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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Γραφείο Προέδρου 
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Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 11η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 87/2021 

Σήμερα 28/4/2021, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, 
που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα 
μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των 
διατάξεων: Α) των παρ. 1 & 2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-
2010), όπως ισχύει, Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” 
(Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020) και Γ) της υπ’ αριθμ. 427/2020 εγκυκλίου της Δ/νσης 
Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 
Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 324620/22-4-2021 πρόσκλησης του 
Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 22/4/2021 
αντίστοιχα, στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 7ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 

εγκατάσταση μικροκυματικών κεραιών (MICROWAVE LINKS) σε υφιστάμενες 

εγκαταστάσεις της εταιρείας FORTHNET MEDIA S.A. με σκοπό την αναβάθμιση - 

εκσυγχρονισμό τους στην θέση Όρνεο του όρους ΠΑΡΝΗΘΑ του Δήμου Αχαρνών της 

Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. 

 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο ογδόντα πέντε 
(85) παρόντων επί συνόλου εκατόν ενός (101) Περιφερειακών Συμβούλων, ενώ οι 
συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του 
συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Συμμετέχοντες/Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος 
 
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
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Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος 
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων 
 
Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, 
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, 
Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός 
Αθανάσιος. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, 
Βαθιώτης Αθανάσιος, Βιδάλη Μαρία (Μαίρη) Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Κόκκαλης 
Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Μελάς Σταύρος, Πέππας Νικόλαος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, 
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αγγουράς 
Κων/νος, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, 
Αλεβίζος Παναγιώτης, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα 
Σοφία, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρουλακάκης 
Νικόλαος, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, 
Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου 
Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχος 
Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, 
Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου 
Σπυριδούλα, Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, 
Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καραμάνος Χρήστος, 
Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, 
Κατσικάρης Δημήτριος, Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κεχρής Ιωάννης, Κοροβέσης Στυλιανός, 
Κοσμίδη Ευρώπη, Κούρτης Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), 
Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική, Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη 
(Κατερίνα), Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα ('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη 
Άννα, Μίχας Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, 
Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, 
Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Παππάς Στέφανος, Πρωτούλης Ιωάννης, 
Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σμέρος 
Ιωάννης, Τατάγια Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, 
Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Τσίχλη Μαριάνα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου 
Νίκη. 
 
Μη συμμετέχοντες/Απόντες:  
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: Αλεξίου Ελισσάβετ, Ανδρεάκος Δημήτριος, Αποστολόπουλος 
Εμμανουήλ, Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.  
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία. 
 
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος 
έδωσε το λόγο στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Ν. Παπαδάκη, ο οποίος έθεσε υπ’ όψιν 
του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ΄αριθμ. πρωτ. 892940/18-11-2020 εισήγηση της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής,  που εστάλη με 
την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος.». 

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

3. Την Υ.Α ΗΠ 1958/13-1-2012 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 
παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)» 

4. 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….» 

5. 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  

6. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010)» όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) «Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας 
Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

7. Τις διατάξεις του ΠΔ 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α΄/ 2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την υπ.αριθμ.37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661 
Β’/2018) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με 
θέμα «Έγκριση της 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 

8. Την ΚΥΑ 53571/3839/2000 “Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία 
κεραιών εγκατεστημένων στην  ξηρά”, (ΦΕΚ 1105/Β/06-09-2000).  

9. Την υπ’ αρ. 43257/2308/2020 διαβίβαση της μελέτης απο την Δ/νση ΠΕ,ΧΩ της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής , με ενσωματωμένη Ειδική Οικολογική 
Αξιολόγηση, για έκφραση γνώμης επι του περιεχομένου της ΜΠΕ 
 

          Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, τη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση μικροκυματικών κεραιών 
(MICROWAVE LINKS) σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις της εταιρείας FORTHNET 
MEDIA S.A. με σκοπό την αναβάθμιση - εκσυγχρονισμό τους στην θέση Όρνεο του 
όρους ΠΑΡΝΗΘΑ του Δήμου Αχαρνών της Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής 
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής , η οποία διαβιβάστηκε με το (9) σχετικό, για την 
έκφραση απόψεων μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία της ΠΕΧΩ. 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
1.1. Τίτλος έργου ή δραστηριότητας  
Η παρούσα μελέτη αφορά την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την 
εγκατάσταση μικροκυματικών κατόπτρων (MICROWAVE LINKS) σε υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις της εταιρείας FORTHNET MEDIA S.A. με σκοπό την αναβάθμιση - 
εκσυγχρονισμό τους στην θέση Όρνεο του όρους ΠΑΡΝΗΘΑ του Δήμου Αχαρνών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. 
Οι αναμεταδότες (RADIO LINKS) θα εγκατασταθούν στον υφιστάμενο ιστό - πυλώνα 
της εταιρείας, και θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά των τηλεοπτικών σημάτων 
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από την θέση "Όρνεο" του όρους ΠΑΡΝΗΘΑ προς την θέση "Εύζωνας" του όρους 
ΠΑΡΝΗΘΑ (ζεύξη Πάρνηθα - Υμηττός) και από εκεί και προς τα γραφεία της εταιρείας 
στην Κάντζα (ζεύξη Υμηττός - Κάντζα). 
Για την εκπομπή του τηλεοπτικού σήματος θα χρησιμοποιηθούν ζεύξεις στη ζώνη 
συχνοτήτων 18GHz για τις οποίες η εταιρεία έχει ήδη ζητήσει την σχετική παραχώρηση 
άδειας για την χρήση τους από την ΕΕΤΤ ενώ για τη λήψη του τηλεοπτικού σήματος θα 
χρησιμοποιηθούν ζεύξεις στις ζώνες συχνοτήτων 7GHz και 18GHz. 
 
1.2 Είδος και μέγεθος έργου ή δραστηριότητας 

• Είδος έργου ή δραστηριότητας: Κέντρα εκπομπής – Αναμεταδότες 
τηλεόρασης ή Ραδιοφώνου 

• Μέγεθος :  Συνολική Ενεργός Ακτινοβολούμενη ισχύ 1,862kW (EIRP) 
 

Για το Κ.Ε. ΠΑΡΝΗΘΑ, της εταιρείας FORTHNET MEDIA η εγκατάσταση των 
μικροκυματικών κατόπτρων (MICROWAVE LINKS) θα γίνει σε υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις της εταιρείας. 
 
1.3 Γεωγραφική θέση  και διοικητική υπαγωγή έργου  
1.3.1 Θέση 
Η θέση των εγκαταστάσεων της εταιρίας FORTHNET MEDIA βρίσκεται στον ορεινό 
όγκο της Πάρνηθας, στην θέση "Όρνεο" και σε υψόμετρο περίπου 1.320 μέτρα 
(1319.22). 
Η έκταση στην οποία εκτείνεται η υπό μελέτη δραστηριότητα ανήκει σε προστατευόμενη 
περιοχή NATURA 2000 σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΚ (ΦΕΚ 1289 Β΄28/12/98) ή 
σε ζώνες προστασίας της ορνιθοπανίδας σύμφωνα με την οδηγία 2009/147/ΕΚ (ΦΕΚ 
1495 Β΄/6.6.2010). Η έκταση στην οποία προτείνεται η υπό μελέτη δραστηριότητα είναι 
εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) 
GR3000001 Όρος Πάρνηθα. 
H  η εν λόγω θέση έχει χωροθετηθεί σε έκταση η οποία δεν είναι ασύμβατη με τη 
χωροθέτηση κέντρων εκπομπής - αναμεταδοτών τηλεόρασης και ραδιοφώνου. Οι 
εγκαταστάσεις της εταιρείας στη θέση ΟΡΝΕΟ του όρους ΠΑΡΝΗΘΑ είναι σύμφωνα 
και με το ΦΕΚ 336 Β΄(24/07/2007) Καθορισμός Ζωνών προστασίας του ορεινού 
όγκου Πάρνηθας (Ν. Αττικής) εντός της ζώνης Ε1 η οποία αποτελεί το Πάρκο 
Κεραιών Ραδιοφωνίας - Τηλεόρασης. 
O χώρος εγκατάστασης των μικροκυματικών κεραιών είναι σε Δημόσια Δασική έκταση 
στη θέση "ΟΡΝΕΟ" του όρους ΠΑΡΝΗΘΑ για την οποία η εταιρεία έχει τις κάτωθι 
εγκρίσεις: 

• την υπ. αρ. πρωτ. 1119/16-04-1998 Έγκριση εγκατάστασης υπό της ΕΡΤ ΑΕ 
δομικών κατασκευών και τοποθέτησης επ ' αυτών κεραιών εκπομπής και λήψης 
των συνδρομητικών τηλεοπτικών προγραμμάτων της NETHOLD HELLAS Α.Ε. 
που μεταδίδει η ΕΡΤ Α.Ε. της Δ/νσης Δασών Ανατολικής Αττικής. 

• την υπ. αρ. πρωτ. 412/14-09-1998 Έγκριση εκτέλεσης δομικών κατασκευών 
τηλεοπτικών σταθμών "FILMNET" και "SUPER SPORT" υπό της NETMED 
HELLAS Α.Ε.του Πολεοδομικού γραφείου Αχαρνών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής. 

 
Υφιστάμενες πηγές ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών 
Οι υφιστάμενες πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην περιοχή προέρχονται από 
κεραιοσυστήματα τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και τηλεπικοινωνιακών σταθμών. 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται όλες οι κεραιοδιατάξεις σε ακτίνα 1000 
μέτρων οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη και στη μελέτη Εκτίμηση και Αξιολόγηση 
Ηλεκτρομαγνητικού Υπόβαθρου Σταθμού NOVA - Πάρνηθα όπου γίνεται η εκτίμηση και 
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η αξιολόγηση της έντασης του Η/Μ καθώς και οι αποστάσεις τους από τον ιστό της 
NOVA. 
 

 
Επίσης περιμετρικά της περιοχής και σε απόσταση τουλάχιστον 1000 μέτρων δεν 
υπάρχουν ευαίσθητες χρήσεις ή κτίρια όπως βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, 
γηροκομεία και νοσοκομεία. 
1.3.2 Διοικητική υπαγωγή 
Η έκταση των εγκαταστάσεων της εταιρείας FORTHNET MEDIA υπάγεται διοικητικά 
στο Δήμο Αχαρνών, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας 
Αττικής. 
1.3.3 Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου 
Οι γεωγραφικές συντεταγμένες των ιστών σύμφωνα με τα γεωδαιτικά συστήματα 
αναφοράς ΕΓΣΑ 87 (φ,λ & χ,ψ) Γ.Υ.Σ. (ED50 Ελλάς) και WGS 84 και το υψόμετρο 
τους από την θάλασσα απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα 1.3.3.1. 
  
Πίνακας 1.3.3.1.: Γεωδαιτικές συντεταγμένες  - Υψόμετρο εγκατάστασης Πυλώνα 
Nova Πάρνηθα.. 
 

 
 
 
1.4 Κατηγοριοποίηση της μελέτης 
Η κατάταξη της δραστηριότητας έγινε σύμφωνα με την απόφαση αριθμ. 1958 
«Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21-09-2011 
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(ΦΕΚ 209/Α/2011)», ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012. Κατατάσσεται στο Παράρτημα ΧΙΙ 
ΟΜΑΔΑ 12η – Ειδικά Έργα και δραστηριότητες – Είδος έργου α/α 3 (Κέντρα 
εκπομπής – Αναμεταδότες τηλεόρασης ή Ραδιοφώνου– Κατηγορία Α – 
Υποκατηγορία 2η) όπως φαίνεται και συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα 1.4.1:  
 

Παράρτημα: ΧΙΙ 

Ομάδα: 12η  

Α/Α Κατηγοριοποίησης στην ομάδα: 3 

Είδος έργου ή δραστηριότητας: 
Κέντρα εκπομπής – Αναμεταδότες 
τηλεόρασης ή Ραδιοφώνου 

Κατηγορία στην οποία βρίσκεται Α 

Υποκατηγορία στην οποία βρίσκεται: 2η 

Χαρακτηριστικά Κατηγοριοποίησης: 
Συνολική Ενεργός Ακτινοβολούμενη 
ισχύ 1,862kW (EIRP) 

Δυναμικότητα, ισχύς ή άλλα χαρακτηριστικά  
βάσει των οποίων κατηγοριοποιήθηκε η 
δραστηριότητα: 

Εγκατεστημένη ισχύ <100  kW (EIRP) 

Πίνακας 1.4.1.: Κατάταξη της δραστηριότητας  
  

1.5 Φορέας υλοποίησης 
Τα στοιχεία του φορέα υλοποίησης της δραστηριότητας είναι: 
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 1.6 Στοιχεία μελετητών 

 
 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Αναλυτική περιγραφή του έργου 
Το κέντρο εκπομπής της εταιρείας FORTHNET MEDIA θα εγκατασταθεί επί εδάφους 
σε έκταση εμβαδού 558,00 τ.μ..  
 
Η παραπάνω έκταση καθώς και η θέση των εγκαταστάσεων (οικίσκοι, πυλώνας) στις 
οποίες θα γίνουν οι εργασίες εγκατάστασης των microwave links απεικονίζονται και στο 
επισυναπτόμενο στο φάκελο της μελέτης τοπογραφικό διάγραμμα . 
Στο κέντρο εκπομπής ΠΑΡΝΗΘΑ, στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις που 
χρησιμοποιούνταν για την εκπομπή αναλογικού τηλεοπτικού σήματος υπάρχουν: 

• μεταλλικός δικτυωτός αυτοστήρικτος πυλώνας συνολικού ύψους 38,40m 

• πέντε προκατασκευασμένοι μεταλλικοί οικίσκοι 
Μετά την αναβάθμιση - εκσυγχρονισμό του κέντρου εκπομπής οι εγκαταστάσεις θα 
αποτελούνται από τα κάτωθι : 

• έναν (1) αυτοστήρικτο δικτυωτό πυλώνα συνολικού ύψους 38.40m 

• μία (1) μεταλλική εξέδρα στο εσωτερικό του πυλώνα σε ύψος 15m 

• ένα (1) προκατασκευασμένο μεταλλικό οικίσκο διαστάσεων 6.10x2.45x2.55 
(Μήκος x Πλάτος x Ύψος, μέτρα) τοποθετημένο σε μεταλλική βάση 

• ένα (1) προκατασκευασμένο μεταλλικό οικίσκο διαστάσεων 6.06x2.43x2.65 
(Μήκος x Πλάτος x Ύψος, μέτρα) τοποθετημένου σε μεταλλική βάση επί βάσης 
οπλισμένου σκυροδέματος. 

• ένα (1) ικρίωμα - rack στο οποίο θα εγκατασταθεί ο απαραίτητος 
τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός για την εκπομπή των μικροκυματικών ζεύξεων 
της NOVA 

• γενικό ηλεκτρολογικό πίνακα και πίνακα διανομής φορτίων, 

• σύστημα αδιαλλείπτου λειτουργίας (UPS) ισχύος 10KVA (Socomec), 

• Κλιματιστικά τοίχου Toshiba 16000Btu 

• μετασχηματιστή απομόνωσης και λοιπό ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (πίνακα 
Bypass Μ/Τα κλπ) 
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• ένα (1) ικρίωμα – rack για την εγκατάσταση δικτυακού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (i.t., switch), 

• Ethernet switches HP 

• Μικροκυματικά Link Huawei 

• Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 110KVA (Τρανούδης). 

• Δεξαμενή πετρελαίου χωρητικότητας 500 λίτρων. 

• Πίνακας μεταγωγής ΔΕΗ – Η/Ζ. 
Τα μικροκυματικά κάτοπτρα που θα χρησιμοποιηθούν θα εγκατασταθούν στον πυλώνα 
σε ύψος 15.00m, ενώ στη μεταλλική εξέδρα θα τοποθετηθούν τα φορητά κάτοπτρα 
λήψης 
Για την αναβάθμιση αλλά και τη λειτουργία του κέντρου εκπομπής, δεν θα απαιτηθεί και 
δεν θα χρειαστεί η πραγματοποίηση συμπληρωματικών υποδομών (π.χ. έργα 
οδοποιίας για την πρόσβαση στη θέση εγκατάστασης). 
Δεν θα γίνουν μεταβολές που να επηρεάζουν την εξωτερική δομή των οικίσκων που θα 
χρησιμοποιηθούν. Στο εσωτερικό τους θα εγκατασταθεί ο εν λόγω εξοπλισμός με τις 
προβλεπόμενες προδιαγραφές . 
 
3. Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις: 

 
1. Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για τη 

διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης.» Στο Παράρτημα ΙΒ, της εν λόγω ΚΥΑ, περιλαμβάνεται ο 
αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (απόφαση 2001/118/ΕΚ). 
Οι κωδικοί αποβλήτων που σημειώνονται με αστερίσκο αντιστοιχούν σε εν 
δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα. 

2. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά: ΠΔ 116/04 (ΠΔ 81/Α/04) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των 
απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων…»  

3. Μεταχειρισμένα ελαστικά: ΠΔ 109/04 (ΠΔ 75/Α/04) «Μέτρα και όροι για την 
εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. 
Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους». 

4. Χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές: ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 
(ΦΕΚ1625/Β/11-10-2010)  «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές 
στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών  

5. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 
80/Α/04) <<Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση 
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού>> όπως έχει 
τροποποιηθεί και καταργηθεί σχετικά από την ΥΑ ΗΠ23615/651/Ε.103/8-5-2014 
(ΦΕΚ1184/Β΄/9-5-2014) «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ 
«σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες 
διατάξεις» 

6. Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
7. Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι 
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και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών 
Ελαίων» 

8. Υγρά απόβλητα: ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων 
και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) και την με ΥΓ 179182/79 
Απόφαση Νομαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79). Η υπ. αρ. Ε1 β/221/1965 (Β' 138) 
Υγειονομική Διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, 
όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αρ. Π/17831/7.12.1971 (Β'986), 
Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) και Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089) 

9.  Επικίνδυνα απόβλητα: Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) 
«Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) και την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Η. Π. 
13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) “Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη 
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 
1991. Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 604Β/97) “Μέτρα και 
όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”. 

10. Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα τα όρια εκπομπής 
αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ.1180/81 καθώς και μετρήσεις για τους ρύπους 
της παραγράφου αυτής, γίνονται με τους όρους των παραγράφων 2 και 3 του 
άρθρου 2 του Π.Δ.1180/81 (ΦΕΚ 293/81).  

Επίσης ισχύουν τα: 
 ΚΥΑ11294/93 (ΦΕΚ264/Β/93) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα 

όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες κλπ 
που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, ντίζελ ή αέριο» 

 ΚΥΑ 10315/1993 (ΦΕΚ 369Β/24-5-1993) ‘Ρύθμιση θεμάτων σχετικών  
με τη λειτουργία σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και 
νερού’ 

11. Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των μηχανημάτων ισχύουν τα 
προβλεπόμενα στις αποφάσεις: 1) Υπ. Απ. 2640/270 (ΦΕΚ 689Β/18-08-78), 2) 
Υπ. Απ. 560206/1613 (ΦΕΚ 570Β/9-9-86), 3) Υπ. Απ. 69001/1921 (ΦΕΚ 
751Β/18-7-88), 4) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81Β/21-2-91). Για την λειτουργία της 
εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 1180/ΦΕΚ 293 Α/1981.  

12. Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: 
α) Π.Υ.Σ. 99/10-7-1987 (ΦΕΚ 135/Α/87), 
β) Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 52/Α/88) 
γ) Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (ΦΕΚ 125/Α/02), 
δ) ΚΥΑ με α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488), με την οποία καθορίζονται 

μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ. 

ε) ΚΥΑ με α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β' 920), με την οποία καθορίζονται 
τιμές - στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του 
καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών 
υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. 

στ) ΥΑ 13736/85 (ΦΕΚ 304/Β/20.5.85), μέτρα κατά εκπομπών αερίων από 
πετρέλαιο-κινητήρες προοριζόμενους για την προώθηση οχημάτων  

ζ) ΠΥΣ 11/14.2.1997 «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
από το όζον» 

13. Δομικά μηχανήματα: εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 
37393/2028 (ΦΕΚ 1418Β/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από 
πλευράς εκπομπών θορύβου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν όπως 
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τροποιήθηκε με την Υ.Α. Η.Π. 9272/471/2007, (ΦΕΚ 286/Β/2.3.2007) και ισχύει 
14. Αέριοι ρύποι οχημάτων: ΚΥΑ:37353/2375 (ΦΕΚ543/Β/2007): «Προσαρμογή 

της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 «περί 
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από 
τους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, 
καθώς και κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης 
ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και 
χρησιμοποιούνται σε οχήματα», καθώς και των Οδηγιών 2005/78/ΕΚ της 
Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2005 που τροποποιεί τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV 
και VI της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και 2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που 
τροποποιεί το παράρτημα Ι της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και το παράρτημα IV της 
Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.» 

15. Απόβλητα Υλικών Καθαιρέσεων: ΚΥΑ 36259/1575/23-8-2010 
(ΦΕΚ1312/Β΄/24-8-2010) Μέτρα και όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν4030/12. 

16. Αμιαντούχα υλικά: ΚΥΑ Αριθμ. 21017/84/24-6-2009 (ΦΕΚ287/Β/30-6-2009) 
Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις 
εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν 
αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς 
επίσης και με τις εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και 
υλικών που περιέχουν αμίαντο. 

 
Περιβαλλοντικοί Οροί 

 
4.1 Φάση κατασκευής 
Τα σημαντικότερα μέτρα κατά τη φάση αναβάθμισης - εκσυγχρονισμού του κέντρου 
είναι: 

• Οργάνωση του εργοταξίου με σκοπό την πρόληψη και αποφυγή ατυχημάτων.  

• Μέριμνα έτσι ώστε τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή να 
είναι τελευταίας τεχνολογίας και κατά το δυνατόν αθόρυβα καλύπτοντας τα 
κοινοτικά και ελληνικά όρια θορύβου.  

• Εκπομπές θορύβου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της Ελληνικής και 
Κοινοτικής Νομοθεσίας, και λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων 
(ηχοπετάσματα, κ.τ.λ.), για τη μείωση στο ελάχιστο των ηχητικών εκπομπών. 

• Πλήρης αποκατάσταση του χώρου και απομάκρυνση του μηχανοκίνητου 
εξοπλισμού, μετά το πέρας των εργασιών. 

• Απομάκρυνση όλων των βοηθητικών εγκαταστάσεων, υλικών και εφοδίων 
που χρησιμοποιήθηκαν κατά την φάση κατασκευής. 

 
4.2 Φάση λειτουργίας 
Τα σημαντικότερα μέτρα κατά τη φάση λειτουργίας του έργου είναι: 

• Ο εκπεμπόμενος θόρυβος από το μηχανολογικό εξοπλισμό, στα όρια της 
εγκατάστασης να μην υπερβαίνει τα 50dBA σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81 και 
να έχουν ληφθεί τα κατάλληλα ηχομονωτικά μέτρα. Ανώτατο επιτρεπόμενο 
όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην Υπ. Απ. 17252/20.9.922/ΦΕΚ 
395/Β/19.6.92. 

• Η εγκατάσταση να είναι περιφραγμένη, ώστε να αποκλειστεί η δυνατότητα 
πρόσβασης του κοινού εντός των ορίων του περιφραγμένου χώρου στο 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=6996&cat_id=814
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οικόπεδο που θα πραγματοποιηθεί η όλη εγκατάσταση των κεραιοδιατάξεων 
επί του ιστού, να διαθέτει συστήματα ασφαλείας και προειδοποιητική πινακίδα 
ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση του ευρέος κοινού. 

• Για τη προφύλαξη του κοινού απαιτούνται περιοριστικά μέτρα για την 
απαγόρευση αναρρίχησης στον ιστό. Για το λόγο αυτό πρέπει να αναρτηθούν 
ενδεικτικές απαγορευτικές πινακίδες που θα ενημερώνουν για την 
απαγόρευση αναρρίχησης στον ιστό το ευρύ κοινό. 

• Για το προσωπικό αναρρίχησης προτείνεται η χρήση ειδικών στολών 
απομόνωσης Η/Μ πεδίου. 

• Να τηρούνται και να ελέγχονται από τους αρμόδιους φορείς όλες οι τεχνικές 
προδιαγραφές που δηλώνονται στην επισυναπτόμενη  «Μελέτη 
Ραδιοεκπομπών Κεραιών Σταθμού». 

• Τα επίπεδα αναφοράς για την ισοδύναμη πυκνότητα ισχύος επιπέδου 
κύματος, να συμφωνούν με βάση την Κ.Υ.Α. 53571/3839 (ΦΕΚ 1105 Β 6-09-
2000) και με το άρθρο 30 παραγράφους 9 και 10 (κατά περίπτωση) του 
νόμου υπ’ αριθμ.4070«Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82 Α΄10.04.2012) 

• Με μέριμνα της εταιρείας να ενημερώνεται ο αρμόδιος φορέας για τον 
περιοδικό έλεγχο των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών, με σκοπό 
την πιστοποίηση και επιβεβαίωση της μελέτης «Εκτίμηση & Αξιολόγηση 
Ηλεκτρομαγνητικού Υποβάθρου Σταθμού FOTRHNET–ΠΑΡΝΗΘΑ», αλλά και 
της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε Η/Μ ακτινοβολία. 

• Να τηρείται φάκελος κεραίας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ.2 του ΦΕΚ 1105 
Β 6-09-2000, ο οποίος ανά πάσα στιγμή θα είναι στη διάθεση των αρχών. 

• 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 Διαχείριση 
Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» 
(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.  

• 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. 

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

• 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 μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Αποβλήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 

• Αναβάθμιση που φυσικού περιβάλλοντος εγγύς των εγκαταστάσεων με την 
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φύτευση περιμετρικά και εντός του χώρου συστάδων δένδρων και χαμηλού 
πρασίνου, λαμβάνοντας υπόψη το φυσικό χαρακτήρα και τα είδη της 
περιοχής.  

• 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.  

• Πραγματοποίηση τακτικών ελέγχων για την ομαλή λειτουργία της 
εγκατάστασης.  

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

• 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). 

• Αποτελεσματική προστασία και διατήρηση όλων των ειδών χαρακτηρισμού 
της ΖΕΠ 

• Μέτρα προστασίας αποικιών ή φωλιών προστατευόμενων ειδών με 
τοποθέτηση ενημερωτικής σήμανσης  ή και περίφραξης.  

• Οι οικίσκοι και οι ιστοί να είναι πολεοδομικά αδειοδοτημενοι και οι 
παραχωρημένη δασική έκταση να διαθέτει την έγκριση του Δασαρχείου. 

• Να τηρηθούν οι προτάσεις για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και οι τεχνικές προδιαγραφές που προτείνονται στην 
Περιβαλλοντική Έκθεση που θα συνοδεύει την ΑΕΠΟ , εφ’ όσον δεν έρχονται σε 
αντίθεση με τα παραπάνω . 

 
Η Δ/νση Περιβάλλοντος λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, γνωμοδοτεί υπέρ της 
εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε.  

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 

μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την 

εγκατάσταση μικροκυματικών κεραιών (MICROWAVE LINKS) σε υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις της εταιρείας FORTHNET MEDIA S.A. με σκοπό την αναβάθμιση - 
εκσυγχρονισμό τους στην θέση Όρνεο του όρους ΠΑΡΝΗΘΑ του Δήμου Αχαρνών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, με την 
προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι και τα μέτρα αντιρρύπανσης που 
αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής 
Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως εξής: 
 
Ι. Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις: 

 
1. Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για τη 

διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
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Διαχείρισης.» Στο Παράρτημα ΙΒ, της εν λόγω ΚΥΑ, περιλαμβάνεται ο 
αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (απόφαση 2001/118/ΕΚ). 
Οι κωδικοί αποβλήτων που σημειώνονται με αστερίσκο αντιστοιχούν σε εν 
δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα. 

2. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά: ΠΔ 116/04 (ΠΔ 81/Α/04) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των 
απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων…»  

3. Μεταχειρισμένα ελαστικά: ΠΔ 109/04 (ΠΔ 75/Α/04) «Μέτρα και όροι για την 
εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. 
Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους». 

4. Χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές: ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 
(ΦΕΚ1625/Β/11-10-2010)  «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές 
στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών  

5. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 
80/Α/04) <<Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση 
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού>> όπως έχει 
τροποποιηθεί και καταργηθεί σχετικά από την ΥΑ ΗΠ23615/651/Ε.103/8-5-2014 
(ΦΕΚ1184/Β΄/9-5-2014) «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για 
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ 
«σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες 
διατάξεις» 

6. Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
7. Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι 

και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών 
Ελαίων» 

8. Υγρά απόβλητα: ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων 
και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) και την με ΥΓ 179182/79 
Απόφαση Νομαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79). Η υπ. αρ. Ε1 β/221/1965 (Β' 138) 
Υγειονομική Διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, 
όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αρ. Π/17831/7.12.1971 (Β'986), 
Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) και Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089) 

9.  Επικίνδυνα απόβλητα: Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) 
«Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) και την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Η. Π. 
13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) “Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη 
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 
1991. Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 604Β/97) “Μέτρα και 
όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”. 

10. Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα τα όρια 
εκπομπής αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ.1180/81 καθώς και μετρήσεις για 
τους ρύπους της παραγράφου αυτής, γίνονται με τους όρους των παραγράφων 2 
και 3 του άρθρου 2 του Π.Δ.1180/81 (ΦΕΚ 293/81).  

Επίσης ισχύουν τα: 
 ΚΥΑ11294/93 (ΦΕΚ264/Β/93) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα 
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όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες κλπ 
που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, ντίζελ ή αέριο» 

 ΚΥΑ 10315/1993 (ΦΕΚ 369Β/24-5-1993) ‘Ρύθμιση θεμάτων σχετικών  
με τη λειτουργία σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και 
νερού’ 

11. Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των μηχανημάτων ισχύουν τα 
προβλεπόμενα στις αποφάσεις: 1) Υπ. Απ. 2640/270 (ΦΕΚ 689Β/18-08-78), 2) 
Υπ. Απ. 560206/1613 (ΦΕΚ 570Β/9-9-86), 3) Υπ. Απ. 69001/1921 (ΦΕΚ 
751Β/18-7-88), 4) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81Β/21-2-91). Για την λειτουργία της 
εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 1180/ΦΕΚ 293 Α/1981.  

12. Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: 
α) Π.Υ.Σ. 99/10-7-1987 (ΦΕΚ 135/Α/87), 
β) Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 52/Α/88) 
γ) Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (ΦΕΚ 125/Α/02), 
δ) ΚΥΑ με α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488), με την οποία καθορίζονται 

μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ. 

ε) ΚΥΑ με α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β' 920), με την οποία 
καθορίζονται τιμές - στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του 
αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών 
αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με 
τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. 

στ) ΥΑ 13736/85 (ΦΕΚ 304/Β/20.5.85), μέτρα κατά εκπομπών αερίων από 
πετρέλαιο-κινητήρες προοριζόμενους για την προώθηση οχημάτων  

ζ) ΠΥΣ 11/14.2.1997 «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
από το όζον» 

13. Δομικά μηχανήματα: εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 
37393/2028 (ΦΕΚ 1418Β/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από 
πλευράς εκπομπών θορύβου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν όπως 
τροποιήθηκε με την Υ.Α. Η.Π. 9272/471/2007, (ΦΕΚ 286/Β/2.3.2007) και ισχύει 

14. Αέριοι ρύποι οχημάτων: ΚΥΑ:37353/2375 (ΦΕΚ543/Β/2007): «Προσαρμογή 
της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 
«περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων 
από τους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, 
καθώς και κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης 
ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και 
χρησιμοποιούνται σε οχήματα», καθώς και των Οδηγιών 2005/78/ΕΚ της 
Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2005 που τροποποιεί τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV 
και VI της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και 2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που 
τροποποιεί το παράρτημα Ι της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και το παράρτημα IV της 
Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.» 

15. Απόβλητα Υλικών Καθαιρέσεων: ΚΥΑ 36259/1575/23-8-2010 
(ΦΕΚ1312/Β΄/24-8-2010) Μέτρα και όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν4030/12. 

16. Αμιαντούχα υλικά: ΚΥΑ Αριθμ. 21017/84/24-6-2009 (ΦΕΚ287/Β/30-6-2009) 
Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις 
εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν 
αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς 
επίσης και με τις εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=6996&cat_id=814
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ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο. 
 
ΙΙ. Περιβαλλοντικοί Οροί 

 
1. Φάση κατασκευής 
Τα σημαντικότερα μέτρα κατά τη φάση αναβάθμισης - εκσυγχρονισμού του κέντρου 
είναι: 

• Οργάνωση του εργοταξίου με σκοπό την πρόληψη και αποφυγή 
ατυχημάτων. 

• Μέριμνα έτσι ώστε τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή να 
είναι τελευταίας τεχνολογίας και κατά το δυνατόν αθόρυβα καλύπτοντας τα 
κοινοτικά και ελληνικά όρια θορύβου.  

• Εκπομπές θορύβου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της Ελληνικής και 
Κοινοτικής Νομοθεσίας, και λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων 
(ηχοπετάσματα, κ.τ.λ.), για τη μείωση στο ελάχιστο των ηχητικών εκπομπών.  

• Πλήρης αποκατάσταση του χώρου και απομάκρυνση του μηχανοκίνητου 
εξοπλισμού, μετά το πέρας των εργασιών. 

• Απομάκρυνση όλων των βοηθητικών εγκαταστάσεων, υλικών και εφοδίων 
που χρησιμοποιήθηκαν κατά την φάση κατασκευής. 

 
2. Φάση λειτουργίας 
Τα σημαντικότερα μέτρα κατά τη φάση λειτουργίας του έργου είναι: 

• Ο εκπεμπόμενος θόρυβος από το μηχανολογικό εξοπλισμό, στα όρια της 
εγκατάστασης να μην υπερβαίνει τα 50dBA σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81 και 
να έχουν ληφθεί τα κατάλληλα ηχομονωτικά μέτρα. Ανώτατο επιτρεπόμενο 
όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην Υπ. Απ. 17252/20.9.922/ΦΕΚ 
395/Β/19.6.92. 

• Η εγκατάσταση να είναι περιφραγμένη, ώστε να αποκλειστεί η δυνατότητα 
πρόσβασης του κοινού εντός των ορίων του περιφραγμένου χώρου στο 
οικόπεδο που θα πραγματοποιηθεί η όλη εγκατάσταση των κεραιοδιατάξεων 
επί του ιστού, να διαθέτει συστήματα ασφαλείας και προειδοποιητική 
πινακίδα ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση του ευρέος κοινού. 

• Για τη προφύλαξη του κοινού απαιτούνται περιοριστικά μέτρα για την 
απαγόρευση αναρρίχησης στον ιστό. Για το λόγο αυτό πρέπει να 
αναρτηθούν ενδεικτικές απαγορευτικές πινακίδες που θα ενημερώνουν το 
ευρύ κοινό για την απαγόρευση αναρρίχησης στον ιστό. 

• Για το προσωπικό αναρρίχησης προτείνεται η χρήση ειδικών στολών 
απομόνωσης Η/Μ πεδίου. 

• Να τηρούνται και να ελέγχονται από τους αρμόδιους φορείς όλες οι τεχνικές 
προδιαγραφές που δηλώνονται στην επισυναπτόμενη «Μελέτη 
Ραδιοεκπομπών Κεραιών Σταθμού». 

• Τα επίπεδα αναφοράς για την ισοδύναμη πυκνότητα ισχύος επιπέδου 
κύματος, να συμφωνούν με βάση την Κ.Υ.Α. 53571/3839 (ΦΕΚ 1105 Β 6-09-
2000) και με το άρθρο 30 παραγράφους 9 και 10 (κατά περίπτωση) του 
νόμου υπ’ αριθμ.4070 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82 Α΄/10.04.2012). 

• Με μέριμνα της εταιρείας να ενημερώνεται ο αρμόδιος φορέας για τον 
περιοδικό έλεγχο των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών, με σκοπό 
την πιστοποίηση και επιβεβαίωση της μελέτης «Εκτίμηση & Αξιολόγηση 
Ηλεκτρομαγνητικού Υποβάθρου Σταθμού FOTRHNET–ΠΑΡΝΗΘΑ», αλλά 
και της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε Η/Μ 
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ακτινοβολία. 

• Να τηρείται φάκελος κεραίας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ.2 του ΦΕΚ 1105 
Β 6-09-2000, ο οποίος ανά πάσα στιγμή θα είναι στη διάθεση των αρχών. 

• 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 Διαχείριση 
Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» 
(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.  

• Τα επικίνδυνα απόβλητα να διατίθενται σε κατάλληλο προς τούτο 
αδειοδοτημένο φορέα σύμφωνα  με την I.9 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. 

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

• 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 μέσω του Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Αποβλήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 

• Αναβάθμιση που φυσικού περιβάλλοντος εγγύς των εγκαταστάσεων με την 
φύτευση περιμετρικά και εντός του χώρου συστάδων δένδρων και χαμηλού 
πρασίνου, λαμβάνοντας υπόψη το φυσικό χαρακτήρα και τα είδη της 
περιοχής.  

• 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.  

• Πραγματοποίηση τακτικών ελέγχων για την ομαλή λειτουργία της 
εγκατάστασης.  

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

• 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). 

• Αποτελεσματική προστασία και διατήρηση όλων των ειδών χαρακτηρισμού 
της ΖΕΠ 
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• Μέτρα προστασίας αποικιών ή φωλιών προστατευόμενων ειδών με 
τοποθέτηση ενημερωτικής σήμανσης  ή και περίφραξης.  

• Οι οικίσκοι και οι ιστοί να είναι πολεοδομικά αδειοδοτημενοι και η 
παραχωρημένη δασική έκταση να διαθέτει την έγκριση του Δασαρχείου. 

• Να τηρηθούν οι προτάσεις για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και οι τεχνικές προδιαγραφές που προτείνονται στην 
Περιβαλλοντική Έκθεση που θα συνοδεύει την ΑΕΠΟ, εφ’ όσον δεν έρχονται σε 
αντίθεση με τα παραπάνω . 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν :  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» κ.κ. Ι. 
Πρωτούλης, Α. Αυγερινού, Σ. Βαλαβάνη, Σ. Μπενετάτος, Κ. Παναγιώτου, Η. Σιώρας, Γ. 
Τημπλαλέξης, Ν. Χρονοπούλου,  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια 
Αττικής» κ.κ. Γ. Δημητρίου, Στ. Αναστασοπούλου, Χρ. Τατάγια, 
- ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην 
Αττική Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ. Κ. Τουλγαρίδης, 
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Ανυπότακτη Αττική» κ. Μ. Τσίχλη,  
- ο ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Π. Ασημακόπουλος. 
 
 
Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας δεν ήταν παρόντες οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Κ. 
Αγγουράς και κ. Στ. Παππάς. 
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