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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                     ΘΕΜΑ 4ο 
Γνωµοδότηση επί της Μ.Π.Ε. που αφορά την τροποποίηση λόγω αναβάθµισης – επέκτασης καθώς και τη 

λειτουργία του κοµβικού σταθµού βάσης κινητής τηλεφωνίας µε την κωδική ονοµασία ‘’ΚΑΡΤΕΡΕΣ 

1000167’’ που ανήκει στην εταιρεία µε την επωνυµία ‘’VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.’’ για από 

κοινού χρήση µε την εταιρεία ‘’WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ’’ και είναι 
κατασκευασµένος στο έδαφος στη θέση ‘’Γερµανικό’’ τοπικής κοινότητας Λευκοχωρίου του ∆ήµου 

Λαγκαδά, της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
 

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 4
ο
 θέµα ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση 

επί της Μ.Π.Ε. που αφορά την τροποποίηση λόγω αναβάθµισης – επέκτασης καθώς και τη λειτουργία του 

κοµβικού σταθµού βάσης κινητής τηλεφωνίας µε την κωδική ονοµασία ‘’ΚΑΡΤΕΡΕΣ 1000167’’ που 

ανήκει στην εταιρεία µε την επωνυµία ‘’VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.’’ για από κοινού χρήση µε 
την εταιρεία ‘’WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ’’ και είναι κατασκευασµένος στο έδαφος στη 

θέση ‘’Γερµανικό’’ τοπικής κοινότητας Λευκοχωρίου του ∆ήµου Λαγκαδά, της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 1487/16-09-2020 

διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον κ. Παντ. 
Κυριακίδη, υπάλληλο του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & 

Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Ο κ. Κυριακίδης έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής την µε αρ. πρωτ.: 339418 (7903)/14-09-2020 εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & 

Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Ανέφερε ότι πρόκειται για 

ήδη κατασκευασµένο σταθµό που έχει έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το 2016 για την εταιρεία 

VODAFONE. Η τροποποίηση της ΑΕΠΟ ζητείται ώστε να µπουν κεραίες και της εταιρείας WIND 

ΕΛΛΑΣ στο σταθµό αυτό. Ακολούθησαν ερωτήσεις των κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολής και κ. Ιγνατιάδη 

Θεόδωρου, τακτικών µελών. Η κ. Αγαθαγγελίδου ρώτησε εάν έχουν εκδηλωθεί µέχρι τώρα αντιδράσεις 
από τους κατοίκους της περιοχής. Ο κ. Κυριακίδης απάντησε ότι δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Η ερώτηση 
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του κ. Ιγνατιάδη κατατέθηκε και γραπτώς και έχει ως εξής: 
«Πρόκειται για υφιστάµενο έργο, έγινε έλεγχος µε αυτοψία για το αν τηρούνται οι όροι της υφιστάµενης 
ΑΕΠΟ;» Ο κ. Κυριακίδης απάντησε ότι δεν έχει γίνει αυτοψία από την υπηρεσία της Περιφέρειας και ότι ο 

έλεγχος εµπίπτει στις αρµοδιότητες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης ως 
αδειοδοτούσας αρχής. Ενηµέρωσε επίσης ότι η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση πρέπει να διενεργήσει 
περιβαλλοντικό προληπτικό έλεγχο πριν από την έκδοση της νέας απόφασης.  
Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής. Η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

και ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, τακτικά µέλη, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά µε την προϋπόθεση της τήρησης 
των όρων που θέτει η υπηρεσία. Σχολίασαν ότι ο Βερτίσκος, η Όσσα και άλλα χωριά της περιοχής του 

Λαγκαδά αντιµετωπίζουν προβλήµατα σύνδεσης όσον αφορά την κινητή τηλεφωνία και ζήτησαν από τη 

∆ιοίκηση να εξετάσει το ζήτηµα. Ο κ. Παπαστεργίου Χρήστος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα υπερψηφίσει 
το θέµα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η υπηρεσία. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό 

µέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί µε λευκό, η τοποθέτησή του υποβλήθηκε και γραπτώς και έχει ως εξής: 
«Ασφαλώς στην σηµερινή εποχή είναι απαραίτητη η χρήση της κινητής τηλεφωνίας και όλες εκείνες οι 
υποδοµές και τα µέσα για τη λειτουργία της. Όµως είναι απαραίτητο να προτάσσονται προϋποθέσεις που θα 

διασφαλίζουν την ασφαλή χρήση τους για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, την ελαχιστοποίηση 

των επιπτώσεων. 

Ωστόσο τα όρια εκποµπών από την ΕΕ αλλά και την εγχώρια νοµοθεσία και για τις κεραίες κινητής 
τηλεφωνίας δεν καθορίζονται µε αποκλειστικό γνώµονα την  προστασία της υγείας των ανθρώπων αλλά µε 
τη λογική «κόστους οφέλους» και τα συµφέροντα πριν από όλα των ίδιων των εταιριών κινητής τηλεφωνίας 
τα κέρδη και τον µεταξύ τους ανταγωνισµό. Επίσης δεν στηρίζονται σε µακροχρόνιες αντικειµενικές 
επιδηµιολογικές µελέτες για τις επιπτώσεις τους.  
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν στην ίδια περιοχή και δεν υπάρχει ούτε η 

υποχρέωση για κοινή υποδοµή από τη νοµοθεσία προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις (σε αυτή 

την περίπτωση έχουµε µάλλον κοινό οικονοµικό συµφέρον 2 εταιριών ενώ σε σχετικά µικρή απόσταση 

υπάρχει 3Η
 µε άλλο σταθµό). Έτσι η ακτινοβολία τους δρα αθροιστικά.    

Επίσης το γεγονός ότι ακόµα και οι ελάχιστες προϋποθέσεις της  νοµοθεσίας, παραβιάζονται σε ορισµένες 
περιπτώσεις υπακούοντας στο κριτήριο του κέρδους. Κάτι που έχει αποδείξει η πρακτική πείρα, αφού συχνά 

συµφέρει ακόµη και να πληρώνονται τα πρόστιµα. 

Στην συγκεκριµένη περίπτωση έχουµε µάλιστα και εγκατάσταση µέσα σε δασική έκταση (ΜΠΕ σελ 10).    

Με βάση τα παραπάνω και το γεγονός ότι η κατάσταση των υπηρεσιών ελέγχου από άποψη προσωπικού 

και µέσων καθώς και το συνολικό νοµικό πλαίσιο ελέγχου της λειτουργίας δεν διασφαλίζει την τήρηση 

ακόµα και των ελάχιστων προϋποθέσεων που θέτει η υπηρεσία για την θετική εισήγησή της 
τοποθετούµαστε µε λευκό.». 

Ο κ. Χρυσοµάλλης Νικόλαος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά µε την επισήµανση να 

τηρηθούν ευλαβικά οι όροι που θέτει η υπηρεσία.  

Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά, οµοίως και τα λοιπά µέλη του 

Σώµατος.  
 Μετά την ολοκλήρωση 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 ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

(∆ΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Μ.Ε.Θ.) 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας 
 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 

ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ 

ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

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

 

 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 Κατόπιν σχετικού αιτήµατος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σηµείου 1 του 

παρόντος, η Μητροπολιτική Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη την µε αρ. πρωτ.: 339418 (7903)/14-09-2020 

εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. 
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Θεσσαλονίκης του σηµείου 2 του παρόντος, το µε αρ. πρωτ. 1487/16-09-2020 διαβιβαστικό έγγραφο του 

Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 ‘‘περί αρµοδιοτήτων της 
Μητροπολιτικής Επιτροπής’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ’ αριθµ. 168/2019 (Α∆Α: 6Φ1Ε7ΛΛ-

ΚΑΜ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την 

µε αρ. πρωτ. 50523/10-09-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – 

Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών Μητροπολιτικής Επιτροπής 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 109/2019 (Α∆Α: 6ΗΓ07ΛΛ-1ΝΞ) απόφαση της 
Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την µε αρ. πρωτ. 56105/07-10-2019 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης σύµφωνα µε την οποία δεν εµπίπτει σε έλεγχο 

νοµιµότητας η απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου 

Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 125/2019 (Α∆Α: 

6ΧΠΒ7ΛΛ-3ΚΜ) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής νέου Προέδρου Μητροπολιτικής 
Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», 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.», την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νοµοθετικού 

Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55Α/11-03-2020), τη µε α.π.: Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2234/06-08-2020 απόφαση του 

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (Α∆Α: Ψ6ΖΛ7ΛΛ-8ΧΚ), και την µε αρ. πρωτ. 1822/16-03-2020 

(Α∆Α: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης περί ‘’Παροχής 
διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά µε την εφαρµογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr.’’,  

γνωµοδοτεί επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως εξής: 
 

                                                              Γνωµοδοτεί  οµόφωνα  

                                              (Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος τοποθετήθηκε µε λευκό) 

                                                                                                             

Θετικά επί της Μ.Π.Ε. που αφορά την τροποποίηση λόγω αναβάθµισης – επέκτασης καθώς και τη λειτουργία 

του κοµβικού σταθµού βάσης κινητής τηλεφωνίας µε την κωδική ονοµασία ‘’ΚΑΡΤΕΡΕΣ 1000167’’ που 

ανήκει στην εταιρεία µε την επωνυµία ‘’VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.’’ για από κοινού χρήση µε την 

εταιρεία ‘’WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ’’ και είναι κατασκευασµένος στο έδαφος στη θέση 

‘’Γερµανικό’’ τοπικής κοινότητας Λευκοχωρίου του ∆ήµου Λαγκαδά, της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στην εισήγηση που ακολουθεί. 
 

Είδος & Περιγραφή έργου 

Για τον Κοµβικό σταθµό βάσης έχει έχει εκδοθεί η υπ’ αριθµ. πρωτ. 6021/16/9-9-2016 Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) από το Τµήµα Περιβαλλοντικού &  Χωρικού Σχεδιασµού της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης µετά από την υπ’ αριθµ.52/21-04-2016 Απόφαση (θετική 

γνωµοδότηση) της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης αλλά και την υπ’ αριθµ. 3/2016/14-7-2016   

θετική γνωµοδότηση   του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ).  Ο σταθµός 
βάσης του θέµατος έχει κατασκευαστεί.  

Για τον υπό µελέτη Σ.Β.Κ.Τ. έχουν εκδοθεί επίσης οι κάτωθι γνωµοδοτήσεις – εγκρίσεις:  

• Γνωµάτευση ΕΕΑΕ µε  αρ. πρωτ. Μ.ι./411/6219/2015/10-3-2016.  

• Έγκριση Πολεοδοµίας Λαγκαδά µε αρ. πρωτ.45722/5-8-2013(αρ. Έγκρισης 14/2014).  

• Έγκριση ΕΕΤΤ µε το υπ’ αρ. πρωτ. 29550/Φ.610 /24-9-2018 έγγραφο. 

Οι συντεταγµένες του οικοπέδου χωροθέτησης βάσει της εγκεκριµένης  ΑΕΠΟ σε ΕΓΣΑ ΄87 είναι:  

Α: X=423498,53 Ψ=4530590,57 Β: X=423514,03 Ψ=4530585,87 Γ: X=423511,65 Ψ=4530578,02              ∆ 

:X=423496,15  Ψ=4530582,73   και ο κοντινότερος οικισµός είναι του Λευκοχωρίου σε απόσταση 1900 

µέτρων από τον σταθµό του θέµατος. 

Το έργο αφορά υφιστάµενο κοµβικό σταθµό κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ 

Α.Ε.Ε.Τ.» µε την από  κοινού χρήση µε την εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ, που είναι 
εγκατεστηµένος σε οικόπεδο έκτασης 132,84 τετρ. Μέτρα, εκτός περιοχής NATURA 2000 και   αποτελείται 
από τα κάτωθι:  

-Ένα (1) µεταλλικό ιστό στήριξης των κεραιοδιατάξεων 34m (συµπεριλαµβανοµένων του αλεξικέραυνου και 
των φώτων ασφαλείας).  
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- Έναν οικίσκο στέγασης των µηχανηµάτων διαστάσεων 4.50µ.*5.00µ.*3.50µ.  

-Έναν οικίσκο γεννήτριας διαστάσεων 2.50µ.*5.00µ.*3.50µ..  

- Κεραίες κινητής τηλεφωνίας: Οκτώ κεραίες (6 panel+2parabolic) που εκπέµπουν στα 800MHz, 900MHz, 

1800MHz, 2100MHz και 2600MHz.  Έως εξήντα (60) Μικροκυµατικές ζεύξεις(κάτοπτρα).  

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

- Μία (1) περίφραξη περιµετρικά του οικοπέδου εγκατάστασης του Σ.Β.Κ.Τ. 

Οι τροποποιήσεις που προβλέπεται να γίνουν µε την νέα ΕΠΟ σύµφωνα µε την ΜΠΕ σε σχέση µε την 

προηγούµενη Ε.Π.Ο. είναι οι παρακάτω: 1) από κοινού χρήση µε την WIND και 2) αναβάθµιση µε αλλαγή 

των κεραιών κινητής τηλεφωνίας µε νέες., νέας τεχνολογίας(συνολικός αριθµός 8 από 9 που ήταν στην 

προηγούµενη Ε.Π.Ο.). 

Σύµφωνα µε την ΜΠΕ και τη Μελέτη Ραδιοεκποµπών κεραιών, από την εκτίµηση και αξιολόγηση του Η/Μ 

πεδίου στην περιοχή µελέτης του Σ.Β., φαίνεται ότι η ένταση ακτινοβολίας του σταθµού είναι χαµηλότερη από 

το 60% των επιπέδων αναφοράς σύµφωνα µε το Ν. 4070/2012 καθώς και του άρθρου 35 του Ν.4635/2019, σε 
οποιοδήποτε σηµείο υπάρχει πρόσβαση του κοινού. Το ενδεχόµενο αναρρίχησης στον ιστό-πυλώνα έχει 
αποκλεισθεί, αφού ο χώρος του σταθµού περιφράσσεται για λόγους γενικότερης ασφάλειας και µόνο 

ειδικευµένο προσωπικό έχει πρόσβαση σ’ αυτόν. Παρόλα αυτά θα πρέπει να υπάρχει ειδική σήµανση για την 

αποτροπή πρόσβασης του κοινού στο χώρο του σταθµού. 

Από τη Μελέτη Εκτίµησης Ηλεκτροµαγνητικού πεδίου που διεξήχθη  - και επισυνάπτεται- φαίνεται ότι τα 

επίπεδα ακτινοβολίας πεδίων ραδιοσυχνοτήτων από όλες τις πηγές εντός ακτίνας 1000µ από τη θέση 

εγκατάστασης του σταθµού βάσης του θέµατος είναι κάτω από τα όρια ασφαλείας. Σηµειώνεται ότι 
λαµβάνονται υπόψη τα αυστηρότερα όρια της Ελληνικής Νοµοθεσίας που αφορούν σε ευαίσθητες χρήσεις γης 
(νοσοκοµεία, σχολεία, χώροι συνάθροισης κοινού), δηλαδή το 60% των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Σύµφωνα µε την Μελέτη δεν υπάρχουν τέτοια κτίρια-χώροι σε ακτίνα σε ακτίνα 1000 µέτρων.  Η 

συγκεκριµένη µελέτη πρέπει να εγκριθεί από την αρµόδια αρχή (Ε.Ε.Α.Ε.). Τέλος παρόλο που ο σταθµός 
βάσης του θέµατος βρίσκεται εκτός περιοχής Natura 2000 και οριακά εντός των ορίων του Φορέα ∆ιαχείρισης 
Κορώνειας-Βόλβης-Χαλκιδικής υπάρχει στην Μ.Π.Ε. και Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση. 

 

Β. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΙΝ 

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 που της 
απεστάλη. 

Γ. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

1) Θα πρέπει να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του τεχνικού εξοπλισµού, οι 
οποίες λήφθηκαν υπ’ όψιν για τη σύνταξη των Μελετών Ραδιοεκποµπών και Η/Μαγνητικού Πεδίου. Σε 
περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του εξοπλισµού θα πρέπει οι Μελέτες να επικαιροποιούνται και να 

ικανοποιούν τα εκάστοτε όρια της κείµενης νοµοθεσίας, για την ασφαλή έκθεση του πληθυσµού. 

2) Θα πρέπει να υπάρξει Θετική γνωµοδότηση της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας επί της νέας 
Μελέτης Ραδιοεκποµπών Κεραιών του Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας του θέµατος (ΕΕΑΕ). 

3) Ο εδαφικός χώρος στον οποίο βρίσκεται η εγκατάσταση να είναι περιφραγµένος και να υπάρχει διαρκώς 
αναρτηµένη κοντά στη βάση των ιστών ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία να αναγράφονται η 

επωνυµία του κατόχου και ο αριθµός εγγραφής της κατασκευής κεραίας. 

4) Να υπάρξει αποκλεισµός της δυνατότητας αναρρίχησης του κοινού στον ιστό στήριξης των 

κεραιοδιατάξεών της, όπως και  τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων και όποιους επιπλέον περιορισµούς 
επιβάλει η ΕΕΑΕ. 

5) Να γίνει λήψη  όλων των απαραίτητων µέτρων πυρασφάλειας-πυροπροστασίας, (αντικεραυνική προστασία) 

για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσής της σε  παρακείµενες περιοχές (αποψίλωση περιβάλλοντος 
χώρου) καθώς και να τοποθετηθεί κατάλληλο σύστηµα πυρόσβεσης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Να µην υπάρχουν στον χώρο άχρηστα  ή εύφλεκτα αντικείµενα. 

6) Να υπάρξει  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. 

7) 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), 
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όπως εκάστοτε ισχύουν, κατά περίπτωση αν ανήκουν στα επικίνδυνα  ή µη απόβλητα.. 

8) 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. 

 9) Να τηρηθούν τα µέτρα αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι προτεινόµενοι 
περιβαλλοντικοί όροι, που αναφέρονται στη ΜΠΕ, (εκτός και αν έρχονται σε αντίθεση µε τους 
προτεινόµενους όρους από την υπηρεσία µας). 

Συνεπώς, η υπηρεσία γνωµοδοτεί θετικά για τη συνέχιση λειτουργίας του έργου µε τους όρους και 
προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω. 

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. 

Η θετική γνωµοδότηση της υπηρεσίας δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε βεβαίωση αποτελεσµατικής λειτουργίας 
της εγκατάστασης και οποιασδήποτε έγκρισης πέραν της περιβαλλοντικής γνωµοδότησης. Επίσης, λόγω του 

είδους της εγκατάστασης να ληφθούν µέτρα για την ασφαλή λειτουργία της. 
 

 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 Α. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 Β. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Γ. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 ∆. ∆ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ∆ΙΟΤΙ 
∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 

Ε. ∆ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ∆ΙΟΤΙ 
∆ΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

1. Αγγελίδης Θεόδωρος 
2. Γούλα Όλγα-Χριστίνα 

3. ∆ωρής Σωκράτης 
4. Κίκης Αθανάσιος 
5. Πάλλας Κωνσταντίνος 
6. Τζόλλας Νικόλαος 
7. Χαριστέας Άγγελος 
8. Γκανούλης Φίλιππος 
9. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

10. Ζέρβας Γεώργιος 
11. Παπαστεργίου Χρήστος 
12. Ιγνατιάδης Θεόδωρος 
13. Χρυσοµάλλης Νικόλαος 
14. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή 

Χ 
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