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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                         ΘΕΜΑ 4ο 
Γνωµοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Υφιστάµενης 
κτηνοτροφικής µονάδας βουστασίου, µε αύξηση δυναµικότητας από 100 σε 240 αγελάδες 

γαλακτοπαραγωγής και 240 µόσχων πάχυνσης, ιδιοκτησίας Ζίγκα Κωνσταντίνου, που είναι 
εγκατεστηµένη στο αγροτεµάχιο 654 στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγίου Αθανασίου, του ∆ήµου 

Χαλκηδόνας, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
 

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

επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Υφιστάµενης κτηνοτροφικής 

µονάδας βουστασίου, µε αύξηση δυναµικότητας από 100 σε 240 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και 240 

µόσχων πάχυνσης, ιδιοκτησίας Ζίγκα Κωνσταντίνου, που είναι εγκατεστηµένη στο αγροτεµάχιο 654 στην 

εκτός σχεδίου περιοχή Αγίου Αθανασίου, του ∆ήµου Χαλκηδόνας, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης» και έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 981/24-06-2021 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου 

Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε το λόγο στην κ. Αθ. Βαφάκη, υπάλληλο του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 
προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Η κ. Βαφάκη έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρ. πρωτ.: 304722 

(7839)/22-06-2021 εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & 

Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, ανέφερε ότι πρόκειται για υφιστάµενη µονάδα, η οποία θα αυξήσει τη 

δυναµικότητά της χωρίς κτιριακή επέκταση, και ότι η υπηρεσία γνωµοδοτεί θετικά µε µόνη προϋπόθεση 

την εξασφάλιση της νόµιµης τροφοδοσίας της αυξηµένης ποσότητας νερού στη µονάδα από το ∆ηµοτικό 

∆ίκτυο Ύδρευσης.  
Ακολούθησαν ερωτήσεις από τον κ. Ζέρβα Γεώργιο, τακτικό µέλος, οι οποίες κατατέθηκαν και γραπτώς ως 
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εξής: « - Η αύξηση της δυναµικότητας θα γίνει χωρίς επέκταση των κτηριακών εγκαταστάσεων, γεγονός 
που µπορεί να έχει επιπτώσεις στη διαβίωση και την υγιεινή των ζώων;  

− Έχουν υπάρξει διαβεβαιώσεις από τις δηµοτικές υπηρεσίες ύδρευσης για την κάλυψη της νόµιµης 
τροφοδοσίας της αυξηµένης ποσότητας νερού;».  

Στις ερωτήσεις απάντησε η κ. Βαφάκη. Οι απαντήσεις είναι καταγεγραµµένες στο ηχητικό αρχείο της 
συνεδρίασης. 
Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των µελών. Η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, 
τακτικά µέλη, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά µε την προϋπόθεση να λυθεί το θέµα του νερού.  

Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει, κατέθεσε και γραπτώς την 

τοποθέτησή του ως εξής: «Αναγνωρίζουµε ότι το έργο των µελετητών και των εισηγητών κινείται 
αναγκαστικά εντός του 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 δεν έχει κυρίως το χαρακτήρα αµφισβήτησης της επιστηµονικής τεκµηρίωσης της ΜΠΕ 

και της εισήγησης 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 ότι: 
Α. Υπάρχει σύµφωνα µε τις ίδιες τις παραδοχές της ΜΠΕ  επάρκεια των δεξαµενών για τα κτηνοτροφικά 

απόβλητα µόνο για 7 ηµέρες γεγονός κάτι που δηµιουργεί ερωτηµατικά για την περίπτωση µη έγκαιρης 
παραλαβής τους από την συµβαλλόµενη µονάδα βιοαερίου για τις σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον σε 
περίπτωση κάποιας βλάβης κάτι για το οποίο υπάρχει µάλιστα για αυτό το ζήτηµα πικρή πείρα.   

Β.  ∆εν υπάρχει στα συνηµµένα της εισήγησης σύµβαση µε αδειοδοτηµένο φορέα για τα νεκρά ζώα, 

πλακούντες νεκρά έµβρυα κλπ παρά το γεγονός ότι η µονάδα είναι σε λειτουργία.  

Γ. Υπάρχουν ασάφειες σχετικά µε τη δυνατότητα να καλύπτει και στο µέλλον ο δήµος Χαλκηδόνας τις  
αυξηµένες ανάγκες ύδρευσης της µονάδας όπως και η εισήγηση της υπηρεσίας σηµειώνει.   

∆.  Ότι υπάρχουν πολεοδοµικές παραβάσεις συνολικά εµβαδού 5.368,55τµ ενώ µόνο 1.186,70 τ.µ. (18%) 

είναι νόµιµα κτισµένες 
Ε. Την αντίθεσή µας στην ιδιωτικοποίηση της ενέργειας µέσω και της επεξεργασίας των κτηνοτροφικών 

αποβλήτων για παραγωγή βιοαερίου από ιδιωτικές επιχειρήσεις.   
ΣΤ.  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 ΚΑΤΑ». 

Ο κ. Χρυσοµάλλης Νικόλαος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα υπερψηφίσει.  
Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί µε λευκό.  

Τα λοιπά µέλη του Σώµατος δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά.  

 
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

(∆ΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Μ.Ε.Θ.) 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας 
 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 

ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ 

ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

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

 

 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 Κατόπιν σχετικού αιτήµατος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σηµείου 1 του 

παρόντος, η Μητροπολιτική Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη την µε αρ. πρωτ.: 304722 (7839)/22-06-2021 

εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας του σηµείου 2 του παρόντος, το µε αρ. πρωτ. 
981/24-06-2021 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. 168/2019 (Α∆Α: 6Φ1Ε7ΛΛ-ΚΑΜ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 
‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής 
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Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την µε αρ. πρωτ. 50523/10-09-2019 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 

109/2019 (Α∆Α: 6ΗΓ07ΛΛ-1ΝΞ) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και 
Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την µε αρ. πρωτ. 
56105/07-10-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης σύµφωνα 

µε την οποία δεν εµπίπτει σε έλεγχο νοµιµότητας η απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής 
Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την 

αριθµ. 125/2019 (Α∆Α: 6ΧΠΒ7ΛΛ-3ΚΜ) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής νέου 

Προέδρου 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.», την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 

11/03/2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55Α/11-03-2020), την µε α.π.: Γ.Π.Κ.Μ./οικ.3193/05-

11-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (Α∆Α: 62857ΛΛ-0ΙΠ), την υπ’ αριθµ. 427/13-

11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Α∆Α: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ) και την µε αρ. πρωτ. 1822/16-

03-2020 (Α∆Α: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης 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. Γκανούλης Φίλιππος τοποθετήθηκε µε λευκό,  ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος καταψήφισε)   

                                                                                                                                                                                             

 Θετικά επί της Μ.Π.Ε. σχετικά µε την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Υφιστάµενης κτηνοτροφικής 

µονάδας βουστασίου, µε αύξηση δυναµικότητας από 100 σε 240 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και 240 

µόσχων πάχυνσης, ιδιοκτησίας Ζίγκα Κωνσταντίνου, που είναι εγκατεστηµένη στο αγροτεµάχιο 654 στην 

εκτός σχεδίου περιοχή Αγίου Αθανασίου, του ∆ήµου Χαλκηδόνας, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε τις 
προϋποθέσεις της εισήγησης που ακολουθεί. 
 

Α. Είδος & Περιγραφή έργου 

Η κτηνοτροφική µονάδα είναι υφιστάµενη. Λειτουργεί µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 5821/16-05-2011 (αριθ. αδείας 
42) Άδεια Λειτουργίας Κτηνοτροφικής Εγκατάστασης για δυναµικότητα 100 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής µε 
τα παράγωγά τους στο υπ’ αριθ. 654 αγροτεµάχιο, αγροκτήµατος  Αγ. Αθανασίου, εµβαδού 17.072,00 τ.µ. Για 

τη µονάδα έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Πρωτ. 10826/21-10-2008, Α.Ε.Π.Ο για δυναµικότητα 100 αγελάδων 

γαλακτοπαραγωγής µε τα παράγωγά τους. Η µονάδα θα αυξήσει τη δυναµικότητά της σε 240 αγελάδες 
γαλακτοπαραγωγής και 240 µόσχους πάχυνσης, χωρίς κτιριακή επέκταση.  

Η εγκατάσταση περιλαµβάνει: Βουστάσιο αγελάδων 200 ατοµικών θέσεων ανάπαυσης,  βουστάσιο  µοσχίδων 

150 ατοµικών θέσεων ανάπαυσης, βουστάσιο µόσχων, χώρο παγολεκάνης, ανενεργό αµελκτήριο, γραφείο,  

κατοικία τύπου box µε βόθρο, αποθήκη εργαλείων, αποθήκη αχύρων, πρώτων υλών ζωοτροφών και χώρο 

παρασκευής φυραµάτων µε προσθήκη υπόστεγου, δεξαµενή συλλογής αποβλήτων(139,2m
3
) µε αναδευτήρα 

και διαχωριστή, δύο πίστες ενσίρωσης ,µηχανοστάσιο  και κοπροσωρό.   

Η µονάδα, λόγω της φύσης της, λειτουργεί όλο το 24ωρο και τα απασχολούµενα άτοµα είναι 3.  

Το τελικό προϊόν της µονάδας είναι το γάλα και το κρέας που πωλούνται σε συνεργαζόµενες επιχειρήσεις. 

Τα απόβλητα των ζώων από την κλίση και τη διαµόρφωση των δαπέδων  µαζεύονται στους διαδρόµους και µε 
την χρήση µηχανικών ξυστρών, οδηγούνται εκτός των στάβλων σε κανάλια. Από εκεί µε φυσική ροή 

καταλήγουν στη δεξαµενή προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων, χωρητικότητας 139,20m
3
 . Εκεί καταλήγουν 

και τα απόβλητα του αµελκτηρίου. Επισηµαίνουµε ότι η άµελξη πραγµατοποιείται από τρεις ροµποτικές 
µονάδες, οι οποίες εδράζουν εντός του βουστασίου αγελάδων. Αποτέλεσµα του αυτόµατου συστήµατος 
άµελξης είναι η ελαχιστοποιηµένη χρήση νερού µε συνέπεια την µείωση του συνολικού αριθµού των 

ηµερήσιων παραγόµενων αποβλήτων σε περίπου 20m
3
 /ηµέρα. (Επισηµαίνουµε ότι έγινε τηλεφωνική 

επικοινωνία µε τον µελετητή και ζητήθηκε η υποβολή των απαραίτητων συγκεκριµένων συµπληρωµατικών 

στοιχείων, ώστε να φαίνεται η µειωµένη παραγωγή αποβλήτων, λόγω του ροµποτικού συστήµατος άµελξης). Τα 

απόβλητα µε τη χρήση αναδευτήρα οµογενοποιούνται και παραµένουν για περίπου µία ηµέρα, έως ότου έρθει 
το ειδικό όχηµα – βυτίο για να τα παραλάβει η συνεργαζόµενη µονάδα βιοαερίου. Η εγκατάσταση έχει 
καταχωριστεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και από την ετήσια έκθεση αποβλήτων του 2019 και 
2020, φαίνεται ότι όλη η ποσότητα αποβλήτων της µονάδας δίνεται στην εταιρεία ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 

Α.Ε. , µε την οποία υπάρχει ιδιωτικό συµφωνητικό. Τα αστικά λύµατα από το WC του προσωπικού, 

ποσότητας 0,30 m
3
 /ηµέρα, οδηγούνται σε ξεχωριστό στεγανό βόθρο, χωρητικότητας 15 m

3
 , και από εκεί 
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µεταφέρονται σε τακτά διαστήµατα µε βυτιοφόρο όχηµα στον βιολογικό σταθµό επεξεργασίας λυµάτων του 

∆ήµου Χαλκηδόνος.  

Τα αξιοποιήσιµα στερεά απόβλητα που τυχόν προκύπτουν κατά τη λειτουργία της µονάδας, συλλέγονται σε 
κατάλληλους κάδους και δίνονται σε αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων.  

Τα αστικά στερεά µη αξιοποιήσιµα απόβλητα που προκύπτουν κατά τη λειτουργία της µονάδας, 
συγκεντρώνονται σε κάδους απορριµµάτων και περισυλλέγονται από τα απορριµµατοφόρα του δήµου. 

Οι ανάγκες σε νερό της µονάδας σε ηµερήσια βάση, µετά την αύξηση δυναµικότητας ανέρχεται σε  28,32m
3
  

και λαµβάνεται από το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης που είναι συνδεδεµένη η µονάδα.  

Χωρικός σχεδιασµός και χρήσεις γης  

Η εν λόγω κτηνοτροφική µονάδα βρίσκεται σε περιοχή χαρακτηρισµένη ως Ζώνη ∆ Περιοχή Ανάπτυξης 
∆ραστηριοτήτων Πρωτογενούς Τοµέα και επιτρέπονται οι Γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. 
Η απόσταση της υπό µελέτη µονάδας, µετρούµενη σε ευθεία γραµµή, ανέρχεται σε περίπου 1.200 µέτρα από 

τα όρια του πλησιέστερου οικισµού, τον οικισµό του Ανατολικού (µε πληθυσµό 2.589 κατοίκους), απόσταση 

µεγαλύτερη από την ελάχιστη απαιτούµενη απόσταση των 800 µέτρων.  

 

 

Β. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Στην αρµόδια Υπηρεσία κατατέθηκε η υπ’ αριθµ. 5/2021 Απόφαση Συµβουλίου της Κοινότητας Αγίου 

Αθανασίου του ∆ήµου Χαλκηδόνας, σύµφωνα µε την οποία γνωµοδοτεί θετικά επί του περιεχοµένου του 

φακέλου της ΜΠΕ του θέµατος.   

 

Γ. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ  

Σε συνέχεια των ανωτέρω η υπηρεσία γνωµοδοτεί θετικά, µε την προϋπόθεση: 

-  Πριν την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο. να  εξασφαλιστεί η νόµιµη τροφοδοσία της αυξηµένης ποσότητας νερού στη   

µονάδα από το ∆ηµοτικό ∆ίκτυο Ύδρευσης.   

 

 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 Α. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 Β. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Γ. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 ∆. ∆ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ∆ΙΟΤΙ 
∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 

Ε. ∆ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ∆ΙΟΤΙ 
∆ΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χ 
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O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

1. Αγγελίδης Θεόδωρος 
2. Γούλα Όλγα - Χριστίνα 

3. ∆ωρής Σωκράτης 
4. Κεφαλάς Γεώργιος 
5. Κίκης Αθανάσιος 
6. Πάλλας Κωνσταντίνος 
7. Τζόλλας Νικόλαος 
8. Χαριστέας Άγγελος 
9. Γκανούλης Φίλιππος 
10. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

11. Ζέρβας Γεώργιος 
12. Ιγνατιάδης Θεόδωρος 
13. Χρυσοµάλλης Νικόλαος 
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