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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού  
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής  
Ταχ.∆/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 2132063532, 2132063536, 2132063775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

Συνεδρίαση 19η   

 
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 192/2017 

Σήµερα 01/6/2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που 
πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού 
Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 109056/26-5-2017
πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά που κοινοποιήθηκε νόµιµα, στις 26-5-
2017, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε 
καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 

 
Θέµα 10ο Η.∆. 

Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ υφιστάµενου Κοµβικού Σταθµού Κινητής Τηλεφωνίας 
(Κ.Σ.Κ.Τ.) της εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. µε κωδική ονοµασία θέσης: 
«1001009 ΑΝΑΜΕΤΟ∆ΟΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑ», επί εδάφους στη θέση «Όρνιο», στο ∆ήµο 
Αχαρνών, της Περιφέρειας Αττικής. 

 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα (80) παρόντων Περιφερειακών Συµβούλων 
κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του 
συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. ∆ούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα),  Τζόκας Σπυρίδων, 
Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου 
Πέτρος. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Γραµµατέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη 
Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αναγνωστόπουλος 
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Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, 
Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, 
Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, 
Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, 
Γάκης Αντώνιος, Γούλας Απόστολος, ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης), ∆αµιανός Πέτρος, 
∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ηµοπούλου Ελένη, 
∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, 
Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, 
Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κοροβέσης 
Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Λαµπρίδου Μαρία, 
Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, 
Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης 
Περικλής, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά 
Φωτεινή, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πελέκης 
Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά 
Αγγελική (Αγγέλικα), Σµέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, 
Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζίβα Αιµιλία, Τουτουντζή 
Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης 
Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, 
Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Καραµέρος Γεώργιος και κ. Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αλεξίου Αθανάσιος, Γιάµαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής 
(Θέµης), Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), 
Καµάρας Παύλος, Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κουκά Μαρίνα, Κουτσούµπα ∆έσποινα, 
Κωστόπουλος Νικόλαος, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος, Μαραβέλιας 
∆ηµήτριος, Μπαλάφας Γεώργιος, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, 
Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα – Θεοδώρα, Πατσαβός Παναγιώτης, Ροκοφύλλου 
Άννα, Σγουρός Ιωάννης, Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Χαρδαλιάς Νικόλαος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.   
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. 
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Αναγνωστόπουλο, ο οποίος
θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. 142003/16/24-5-2017 
εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής η 
οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής : 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) 

2. Τον ισχύοντα Οργανισµό της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/29-12-
2016) 

3. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του 
περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 
91/25.04.2002) και το Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α / 21-09-2011) για την 
«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και 
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» 
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4. Το Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α / 21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε 
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» 

5. Τη KYA 1958/13.01.2012 όπως τροποποιήθηκε µε το ΦΕΚ  2471Β/10-8-
2016 περί Κατάταξης δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του 
Ν. 4014/21.09.2011 

6. Την Υ.Α Οικ. 1649/45 (ΦΕΚ 45Β/15-1-14) «Εξειδίκευση των διαδικασιών 
γνωµοδοτήσεων   και τρόπου ενηµέρωσης του κοινού στη δηµόσια 
διαβούλευση κατά τη περιβαλλοντική  αδειοδοτηση  

7. Την υπ’αρ. Αριθµ. οικ. 170225/2014 (ΦΕΚ 135Β΄.27-1-2014) «Εξειδίκευση 
των περιεχοµένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και 
δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της µε αρ. 1958/2012 απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής….» 

8. Την ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196Β/6-04-1988) «Μέτρα και περιορισµοί 
για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων 
επικίνδυνων ουσιών». 

9. Το Ν. 4042/12 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρµόνιση µε την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − 
Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.» 

10. Τις διατάξεις του Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/81) «Περί ρυθµίσεως θεµάτων 
αναγοµένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, 
πάσης φύσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ 
τούτου διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει». 

11. Την υπ’ αρ. 54046/4297/ΠΕΡ.10/16/11-7-2016 διαβίβαση της µελέτης απο 
την ∆/νση ΠΕ.ΧΩ της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκηση Αττικής για έκφραση 
γνώµης επι του περιεχοµένου της ΜΠΕ 

12. Την υπ’άρ. πρωτ. 86503/20-9-1993 έγκριση εγκατάστασης συστήµατος 
ραδιοεπικοινωνίας GSM της PANAFON A.E στην εν λόγω θέση και την 
αίτηση τροποποίησης µε αρ. ΣΗΛΥΑ 18596/9-9-2016. 

13. Την υπ’άρ. 2407/19-7-1994 έγκριση εγκατάστασης σταθµού βάσης κινητής 
τηλεφωνίας της ∆/νσης ∆ασών Ανατολικής Αττικής της PANAFON A.E . 

14. Την υπ’αρ. 5595/2013 έγκριση εγκατάστασης δοµικών κατασκευών του 
σταθµού ραδιοεπικοινωνίας 1001009 ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑ της 
VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ από την υπηρεσία ∆όµησης του ∆ήµου Αχαρνών 

15. Την υπ’αρ. 1149/29-12-2016 θετική γνωµοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης 
Εθνικού ∆ρυµού Πάρνηθας  

 
                  Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, τη Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον υφιστάµενο κοµβικό σταθµό βάσης της 
VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ µε κωδικό θέσης «1001009 ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΤΗΣ 
ΠΑΡΝΗΘΑ», επί εδάφους  στη θέση «Όρνιο», στο ∆ήµο Αχαρνών, η οποία 
διαβιβάστηκε µε το (15) σχετικό, για την έκφραση απόψεων µας, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρµόδια 
υπηρεσία της ΠΕΧΩ. 
 
Κατηγορία - Κατάταξη Επιχείρησης: 
Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περι κατάταξης των έργων και δραστηριοτήτων, ήτοι την 
Υ.Α. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21/Β/13-01-2012) «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων 
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 
παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.11 (ΦΕΚ 209/Α/2011)», το υπό µελέτη έργο 
κατατάσσεται στην 12η Οµάδα ΕΙ∆ΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ και στον 
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κωδικό α/α 5 «Κοµβικοί σταθµοί κινητής και ασύρµατης σταθερής τηλεφωνίας» στην 
Κατηγορία Α της ∆εύτερης Υποκατηγορίας 2 (Α2), όπου κατατάσσονται το 
σύνολο των έργων του ανωτέρω α/α.  
 
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
Η παρούσα µελέτη υποβάλλεται για την περιβαλλοντική αδειοδότηση 
εγκατεστηµένου Κ.Σ.Κ.Τ και ανήκει στην εταιρεία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.  
Οι υπεύθυνοι επικοινωνίας και τα στοιχεία επικοινωνίας τους για την αλληλογραφία 
κατά την διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έχουν ως ακολούθως: 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Επωνυµία:  VODAFONE-
ΠΑΝΑΦΟΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩ
Ν (VODAFONE 
ΠΑΝΑΦΟΝ 
Α.Ε.Ε.Τ.)  

ΑΦΜ/ ∆.Ο.Υ:  094349850/ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

∆/νση  Τζαβέλλα 1-3, 152 31, Χαλάνδρι,  
Τηλ: 210 6702000/ 6703000  

ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ  Ονοµ/µο:  Φλώρου Έλενα  

∆ιεύθυνση επικοινωνίας:  VICTUS NETWORK 
18ο χλµ Λ. Μαραθώνος & Πύλου 
ΤΚ 15351 
Παλλήνη  

Τηλέφωνο  2160006283  
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ  Ονοµ/µο:  Ξάνθης Αναστάσιος  

∆ιεύθυνση επικοινωνίας:  Βας. Σοφίας 40 
ΤΚ 15124 
Μαρούσι  

Τηλέφωνο  2108028646  
 

Α) ΓΕΝΙΚΑ: 
Το υπό µελέτη έργο αφορά στην αδειοδότηση υφιστάµενου έργου στερούµενων 
περιβαλλοντικών όρων και εγκαταστηµένου Κοµβικού Σταθµού Κινητής 
Τηλεφωνίας (Κ.Σ.Κ.Τ.) της εταιρεία VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. Ο υπό 
µελέτη Κ.Σ.Κ.Τ. χωροθετείται στο ∆ήµο Αχαρνών, της Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής και διοικητικά υπάγεται στην 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής. Η ∆ιεύθυνση του Κ.Σ.Κ.Τ. είναι : θέση «Όρνιο», 
στο ∆ήµο Αχαρνών.  
 
 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Η περιοχή µελέτης χωροθετείται στο ∆ήµο Αχαρνών του Νοµού Αττικής. Το γήπεδο 
εγκατάστασης του εγκατεστηµένου Κ.Σ.Κ.Τ. εµπίπτει εντός προστατευόµενης 
περιοχής του Ευρωπαϊκού Οικολογικού δικτύου Natura 2000 (GR 3000001 
SPA/SCI). 
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Σύµφωνα µε το Χάρτη Χρήσεων Γης που επισυνάπτεται στην παρούσα Μ.Π.Ε. 
προκύπτει ότι εντός περιµέτρου 1.000m από τη θέση εγκατάστασης του 
εξεταζόµενου σταθµού δεν απαντώνται κτίρια ή/και χώροι ευαίσθητων χρήσεων γης  

 
Επίσης, εντός περιµέτρου 1.000m από τη θέση εγκατάστασης του εξεταζόµενου 
σταθµού εντοπίζονται οι εξής πηγές Η/Μ/ ακτινοβολίας:  
 
- Σ/Β της WIND σε απόσταση 105m από τη θέση του έργου  

 
- Σ/Β της COSMOTE/ΟΤΕ σε απόσταση 335m από τη θέση του έργου  
 
- Ρ/Τ Αναµεταδότες σε απόσταση 1.000m από τη θέση του έργου  
 
- Κεραίες λήψης σε απόσταση 1.000m από τη θέση του έργου  
 
- MW κάτοπτρα σε απόσταση 1.000m από τη θέση του έργου  

 
Β) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
O υπό µελέτη Κ.Σ.Κ.Τ. είναι εγκατεστηµένος σε οικόπεδο 420m2 και αποτελείται από 
τα κάτωθι έργα: 

 

• Έναν (1) ιστό δικτυωτού τύπου, ύψους 38,50µ (συµπεριλαµβανοµένης πυραµίδας 
2,50µ) + 4,90µ αλεξικέραυνο που έχει εγκατασταθεί πάνω σε ειδικά µελετηµένη και 
κατασκευασµένη βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα.  

• Τρεις (3) µεταλλικούς οικίσκους τύπου container, στέγασης των µηχανηµάτων της 
εταιρείας VODAFONE διαστάσεων  2,50m×6,00m×3,50m (Η), 
2,50m×6,00m×3,50m (Η) , 2,40m×2,00m×3,50m (Η)  

• Κεραίες κινητής τηλεφωνίας: 9 εκποµπής που εκπέµπουν στα 900MHz 
(GSM/UMTS), 1800MHz (DCS/LTE), 2100MHz (UMTS) και φέρει έως πενήντα 
(50) κεραίες µικροκυµατικής ζεύξης 

• Ένα (1) ειδικό ερµάριο (Pillar) όπου στεγάζονται οι ηλεκτροµηχανολογικές 
εγκαταστάσεις του σταθµού. 

Οι συντεταγµένες της θέσης εγκατάστασης του πυλώνα είναι : 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Πλάτος 38° 10' 09"  

ΕΓΣΑ ‘87        Μήκος 23° 43' 54"  

 
 
Το υψόµετρο της περιοχής εγκατάστασης του ιστού, είναι +1.314,62m. 
  
Γ) Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις: 

 
1. Με βάση το  Ν. 4070/2012 ΦΕΚ 82/10.4.2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» , άρθρο 
30 ρυθµίσεις σχετικά µε την εγκατάσταση κεραιών, και επειδή στην 
υποβληθείσα µελέτη πραγµατοποιήθηκε η θεώρηση ότι η απόσταση του εν 
λόγω σταθµού βάσης είναι µικρότερη των 300µ από την περίµετρο 
κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθµών, σχολείων, 
γηροκοµείων και νοσοκοµείων θα πρέπει  τα όρια έκθεσης του κοινού να 
µην υπερβαίνουν το 60% των τιµών που καθορίζονται στα άρθρα 
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2-4 της ΚΥΑ 53571/3839 (ΦΕΚ1105/Β/6.9.2000). Έτσι τα όρια για την 
πυκνότητα ισχύος ηλεκτροµαγνητικού πεδίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν 
τις τιµές: 

� 2,7 W/m2 (για συχνότητα 900 Mhz) 

� 5,4 W/m2 (για συχνότητα 1.800 Mhz) 

� 6,0 W/m2 (για συχνότητα 2-300 Ghz) 

2. Για τα στερεά απόβλητα ισχύουν τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 50910/2727 (ΦΕΚ 
1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων, 
Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασµός διαχείρισης» Περιλαµβάνει και τον 
αναθεωρηµένο Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) µε βάση την 
Απόφαση 2001/118/Ε.Κ.  

3. Για τα επικίνδυνα απόβλητα ισχύουν τα οριζόµενα στην ΚΥΑ Η.Π 
13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006) Μέτρα όροι και περιορισµοί για την 
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. Ενδεικτικός κατάλογος επικινδύνων 
αποβλήτων περιλαµβάνεται στον Ε.Κ.Α. 

4. Για τις συσκευασίες ισχύουν τα οριζόµενα στον Ν.2939/2001 ‘Συσκευασίες 
και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων..’(ΦΕΚ 
179/Α/6-8-2001) 

∆) Για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι 
δυνατόν να επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της 
περιοχής, κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, η ∆/νση Περιβάλλοντος 
προτείνει τους κάτωθι περιβαλλοντικούς όρους: 
 

1. Η εταιρεία υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτηµένη, κοντά στη βάση της 
κατασκευής του σταθµού βάσης κινητής τηλεφωνίας και στην είσοδο του 
περιφραγµένου χώρου , ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία να 
αναγράφονται η επωνυµία του Κατόχου της Κατασκευής Κεραίας και ο 
κωδικός αριθµός θέσης, όπως αναγράφεται στην άδεια του κατόχου.  

2. Με µέριµνα της εταιρείας να αποκλειστεί η δυνατότητα πρόσβασης του κοινού 
εντός του περίφραξης, καθώς και η δυνατότητα αναρρίχησης του κοινού στο 
πυλώνα στήριξης των κεραιοδιαταξεων όπου βρίσκεται  ο σταθµός βάσης 
κινητής τηλεφωνίας.. 

3. Να ληφθούν τα κατάλληλα ηχοµονωτικά µέσα. 
4. Ο κύριος του έργου να φροντίζει για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, 
την αποµάκρυνση των απορριµµάτων και την διατήρηση της καθαριότητας 
των χώρων. Κάθε είδους απορρίµµατα, άχρηστα υλικά παλαιά ανταλλακτικά 
και µηχανήµατα, λάδια παντός είδους ενέµατα κλπ να συλλέγονται κατάλληλα 
και να αποµακρύνονται από το χώρο του σταθµού και η διάθεσή του να 
γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

5. Η ισοδύναµη πυκνότητα ισχύος επιπέδου κύµατος στους προσπελάσιµους 
από το κοινό χώρους πλησίον της εγκατάστασης να µη ξεπερνά τα όρια 
παραγράφου Γ1. 

6. Να εκτελείται σειρά µετρήσεων ανά εξάµηνο για την διαπίστωση της 
συµµόρφωσης µε τα όρια της παραγράφου Γ1, από τον φορέα που 
προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. Οι µετρήσεις θα γίνονται στις 
κύριες κατευθύνσεις των λοβών ακτινοβολίας των κεραιών όπου είναι και η 
µέγιστη ισχύς τους και στο άµεσα πλησιέστερα σηµείο όπου υπάρχει κοινό, 
θα καταγράφεται η 6λέπτη µέση ενεργός τιµή και η µέγιστη καταγεγραµµένη 
ενεργλος τιµή στο συγκεκριµένο 6λέπτο, σε ευρεία περιοχή συχνοτήτων 
(100KHz έως 3GHz). Τα αποτελέσµατα της µέτρησης και η συνολική 
ηλεκτροµαγνητική επιβάρυνση, να καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο που θα 
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βρίσκεται στον χώρο της εγκατάστασης και να  υποβάλλονται στην αρµόδια 
υπηρεσία κατά την υποβολή της αίτησης για την ανανέωση της παρούσης 
και την εκτίµηση της έντασης του ηλεκτροµαγνητικού υποβάθρου της 
περιοχής µελέτης. 

7.   Τα επικίνδυνα απόβλητα να διατίθενται σε κατάλληλο προς τούτο 
αδειοδοτηµένο φορέα σύµφωνα  µε την Γ3 σχετική ΚΥΑ (απορριπτόµενο 
υλικό που περιέχει υδράργυρο – συµπεριλαµβανόµενων και των λαµπτήρων 
φθορισµού, ξηρές ηλεκτρικές στήλες υδραργύρου, συσσωρευτές µολύβδου 
(Pb) ή Νικελίου – Καδµίου (Ni –Cd)- καθώς και ηλεκτρολύτες από ηλεκτρικά 
στοιχεία ή συσσωρευτές) ή σε περίπτωση κανονιστικών πράξεων που έχουν 
εκδοθεί ή εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του, σε συγκεκριµένα συστήµατα 
εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων αυτών κατά τους όρους που 
προβλέπονται στις εν λόγω διατάξεις. 

8.   Ο χώρος που χρησιµοποιείται για την τοποθέτηση των απαραίτητων 
µηχανηµάτων να διαµορφωθεί κατάλληλα ώστε να πληροί τις προδιαγραφές 
ασφαλείας και κατασκευής της εταιρείας καθώς και τους κανονισµούς της 
∆ΕΗ. 

9. Να ληφθεί µέριµνα για την ασφαλή συµπεριφορά του ιστού και του 
προσαρτηµένου σε αυτόν εξοπλισµό σε υψηλές ταχύτητες ανέµου.  

10. Αν ο Σταθµός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας βρίσκεται σε απόσταση έως 50 
µέτρα από γειτονικούς σταθµούς, να λαµβάνονται υπ’ όψιν οι εκποµπές 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας αυτών καθώς και η συνεργιστική τους 
επίδραση, ούτως ώστε να τηρούνται τα προβλεπόµενα στη Μελέτη 
Ραδιοεκποµπών Κεραιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 6 της ΚΥΑ 
53571/3839/2000 (ΦΕΚ Β΄1105), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

11. Τα επίπεδα ηλεκτροµαγνητικού πεδίου από το σταθµό βάσης να µην 
υπερβαίνουν τα όρια ασφαλούς έκθεσης του γενικού πληθυσµού στην 
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όπως αυτά έχουν υπολογιστεί και 
προσδιοριστεί στη Μελέτη Ραδιοεκποµπών Κεραιών, το περιεχόµενο της 
οποίας  θα πρέπει να ταυτίζεται µε τη γνωµάτευση της ΕΕΑΕ. 

12.  Να τηρούνται όλα τα µέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία του 
σταθµού που αναφέρονται  στην ΚΥΑ 3060 ΦΟΡ 238/2002 (ΦΕΚ Β΄512), 
όπως αυτή διορθώθηκε στο ΦΕΚ 759Β/2002 και όπως εκάστοτε ισχύουν. 

13. Στερεά απόβλητα, κάθε είδους σκουπίδια και άχρηστα υλικά, παλαιά 
ανταλλακτικά, µηχανήµατα κλπ, να συλλέγονται κατάλληλα και να 
αποµακρύνονται από το χώρο του σταθµού και η διάθεσή τους να γίνεται 
σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση 
Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης» 
(ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) και την ΚΥΑ µε αρ. Η.Π.29407/3508/2002 
«Μέτρα και Όροι για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων» (ΦΕΚ 
1572/Β/16-12-2002), ή εναλλακτικά να πωλούνται σε τρίτους για περαιτέρω 
αξιοποίηση.  

14. Η διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) που τυχόν 
προκύπτουν από την συντήρηση των µηχανηµάτων του έργου να γίνεται 
σύµφωνα µε το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ Α΄64), την ΚΥΑ 24944/2006 (ΦΕΚ 
Β΄791) και την ΚΥΑ 13588/2006 (ΦΕΚ Β΄383), όπως εκάστοτε ισχύει 

15. Τα απόβλητα είδη ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισµού να διαχειρίζονται 
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π.∆. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/5-3-2004). Προς 
απόρριψη ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές να διαχειρίζονται σύµφωνα 
µε τις προβλέψεις του Π.∆. 115/2004 (ΦΕΚ 80/Α/5-3-2004). 

16. Οί  ποσότητες και το είδος των επικίνδυνων και µη επικίνδυνων αποβλήτων 
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που θα προκύπτουν εντός έκαστου έτους όσο και ο τρόπος διαχείρισής τους 
θα αποτυπώνονται στις Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγού Αποβλήτων, οι οποίες 
θα υποβάλλονται από τον φορέα του έργου στην αρµόδια αρχή σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. 

17. Όσον αφορά στις εργασίες συντήρησης των κλιµατιστικών µονάδων του 
Σταθµού Βάσης κινητής τηλεφωνίας να τηρούνται οι διατάξεις της KYA 
37411/1829/E103/2007 (ΦΕΚ B΄ 1827), όπως ισχύει, και των σχετικών 
Ευρωπαϊκών Κανονισµών. 

18. Να τηρούνται τα µέτρα περί ηµερήσιας και νυκτερινής σήµανσης του 
Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας που επιβάλλονται από την Υπηρεσία 
Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Απαιτείται να τηρούνται τα προβλεπόµενα 
από τις ΥΑ ∆3/∆/35694/6190/2000 (ΦΕΚ B’1133) και ΥΑ 
∆3/∆/3271/781/2009 (ΦΕΚ B’191) περί «Προστασίας των Αεροπορικών 
Εγκαταστάσεων από τον κίνδυνο της ανάπτυξης κατασκευών-εµποδίων 
γύρω από αυτές καθώς και της Αεροπλοΐας εκ των υπερυψηλών ανά τη 
χώρα κατασκευών», όπως εκάστοτε ισχύουν.  

19. Να ληφθεί µέριµνα για την αισθητική της εγκατάστασης και την καλύτερη 
δυνατή ένταξη της στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό να ενισχυθεί κυρίως η  
περιµετρική δενδροφυτευση  αλλά και η εσωτερική στο µέτρο που 
διασφαλίζεται η πυροπροστασία της εγκατάστασης. 

20. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο φορέας εκµετάλλευσης της εγκατάστασης δεν 
επιθυµεί  ή δεν δύναται να συνεχίσει την νόµιµη λειτουργία  του σταθµού 
βάσης, είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τον χώρο και να 
αποµακρύνει την κεραία εντός εξαµήνου, εκτός αν υπάρχει ειδικός 
διακανονισµός µε τον ιδιοκτήτη του χώρου για την ταχύτερη αποκατάσταση 
του.  

21. Να πραγµατοποιείται τακτικός καθαρισµός της παραχωρούµενης έκτασης 
όπου βρίσκεται ο Σταθµός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας για τη µείωση του 
κινδύνου πυρκαγιάς. 

22.  Να λαµβάνονται από τον φορέα λειτουργίας όλα τα απαραίτητα µέτρα 
πυροπροστασίας (πρόληψη, κατάσβεση, αντικεραυνική προστασία) για την 
περίπτωση πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσής 
της σε παρακείµενες περιοχές (δηµιουργία αντιπυρικής ζώνης). 

23.  Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας να ελεγχθεί και να 
εγκριθεί από την αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

24. Απαγορεύεται η ηλεκτροδότηση του σταθµού βάσης µε χρήση 
ηλεκτρογεννητριών οποιουδήποτε τύπου, για τη λειτουργία των οποίων 
απαιτείται η καύση στερεών, υγρών ή αερίων καυσίµων. 

25.  Ο φορέας λειτουργίας του έργου, σε περίπτωση που απαιτείται, 
υποχρεούται να αποκαθιστά το χώρο στον οποίο έχει πραγµατοποιηθεί 
επέµβαση . 

26. Να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα έτσι ώστε τυχόν απαραίτητες εργασίες 
αποψίλωσης να περιοριστούν στις ελάχιστες δυνατές και να µην προκαλείται 
ζηµιά σε δασική βλάστηση ή υποβάθµιση της αισθητικής του περιβάλλοντος 
χώρου της εγκατάστασης.. 

27. Να τηρούνται  οι προτάσεις για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και οι τεχνικές προδιαγραφές που προτείνονται στην 
Περιβαλλοντική Μελέτη, εφ’ όσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα 
παραπάνω. 

 
Η ∆/νση Περιβάλλοντος λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, γνωµοδοτεί υπέρ της 
εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε.  
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Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του  

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωµοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  υφιστάµενου 
Κοµβικού Σταθµού Κινητής Τηλεφωνίας (Κ.Σ.Κ.Τ.) της εταιρείας VODAFONE – 
ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. µε κωδική ονοµασία θέσης: «1001009 ΑΝΑΜΕΤΟ∆ΟΤΗΣ 
ΠΑΡΝΗΘΑ», επί εδάφους στη θέση «Όρνιο», στο ∆ήµο Αχαρνών, της Περιφέρειας 
Αττικής, 

 

• σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω 
εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και  έχουν ως εξής: 
 
α) Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις 

 
1. Με βάση το  Ν. 4070/2012 ΦΕΚ 82/10.4.2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» , άρθρο 30 
ρυθµίσεις σχετικά µε την εγκατάσταση κεραιών, και επειδή στην υποβληθείσα 
µελέτη πραγµατοποιήθηκε η θεώρηση ότι η απόσταση του εν λόγω σταθµού 
βάσης είναι µικρότερη των 300µ από την περίµετρο κτιριακών εγκαταστάσεων 
βρεφονηπιακών σταθµών, σχολείων, γηροκοµείων και νοσοκοµείων θα πρέπει  τα 
όρια έκθεσης του κοινού να µην υπερβαίνουν το 60% των τιµών που καθορίζονται 
στα άρθρα 2-4 της ΚΥΑ 53571/3839 (ΦΕΚ1105/Β/6.9.2000). Έτσι τα όρια για την 
πυκνότητα ισχύος ηλεκτροµαγνητικού πεδίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 
τιµές: 

� 2,7 W/m2 (για συχνότητα 900 Mhz) 

� 5,4 W/m2 (για συχνότητα 1.800 Mhz) 

� 6,0 W/m2 (για συχνότητα 2-300 Ghz) 

2. Για τα στερεά απόβλητα ισχύουν τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 50910/2727 (ΦΕΚ 
1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων, Εθνικός 
και Περιφερειακός σχεδιασµός διαχείρισης» Περιλαµβάνει και τον αναθεωρηµένο 
Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) µε βάση την Απόφαση 2001/118/Ε.Κ.  

3. Για τα επικίνδυνα απόβλητα ισχύουν τα οριζόµενα στην ΚΥΑ Η.Π 13588/725/06 
(ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006) Μέτρα όροι και περιορισµοί για την διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων. Ενδεικτικός κατάλογος επικινδύνων αποβλήτων περιλαµβάνεται στον 
Ε.Κ.Α. 

4. Για τις συσκευασίες ισχύουν τα οριζόµενα στον Ν.2939/2001 ‘Συσκευασίες και 
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων..’(ΦΕΚ 179/Α/6-8-
2001). 

β) Για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι δυνατόν να 
επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, κατά τη φάση 
λειτουργίας του έργου, η ∆/νση Περιβάλλοντος προτείνει τους κάτωθι 
περιβαλλοντικούς όρους: 
 

1. Η εταιρεία υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτηµένη, κοντά στη βάση της 
κατασκευής του σταθµού βάσης κινητής τηλεφωνίας και στην είσοδο του 
περιφραγµένου χώρου, ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία να 
αναγράφονται η επωνυµία του Κατόχου της Κατασκευής Κεραίας και ο κωδικός 
αριθµός θέσης, όπως αναγράφεται στην άδεια του κατόχου.  
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2. Με µέριµνα της εταιρείας να αποκλειστεί η δυνατότητα πρόσβασης του κοινού 
εντός του περίφραξης, καθώς και η δυνατότητα αναρρίχησης του κοινού στο 
πυλώνα στήριξης των κεραιοδιαταξεων όπου βρίσκεται  ο σταθµός βάσης κινητής 
τηλεφωνίας. 

3. Να ληφθούν τα κατάλληλα ηχοµονωτικά µέσα. 
4. Ο κύριος του έργου να φροντίζει για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, την 

αποµάκρυνση των απορριµµάτων και την διατήρηση της καθαριότητας των 
χώρων. Κάθε είδους απορρίµµατα, άχρηστα υλικά παλαιά ανταλλακτικά και 
µηχανήµατα, λάδια παντός είδους ενέµατα κλπ να συλλέγονται κατάλληλα και να 
αποµακρύνονται από το χώρο του σταθµού και η διάθεσή του να γίνεται σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

5. Η ισοδύναµη πυκνότητα ισχύος επιπέδου κύµατος στους προσπελάσιµους από το 
κοινό χώρους πλησίον της εγκατάστασης να µη ξεπερνά τα όρια παραγράφου α1. 

6. Να εκτελείται σειρά µετρήσεων ανά εξάµηνο για την διαπίστωση της 
συµµόρφωσης µε τα όρια της παραγράφου α1, από τον φορέα που προβλέπεται 
από την κείµενη νοµοθεσία. Οι µετρήσεις θα γίνονται στις κύριες κατευθύνσεις των 
λοβών ακτινοβολίας των κεραιών όπου είναι και η µέγιστη ισχύς τους και στο 
άµεσα πλησιέστερα σηµείο όπου υπάρχει κοινό, θα καταγράφεται η 6λέπτη µέση 
ενεργός τιµή και η µέγιστη καταγεγραµµένη ενεργλος τιµή στο συγκεκριµένο 
6λέπτο, σε ευρεία περιοχή συχνοτήτων (100KHz έως 3GHz). Τα αποτελέσµατα της 
µέτρησης και η συνολική ηλεκτροµαγνητική επιβάρυνση, να καταγράφονται σε 
ειδικό βιβλίο που θα βρίσκεται στον χώρο της εγκατάστασης και να  υποβάλλονται 
στην αρµόδια υπηρεσία κατά την υποβολή της αίτησης για την ανανέωση της 
παρούσης και την εκτίµηση της έντασης του ηλεκτροµαγνητικού υποβάθρου της 
περιοχής µελέτης. 

7.   Τα επικίνδυνα απόβλητα να διατίθενται σε κατάλληλο προς τούτο αδειοδοτηµένο 
φορέα σύµφωνα  µε την α3 σχετική ΚΥΑ (απορριπτόµενο υλικό που περιέχει 
υδράργυρο – συµπεριλαµβανόµενων και των λαµπτήρων φθορισµού, ξηρές 
ηλεκτρικές στήλες υδραργύρου, συσσωρευτές µολύβδου (Pb) ή Νικελίου – 
Καδµίου (Ni–Cd)- καθώς και ηλεκτρολύτες από ηλεκτρικά στοιχεία ή συσσωρευτές) 
ή σε περίπτωση κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατ’ 
εξουσιοδότηση του, σε συγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης των 
αποβλήτων αυτών κατά τους όρους που προβλέπονται στις εν λόγω διατάξεις. 

8.   Ο χώρος που χρησιµοποιείται για την τοποθέτηση των απαραίτητων 
µηχανηµάτων να διαµορφωθεί κατάλληλα ώστε να πληροί τις προδιαγραφές 
ασφαλείας και κατασκευής της εταιρείας καθώς και τους κανονισµούς της ∆ΕΗ. 

9. Να ληφθεί µέριµνα για την ασφαλή συµπεριφορά του ιστού και του 
προσαρτηµένου σε αυτόν εξοπλισµό σε υψηλές ταχύτητες ανέµου.  

10. Αν ο Σταθµός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας βρίσκεται σε απόσταση έως 50 µέτρα 
από γειτονικούς σταθµούς, να λαµβάνονται υπ’ όψιν οι εκποµπές 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας αυτών καθώς και η συνεργιστική τους επίδραση, 
ούτως ώστε να τηρούνται τα προβλεπόµενα στη Μελέτη Ραδιοεκποµπών Κεραιών, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 6 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ Β΄1105), όπως 
εκάστοτε ισχύουν. 

11. Τα επίπεδα ηλεκτροµαγνητικού πεδίου από το σταθµό βάσης να µην υπερβαίνουν 
τα όρια ασφαλούς έκθεσης του γενικού πληθυσµού στην ηλεκτροµαγνητική 
ακτινοβολία όπως αυτά έχουν υπολογιστεί και προσδιοριστεί στη Μελέτη 
Ραδιοεκποµπών Κεραιών, το περιεχόµενο της οποίας  θα πρέπει να ταυτίζεται µε 
τη γνωµάτευση της ΕΕΑΕ. 

12.  Να τηρούνται όλα τα µέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία του 
σταθµού που αναφέρονται  στην ΚΥΑ 3060 ΦΟΡ 238/2002 (ΦΕΚ Β΄512), όπως 
αυτή διορθώθηκε στο ΦΕΚ 759Β/2002 και όπως εκάστοτε ισχύουν. 

13. Στερεά απόβλητα, κάθε είδους σκουπίδια και άχρηστα υλικά, παλαιά ανταλλακτικά, 
µηχανήµατα κλπ, να συλλέγονται κατάλληλα και να αποµακρύνονται από το χώρο 
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του σταθµού και η διάθεσή τους να γίνεται σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 
50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός 
και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης» (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) και την 
ΚΥΑ µε αρ. Η.Π.29407/3508/2002 «Μέτρα και Όροι για την υγειονοµική ταφή των 
αποβλήτων» (ΦΕΚ 1572/Β/16-12-2002), ή εναλλακτικά να πωλούνται σε τρίτους 
για περαιτέρω αξιοποίηση.  

14. Η διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) που τυχόν προκύπτουν 
από την συντήρηση των µηχανηµάτων του έργου να γίνεται σύµφωνα µε το Π.∆. 
82/2004 (ΦΕΚ Α΄64), την ΚΥΑ 24944/2006 (ΦΕΚ Β΄791) και την ΚΥΑ 13588/2006 
(ΦΕΚ Β΄383), όπως εκάστοτε ισχύει 

15. Τα απόβλητα είδη ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισµού να διαχειρίζονται 
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π.∆. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/5-3-2004). Προς 
απόρριψη ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές να διαχειρίζονται σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις του Π.∆. 115/2004 (ΦΕΚ 80/Α/5-3-2004). 

16. Οι  ποσότητες και το είδος των επικίνδυνων και µη επικίνδυνων αποβλήτων που 
θα προκύπτουν εντός έκαστου έτους όσο και ο τρόπος διαχείρισής τους θα 
αποτυπώνονται στις Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγού Αποβλήτων, οι οποίες θα 
υποβάλλονται από τον φορέα του έργου στην αρµόδια αρχή σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. 

17. Όσον αφορά στις εργασίες συντήρησης των κλιµατιστικών µονάδων του Σταθµού 
Βάσης κινητής τηλεφωνίας να τηρούνται οι διατάξεις της KYA 
37411/1829/E103/2007 (ΦΕΚ B΄ 1827), όπως ισχύει, και των σχετικών 
Ευρωπαϊκών Κανονισµών. 

18. Να τηρούνται τα µέτρα περί ηµερήσιας και νυκτερινής σήµανσης του Σταθµού 
Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας που επιβάλλονται από την Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας (ΥΠΑ). Απαιτείται να τηρούνται τα προβλεπόµενα από τις ΥΑ 
∆3/∆/35694/6190/2000 (ΦΕΚ B’1133) και ΥΑ ∆3/∆/3271/781/2009 (ΦΕΚ B’191) 
περί «Προστασίας των Αεροπορικών Εγκαταστάσεων από τον κίνδυνο της 
ανάπτυξης κατασκευών-εµποδίων γύρω από αυτές καθώς και της Αεροπλοΐας εκ 
των υπερυψηλών ανά τη χώρα κατασκευών», όπως εκάστοτε ισχύουν.  

19. Να ληφθεί µέριµνα για την αισθητική της εγκατάστασης και την καλύτερη δυνατή 
ένταξη της στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό να ενισχυθεί κυρίως η  περιµετρική 
δενδροφύτευση  αλλά και η εσωτερική στο µέτρο που διασφαλίζεται η 
πυροπροστασία της εγκατάστασης. 

20. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο φορέας εκµετάλλευσης της εγκατάστασης δεν επιθυµεί  
ή δεν δύναται να συνεχίσει την νόµιµη λειτουργία  του σταθµού βάσης, είναι 
υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τον χώρο και να αποµακρύνει την κεραία εντός 
εξαµήνου, εκτός αν υπάρχει ειδικός διακανονισµός µε τον ιδιοκτήτη του χώρου για 
την ταχύτερη αποκατάσταση του.  

21. Να πραγµατοποιείται τακτικός καθαρισµός της παραχωρούµενης έκτασης όπου 
βρίσκεται ο Σταθµός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας για τη µείωση του κινδύνου 
πυρκαγιάς. 

22.  Να λαµβάνονται από τον φορέα λειτουργίας όλα τα απαραίτητα µέτρα 
πυροπροστασίας (πρόληψη, κατάσβεση, αντικεραυνική προστασία) για την 
περίπτωση πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσής της σε 
παρακείµενες περιοχές (δηµιουργία αντιπυρικής ζώνης). 

23.  Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας να ελεγχθεί και να εγκριθεί 
από την αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

24. Απαγορεύεται η ηλεκτροδότηση του σταθµού βάσης µε χρήση ηλεκτρογεννητριών 
οποιουδήποτε τύπου, για τη λειτουργία των οποίων απαιτείται η καύση στερεών, 
υγρών ή αερίων καυσίµων. 

25.  Ο φορέας λειτουργίας του έργου, σε περίπτωση που απαιτείται, υποχρεούται να 
αποκαθιστά το χώρο στον οποίο έχει πραγµατοποιηθεί επέµβαση . 
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26. Να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα έτσι ώστε τυχόν απαραίτητες εργασίες 
αποψίλωσης να περιοριστούν στις ελάχιστες δυνατές και να µην προκαλείται ζηµιά 
σε δασική βλάστηση ή υποβάθµιση της αισθητικής του περιβάλλοντος χώρου της 
εγκατάστασης. 

27. Να τηρούνται οι προτάσεις για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και οι τεχνικές προδιαγραφές που προτείνονται στην Περιβαλλοντική 
Μελέτη, εφ’ όσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα παραπάνω. 

 
� µε την παρατήρηση ότι στα πλαίσια:  

• της δηµιουργίας παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος 
• της άµεσης παρακολούθησης των εκποµπών 
• της εξασφάλισης των ελάχιστων ορίων εκποµπών 
• της τήρησης των ορίων ασφάλειας για κάθε συχνότητα λειτουργίας αθροιστικά σε 

επίπεδο ∆ήµου και της ευρύτερης περιοχής 
• της εκτίµησης του Ηλεκτροµαγνητικού Υποβάθρου να είναι κάτω από το πάγιο 

υπόβαθρο της περιοχής αθροιστικά σε επίπεδο ∆ήµου και της ευρύτερης 
περιοχής. 

• του γεγονότος ότι στην ευρύτερη περιοχή εκπέµπει  πλήθος κεραιών, 

επισηµαίνεται η αναγκαιότητα:  

• της δηµιουργίας, από όλες τις εταιρίες, που εκπέµπουν από την ευρύτερη 
περιοχή, κατάλληλου λογισµικού, που θα παρακολουθεί συγχρόνως  την 
εκποµπή όλου του συστήµατος των κεραιών στην περιοχή και θα κόβει αυτόµατα 
την ισχύ του σήµατος σε περίπτωση, που αθροιστικά θα υπερβαίνει τα όρια της 
ηλεκτροµαγνητικής επιβάρυνσης 

• και της ανάρτησης στο διαδίκτυο σε συνεχή ροή, καταγραφή και έλεγχο, των 
αποτελεσµάτων των εκποµπών.  

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Ι. 
Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, Α. Μπαλού, Ι. Πρωτούλης, Α. Βασιλάκη, Ζ. Ράικου. 
 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ. κ.  Αικ. Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη, 
Χρ. ∆ανάκος, Ι. Μοίρας, Ζ. Πελέκης. 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 


