτους θα συντάσσεται η ετήσια έκθεση 

παραγωγού αποβλήτων για το προηγούμενο έτος και θα κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ειδική 

πλατφόρμα του ΥΠΕΝ (http://wrm.ypeka.gr). 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται θετικά για την ΜΠΕ του θέματος. 
 

Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας δημοσιοποίησης της ΜΠΕ του θέματος  ΔΕΝ εκφράστηκαν στην 

υπηρεσία εγγράφως αντιρρήσεις ενδιαφερόμενων πολιτών ή φορέων.  

 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση απόψεων των πολιτών και φορέων 

εκπροσώπησής τους ορίστηκε η 06.07.2022. 

 

Τέλος διευκρινίζεται ότι η παραπάνω άποψη αφορά μόνο τη ΜΠΕ και δε δεσμεύει τη Δ/νση Ανάπτυξης 

και Περιβάλλοντος κατά τη χορήγηση σχετικής άδειας της μονάδας, η οποία θα εξεταστεί υπό τις 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Ν. 3982/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

Χ 

 

 

 

http://wrm.ypeka.gr/
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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. Γκανούλης Φίλιππος 

11. Χρυσομάλλης Νικόλαος 

12. Μήττας Χρήστος 
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