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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

                                                                         ΘΕΜΑ 9ο
Γνωμοδότηση  για  την  περιβαλλοντική  αδειοδότηση  της  λειτουργίας  του  κέντρου  ευρυεκπομπής  του
ραδιοσταθμού  ‘’ΡΑΔΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ’’,  που  είναι  κατασκευασμένο  στη  θέση  Ύψωμα
‘’Κολοσύρτης’’, του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 9ο θέμα ημερήσιας Διάταξης «Γνωμοδότηση
για  την  περιβαλλοντική  αδειοδότηση  της  λειτουργίας  του  κέντρου  ευρυεκπομπής  του  ραδιοσταθμού
‘’ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ’’, που είναι κατασκευασμένο στη θέση Ύψωμα ‘’Κολοσύρτης’’, του Δήμου
Πυλαίας – Χορτιάτη, Π.Ε. Θεσσαλονίκης» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 885/26-06-2018
διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στην κ. Ελ.
Μινοπούλου,  Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης &
Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Η κ. Μινοπούλου έθεσε υπόψη της
Επιτροπής την με αρ. πρωτ.:  533114(12189)/π.ε./20-06-2018 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Ανέφερε ότι σκοπός της
κατατεθείσας  Μ.Π.Ε.  είναι  να  προχωρήσει  ο  ραδιοφωνικός  σταθμός  στη  νομιμοποίηση  των
κεραιοδιατάξεών  του  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία  που  άλλαξε  πρόσφατα  και  δίνει  στους
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ραδιοφωνικούς σταθμούς αυτή τη δυνατότητα. Ενημέρωσε τα μέλη ότι η Υπηρεσία έκανε έγγραφο προς
την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προκειμένου αυτή να διενεργήσει πρόσφατες μετρήσεις ώστε
να  ξέρει  η  Υπηρεσία  πού  κυμαίνονται  τα  επίπεδα  των  ηλεκτρομαγνητικών  πεδίων.  Η  ΕΕΑΕ  έκανε
μετρήσεις στις 25 Απριλίου 2018. Στον σταθμό κεραιών στο Ύψωμα ΄΄Κολοσύρτης’’ που βρίσκεται το
κέντρο  ευρυεκπομπής  του  υπό  συζήτηση  ραδιοφωνικού  σταθμού  οι  μετρήσεις  ήταν  κάτω  των  ορίων
ασφαλούς  έκθεσης  του  πληθυσμού,  όπως  αυτά  ορίζονται  στη  νομοθεσία.  Επίσης,  ενημέρωσε  τα  μέλη
σχετικά  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  βάσει  των  οποίων  η  υπηρεσία  εισηγείται  θετικά.
Ακολούθησαν  ερωτήσεις  από τους  κ.  Παυλίδου  Φωτεινή  –  Νιόβη,  κ.  Χαραλαμπίδου Δέσποινα  και  κ.
Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα, τακτικά μέλη, στις οποίες απάντησε η κ. Μινοπούλου. 

Ακολούθησαν  οι  τοποθετήσεις  των  μελών  της  Μητροπολιτικής  Επιτροπής.  Η κ.  Παυλίδου  Φωτεινή  –
Νιόβη, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά, καθώς θεωρεί ότι θα μπει τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό
τοπίο. Πρότεινε να συμπεριληφθούν στις παρατηρήσεις της υπηρεσίας τα εξής: τακτική επικαιροποίηση
των μετρήσεων, διενέργεια επιτόπιων έλεγχων σε τυχαίο χρόνο, βιωσιμότητα των σταθμών, και αυτά να
ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό
μέλος,  δήλωσε  ότι  θα  ψηφίσει  λευκό,  επικαλούμενος  την  τοποθέτησή  του  στην  5η  συνεδρίαση  της
Μητροπολιτικής Επιτροπής (14-03-2018) όπου συζητήθηκε η περιβαλλοντική αδειοδότηση της λειτουργίας
άλλων ραδιοφωνικών σταθμών. Η κ.  Χαραλαμπίδου Δέσποινα,  τακτικό μέλος,  δήλωσε ότι  θα ψηφίσει
λευκό. Η κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά. Μετά την
ολοκλήρωση  της  εισήγησης  και  των  τοποθετήσεων  η  κ.  Π.  Πατουλίδου,  Αντιπεριφερειάρχης  Μ.Ε.Θ.,
πρότεινε τη θετική γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας.
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(ΔΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Μ.Ε.Θ.)
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή
ΦΟΡΕΑΣ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ  ΣΤΟΝ
ΟΠΟΙΟ  ΕΣΤΑΛΗ  Η
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

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

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κατόπιν  σχετικού αιτήματος  της  περιβαλλοντικής  αρχής  για  το έργο -  δραστηριότητα του σημείου 1 του
παρόντος, η Μητροπολιτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ.: 533114(12189)/π.ε./20-06-2018
εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε.
Θεσσαλονίκης  του  σημείου  2  του  παρόντος,  το  με  αρ.  πρωτ.  885/26-06-2018 διαβιβαστικό  έγγραφο  του
Γραφείου  Αντιπεριφερειάρχη  Μ.Ε.Θ.,  το  άρθρο  213  του  Ν.  3852/2010  ‘‘περί  αρμοδιοτήτων  της
Μητροπολιτικής  Επιτροπής’’,  την  υπ’  αριθμ.  46/Ορθή  Επανάληψη/2017  απόφαση  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου  Κεντρικής  Μακεδονίας  ‘‘περί  εκλογής  τακτικών  και  αναπληρωματικών  μελών  της
Μητροπολιτικής  Επιτροπής  της  Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης’’,  την  με  αρ.  πρωτ.  16534,
15078/14-03-2017  απόφαση  του  Γ.Γ.  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  –  Θράκης  «περί
επικύρωσης  εκλογής  τακτικών  και  αναπληρωματικών  μελών  Μητροπολιτικής  Επιτροπής  Μητροπολιτικής
Ενότητας  Θεσσαλονίκης»,  την  αριθμ.  32/2017  απόφαση  της  Μητροπολιτικής  Επιτροπής  «περί  εκλογής
Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», η οποία
ελέγχθηκε και  εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της με το με αρ.  πρωτ.:  18345/23-03-2017 έγγραφο της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, την με αρ. πρωτ. 359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του
Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  «περί  Ορισμού  Γραμματέα  και  αναπληρωτή  Γραμματέα  της
Μητροπολιτικής  Επιτροπής  της  Μ.Ε.Θ.»,  γνωμοδοτεί  επί  του  φακέλου  της  Μελέτης  Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων ως εξής:

                                                         Γνωμοδοτεί  κατά πλειοψηφία
       (μειοψηφούντων των κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου και κ. Χαραλαμπίδου Δέσποινας που ψήφισαν λευκό)
                                                
Θετικά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της λειτουργίας του κέντρου ευρυεκπομπής του ραδιοσταθμού
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‘’ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ’’,  που είναι  κατασκευασμένο  στη θέση Ύψωμα ‘’Κολοσύρτης’’,  του Δήμου
Πυλαίας – Χορτιάτη, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται
κατωτέρω.

Σκοπός  της  παρούσας  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  είναι  η  Περιβαλλοντική  αδειοδότηση  της
λειτουργίας  του  κέντρου  ευρυεκπομπής  του  ραδιοσταθμού  “ΡΑΔΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ”   με  φορέα  την
“ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΕ”,  (στην συχνότητα των 94,5 MHZ)  σε θέση επί του εδάφους της τοποθεσίας
Ύψωμα  «Κολοσύρτης»  στο  όρος  Χορτιάτη,  στην  περιοχή  “Πάρκο  κεραιών”  σε  υψόμετρο  1010  περίπου
μέτρων,   στο  Δήμο  Πυλαίας-Χορτιάτη,  Περιφερειακή  Ενότητα  Θεσσαλονίκης,  Περιφέρεια  Κεντρικής
Μακεδονίας.  Συντεταγμένες του ιστού στον οποίο είναι τοποθετημένες οι κεραίες του ραδιοσταθμού “ΡΑΔΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ”   σε  ΕΓΣΑ  87,  φ=40°  35'  31,51"  και  ψ=  23°  06'  12,36".  Μέγιστη  Ενεργός
Ακτινοβολούμενη ισχύς για τον ραδιοσταθμό του θέματος θα είναι 97,93KW( E.I.R.P.).

4.1  Κατάταξη  της  δραστηριότητας  σε  κατηγορία,  βάσει  της   10  σχετ.:  Ομάδα  12η “Ειδικά  έργα  και
δραστηριότητες” με α/α 3 «Κέντρα Εκπομπής-Αναμεταδότες τηλεόρασης ή ραδιοφώνου» Υποκατηγορία Α2
EIRP≤100KW.
  
4.2   Στον  χώρο  είναι  εγκατεστημένες  από  το  1994-1995  οι  κεραιοδιατάξεις  του  ραδιοσταθμού  “ΡΑΔΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ”  πάνω σε  ιστό ύψους 43 μέτρων,   ο   οποίος είναι  τοποθετημένος  σε υψόμετρο  1010
περίπου μέτρων, στην περιοχή του πάρκου κεραιών της κορυφής Κολοσύρτης του όρους Χορτιάτης.  Στον
χώρο υπάρχουν  τρεις  μεταλλικοί  οικίσκοι  14,24,  14,24  και  17,02   τετραγωνικών μέτρων,  οι  δύο  για  την
στέγαση των μηχανημάτων που είναι απαραίτητα για την λειτουργία του ραδιοσταθμού και ο τρίτος για την
στέγαση της ηλεκτρογεννήτριας(για την περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος). Η ηλεκτροδότηση
του σταθμού θα γίνεται από το τοπικό δίκτυο της ΔΕΗ.  Δεν υπάρχει η ανάγκη περαιτέρω συνοδών τεχνικών
έργων (διάνοιξη νέων δρόμων  κ.λ.π.). 
Στο  λεγόμενο  πάρκο  κεραιών  Χορτιάτη  υπάρχουν  σύμφωνα  με  τη  Μελέτη κεραιοδιατάξεις  εκπομπής
τηλεοπτικών και  ραδιοφωνικών σταθμών καθώς και κινητής τηλεφωνίας. Ο ορισμός της θέσης έγινε ως πάρκο
έγινε  με  την  υπ’  αριθμ.Γ.Δ.207/1992 απόφαση Νομάρχη  Θεσσαλονίκης  και  την  υπ’  αριθμ.Γ.Δ.3053/1992
τροποποίησή  της.  Επίσης  με  την  υπ’  αριθμ.  Γ.Δ.2160-1992  Απόφαση  Δασάρχη  Θεσσαλονίκης.  Για  τον
συγκεκριμένο σταθμό έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 35/10-06-2003 Βεβαίωση Νομίμου Λειτουργίας από το Ε.Σ.Ρ..
4.3  Ο χώρος όπου βρίσκεται  ο ιστός στον οποίο είναι  τοποθετημένες οι  κεραίες  του ραδιοσταθμού του
θέματος, βρίσκεται σε έκταση χαρακτηρισμένη ως δασική. Η συνολική έκταση του λεγόμενου πάρκου κεραιών
Χορτιάτη είναι περίπου 100 στρέμματα. Σύμφωνα με την κατατεθείσα Μ.Π.Ε. η έκταση μέσα στην οποία
βρίσκεται  το κέντρο ευρυεκπομπής του ραδιοσταθμού του θέματος  και  η οποία ζητείται  από την Δασική
υπηρεσία είναι 188,6 τετρ. μέτρα.
 Σύμφωνα με την Μελέτη ο κοντινότερος οικισμός είναι αυτός του Χορτιάτη, τα θεσμοθετημένα όρια του
οποίου βρίσκονται σε απόσταση 700 μέτρων περίπου (αλλά σε χαμηλότερο υψόμετρο, τουλάχιστον 320 μέτρα
πιο χαμηλά), ενώ σε απόσταση 800   μέτρα Νοτιοανατολικά βρίσκεται στρατιωτική εγκατάσταση χωρίς οπτική
επαφή με το «Ραδιοπάρκο» και σε απόσταση 1000 μέτρων βορειοδυτικά η Ι.Μ. Μεταμορφώσεως Σωτήρος. Σε
απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων δεν υπάρχουν ευαίσθητοι  χώροι συνάθροισης (σχολεία,  νοσοκομεία
κ.λ.π.), σύμφωνα με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Σε απόσταση μικρότερη των χιλίων μέτρων
και σε σημεία συγκέντρωσης  πληθυσμού οσοδήποτε μικρού και για οσοδήποτε μικρές χρονικές περιόδους,
όπως οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, η Ι. Μ. Μεταμορφώσεως Σωτήρος,  αλλά και σε κάποιες μεμονωμένες
κατοικίες η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σύμφωνα με Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι κάτω
από τα αυστηρότερα όρια της Ελληνικής νομοθεσίας. Επίσης σύμφωνα με την ίδια Μελέτη η μέγιστη ένταση
που μετρήθηκε στα σημεία ευαίσθητης χρήσης είναι στο 50% των ορίων της Ελληνικής νομοθεσίας. Σύμφωνα
με το υπ’ αριθμ. Μ.ι./411/4012/2018/21-05-2018 έγγραφο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας
έγιναν μετρήσεις από αυτήν στις 25-04-2018, στην περιοχή των κεραιών που βρίσκονται στο ύψωμα του
«Κολοσύρτη» του όρους Χορτιάτης και τα αποτελέσματα των υψίσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε
όλες τις θέσεις μέτρησης, ήταν κάτω απ΄τα όρια ασφαλούς έκθεσης του γενικού πληθυσμού, όπως αυτά
ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

4.4   Σε  συνέχεια  του  γεγονότος  ότι  η  δημοσιοποίηση  της  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  έγινε
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ότι κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή
αντιρρήσεις  στην  αρμόδια  υπηρεσία  μέσα  στην  οριζόμενη  από  το  νόμο  προθεσμία,  η  υπηρεσία  δεν  έχει
αντιρρήσεις  για  το  περιεχόμενο  της  ΜΠΕ  και  γνωμοδοτεί  θετικά  για  την  λειτουργία  του  έργου,  εφόσον
τηρηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που αναφέρονται  στη σχετική ΜΠΕ και
την κείμενη νομοθεσία και με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Πρέπει να δοθεί θετική γνωμοδότηση από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Επίσης να
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ζητηθεί από την ΕΕΑΕ να  γίνονται μετρήσεις  στον χώρο του “πάρκου κεραιών” Χορτιάτη,  μιά φορά κάθε
έτος.
β) Η εκπεμπόμενη ισχύς του Σταθμού του θέματος να είναι ίση η μικρότερη από αυτή που αναφέρεται στην
υποβληθείσα  Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  ώστε  να  τηρούνται  τα  όρια  ασφαλούς  έκθεσης  του
γενικού πληθυσμού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
γ) Να τοποθετηθεί κοντά στη βάση του ιστού ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία να αναγράφονται
η επωνυμία του κατόχου και ο αριθμός εγγραφής της κατασκευής κάθε κεραίας.
δ) Με μέριμνα της εταιρείας να περιφραχτεί ο χώρος και να αποκλειστεί η δυνατότητα  πρόσβασης του κοινού
στον περιφραγμένο χώρο εντός των ορίων του οικοπέδου όπου έχει πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του ιστού
της εταιρείας καθώς και της αναρρίχησης του κοινού σε αυτόν( τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων)
ε) Να γίνει τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων περί αποφυγής   άσκοπων διελεύσεων ή στάσεων  στον
δρόμο, λόγω ύπαρξης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και ειδικά  σε σημεία που πιθανόν έχει υποδείξει η
Μελέτη ραδιοεκπομπών κεραίας,  όπως και όποιους επιπλέον περιορισμούς επιβάλει η ΕΕΑΕ.
στ)  Λήψη   όλων  των  απαραίτητων  μέτρων  πυρασφάλειας-πυροπροστασίας,  (  αντικεραυνική  προστασία,
αποψίλωση  περιβάλλοντα  χώρου  αν  απαιτείται  –  χωρίς  όμως  την  χρήση  φωτιάς-καύσης-,  τρόπος
εγκατάστασης  της  δεξαμενής  καυσίμου  για  την  γεννήτρια  παραγωγής  ηλεκτρικού  ρεύματος),  για  την
περίπτωση πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε  παρακείμενες περιοχές,
σύμφωνα. με τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
ζ)   Θετική γνωμοδότηση από την Υπηρεσία Πολιτικής  Αεροπορίας (Υ.Π.Α.),  καθώς και  την τήρηση των
μέτρων  περί  ημερήσιας  και  νυκτερινής  σήμανσης  του  σταθμού  βάσης,  που  τυχόν  επιβάλλονται  από  την
ανωτέρω Υπηρεσία.

η)  Κατά  τη  λειτουργία  της  δραστηριότητας  του  θέματος  η  στάθμη  θορύβου  να  μην  υπερβαίνει  τα
προβλεπόμενα όρια από το Π.Δ. 1180/81, ΦΕΚ 293Α/6-10-1981).

θ)  Τα   στερεά  απόβλητα  να  διαχειρίζονται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  ΚΥΑ  50910/2727/2003
(ΦΕΚ1909/Β/22-12-2003)  και  τον  Ν.  4042/12   (ΦΕΚ24/Α/13-2-2012)  ή  σύμφωνα  με  τον
Ν.2939/2001(ΦΕΚ179/Α/6-8-2001) όπως εκάστοτε ισχύουν.

ι) Ο απόβλητος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός να διαχειρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ
13588/725/06 (ΦΕΚ383/Β/28-03-2006)  ή της Κ.Υ.Α. Η.Π. 23615/651/Ε.103/14 (ΦΕΚ1184/Β/9-5-2014), όπως
εκάστοτε ισχύουν, κατά περίπτωση αν ανήκουν στα επικίνδυνα  ή μη απόβλητα.
ια) Με δεδομένο ότι ο γηπεδικός χώρος της δραστηριότητας του θέματος είναι χαρακτηρισμένος ως δασική
έκταση, θα πρέπει να δοθεί θετική γνωμοδότηση ως προς την παραχώρησή του, από τις Δασικές Υπηρεσίες.
ιβ)   Τα  απόβλητα  λιπαντικά  έλαια  που  προκύπτουν  από  την  ηλεκτρογεννήτρια   (Η/Ζ)  να  διαχειρίζονται
σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004(ΦΕΚ64/Α/2-3-2004), την ΚΥΑ13588/725/06 (ΦΕΚ383/Β/28-03-2006)  και την
ΚΥΑ 24944/06 (ΦΕΚ791/Β/30-06-2006) και οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές μολύβδου, να διαχειρίζονται
τους σύμφωνα με τις ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ383/Β/28-03-2006) και 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ1325/Β/11-
10-2010), όπως εκάστοτε ισχύουν.

ιγ)  Να ληφθούν όλα τα μέτρα για την αντιπυρική προστασία της ευρύτερης δασικής έκτασης,σε συνεργασία
με το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης.

ιδ) Να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές που αναφέρονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και στην
εγκεκριμένη Μελέτη Εκπομπής Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας.
ιε)  Η  εγκατάσταση  να  πραγματοποιηθεί  βάσει  των  σχεδίων  που  συνυποβάλλονται  με  τη  Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τη Μελέτη Εκπομπής Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας.
ιστ)  Το  προσωπικό  το  οποίο  θα  αναρριχάται  στον  ιστό  για  οποιεσδήποτε  εργασίες,  θα  πρέπει  να  είναι
κατάλληλα  ενημερωμένο και εκπαιδευμένο σε όλες τις διαδικασίες και συνθήκες αναρρίχησης.

 ιζ)  Μετά  την  οριστική  παύση  της  λειτουργίας  της  δραστηριότητας  ο  κύριος  του  έργου  να  προβεί  στην
αποκατάσταση του χώρου της εγκατάστασης. Ο μηχανολογικός εξοπλισµός και τυχόν αποθηκευμένα καύσιµα
και άλλα υλικά, να αξιοποιηθούν κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούµενα και σε κάθε περίπτωση
διατιθέµενα, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

   Η παρούσα γνωμοδότηση δεν εξετάζει τυχόν θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος της έκτασης στην οποία
βρίσκεται η δραστηριότητα του θέματος, για τα οποία θα επιληφθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
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Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Δ. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Ε. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 
ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ
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O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΟΛΛΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ.

1. Κούης Κωνσταντίνος
2. Χριστόπουλος Μιχάλης
3. Παγώνης Ιωάννης
4. Κελεσίδου Χρηστίνα
5. Φύκα Ελένη
6. Ασπασίδης Γεώργιος
7. Καζαντζίδης Παντελεήμων
8. Παυλίδου Φωτεινή - Νιόβη
9. Χαραλαμπίδου Δέσποινα
10. Ιγνατιάδης Θεόδωρος
11. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα

Χ
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