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Πειραιάς    
Φ101ΑΙΓ51/21

             

Προς:
COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ 
Λεωφ. Κηφισίας  99, Μαρούσι 151 24 
(συστημένο – αποδεικτικό επίδοσης)

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΘΕΜΑ: «Οριστική Έκθεση Ελέγχου για την κεραία κινητής τηλεφωνίας ιδιοκτησίας της COSMOTE - 
ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ με κωδικό σταθμού 1402911, σε νοικιασμένο χώρο της εταιρείας 
PALMIN ΑΒΕΕ, που βρίσκεται στην περιοχή Κυψέλη Αίγινας – Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών 
(Π.Δ.Ε.)»
 

ΣΧΕΤ  :

1. O Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/2018(ΦΕΚ133/Α/19-07-
2018) <<Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση 
της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»…..>>].

2. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον 
Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε…» και τον 
Ν.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ238Α/27-12-2010) “Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής” όπως 
τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 37419/13479/08/05/2018 Απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ1661/τ.Β΄/11-05-2018). 

4. Ο Ν.4042/2012 «Για την Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-….-Ρύθμιση θεμάτων 
Υπουργείου ΠΕ. Κ. Α.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Ο Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων 
και άλλες διατάξεις.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Ο N.4819/2021(ΦΕΚ129Α/23-7-21) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των 
αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 
2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και 
απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού 
Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & 
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αιγάλεω 5 & Κάστορος
Τ.Κ. : 185 45              
Πληροφορίες : Μ. Καλαφάτη – Ν. Σφαλτού 
Τηλ. :  213 160 2110-2122
Email : perivpeir@patt.gov.gr
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περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες 
ρυθμίσεις.» 

7. Ο N.4843/2021 (ΦΕΚ193/Α/20-10-21) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002…, και 
άλλες επείγουσες διατάξεις».

8. Ο Ν.4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-07-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου …..».

9. Η Υ.Α. με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 775Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών 
Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».

10. Η Υ.Α. Αριθμ.ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471 Β') «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της 
υπουργικής απόφασης 1958/2012-Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 
4014/2011», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

11. Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 174610/1-9-14 Υ.Α. (ΦΕΚ 2498/Β/19-9-2014) «Πρότυπες 
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 12ης 
ομάδας «Ειδικά Έργα και Δραστηριότητες» α/α 6 «Σταθμοί Βάσης Κινητής και Ασύρματης 
Σταθερής Τηλεφωνίας», του παραρτήματος ΧΙΙ της ΥΑ 1958/2012, όπως εκάστοτε ισχύει. 

12. Η με αρ. πρωτ. ΣΗΛΥΑ 37937/31-3-20 Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
Δεσμεύσεις της κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου – 
Κυψέλη Αίγινας.

13. Η με αρ. πρωτ. 39961/12-3-21 Απόφαση της ΕΕΤΤ σχετικά με χορήγηση στην εταιρεία 
“COSMOTE – Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. “ Άδεια κατασκευής κεραίας, σύμφωνα με το 
άρθρο 22 του Ν. 4635/2019 στη θέση KONAIGIN (1402911).

14. Η με αρ. πρωτ. 668011/6-8-21 διαβίβαση επιστολής διαμαρτυρίας κατοίκων της περιοχής 
Κυψέλης του Δήμου Αίγινας από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων.

15. Η από 20-05-2022 έκθεση αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
16. Το με αρ. πρωτ. 626820/1-7-22 έγγραφο διαβίβασης Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου για την 

κεραία κινητής τηλεφωνίας της “COSMOTE – Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. “.
17. Το με αρ. πρωτ. 734710/28-7-22 mail, με το οποίο η εταιρεία COSMOTE ζητά παράταση 

υποβολής απόψεων.
18. Το με αρ.πρωτ. 815109/30-08-2022 αποδεικτικό επίδοσης του ανωτέρω (16) σχετικού. 
19. Το με αρ. πρωτ. 80Τ0003254/877/6-9-22 έγγραφο υποβολής απόψεων της εταιρείας 

“COSMOTE – Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. “.

Σε συνέχεια της ανωτέρω (14) σχετικής καταγγελίας κλιμάκιο υπαλλήλων της Υπηρεσίας 

αποτελούμενο από τις Σ. Καλαφάτη και Ν. Σφαλτού πραγματοποίησε μερικό έλεγχο στις 20-05-

2022 στην επιχείρηση με την επωνυμία PALMIN ΑΒΕΕ επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου στην 

Κυψέλη Αίγινας προκειμένου να διαπιστώσει τα καταγγελλόμενα. 

Πρόκειται για δραστηριότητα κατασκευής συστημάτων κουφωμάτων αλουμινίου και PVC με 

την επωνυμία PALMIN ΑΒΕΕ επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου στην Κυψέλη Αίγινας, στον 

ακάλυπτο χώρο της οποίας βρίσκεται εγκατεστημένη κεραία κινητής τηλεφωνίας (Σταθμός Βάσης 

Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας, ΣΒΚΑΣΤ). Υπεύθυνος της επιχείρησης είναι ο κ. 

Πάνου Χρήστος ο οποίος κατά την ώρα της αυτοψίας απουσίαζε.
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Σε τηλεφωνική επικοινωνία ο κ. Πάνου μας ανέφερε ότι η εταιρεία PALMIN ΑΒΕΕ έχει νοικιάσει 

χώρο στην εταιρεία COSMOTE – Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. για την εγκατάσταση κεραίας 

κινητής τηλεφωνίας και όλες τις σχετικές άδειες τις είχε αναλάβει η τελευταία.

Από σχετική ηλεκτρονική αναζήτηση προέκυψε ότι για την κεραία:

• Έχει γίνει Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις με την με αρ. 

πρωτ. ΣΗΛΥΑ 37937/31-3-20 Δήλωση (12 σχετ.). 

• Έχει χορηγηθεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στην 

εταιρεία “COSMOTE – Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.“ η με αρ. πρωτ. 39961/12-3-21 

Απόφαση σχετικά με χορήγηση Άδεια κατασκευής κεραίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 του 

Ν. 4635/2019 στη θέση KONAIGIN (1402911) (13 σχετ.). 

• Έχει εκδοθεί η με αρ. Μ.ι/411/6946/2020/28-5-2020 Θετική Γνωμάτευση της Ελληνικής 

Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), που αφορά στην κατασκευή κεραίας στην 

προαναφερόμενη θέση.

• Σύμφωνα με την προαναφερόμενη Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές 

Δεσμεύσεις, η κεραία δεν βρίσκεται σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από τα όρια γηπέδων 

κτιριακών εγκαταστάσεων ευαίσθητων αποδεκτών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, 

γηροκομεία, νοσοκομεία).

• Στην εν λόγω (12 σχετική) Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, 

δεν περιλαμβάνεται η δέσμευση ότι η κεραία βρίσκεται σε απόσταση έως 50 μέτρα από 

γειτονικούς σταθμούς ώστε να ληφθούν υπόψη οι εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας αυτών καθώς και η συνεργιστική τους επίδραση.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

1. Πρόκειται για αδειοδοτημένη κεραία κινητής τηλεφωνίας με κωδικό σταθμού 1402911 

και όνομα KONAIGIN, όπως αναγράφεται στην τοποθετημένη στο σημείο πινακίδα. Η κεραία έχει 

την με αρ. πρωτ. 39961/Φ610/12-3-21/13007 έγκριση της ΕΕΤΤ και είναι εγκατεστημένη στον 

ακάλυπτο χώρο της εταιρείας PALMIN ΑΒΕΕ με αντικείμενο αλουμινοκατασκευές και έδρα την 

Κυψέλη Αίγινας.

2. Κατά την διάρκεια της αυτοψίας δεν μας επιδείχθηκε μισθωτήριο του χώρο με την 

εταιρεία COSMOTE και ζητήθηκε από παρόντα εργαζόμενο να αποσταλεί στην Υπηρεσία μας. 

3. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κεραία είναι προσβάσιμη τόσο από την συρόμενη 

μεταλλική πόρτα που οδηγεί απευθείας στον ακάλυπτο της εταιρείας όσο και μέσα από τον 

εκθεσιακό χώρο και χώρο κατασκευής των κουφωμάτων και δεν υπάρχει περίφραξη ώστε να 
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διασφαλίζεται η παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού (εργαζομένων στην 

επιχείρηση και άλλων) στον χώρο της εγκατάστασης του σταθμού (όρος VII.5. των σχετικών (11) 

Π.Π.Δ.). 

4. Δεν στάθηκε δυνατόν να διαπιστωθεί εάν το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας έχει 

εγκατασταθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του ιστού 

της κεραίας καθώς και των μηχανημάτων του σταθμού βάσης (όρος VII.4. των σχετικών (11) 

Π.Π.Δ.). 

Η έλλειψη περίφραξης στην εγκατεστημένη κεραία (διαπίστωση 3) αποτελεί έλλειψη 

συμμόρφωσης με τον προαναφερόμενο όρο VII5. της (11) σχετικής ΥΑ.

Για την παραπάνω διαπιστωμένη έλλειψη συμμόρφωσης η Υπηρεσία μας συνέταξε την (16) 

σχετική Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου και κάλεσε την εταιρεία να υποβάλει στην Υπηρεσία μας τις 

απόψεις της, ενημερώνοντάς μας για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να 

προβεί για την εξάλειψή της και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής της.

Η εταιρεία ζήτησε παράταση υποβολής απόψεων με το (17) σχετικό και με το (18) σχετικό 

υπέβαλε απόψεις σύμφωνα με τις οποίες:

• Η κεραία διαθέτει αντικεραυνική προστασία και επισυνάπτει σχετική βεβαίωση 

πτυχιούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου συνοδευόμενη από φωτογραφικό υλικό.

• Έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες τοποθέτησης περίφραξης και θα 

προσκομιστούν συμπληρωματικά στοιχεία όταν ολοκληρωθούν οι σχετικές εργασίες.

Έχοντας λάβει υπόψη όλα τα παραπάνω, και επειδή η διαπίστωση κατά την αυτοψία της 

έλλειψης περίφραξης στην εγκατεστημένη κεραία αποτελεί παράβαση του όρου VII5. της (11) 

σχετικής ΥΑ, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

i. Η αξιολόγηση της παραπάνω παράβασης σύμφωνα με τις ενότητες (Δ) και (IA) του 

παραρτήματος της (9) σχετ. ΥΑ κατατάσσεται ως χαμηλής σοβαρότητας παράβαση.  

ii. Το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας αξιολογείται σύμφωνα με την 

ενότητα (Ζ) του παραρτήματος της (9) σχετ. ΥΑ και είναι υψηλό.

iii. Μετά τα παραπάνω η εταιρεία υποχρεούται να υλοποιήσει Πλάνο Διορθωτικών 

Ενεργειών (ΠΔΕ),  σύμφωνα με την παρ 11γ του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 (σχετ. 7) και 

του παραρτήματος της ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (σχετ.9), εντός προθεσμίας 

τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του παρόντος.  

Συγκεκριμένα η εταιρεία πρέπει να προχωρήσει στην τοποθέτηση περίφραξης στην κεραία όπως 

προβλέπεται στον όρο VII5. της (11) σχετικής ΥΑ. Οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, 
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οφείλουν να έχουν ολοκληρωθεί εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας από την παραλαβή 

του παρόντος. Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας και την υλοποίηση των Διορθωτικών 

Ενεργειών ο υπεύθυνος οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης. Με 

την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα διενεργηθεί από την Υπηρεσία μας νέα 

αυτοψία για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της δραστηριότητας.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση 

εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της 

συμμόρφωσης με το Π.Δ.Ε., όπως αναγράφεται στις περ. γ & δ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 του 

Ν.4843/2021 (σχετ. 7).

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει 

συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή 

κυρώσεων, συντάσσοντας πράξη βεβαίωσης της παράβασης, σύμφωνα με την παρ. 15α του 

άρθρου 50 του Ν.4843/2021 (σχετ. 7) και του παραρτήματος της ΥΑ με Αριθμ. 

ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (σχετ. 9).

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στην Διεύθυνση Διαδικτυακής 

Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 

Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α). 

Οι λοιπές Υπηρεσίες προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλούνται για 

τις τυχόν δικές τους ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Ε.Δ. 

Χ.Α

Ο Αν Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

          

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.ΥΠΕΝ      
Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών 
Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα
2. Περιφέρεια Αττικής
• Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Νήσων 
• Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης & Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)

( site@patt.gov.gr )
3. ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
info@eett.gr
4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΕΑΕ)
info@eeae.gr
5. PALMIN ΑΒΕΕ
Κυψέλη, 180 10 Αίγινα
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