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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων  του συσκευαστηρίου – 
αποθήκη    τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας WIND 
ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε, που θα εγκατασταθεί στο 26ο χλμ ΠΕΟΑΘ στη 
Μάνδρα Αττικής.

Έχοντας υπόψη:

1.Τον Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε 
με τον Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91Α)"Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 
Ε.Ε…".

2.Το  Π.Δ.  1180/81  (ΦΕΚ  293Α)  «Για  την  ρύθμιση  θεμάτων  αναγομένων  στην  ίδρυση  και 
λειτουργία  βιομηχανιών,  βιοτεχνιών  πάσης  φύσεως  μηχανολογικών  εγκαταστάσεων  και 
αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως του περιβάλλοντος εν γένει», 

3.Την Κ.Υ.Α. με αρ. 69269/5387/24-10-90 (ΦΕΚ 678/Β) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων 
σε  κατηγορίες,  περιεχόμενο  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  καθορισμός 
περιεχομένου  Ειδικών  Περιβαλλοντικών  Μελετών  (ΕΠΜ)  και  λοιπές  συναφείς  διατάξεις, 
σύμφωνα με τον ν 1650/86»

4.Την Κ.Υ.Α. με αρ. Η.Π.15393/2332/5-8-2002 (ΦΕΚ 1022/Β) "κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών 
έργων και  δραστηριοτήτων σε  κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.  1650/86 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/02",

5.Την Κ.Υ.Α. με αρ. Η.Π.11014/703/Φ104/20-3-03 (ΦΕΚ 332/Β) «Διαδικασία Προκαταρκτικής 
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΠΠΕΑ) και Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (ΕΠΟ) σύμφωνα με 
το άρθρο 4 του Ν1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/02»

6.Την  Κ.Υ.Α.  με  αρ.  13727/724/2003  (ΦΕΚ  1087Β)  «Αντιστοίχηση  των  κατηγοριών  των 
βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται 
στα πολεοδομικά διατάγματα».

7.Την  Κ.Υ.Α.  με  αρ.  ΗΠ  37111/2021/26-9-2003  (ΦΕΚ  1391Β)  «Καθορισμός  τρόπου 
ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
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των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 5 του Ν1650/86, όπως 
αντικαταστάθηκε με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν3010/2002».

8.Τον  Ν.3325/05  (ΦΕΚ  68Α)  «Ιδρυση  και  λειτουργία  βιομηχανικών  –  βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»

9.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

10.Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής».
11.Την με  αρ.  οικ.61/2011  (ΦΕΚ18Β/  2011)  Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής  «Μεταβίβαση 

Αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες».
    12.  Την  υπ.  αριθμ.  πρωτ.  Φ.5023/9514/Περιβ.9/10/30-12-2010  απόφαση  του  Γ.Γ.Π.Α. 

υπαγωγής  στην διαδικασία της υποκατηγορίας 4, του συσκευαστηρίου – αποθήκευση 
τηλεπικοινωνιακού  εξοπλισμού  κινητής  τηλεφωνίας  της  εταιρίας  WIND ΕΛΛΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.Β.Ε, που  θα  εγκατασταθεί  στο  26ο χλμ  ΠΕΟΑΘ  στη 
Μάνδρα Αττικής.

13.Το υπ. αρ. πρωτ. 8762/4-8-10 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας Δ.Α. (βεβ. χρήσης γης)
14.Την με αριθμ. πρωτ. 1981/28-5-08  του Τμήματος Περ/ντος της Δ/νσης Πολεοδομίας Δ.Α., 

απόφαση Νομάρχη Δ.Α., έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την εν λόγω δραστηριότητα. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

                  Την τροποποίηση απόφασης  έγκρισης  περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας 
συσκευαστηρίου- αποθήκης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας με την επωνυμία 
΄΄ WIND ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ ΄΄ που βρίσκεται στο 26ο χλμ ΠΕΟΑΘ στην Μάνδρα Αττικής, 
λόγω προσθήκης του κτιρίου Γ με εμβαδό 450 m2  και όγκο 5152,50 m3  όπως αναφέρεται στην 
συνημμένη Τεχνική έκθεση και κατόψεις με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων της ΚΥΑ 
69269/5387/90, της ΗΠ 15393/2332 και της ΗΠ 11014/703/Φ104 και με την προϋπόθεση ότι δεν 
θα έχει επέλθει μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδίδεται η παρούσα:

Κωδικός ΕΣΥΕ: 631.2α   
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της δραστηριότητας μεταβάλλεται από 8,0 KW κινητήρια και 6,0 
KW θερμική   σε:  2,0  KW (κινητήρια)  ενώ ο συνολικός αποθηκευτικός όγκος των κτιρίων της 
δραστηριότητας (κτίρια 6, 6α, Γ) μεταβάλλεται από 28011,52  m3   σε 33164,02 m3  (28011,52 + 
5152,50=33164,02 m3  )

 
• Η παρούσα απόφαση δεν αναιρεί διατάξεις (περί ιδρύσεως, λειτουργίας, χρήσεως γης κλπ.) 

που ενδεχόμενα δεν επιτρέπουν την αδειοδότηση της υπόψη δραστηριότητας.
• Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσει το δικαίωμα επιβολής πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων σε 

περίπτωση  που  διαπιστωθεί  ότι  κατά  την  λειτουργία  της  δραστηριότητας  προκαλούνται 
οχλήσεις στο περιβάλλον.

• Η θεωρημένη Μ.Π.Ε. αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και θα πρέπει 
να βρίσκεται στην εγκατάσταση και να επιδεικνύεται σε ζήτηση δημόσιας αρχής.  

• Κατά  της  Απόφασης  αυτής  μπορεί  να  ασκηθεί  ειδική  διοικητική  προσφυγή  για  λόγους 
νομιμότητας, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010), μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευσή της, ή, την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, ή, από την κοινοποίησή της ,ή , αφότου 
έλαβε γνώση αυτής

• Το Περιφερειακό Συμβούλιο στο οποίο διαβιβάζεται η παρούσα Απόφαση, πρέπει να προβεί, 
στην  δημοσιοποίηση  της  στον  Τύπο  και  στον  Πίνακα  Ανακοινώσεων  της  Περιφέρειας, 
σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αρ. ΗΠ 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391Β). Τα έξοδα της ανακοίνωσης 
στον Τύπο βαραίνουν τον φορέα υλοποίησης, ή, λειτουργίας του έργου, ή, πραγματοποίησης 
της δραστηριότητας.

• Κατά  τα  λοιπά  ισχύει  ότι  αναφέρεται   στην  υπ.αρ.πρωτ.1981/28-5-08  απόφαση 
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έγκρισης Π.Ο. του Νομάρχη Δ.Α.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Σ. ΔΗΜΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.ΥΠΕΚΑ  
Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ.                      
Πατησίων 147, 11251Αθήνα

2.Περιφερειακό Συμβούλιο 
Συγγρού 15-17 Αθήνα
(με την παράκληση να προβεί
σε δημοσίευση της παρούσας)

3.WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε
Θέση 26ο χλμ ΠΕΟΑΘ
Μάνδρα Αττικής     
(συν. Θεωρημένη Μ.Π.Ε.)

Ε.Δ
1) Τμήμα Χορήγησης Αδειών 
     Ανάπτυξης (Φ14.ΜΑΝ.4404)
2) Αρχείο Δ/νσης 
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