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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  
Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 32η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 288/2018 

Σήμερα 11/10/2018 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. 193540/05-10-
2018 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 
05-10-2018 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 15ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εννέα (9) 
εγκατεστημένων ραδιοεντοπιστών (Radar) που βρίσκονται στο νομό Αττικής και στους 
Δήμους Ρόδου, Καρπάθου και Λευκάδας. 
 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα ενός (81) παρόντων Περιφερειακών 
Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη 
συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Καραμέρος Γεώργιος, 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.: 
Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος 
Νικόλαος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), 
Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, 
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Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα 
Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς 
Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκη Μαρία, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), 
Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, 
Δήμου Σταυρούλα, Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεμέ 
Ελένη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας 
Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, 
Κορομάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), 
Κωστόπουλος Νικόλαος, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, 
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαραβέλιας Δημήτριος, 
Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας 
Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, 
Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, 
Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, 
Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, 
Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου 
Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος,  Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή 
(Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, 
Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός 
Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα) και Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεξίου 
Αθανάσιος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Γιάμαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, 
Δημοπούλου Ελένη, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
(Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, Κουκά 
Μαρίνα, Λαμπρίδου Μαρία, Μαντούβαλος Πέτρος, Μεγάλης Ιωάννης, Ροκοφύλλου 
Άννα, Σγουρός Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, 
Σωτηροπούλου Ελένη, Χαρδαλιάς Νικόλαος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σκληβανίτη Ελένη και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
 
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. 66267/26-9-2018 εισήγηση της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί 
μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) 
2. Τις διατάξεις της με αριθ. 273/17 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 

4251/Β/16) , με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση- επικαιροποίηση  του Π.Δ. 
145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής»  
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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» 

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. Το Ν. 4053/7-3-2012 (ΦΕΚ 44Α/12) «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής 
αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις 

6. Το Ν. 4070/2012 ΦΕΚ 82/10.4.2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 
Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» , άρθρο 30 ρυθμίσεις σχετικά 
με την εγκατάσταση κεραιών. 

7. Την υπ’ Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (ΦΕΚ 2471Β΄/10-8-2016) «Τροποποίηση και 
κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα 
με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως 
αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.» 

8. 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  

9. 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….» 

10. 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.» 

11. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 5813/13-3-2018 διαβίβαση του  Υ.ΠΕ.Ν φακέλου μετά 
συνημμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Χαρτών, Φωτογραφιών, 
Δορυφορικών Φωτογραφιών και Σχεδίων  

 
Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, τη Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εννέα (9) εγκατεστημένων ραδιοεντοπιστών 
(Radar) που βρίσκονται στο νομό Αττικής και στους Δήμους Ρόδου ,Καρπάθου και 
Λευκάδας, η οποία διαβιβάστηκε με το (11) σχετικό, για την έκφραση απόψεων μας, 
στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την 
αρμόδια υπηρεσία του Υ.Π.ΕΝ . 

 
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εννέα (9) εγκατεστημένων 
ραδιοεντοπιστών (Radar).  
1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση των εννέα (9) εγκατεστημένων Radar της Υπηρεσίας Πολιτικης Υπηρεσίας 
(ΥΠΑ), η ονομασία, η θέση και το είδος οποίων φαίνονται παρακάτω:  
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1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
1.3.1 Θέση  
Όπως φαίνεται και στον πίνακα της προηγούμενης παραγράφου τα υπό μελέτη radar 
βρίσκονται τα πέντε πρώτα (Μερέντα Μαρκοπούλου & meteo, Καμάρα, Πύργος 
Ελέγχου ΔΑΑ και Υμηττός) εντός των ορίων του νομού Αττικής, το radar Εγκλουβής 
στο νησί της Λευκάδας, τα radar Παραδεισίου και Ατταβύρου στο νησί της Ρόδου και το 
radar στη θέση Μενετές στο νησί της Καρπάθου.  
Λόγω του γεωγραφικού εύρους του έργου η ανάλυση γίνεται για το νομό Αττικής, 
καθώς και για τα νησιά Ρόδο, Κάρπαθο και Λευκάδα.  
 
1.3.2 Διοικητική υπαγωγή του έργου  
Τα υπό μελέτη radar που βρίσκονται στο νομό Αττικής υπάγονται εντός των διοικητικών 
ορίων των Δήμων Καισαριανής (radar Υμηττού), Σπάτων – Αρτέμιδος (radar ΔΑΑ και 
Καμάρας) και Μαρκόπουλου – Μεσογαίας (radar Μερέντας).  
Τα radar Παραδεισίου και Ατταβύρου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ρόδου, 
ενώ τα radar Μενετές και Εγκλουβής βρίσκονται εντός των ορίων των Δήμων 
Καρπάθου και Λευκάδας αντίστοιχα. 
 
1.3.3 Γεωγραφικές συντεταγμένες των έργων  
 
Οι γεωγραφικές συντεταγμένες των radar σύμφωνα με τo σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ‘87 
απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα 1.3.3-1. 
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1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με βάση την ΚΥΑ 37674/2016 (ΦΕΚ 
2471/10.08.2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΚΥΑ 1958/2012 - Κατάταξη 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 
σύμφωνα με το Άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ 209 Α/2011), όπως 
αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει», τα radar ανήκουν στην Ομάδα 12 «Ειδικά Έργα και 
Δραστηριότητες» με α/α 4 «Radar» και κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2.  
Σημειώνεται ότι, με βάση την ΚΥΑ 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/10.08.2016) «Τροποποίηση 
και κωδικοποίηση της ΚΥΑ 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παρ. 4 του 
Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ 209 Α/2011), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει», οι 
Αερολιμένες ανήκουν στην Ομάδα 1 «Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών» με α/α 
24 «Αερολιμένες εμπορικής και επιβατικής κίνησης» και κατατάσσεται στην 
υποκατηγορία Α1. Επειδή οι ραδιοεντοπιστές (radar) της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας (ΥΠΑ) θεωρούνται λειτουργικά αλληλένδετοι με την λειτουργία των 
αεροδρομίων και άρα συνοδό έργο αυτών η περιβαλλοντική τους αδειδότηση γίνεται με 
βάσει την κατάταξη των αεροδρομίων και άρα κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1. 
Άλλωστε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011, έργο ή 
δραστηριότητα που περιλαμβάνει επί μέρους έργα ή δραστηριότητες, κατατάσσεται 
στην υποκατηγορία του επί μέρους ‘έργου ή δραστηριότητας με τις σημαντικότερες 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και συνεπώς στην υψηλότερη υποκατηγορία. Με βάση την 
παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4014/2011 αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων στης υποκατηγορίας Α1 
του άρθρου 1 είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Η έγκριση των 
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περιβαλλοντικών όρων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Στην προκειμένη περίπτωση υπεύθυνη υπηρεσία για την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση του υπό μελέτη έργου είναι η Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 
(ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΝ, η οποία θα κινήσει και θα ολοκληρώσει τη διαδικασία 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου, ενώ η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (ΑΕΠΟ) θα υπογραφεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας.  
Στόχος της Περιβαλλοντικής Μελέτης είναι να καταδείξει τις αναμενόμενες επιπτώσεις 
στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της άμεσης και της ευρύτερης περιοχής από 
την κατασκευή και λειτουργία του έργου, αλλά και να προτείνει τρόπους και μεθόδους 
ελαχιστοποίησης ή και άρσης των επιπτώσεων αυτών. 
 
1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ  
 
Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων  
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ),  
Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος/Τ.ΠΡΟΠΕ  
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κος Σπυρίδων Μπουζιάνης, τηλ. 210 9972918 
 
1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΡΓΟΥ  
 
Ανάδοχος της μελέτης είναι το γραφείο περιβαλλοντικών μελετών «Ελένη Κεχαγιά» με 
στοιχεία επικοινωνίας Ιωνίας 42, Ν. Ψυχικό ΤΚ 154 51, Αθήνα, τηλ. 210 6779225, fax. 
2106716928 και email: envipol@otenet.gr. 
 
2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) 
2.1  RADAR TAR (MSSR) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΡΕΝΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ  
 
Οι εγκαταστάσεις Radar MSSR στη θέση Μερέντα Αττικής, έχουν αδειοδοτήθηκε με το 
υπ’ αρ. Πρωτ. 15713/947/10-11-1999 έγγραφο Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων του 
Τμήματος Περιβάλλοντος της Ν.Α. Ανατολικής Αττικής. Οι περιβαλλοντικοί αυτοί όροι 
είχαν ισχύ μέχρι 10.11.2004. Το υπό μελέτη radar είναι εγκατεστημένο στη θέση 
Μερέντα Μαρκοπούλου, με συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ 87:  
x: 4970898,00 y: 4189307,00 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του radar δίνονται στον πίνακα 6.2.1-1 

mailto:envipol@otenet.gr
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2.2 METEΩΡΟΛΟΓΙΚΟ RADAR ΕΚΤΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΡΕΝΤΑ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
  
Οι εγκαταστάσεις Radar στις οποίες έχει ενταχθεί το Μετεωρολογικό Radar, βρίσκονται 
στην κορυφή του λόφου Μερέντα στην ευρύτερη περιοχή του Κουβαρά, βόρεια της 
Κερατέας στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής στην περιοχή των Μεσογείων, με 
συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ 87:  
x: 496629,00 y: 4188794,00  
Το εν λόγω σύστημα μετεωρολογικού radar χρησιμοποιείται για σκοπούς της πολιτικής 
αεροπορίας, ως πηγή πληροφοριών επαγρύπνησης και αποτρεπτικών ενεργειών σε 
περιπτώσεις επερχόμενων δυσμενών καιρικών φαινομένων καθώς και ως πηγή 
δεδομένων για την παραγωγή – εφαρμογή μετεωρολογικών προγνώσεων και 
δεδομένων.  
Το μετεωρολογικό radar σχεδιάστηκε για να παρέχει συνεχή μετεωρολογική 
παρατήρηση της περιοχής κάλυψης, καθώς και συνεχή παροχή μετεωρολογικών 
δεδομένων στις μονάδες απεικόνισης. Το radar λειτουργεί σε καθημερινή βάση 24 
ώρες το εικοσιτετράωρο, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Με το με Α.Π. 
4260/416/03/08.10.2003 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος της Ν.Α. Ανατολικής 
Αττικής, έγινε συμπλήρωση της ΑΕΠΟ με αρ. Πρωτ. 15713/947/10-11-1999, 
συμπεριλαμβάνοντας και το Μετεωρολογικό Radar στη θέση Μερέντα Αττικής. Οι 
περιβαλλοντικοί αυτοί όροι είχαν ισχύ μέχρι 08.10.2006.  
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Μετεωρολογικού radar στη θέση Μερέντα δίνονται στον 
πίνακα 6.3.1-1. 
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2.3 RADAR TAR (PSR-MSSR) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ  
 
Οι εγκαταστάσεις του υπό μελέτη Radar βρίσκονται στη θέση Καμάρα Αττικής, σε 
κοντινή απόσταση από το πάρκο καυσίμων (fuel farm) στη ΝΑ άκρη και εντός της 
περίφραξης του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) «Ελ. Βενιζέλος», σε συντεταγμένες:  
x: 498507,00 y: 4200005,00  
Οι εγκαταστάσεις Radar PSR/MSSR στη θέση Fuel Farm Αττικής, έχουν 
αδειοδοτήθηκε με το υπ’ αρ. Πρωτ. 15714/948/10-11-1999 έγγραφο Απόφασης 
Περιβαλλοντικών Όρων του Τμήματος Περιβάλλοντος της Ν.Α. Ανατολικής Αττικής. Οι 
περιβαλλοντικοί αυτοί όροι είχαν ισχύ μέχρι 10.11.2004.  
Στην θέση Καμάρα Αττικής έχουν εγκατασταθεί συστήματα radar τα οποία 
περιλαμβάνουν δευτερεύοντα radar μονοπαλμικού τύπου MSSR και πρωτεύοντα radar 
παλμικού τύπου PSR. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των radar δίνονται στους πίνακες 
6.4.1-1 και 6.4.1-2. 
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2.4 RADAR SMR ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ 
(ΔΑΑ) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
  
Η εγκατάσταση του υπό μελέτη Radar έχει τοποθετηθεί στην κορυφή του πύργου 
Ελέγχου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) «Ελ. Βενιζέλος», με συντεταγμένες 
στο σύστημα ΕΓΣΑ 87:  
x: 494946,89 y: 4198187,39  
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του radar δίνονται στον πίνακα 6.5.1-1. 
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2.5 RADAR LRR (PSR – MSSR) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΥΖΩΝΑ ΥΜΗΤΤΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ  
 
Οι εγκαταστάσεις του υπό μελέτη Radar έχουν τοποθετηθεί στη θέση Εύζωνας στον 
Υμηττό Αττικής σε συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ 87:  
x: 483515,06, y: 4199635,17  
Το υπό μελέτη έργο βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Υμηττού, ο οποίος αποτελεί 
περιοχή του Δικτύου Natura 2000 και έχει χαρακτηριστεί ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης 
(ΕΖΔ) με τον κωδικό GR 3000006 και την ονομασία «Υμηττός – Αισθητικό Δάσος 
Καισαριανής – Λίμνη Βουλιαγμένης» και ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) με τον 
κωδικό GR 3000015 και την ονομασία «Υμηττός». Σύμφωνα με το άρθρο 10 Ν. 
4014/2011, επειδή το radar Υμηττού εντάσσεται σε προστατευόμενη περιοχή του 
δικτύου Natura 2000 έχει εκπονηθεί Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την 
επηρεαζόμενη περιοχή, η οποία συνοδεύει την παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων και υποβάλλεται ως τμήμα της. 
Στoν Υμηττό έχουν εγκατασταθεί συστήματα radar τα οποία περιλαμβάνουν 
δευτερεύοντα radar μονοπαλμικού τύπου MSSR και πρωτεύοντα radar παλμικού 
τύπου PSR. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των radar δίνονται στους πίνακες 6.6.1-1 και 
6.6.1-2. 
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Δ) 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 Δ/νση Περιβάλλοντος& Κλιματικής Αλλάγης  
προτείνει τους κάτωθι περιβαλλοντικούς όρους: 
 
Γενικές Ρυθμίσεις:  
 

1. Ο φορέας του έργου φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την ΑΕΠΟ.  

2. Ο φορέας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων 
της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής 
ρητής αναφοράς στους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ.  

3. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την 
παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και 
περιορισμών που τίθενται με την ΑΕΠΟ και να το γνωστοποιήσει στο Τμήμα 
Περιβάλλοντος της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας.  

Φάση Λειτουργίας:  
 

4. Ο εκπεμπόμενος θόρυβος από το μηχανολογικό εξοπλισμό, στα όρια των 
εγκαταστάσεων να μην υπερβαίνει τα 50dBA σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81 και να 
έχουν ληφθεί τα κατάλληλα ηχομονωτικά μέτρα.  

5. Οι εγκαταστάσεις να είναι περιφραγμένες, ώστε να αποκλειστεί η δυνατότητα 
πρόσβασης του κοινού εντός των ορίων των περιφραγμένων χώρων στα 
οικόπεδα που έχουν εγκατασταθεί τα υπό μελέτη radar, να διαθέτουν συστήματα 
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ασφαλείας και προειδοποιητικές πινακίδες ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση του 
ευρέος κοινού.  

6.  Οι ακάλυπτοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση μηχανημάτων 
αχρήστων αντικειμένων, υλικών συντήρησης και καυσίμων.  

7. Αν ο Σταθμός Βάσης 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. 

8. Να εκτελείται σειρά μετρήσεων ανά εξάμηνο για την διαπίστωση της 
συμμόρφωσης με τα όρια του άρθρου 30 του  Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/10.4.2012 
«Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και 
άλλες διατάξεις») , 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. 

9. Ο φορέας του έργου πρέπει να διευκολύνει, σε κάθε περίπτωση που του ζητηθεί, 
την πραγματοποίηση ελέγχων και μετρήσεων στην εν λόγω εγκατάσταση, από 
αρμόδια ή εξουσιοδοτημένα όργανα.  

10. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση 
μηχανημάτων, χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου.  

11. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλαιά ανταλλακτικά να συλλέγονται και 
να απομακρύνονται από το χώρο του έργου σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις 
ισχύουσες διατάξεις. Η προσωρινή φύλαξη των απορριμμάτων να γίνεται με 
υγειονομικά αποδεκτούς τρόπους μέχρι την απομάκρυνση τους στο χώρο 
διάθεσης απορριμμάτων του Νομού. Οι κάδοι των απορριμμάτων να διατηρούνται 
σε άριστη κατάσταση με τακτική πλύση και απολύμανση.  

12. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών στο έδαφος. Η διαχείριση των 
μεταχειρισμένων ορυκτέλαιων θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 
82/2004 (ΦΕΚ 64Α/ 02-03-2004) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ 
«Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων 
ορυκτελαίων» (Β’40).» Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση 
των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». Επιπλέον, απαγορεύεται η κάθε μορφής 
καύση υλικών στην περιοχή του έργου (πχ. Λάδια ή λάστιχα).  

13. Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που απορρίπτεται λόγω βλάβης ή αλλαγής 
τεχνολογίας να διατίθεται σε αδειοδοτημένο φορέα Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.  
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14. Να μην προκαλείται ζημιά σε δασική βλάστηση ή υποβάθμιση της αισθητικής του 
περιβάλλοντα χώρου της εγκατάστασης.  

15. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις και την έγκριση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για την 
προστασία των ανθρώπων και του φυσικού περιβάλλοντος. Οι ελεύθερες 
επιφάνειες εντός της περίφραξης να διατηρούνται καθαρές από βλάστηση καθώς 
και ο περιβάλλον χώρος έξω από την περίφραξη ώστε να δημιουργείται η 
αναγκαία ζώνη αντιπυρικής προστασίας.  

16. 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 
Δ3/Δ/35694/6190/2000 (ΦΕΚ B’1133) και ΥΑ Δ3/Δ/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.  

17. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο φορέας λειτουργίας των radar δεν επιθυμεί ή δεν 
δύναται να συνεχίσει την νόμιμη λειτουργία κάποιου από αυτά, είναι 
υποχρεωμένος να αποκαταστήσει το χώρο και να απομακρύνει το σύνολο του 
εξοπλισμού εντός εξαμήνου, ακολουθώντας νόμιμες διαδικασίες, ώστε να 
αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ρύπανσης. Το σύνολο του εξοπλισμού να αξιοποιηθεί 
κατά το δυνατόν, εν συνόλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση 
να διατεθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο συνολικός χώρος επέμβασης 
να αποκατασταθεί πλήρως.  

18. Να τηρούνται αρχεία των στοιχείων (μετρήσεις, παραστατικά, συμβάσεις, 
βεβαιώσεις, κλπ) βάση των οποίων αποδεικνύεται η συμμόρφωση της 
εγκατάστασης με τους περιβαλλοντικούς χώρους που εγκρίνονται με την 
παρούσα απόφαση. Το αρχείο των στοιχείων αυτών θα πρέπει να είναι διαθέσιμο 
για κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.  

19. 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. 

20. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι, μέτρα και περιορισμοί που περιγράφονται στη 
ΜΠΕ, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας. Το κόστος 
του συνόλου των έργων, δράσεων και παρεμβάσεων που προκύπτουν από τους 
περιβαλλοντικούς όρους, περιορισμούς και ρυθμίσεις βαρύνουν τον φορέα του 
έργου.  

Η Δ/νση Περιβάλλοντος λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, γνωμοδοτεί θετικά για την  
υποβληθείσα Μ.Π.Ε   
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Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναγνωστόπουλος προτείνει στο Σώμα τη 
θετική ψήφο επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με την επιπλέον 
παρατήρηση ότι :  
«Στο πλαίσιο :  

• 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 Δήμου και της ευρύτερης περιοχής. 
• της εκτίμησης του Ηλεκτρομαγνητικού Υποβάθρου να είναι κάτω από το πάγιο 

υπόβαθρο της περιοχής αθροιστικά σε επίπεδο Δήμου και της ευρύτερης 
περιοχής. 
 

επισημαίνουμε την 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.» 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 

μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εννέα (9) 

εγκατεστημένων ραδιοεντοπιστών (Radar) που βρίσκονται στο νομό Αττικής και στους 
Δήμους Ρόδου, Καρπάθου και Λευκάδας, σύμφωνα με :  

 
Α) τους περιβαλλοντικούς όρους και τα μέτρα για την αντιμετώπιση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι δυνατόν να επέλθουν στο φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, όπως 
αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής 
Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως εξής : 
 
Γενικές Ρυθμίσεις:  

1. Ο φορέας του έργου φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την 
ΑΕΠΟ.  

2. Ο φορέας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων 
της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη 
σχετικής ρητής αναφοράς στους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ.  

3. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την 
παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και 
περιορισμών που τίθενται με την ΑΕΠΟ και να το γνωστοποιήσει στο Τμήμα 
Περιβάλλοντος της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας.  

 
Φάση Λειτουργίας:  
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4. Ο εκπεμπόμενος θόρυβος από το μηχανολογικό εξοπλισμό, στα όρια των 
εγκαταστάσεων να μην υπερβαίνει τα 50dBA σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81 και να 
έχουν ληφθεί τα κατάλληλα ηχομονωτικά μέτρα.  

5. Οι εγκαταστάσεις να είναι περιφραγμένες, ώστε να αποκλειστεί η δυνατότητα 
πρόσβασης του κοινού εντός των ορίων των περιφραγμένων χώρων στα 
οικόπεδα που έχουν εγκατασταθεί τα υπό μελέτη radar, να διαθέτουν συστήματα 
ασφαλείας και προειδοποιητικές πινακίδες ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση 
του ευρέος κοινού.  

6.  Οι ακάλυπτοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση μηχανημάτων 
αχρήστων αντικειμένων, υλικών συντήρησης και καυσίμων.  

7. Αν ο Σταθμός Βάσης 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. 

8. Να εκτελείται σειρά μετρήσεων ανά εξάμηνο για την διαπίστωση της 
συμμόρφωσης με τα όρια του άρθρου 30 του  Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/10.4.2012 
«Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και 
άλλες διατάξεις») , 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 ενεργός 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. 

9. Ο φορέας του έργου πρέπει να διευκολύνει, σε κάθε περίπτωση που του ζητηθεί, 
την πραγματοποίηση ελέγχων και μετρήσεων στην εν λόγω εγκατάσταση, από 
αρμόδια ή εξουσιοδοτημένα όργανα.  

10. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση 
μηχανημάτων, χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου.  

11. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλαιά ανταλλακτικά να συλλέγονται και 
να απομακρύνονται από το χώρο του έργου σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις 
ισχύουσες διατάξεις. Η προσωρινή φύλαξη των απορριμμάτων να γίνεται με 
υγειονομικά αποδεκτούς τρόπους μέχρι την απομάκρυνση τους στο χώρο 
διάθεσης απορριμμάτων του Νομού. Οι κάδοι των απορριμμάτων να 
διατηρούνται σε άριστη κατάσταση με τακτική πλύση και απολύμανση.  

12. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών στο έδαφος. Η διαχείριση των 
μεταχειρισμένων ορυκτέλαιων θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 
82/2004 (ΦΕΚ 64Α/ 02-03-2004) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ 
«Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων 
ορυκτελαίων» (Β’40).» Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». Επιπλέον, απαγορεύεται η 
κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή του έργου (πχ. Λάδια ή λάστιχα).  

13. Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που απορρίπτεται λόγω βλάβης ή αλλαγής 
τεχνολογίας να διατίθεται σε αδειοδοτημένο φορέα Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.  
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14. Να μην προκαλείται ζημιά σε δασική βλάστηση ή υποβάθμιση της αισθητικής του 
περιβάλλοντα χώρου της εγκατάστασης.  

15. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις και την έγκριση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για την 
προστασία των ανθρώπων και του φυσικού περιβάλλοντος. Οι ελεύθερες 
επιφάνειες εντός της περίφραξης να διατηρούνται καθαρές από βλάστηση καθώς 
και ο περιβάλλον χώρος έξω από την περίφραξη ώστε να δημιουργείται η 
αναγκαία ζώνη αντιπυρικής προστασίας.  

16. 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 
Δ3/Δ/35694/6190/2000 (ΦΕΚ B’1133) και ΥΑ Δ3/Δ/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.  

17. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο φορέας λειτουργίας των radar δεν επιθυμεί ή δεν 
δύναται να συνεχίσει την νόμιμη λειτουργία κάποιου από αυτά, είναι 
υποχρεωμένος να αποκαταστήσει το χώρο και να απομακρύνει το σύνολο του 
εξοπλισμού εντός εξαμήνου, ακολουθώντας νόμιμες διαδικασίες, ώστε να 
αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ρύπανσης. Το σύνολο του εξοπλισμού να αξιοποιηθεί 
κατά το δυνατόν, εν συνόλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση 
να διατεθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο συνολικός χώρος επέμβασης 
να αποκατασταθεί πλήρως.  

18. Να τηρούνται αρχεία των στοιχείων (μετρήσεις, παραστατικά, συμβάσεις, 
βεβαιώσεις, κλπ) βάση των οποίων αποδεικνύεται η συμμόρφωση της 
εγκατάστασης με τους περιβαλλοντικούς χώρους που εγκρίνονται με την 
παρούσα απόφαση. Το αρχείο των στοιχείων αυτών θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμο για κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.  

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

20. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι, μέτρα και περιορισμοί που περιγράφονται στη 
ΜΠΕ, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας. Το κόστος 
του συνόλου των έργων, δράσεων και παρεμβάσεων που προκύπτουν από τους 
περιβαλλοντικούς όρους, περιορισμούς και ρυθμίσεις βαρύνουν τον φορέα του 
έργου.  

 
Β) Την επιπρόσθετη παρατήρηση ότι :  
 
Στο πλαίσιο :  

• 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 Δήμου και της ευρύτερης περιοχής. 
• της εκτίμησης του Ηλεκτρομαγνητικού Υποβάθρου να είναι κάτω από το πάγιο 

υπόβαθρο της περιοχής αθροιστικά σε επίπεδο Δήμου και της ευρύτερης 
περιοχής. 
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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. 

 
 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Η. Παναγιώταρος, Π. Μουλιανάκης, 
Ε. Μπαρμπούρης, Α. Φωτόπουλος, Ε. Χρήστου – Γερμενή, Ι. Μανουσογιαννάκης, Χρ. 
Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Α. Μπαλού, Ι. Πρωτούλης, Ν. Αδαμόπουλος, Α. Βασιλάκη, 
Α. Μαντάς, Φ. Νικολιδάκη, Ζ. Ράικου. 
 
 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 
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