
  
ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ         Αζήλα,  30  / 12 / 2010   
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ    Αρ. Πρφη.:   Φ.4044/ 9365 /ΠΔΡ10/10 
ΓΕΝΘΚΗ Δ/ΝΗ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ  

Δ/ΝΗ ΠΕΥΩ 

ΓΡΑΦΕΘΟ ΚΕΡΑΘΩΝ 

                ζτ.:  8748/10, 8591/10, 6953/10, 

6930/10, 6333/10, 5324/10.  

 
 

Σατ. Δ/λζε : Λ. Μεζνγείσλ 239                 Προς : VODAFONE 
Σατ. Κφδ. : 15451 Ν. Φπρηθφ   Γ/λζε Σερλνινγίαο 
Πιεροθορίες : Α.Ξπλφο   Σκήκα Αλάπηπμεο Γηθηχνπ 
Σειέθφλο : 2103725719   Σδαβέιια 1-3  
Fax : 2103725770   152 31 ΥΑΛΑΝΓΡΙ  

κε ζπλ 1 αληίγξαθν ΜΠΔ 

 
 

ΘΕΜΑ : Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηαζκνχ Βάζεο Κεξαίαο Κηλεηήο 

Σειεθσλίαο ηεο εηαηξείαο VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Δ.Δ.Σ. επί πθηζηάκελνπ ππιψλα 

θσηηζκνχ ζηε ζέζε Ι. Υξπζνζηφκνπ 1  «Κσδ. 1005010 ΠΑΝΙΧΝΙΟ Ν. ΜΤΡΝΗ», ηνπ 

Γήκνπ Νέαο κχξλεο, Ννκαξρίαο Αζελψλ, Ννκνχ Αηηηθήο. 

 
 

O ΓΕΝΘΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ 

 
Έρνληαο ππφςε: 

1) Σν Ν. 1650/1986 “Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο” (ΦΔΚ 160Α/18-10-86), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3010/2002 “Δλαξκφληζε ηνπ Ν.1650/1986 κε ηηο νδεγίεο 97/11 Δ.Δ. θαη 

96/61 Δ.Δ., δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα θαη άιιεο 

δηαηάμεηο.”,  (ΦΔΚ 91Α/25-04-02) 

2) Σελ Η.Π. 15393/2332/2002 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε “Καηάηαμε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ 

έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν.1650/1986 κε ηηο νδεγίεο 

97/11 Δ.Δ. θαη 96/61 Δ.Δ. θ.α.”, (ΦΔΚ1022Β/05-08-02) 

3) Σελ Η.Π. 11014/703/Φ104 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε “Γηαδηθαζία Πξνθαηαξθηηθήο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιφγεζεο (Π.Π.Δ.Α.) θαη Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ 

(Δ.Π.Ο.) ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.1650/1986 (Α΄160) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 

ηνπ Ν.3010/2002 “Δλαξκφληζε ηνπ Ν.1650/1986 κε ηηο νδεγίεο 97/11 Δ.Δ. θαη 96/61 Δ.Δ., θαη 

άιιεο δηαηάμεηο.” (ΦΔΚ 91/Α).”, (ΦΔΚ 332/Β/20-03-2003) 

4) Σελ ΚΤΑ 69269/5387/90 “Καηάηαμε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο, πεξηερφκελν 

Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ), θαζνξηζκφο πεξηερνκέλνπ εηδηθψλ 

πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ (ΔΠΜ) θαη ινηπέο ζπλαθείο δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ην Ν.1650/1986”, 

(ΦΔΚ 678/Β/25-10-1990). 

5) Σελ ΚΤΑ 37111/2021/29-9-2003 “Καζνξηζκφο ηξφπνπ ελεκέξσζεο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ 

θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 1659/86 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 

3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3010/02”, (ΦΔΚ 1391/Β/29-09-03). 

6) Σελ ΚΤΑ 53571/3839/2000 “Μέηξα πξνθχιαμεο ηνπ θνηλνχ απφ ηελ ιεηηνπξγία θεξαηψλ 

εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ μεξά”, (ΦΔΚ 1105/Β/06-09-2000). 

7) Σν Ν. 3431/ΦΔΚ 13/3.2.2006 πεξί Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο,  άξζξν 31 

ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε θεξαηψλ. 

8) Σελ Δγθχθιην ηεο Γελ. Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο/ Γ/λζε ΔΑΡΘ κε Α.Π 119014/7.7.2006 γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Ν. 3431/2006.  
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9) Σελ ππ‟ αξ. ΤΠΔΥΧΓΔ/ΔΤΠΔ/νηθ.126880/2-3-2007 ΚΤΑ «πκπιήξσζε ηεο ππ‟ αξ. ΗΠ 

15393/2332/02 ΚΤΑ θαηάηαμεο ….» ΦΔΚ 435/Β/29-3-2007. 

10) Σελ ππ‟ αξ. ΤΠΔΥΧΓΔ/ΔΤΠΔ/νηθ.126884/5-3-2007 ΤΑ «Γηαδηθαζία Πεξηβαιινληηθήο 

Αδεηνδφηεζεο θαη Πεξηερφκελν Πεξηβαιινληηθψλ Μειεηψλ γηα ηηο Δγθαηαζηάζεηο Κεξαηψλ 

ηαζκψλ ζηελ Ξεξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 31, παξ. 18 ηνπ λ. 3431/2006» ΦΔΚ 435/Β/29-3-2007. 

11) Σελ ππ‟ αξ. 3527/7825 Απφθαζε ηνπ Γ. Γ. Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο «χζηαζε Γξαθείνπ άζθεζε 

αξκνδηφηεηαο γηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο εγθαηαζηάζεσλ θεξαηψλ ζηαζκψλ ζηελ μεξά». ΦΔΚ 

1301/Β/4-7-2008. 

12) Σελ απφ 7.2.2008 ππνβιεζείζα ζηελ Γ/λζε ΠΔ.ΥΧ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο αίηεζε ηεο εηαηξείαο 

VODAFONE κε ζπλεκκέλν θάθειν κειέηεο γηα ην έξγν ηνπ ζέκαηνο κε Α.Π Γ/λζεο ΠΔ.ΥΧ 

819/7.2.2008 θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά ηεο ίδηαο εηαηξείαο κε Α.Η.Π Γ/λζεο ΠΔ.ΥΧ 

Φ.4044/4332/16.6.2010. 

13) Σν ππ‟ αξ. πξση ΠΔ.ΥΧ Φ.4044/4332/Φ.ΠΔΡ10/10/29.6.2108 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο ΠΔ.ΥΧ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθε ε Πεξηβαιινληηθή Μειέηε ζηνπο αξκφδηνπο γηα 

γλσκνδφηεζε θνξείο. 

14) Σα ππ‟ αξ. Μ.η./411/3231/25.8.2010 (Α.Η.Π Γ/λζεο ΠΔ.ΥΧ Φ.4044/6953/16.9.2010) θαη 

Μ.η./411/739/5.3.2008 έγγξαθα, ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (ΔΔΑΔ) φηη δελ 

πθίζηαηαη ελδερφκελν έθζεζεο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ζε επίπεδα ειεθηξνκαγλεηηθήο 

αθηηλνβνιίαο άλσ ησλ νξίσλ αζθαινχο έθζεζεο φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ πξναλαθεξζείζα 

θείκελε λνκνζεζία επί ηεο κειέηεο Ραδηνεθπνκπψλ Κεξαίαο θαη Μηθξνθπκαηηθψλ Κεξαηψλ 

ζηαζκνχ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ιήςεο κέηξσλ πξνθχιαμεο ηνπ θνηλνχ ηεο εηαηξείαο 

VODAFONE-PANAFON AEET, θαη εθθξάδεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

ελ ιφγσ ζηαζκνχ. 

15) Σν γεγνλφο φηη παξήιζε άπξαθηε ε πξνζεζκία γηα ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Ρπζκηζηηθνχ 

ρεδίνπ θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Αζήλαο.  

16) Σν ππ‟ αξ. νηθ.1773/21.5.2010 έγγξαθν ηνπ Οξγαληζκνχ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη Πξνζηαζίαο 

Πεξηβάιινληνο Αζήλαο (ΟΡΑ) (Α.Π. Γ/λζεο ΠΔ.ΥΧ Φ.10/3904/2.6.2010).  

17) Σελ απφ 4.11.2010 ππεχζπλε δήισζε ηεο νθίαο Υαιθίδνπ ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν ζηαζκφο ηεο 

VODAFONE-PANAFON «ΠΑΝΙΧΝΙΟ Ν. ΜΤΡΝΗ (1005010)» βξίζθεηαη ζε πεξηνρή 

ραξαθηεξηζκέλε σο “Αζιεηηζκφο”, ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 520/Γ/88 (Α.Η.Π. Γ/λζεο ΠΔ.ΥΧ 

Φ.4044/8748/4.11.2010).  

18) Σελ ππ‟ αξ. 3820/14.9.2010 γλσκνδφηεζε ηεο Δθνξείαο Νεσηέξσλ Μλεκείσλ (Α.Η.Π Γ/λζεο 

ΠΔ.ΥΧ Φ.4044/8591/4.11.2010).  

19) Σελ ππ‟ αξ. 5447/7.7.2010 γλσκνδφηεζε ηεο 1
εο 

Δθνξείαο Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ (Α.Η.Π 

Γ/λζεο ΠΔ.ΥΧ Φ.4044/5324/15.7.2010). 

20) Σελ ππ‟ αξ. 6863/6.8.2010 γλσκνδφηεζε ηεο Β΄ ΔΠΚΑ (Α.Η.Π Γ/λζεο ΠΔ.ΥΧ 

Φ.4044/6333/24.8.2010).  

21) Σν ππ‟ αξ. 32112/10/25.8.2010 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο ηεο 

Ννκαξρίαο Αζελψλ κε ην νπνίν εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηεο (Α.Η.Π Γ/λζεο ΠΔ.ΥΧ 

4044/6930/16.9.2010). 

22) Σν γεγνλφο φηη παξήιζε άπξαθηε πξνζεζκία γηα ηηο γλσκνδνηήζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ Γήκνπ Νέαο κχξλεο.    

23) Σελ απφ 23/11/2010 ππεχζπλε δήισζε ηνπ θ. Παλαγηψηε αθειιαξηάδε.  

 

 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ 

 

Σελ Έγθξηζε ησλ θάησζη Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ θαη πεξηνξηζκψλ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ απνηειεί 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη βαξχλεη ηνλ θνξέα 

εθηέιεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ, γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηαζκνχ Βάζεο Κεξαίαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο ηεο 
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εηαηξείαο VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Δ.Δ.Σ. επί πθηζηάκελνπ ππιψλα θσηηζκνπ ζηε ζέζε Ι. 

Υξπζνζηφκνπ 1 «Κσδ. 1005010 ΠΑΝΙΧΝΙΟ Ν. ΜΤΡΝΗ», ζην Γήκν Νέαο κχξλεο, Ννκαξρίαο 

Αζελψλ, φπσο εκθαλίδεηαη ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα θιίκαθαο 1:200 ηεο Πεξηβαιινληηθήο Μειέηεο 

πνπ ζπλέηαμε ν ηέιηνο  Ν. εξέηεο κε αξ. Μεηξψνπ ΣΔΔ 77524 θαη ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα Απφθαζε.       

 

α) Είδος θαη κέγεζος δραζηερηόηεηας 

 

Πξφθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία βάζεο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο κε Κσδ. 1005010 – 

ΠΑΝΙΧΝΙΟ Ν. ΜΤΡΝΗ, επί πθηζηάκελνπ ππιψλα θσηηζκνχ, ζηελ νδφ Ι. Υξπζνζηφκνπ 19 (γήπεδν 

Παλησλίνπ) ζην Γήκν Νέαο κχξλεο, κε γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο θ=37
0
 56' 23" & ι=23

0
 42' 28", 

(Δ.Γ..Α ‟87), φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ΜΠΔ πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα απφθαζε, κε ηνπο φξνπο θαη 

ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη ζηελ απφθαζε απηή. 

 

Ο ζηαζκφο βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο είλαη εγθαηεζηεκέλνο εληφο ηδησηηθνχ ρψξνπ κηζζσκέλνπ απφ 

ηελ VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Δ.Δ.Σ. Σν νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν εληφο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ην 

γήπεδν Παλησλίνπ επί ηνπ νπνίνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ηαζκφο Βάζεο πεξηθιείεηαη απφ ηηο νδνχο: 

Υξπζνζηφκνπ, Αγίνπ Αλδξέα, Κνξαή & νθνχιε Θεκηζηνθιή. ε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 50 κ δελ 

ππάξρνπλ άιινη ζηαζκνί βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο πιελ ηνπ θηινμελνχκελνπ ζηαζκνχ βάζεο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο ηεο εηαηξείαο WIND ΔΛΛΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΟΝΙΔ ΑΔΒΔ ζχκθσλα θαη κε ηε 

γλσκνδφηεζε ηεο ΔΔΑΔ (14) ζρ. 

 

Η πεξηνρή εγθαηάζηαζεο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Υάξηε Ι.1 Υάξηεο Πξνζαλαηνιηζκνχ 1:50.000 θαη ζηνλ 

Υάξηε Ι.2 Υάξηεο Υξήζεσλ Γεο.  

Ο ζηαζκφο Βάζεο απνηειείηαη απφ: 

Ύυε Θζηώλ Αρηζκός 

θεραηώλ 

ύζηεκα ή 

σπερεζία 

στλόηεηα 

(MHz) 

Καηεσζσληηθόηεηα Μέγηζηο 

θέρδος 

θύρηοσ 

ιοβού 

(dbi) 

Θζτύς 

εηζόδοσ 

αλά 

θέροσζας 

(W) 

Οη θεξαίεο ηνπ ηαζκνχ 

Βάζεο ζα ηνπνζεηεζνχλ επί 

πθηζηάκελνπ ππιψλα 

θσηηζκνχ ηνπ γεπέδνπ. Σν 

ζπλνιηθφ χςνο ηνπ νπνίνπ 

απφ ηελ βάζε ηνπ είλαη 

45,30κ. (πεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ αιεμηθέξαπλνπ θαη ησλ 

πξνβνιέσλ θσηηζκνχ). 

 

3 
GSM 1800 Καηεπζπληηθέο  18 20 

UMTS 2100 Καηεπζπληηθέο  18,5 20 

Έσο5 

(m/w) 

κηθξνθπκαηηθή 

δεχμε (MW) 

23-38 GHz 

(εχξνο 

εθπνκπήο 

αλάινγα κε 

ηνλ ηχπν) 

Τπεξθαηεπζπληηθή Αποιαβή 

(dbi) 

0.063 W 

(κέγηζηε 

ηζρχο) 

37,1-44,3 

 ηηο θεξαίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ ζηαζκφ λα εμππεξεηεί ηηο ζπζθεπέο ησλ ζπλδξνκεηψλ (cells). 

 Σελ κεηαιιηθή θαηαζθεπή πάλσ ζηελ νπνία έρνπλ ηνπνζεηεζεί νη θεξαίεο (ηζηφο –ππιψλαο), κε 

ηηο αληίζηνηρεο ζηεξίμεηο ή ζεκειηψζεηο. 

 Σα κεραλήκαηα ππνζηήξημεο ησλ θεξαηψλ απηψλ, ηα νπνία έρνπλ ηνπνζεηεζεί εληφο 

πξνθαηαζθεπαζκέλνπ νηθίζθνπ. 

 Σπρφλ ππνζηεξηθηηθέο θαηαζθεπέο (ζέζε κεηξεηή ΓΔΗ, πεξίθξαμε θιπ).      

 

Η θαηαζθεπή ηνπ ηζηνχ έρεη ππνινγηζζεί ψζηε λα αληέρεη ζε αλέκνπο ηαρχηεηαο 200 ρικ/ψξα. 

Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πεξηγξάθνληαη ζηε παξάγξαθν 2 ηεο ΜΠΔ πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα 

απφθαζε. 
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β) Ορηαθές ηηκές εθποκπής ρσπαληηθώλ θορηίφλ, ζσγθεληρώζεφλ θαη ειεθηροκαγλεηηθώλ πεδίφλ  

ζύκθφλα κε ηελ ηζτύοσζα λοκοζεζία 

1) Με βάζε ηνλ Ν. 3431/ΦΔΚ 13/3.2.2006 πεξί Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο,  

άξζξν 31 ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε θεξαηψλ θαη επεηδή ζηελ ππνβιεζείζα κειέηε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζεψξεζε φηη ε απφζηαζε ηνπ ελ ιφγσ ζηαζκνχ βάζεο είλαη κηθξφηεξε ησλ 300 

κ απφ ηελ πεξίκεηξν θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, ζρνιείσλ, γεξνθνκείσλ 

θαη λνζνθνκείσλ ζα πξέπεη  ηα φξηα έθζεζεο ηνπ θνηλνχ λα κελ ππεξβαίλνπλ ην 60% ησλ ηηκψλ πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 2-4 ηεο ΚΤΑ 53571/3839 (ΦΔΚ1105/Β/6.9.2000). Έηζη ηα φξηα δελ ζα 

πξέπεη γηα ηελ ππθλφηεηα ηζρχνο λα ππεξβαίλνπλ ηηο ηηκέο:  

 2,7 W/m
2 

(γηα ζπρλφηεηα 900 MHz) 

 5,4 W/m
2 

(γηα ζπρλφηεηα 1.800 MHz) 

 6,0 W/m
2 

(γηα ζπρλφηεηα 2-300 GHz) 

 

2) ηεξεά απφβιεηα: ΚΤΑ 50910/2727 (ΦΔΚ 1909/Β/03) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 

ζηεξεψλ απνβιήησλ, Δζληθφο θαη Πεξηθεξεηαθφο ζρεδηαζκφο δηαρείξηζεο» Πεξηιακβάλεη θαη 

ηνλ αλαζεσξεκέλν Δπξσπατθφ Καηάινγν Απνβιήησλ (Δ.Κ.Α.) κε βάζε ηελ Απφθαζε 

2001/118/Δ.Κ.  

3) Δπηθίλδπλα απφβιεηα: ΚΤΑ Η.Π 13588/725/06 (ΦΔΚ 383/Β/28.3.2006) Μέηξα φξνη θαη 

πεξηνξηζκνί γηα ηελ δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ  απνβιήησλ. Δλδεηθηηθφο θαηάινγνο επηθηλδχλσλ 

απνβιήησλ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Δ.Κ.Α.  

4) Σν Ν. 2939/2001 „πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ 

πξντφλησλ..‟(ΦΔΚ 179/Α/6-8-2001) 

5) Να ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ θαη 

ζθφλεο απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ ρσκαηνπξγηθψλ – δνκηθψλ κεραλεκάησλ ζηελ θάζε 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

 

γ) Εηδηθές ορηαθές ηηκές ζηάζκες ζορύβοσ θαη δολήζεφλ  
 

γ1) θάζε θαηαζθεπήο: 

Σα φξηα ζνξχβνπ ησλ κεραλεκάησλ νξίδνληαη ζηηο 

•    ΚΤΑ 56206/1613/86,ΦΔΚ 570/Β/1986 

•    ΚΤΑ 2640/270 ΦΔΚ 689/Β/87 

•    ΚΤΑ 69001/1921/88, ΦΔΚ 751/Β/ 18.10.1988 

•    ΚΤΑ 765/91, ΦΔΚ 818,21.2.1991  

 

γ2) θάζε ιεηηνπξγίαο: 

Ο εθπεκπφκελνο ζφξπβνο απφ ην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ζηα φξηα ηεο εγθαηάζηαζεο λα κελ 

ππεξβαίλεη ηα 50 dB(Α) ζχκθσλα κε ην ΠΓ 1180/81. 

 

δ) Σετληθά έργα, όροη θαη περηορηζκοί ποσ επηβάιιεηαη λα εθαρκοζζούλ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηες 

ρύπαλζες ή γεληθόηερα ηες σποβάζκηζες ηες περηοτής  

 

1. Οη παξαθάησ φξνη είλαη ππνρξεσηηθνί θαη αθνξνχλ ζηελ εηαηξεία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ 

Α.Δ.Δ.Σ.  

2. Ιζρχεη ε ηήξεζε ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνηείλνληαη 

ζηελ Μειέηε πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα απφθαζε, εθ‟ φζνλ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα 

παξαθάησ. 

3. Η εηαηξεία ππνρξενχηαη λα έρεη δηαξθψο αλαξηεκέλε, θνληά ζηε βάζε ηεο, επαλάγλσζηε 

αλεμίηειε πηλαθίδα, ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ε επσλπκία ηνπ Καηφρνπ ηεο Καηαζθεπήο, ν 

αξηζκφο εγγξαθήο ηεο Καηαζθεπήο Κεξαίαο, θαη ν αξηζκφο ζέζεο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

άδεηα ηνπ θαηφρνπ.  
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4. Με κέξηκλα ηεο εηαηξείαο λα απνθιεηζηεί ε δπλαηφηεηα αλαξξίρεζεο ηνπ θνηλνχ ζηνλ ηζηφ 

αλάξηεζεο θαη ζηήξημεο ηεο θεξαηνδηάηαμεο ησλ ελ ιφγσ εηαηξεηψλ.  

5. Να ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια ερνκνλσηηθά κέζα. 

6. Η ηζνδχλακε ππθλφηεηα ηζρχνο επηπέδνπ θχκαηνο ζηνπο πξνζπειάζηκνπο απφ ην θνηλφ ρψξνπο 

πιεζίνλ ηεο εγθαηάζηαζεο λα κε μεπεξλά ηα φξηα ηεο παξαγξάθνπ β1. 

7. Καηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζεο λα εθηειείηαη ζεηξά κεηξήζεσλ αλά εμάκελν γηα ηελ 

δηαπίζησζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηα φξηα ηεο παξαγξάθνπ β1, απφ ηνλ θνξέα πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. Οη κεηξήζεηο ζα γίλνληαη ζηηο θύρηες θαηεσζύλζεης ησλ ινβψλ 

αθηηλνβνιίαο ησλ θεξαηψλ φπνπ είλαη θαη ε κέγηζηε ηζρχο ηνπο θαη ζην άκεζα πιεζηέζηεξν 

ζεκείν πνπ ππάξρεη θνηλφ (πρ. ην απέλαληη απφ ηελ θεξαία ζπίηη, γξαθείν, θιπ), ζα 

θαηαγξάθεηαη ε 6ιεπηε κέζε ελεξγφο ηηκή θαη ε κέγηζηε θαηαγεγξακκέλε ελεξγφ ηηκή ζην 

ζπγθεθξηκέλν 6ιεπην,  ζε επξεία πεξηνρή ζπρλνηήησλ (100 KHz έσο 3 GHz).  Σα απνηειέζκαηα 

ηεο κέηξεζεο θαη ε ζπλνιηθή ειεθηξνκαγλεηηθή επηβάξπλζε, λα θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθφ 

βηβιίν πνπ ζα βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν ηεο εγθαηάζηαζεο θαη λα ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα 

ππεξεζία θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηελ αλαλέσζε ηεο παξνχζεο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο 

έληαζεο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ ππνβάζξνπ ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

8. Σα ζηεξεά απφβιεηα λα δηαηίζεληαη ζε θαηάιιειν πξνο ηνχην αδεηνδνηεκέλν θνξέα ζχκθσλα 

κε ηελ β2 ζρεηηθή ΚΤΑ (ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο πνπ απνξξίπηεηαη ιφγσ βιάβεο ή αιιαγήο 

ηερλνινγίαο ελδεηθηηθά) ή ζε εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2939/2001. 

9. Σα επηθίλδπλα απφβιεηα λα δηαηίζεληαη ζε θαηάιιειν πξνο ηνχην αδεηνδνηεκέλν θνξέα 

ζχκθσλα κε ηελ β3 ζρεηηθή ΚΤΑ (απνξξηπηφκελν πιηθφ πνπ πεξηέρεη πδξάξγπξν -

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ, μεξέο ειεθηξηθέο ζηήιεο πδξαξγχξνπ, 

ζπζζσξεπηέο κνιχβδνπ (Pb) ή Νηθειίνπ- Καδκίνπ (Ni-Cd) - θαζψο θαη ειεθηξνιχηεο απφ 

ειεθηξηθά ζηνηρεία ή ζπζζσξεπηέο) ή ζε πεξίπησζε πνπ ηα επηθίλδπλα απφβιεηα ππάγνληαη 

ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 2939/2001 θαη ησλ θαηά πεξίπησζε θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ 

έρνπλ εθδνζεί ή εθδίδνληαη θαη‟ εμνπζηνδφηεζή ηνπ, ζε εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ απηψλ θαηά ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο. 

10. Να ιεθζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο κέηξα ππξαζθάιεηαο / 

ππξνπξνζηαζίαο.  

11. Να ηνπνζεηεζεί (αλ δελ ππάξρεη) αιεμηθέξαπλν γηα ηελ αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ηεο 

εγθαηάζηαζεο. 

12. Ο ρψξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ απαξαίηεησλ κεραλεκάησλ λα 

δηακνξθσζεί θαηάιιεια ψζηε λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη θαηαζθεπήο ηεο 

εηαηξείαο θαζψο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο ΓΔΗ. 

13. Να ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ αζθαιή ζπκπεξηθνξά ηνπ ηζηνχ θαη ηνπ πξνζαξηεκέλνπ ζε απηφλ 

εμνπιηζκνχ ζε πςειέο ηαρχηεηεο αλέκνπ. 

14. Να ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ αηζζεηηθή ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηελ θαιχηεξε δπλαηή έληαμε ηεο 

ζην πεξηβάιινλ.  

15. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ηεο εγθαηάζηαζεο δελ επηζπκεί ή δελ 

δχλαηαη λα ζπλερίζεη  ηελ λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπ κηθξνθπκαηηθνχ ζηαζκνχ βάζεο, είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηνλ ρψξν θαη λα απνκαθξχλεη ηελ θεξαία εληφο εμακήλνπ, 

εθηφο αλ ππάξρεη εηδηθφο δηαθαλνληζκφο κε ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ρψξνπ γηα ηελ ηαρχηεξε 

απνθαηάζηαζε ηνπ.      

16. Γηα ηελ ιήςε κέηξσλ πξνθχιαμεο ηνπ θνηλνχ απαγνξεχεηαη ε πξφζβαζε ζηελ νξνθή ηεο 

απφιεμεο ηνπ θηηξίνπ ζχκθσλα θαη κε ηελ γλσκάηεπζε ηεο ΔΔΑΔ. 

 

 

ε)  Περηβάιιολ Περηοτής - Εσαίζζεηα ηοητεία ηοσ - Εηδηθά Προζηαηεσόκελες  Ζώλες. 
χκθσλα κε ην (17) ζρ. Δληάζζεηαη ζε Πεξηνρή «Αζιεηηζκφο», ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 520/Γ/88 (Α.Η.Π. 

Γ/λζεο ΠΔ.ΥΧ Φ.4044/8748/4.11.2010).   
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ζη)      Υροληθό Δηάζηεκα Θζτύος ηφλ Περηβαιιοληηθώλ Όρφλ 
Οη αλσηέξσ αλαθεξφκελνη Πεξηβαιινληηθνί Όξνη ηζρχνπλ κέρξη 30.12.2015 θαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη: 

 Θα ηεξείηαη επαθξηβψο ην πεξηερφκελν ηεο ζρεηηθήο ΜΠΔ πνπ ζπλνδεχεη ηελ 

παξνχζα απφθαζε θαζψο θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν (δ) ηεο παξνχζαο. 

 Γελ ζα πξνθχςνπλ επηθπιάμεηο απφ ηνπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο θαηά ηε δηάξθεηα 

πινπνίεζεο - ιεηηνπξγίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (Πνιενδνκία, ΔΠΑΔ, ΔΔΣΣ, ΔΔΑΔ θιπ). 

 

Η παξνχζα απφθαζε δελ αλαηξεί δηαηάμεηο (πεξί ηδξχζεσο, ιεηηνπξγίαο, ρξήζεσλ γεο θιπ) πνπ 

ελδερφκελα δελ επηηξέπνπλ ηελ αδεηνδφηεζε ηεο ππφςε δξαζηεξηφηεηαο θαη δε λνκηκνπνηεί ηε ρξήζε 

ηνπ ρψξνπ απφ πνιενδνκηθή άπνςε. 

 

δ)         Δηαζεζηκόηεηα ηες Μειέηες - Απόθαζες: 
Η παξνχζα Απφθαζε θαζψο θαη ε ζρεηηθή ΜΠΔ ζα πξέπεη ζε θάζε έιεγρν λα βξίζθνληαη ζηελ έδξα 

ηνπ θνξέα εθηέιεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη λα επηδεηθλχνληαη ζε θάζε αξκφδην ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία. 

 

ε)     Άρζε Θζτύος ηες Παρούζες Απόθαζες 
Δίλαη δπλαηφλ λα γίλεη εάλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ή ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ πξνθχςεη φηη 

δελ πξνζηαηεχεηαη επαξθψο ην πεξηβάιινλ. ηελ πεξίπησζε απηή κπνξνχλ λα 

επηβιεζνχλ πξφζζεηνη Πεξηβαιινληηθνί Όξνη, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

 

Η κε ηήξεζε φξσλ ηεο παξνχζεο Απφθαζεο ζπλεπάγεηαη πέξαλ ησλ λνκίκσλ θπξψζεσλ ηελ 

επηβνιή δηνηθεηηθψλ (πξφζηηκν) θαη πνηληθψλ θπξψζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν. 1650/86 φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (Ν. 3010/02). 

 

ζ)    Έιεγτος Σήρεζες θαη Εθαρκογής ηφλ Περηβαιιοληηθώλ Όρφλ 
Ο έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηεο παξνχζεο Απφθαζεο γίλεηαη 

απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ππεξεζίεο ζην άξζξν 6 ηνπ Ν. 1650/86. 

 

η) Η παξνχζα Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ δελ απαιιάζζεη ηνλ θνξέα 

ηνπ έξγνπ απφ ηελ ππνρξέσζε εθνδηαζκνχ θαη κε άιιεο άδεηεο - εγθξίζεηο φπνπ απφ ηελ 

ζρεηηθή λνκνζεζία πξνθχπηεη αληίζηνηρε ππνρξέσζε. 

 

Σν Ννκαξρηαθφ πκβνχιην ζην νπνίν θνηλνπνηείηαη ε παξνχζα, ππνρξενχηαη ζηε δεκνζηνπνίεζε  ηεο, 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΚΤΑ Η.Π 37111/2021/2003. Σα έμνδα δεκνζηνπνίεζεο βαξαίλνπλ 

ηελ VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ  AETT.  

Καηά ηεο απφθαζεο απηήο κπνξεί λα γίλεη πξνζθπγή ζηνλ ΤΠ.ΠΔ.KA εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ 

ηε ιήςε ηεο.  

 

 
Ο ΓΕΝΘΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ 
                                                                                          
 

 

                                                                                                                                                                                     ΗΛΘΑ ΛΘΑΚΟΠΟΤΛΟ 
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ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ: 

 

1. Ν.Α. Αζελψλ, 

      Γ/λζε Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλείνπ 4, Σ.Κ. 10433 Αζήλα 

 

2. Ννκαξρηαθφ πκβνχιην Αζελψλ 

πγγξνχ 15, Σ.Κ. 11743 Αζήλα 

 

3. Ο.Ρ..Α. 

Παλφξκνπ 2 , Σ.Κ. 11523 Αζήλα 
 

4. Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο 

Σ.Θ. 60092, Σ.Κ. 15310 Αγ. Παξαζθεπή 

 

5. Δζληθή  Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ   

Λεσθ. Κεθηζίαο 60, Σ.Κ. 15125 Μαξνχζη 

 

6. Γεκνηηθφ πκβνχιην Γήκνπ Νέαο κχξλεο 

Δι. Βεληδέινπ 14, Σ.Κ. 171 21 Ν. κχξλε.  

 

6. Δθνξεία Νενηέξσλ Μλεκείσλ  

Λπζίνπ & Κιεςχδξαο 1,  Σ.Κ. 10555 Αζήλα 

 

7. 1
ε
 Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ  

Παλφο 16, Σ.Κ. 10555 Αζήλα 

 

8. Β‟ ΔΠΚΑ  

πγγξνχ 98-100, Σ.Κ. 10563 Αζήλα 

 

9. ΠΡΑΞΙΛΛΑ Α. Δ.,  Σκήκα Πεξηβ. Μειεηψλ,  

      Καξπελεζηψηε 62, ΣΚ 11524 Ν. Φηινζέε 

 

 

Εζφηερηθή Δηαλοκή  

1. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

2. Υξνλ. Αξρείν 

3. Α. Ξπλφο 
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