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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΣΗΛΥΑ   15519

Ημερομηνία:  10.02.2016 

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209) και την ΚΥΑ υπ’ αριθ. οικ. 174610/1-9-2014 (ΦΕΚ 2498/Β΄/19-9-2014)
 

 

   Με την παρούσα Δήλωση ο φορέας λειτουργίας του έργου («Κάτοχος» της άδειας) δεσμεύεται για την εφαρμογή κατά τη διάρκεια κατασκευής και τήρηση κατά τη διάρκεια λειτουργίας όλων των

προβλεπόμενων στην ΚΥΑ Aριθμ.  174610/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ “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 Υ.Α. 1958/2012 (Β' 21), όπως εκάστοτε ισχύει” (ΦΕΚ 2498/Β/19-9-2014).  

Γενικά Στοιχεία Αιτούντος 

Εκπροσώπηση 

Αίτηση/Άδεια στην οποία αφορά η Δήλωση
Αρ. Πρωτ. ΣΗΛΥΑ: 15518  10.02.2016

Άδεια:

Επωνυμία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών

Έδρα Τζαβέλα 1-3

ΑΦΜ 094349850

ΑΡΜΑΕ 26089/06/Β/92/01

Αριθμός Γενικής Άδειας 92-001

Τεχνικός Υπεύθυνος Υπάλληλος για Πληροφορίες

Όνομα ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΖΩΧΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Θέση ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ LICENSING SUPPORT

Τηλέφωνο 210-6702000 2160006149

Fax 210-6703156 2160006250

E-mail AZochios@victus.gr



 -2-

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Προσδιορισμός Θέσης 

 

Το εν λόγω έργο αφορά σε Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας που εμπίπτει στα έργα και δραστηριότητες με α/α 6 της Κατηγορίας Β, της 12ης Ομάδας («Ειδικά έργα και δραστηριότητες») του

Παραρτήματος ΧΙΙ της ΚΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄21) «Σταθμοί Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας», όπως ισχύει . 

Για το εν λόγω έργο ισχύουν σωρευτικά τα ακόλουθα: (α) δεν θεμελιώνεται επί εδάφους περιοχής Natura, (β) δεν περιλαμβάνει συνοδά έργα οδοποιίας και (γ) περιλαμβάνει λιγότερα από 30 άκρα

μικροκυματικών ζεύξεων. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 εδ. Ι, περ. I.2 της ΚΥΑ Aριθμ. 174610/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ αν ο ΣΒΚΑΣΤ βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από το όριο γηπέδων που υπάρχουν κτιριακές εγκαταστάσεις

ευαίσθητων αποδεκτών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία) θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα όρια έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, σύμφωνα με τα άρθρο 30

παρ. 17 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄82), όπως εκάστοτε ισχύουν. Τα όρια αυτά απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 24 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ Β΄1105), όπως εκάστοτε

ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή, με τη δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ που υποβάλλει ο φορέας του έργου στην ΕΕΤΤ συνυποβάλλει Μελέτη Εκτίμησης και Αξιολόγησης της έντασης του Ηλεκτρομαγνητικού Υποβάθρου σε

απόσταση 300 μέτρων περιμετρικά του Σταθμού συνοδευόμενης από τον σχετικό χάρτη ευαίσθητων χρήσεων γης. 

Αριθμός Θέσης 1002882

Θέση ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2

Γεωγρ. Πλάτος
39° 41' 46'' ΕΓΣΑ-87

39° 41' 55'' WGS-84 (προσέγγιση)

Γεωγρ. Μήκος
22° 14' 47''  ΕΓΣΑ 87

22° 14' 53'' WGS 84 (προσέγγιση)

Υψόμετρο Εδάφους (m) 519.3

Διεύθυνση Θέσης (Οδός, αριθμός, Τ.Κ., Περιοχή)

/Τοπωνύμιο /Περιγραφή Θέσης

ΥΨΩΜΑ "ΣΙΔΗΡΟΠΑΛΟΥΚΟΝ" ΔΗΜ.ΔΙΑΜ. ΔΑΜΑΣΙΟΥ

Δήμος Τυρνάβου

Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

Α.1 Για το Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας έχει συνταχθεί μελέτη ραδιοεκπομπών κεραιών σύμφωνα με την ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ

Β΄1105).

Ναι

Α.2 Ο ΣΒΚΑΣΤ βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από το όριο γηπέδων που υπάρχουν κτιριακές εγκαταστάσεις ευαίσθητων

αποδεκτών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία).

Όχι
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Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. XII.1 της ΚΥΑ Aριθμ. 174610/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ σε περίπτωση που ο ΣΒΚΑΣΤ διαθέτει ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (για την εγκατάσταση του οποίου απαιτείται σχετική απόφαση εξαίρεσης από

την υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την ΡΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2773/1999 (Α' 286), και το άρθρο 22 της ΥΑ 17951/2000, Β' 1498): i) για υπέργεια δεξαμενή καυσίμου,

στεγασμένη εντός οικίσκου (container), θα πρέπει το δάπεδο του οικίσκου να είναι στεγανό, ii) για υπέργεια δεξαμενή καυσίμου, εκτός οικίσκου (container), θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη εντός κατάλληλης λεκάνης

ασφαλείας, ο ενεργός όγκος της οποίας πρέπει να είναι ίσος με τον όγκο της δεξαμενής καυσίμου, iii) για υπόγεια δεξαμενή καυσίμου, θα πρέπει να τοποθετείται εντός στεγανού χώρου, ώστε σε περίπτωση σταδιακής

διαρροής ή ολικής διάρρηξης των τοιχωμάτων της δεξαμενής, τα περιεχόμενα καύσιμα να μην διαφύγουν στο περιβάλλον της περιοχής.  Στην ανωτέρω περίπτωση, με την δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ που υποβάλλει ο

φορέας του έργου στην ΕΕΤΤ συνυποβάλλει την σχετική Απόφαση εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την ΡΑΕ για εφεδρικούς σταθμούς Η/Ζ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. ΙΙ της ΚΥΑ Aριθμ. 174610/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ σε περίπτωση που ο ΣΒΚΑΣΤ εγκαθίσταται εντός εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας, θα πρέπει : α) στις

αιτήσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της εν λόγω ΚΥΑ να περιλαμβάνονται τα προβλεπόμενα από την ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ Β΄1077) και να ακολουθούνται οι διατάξεις της. Σημειώνεται ότι η

χορηγούμενη από την ΕΕΤΤ Άδεια Κατασκευής Κεραίας δεν αποτελεί έγκριση επέμβασης σε έκταση που εμπίπτει στη δασική νομοθεσία  και ισχύει αποκλειστικά και μόνο υπό την αίρεση της έκδοσης αρμοδίως

απόφασης έγκρισης επέμβασης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.998/1979 ως ισχύει, ιδίως μετά την τροποποίησή του με το Ν. 4280/2014 “Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη

οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ A 159/08-08-2014), και της Εγκυκλίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθ. πρωτ. 147932/15-12-2015 (ΑΔΑ: 6ΥΟΘ4653Π8-ΟΟΥ).

Αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που αποκλείουν τη δυνατότητα έγκρισης επέμβασης, ο Κάτοχος της Άδειας οφείλει να ενημερώνει άμεσα την ΕΕΤΤ σχετικά. Επιπλέον, σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του

άρθρου 2 της ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ Β΄1077) 1. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Α και Β κατηγορίας της υπουργικής απόφασης 1958/12 (ΦΕΚ 21/Β΄/13.01.2012), ο φορέας του έργου

ή της δραστηριότητας μαζί με τη Μ.Π.Ε. και ως συνημμένα στοιχεία σ’ αυτήν ή με τη δήλωση του για υπαγωγή σε Π.Π.Δ., (και μέχρι να εκδοθούν οι κατά περίπτωση Π.Π.Δ. με την αίτηση υποβολής της περιβαλλοντικής

έκθεσης) θα πρέπει να συνυποβάλει και τα ακόλουθα: α) την πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης (καθώς και την τελεσιδικία της) όπου αυτή απαιτείται, με βάση τις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας. Ειδικότερα,

σε περιπτώσεις που απαιτείται τελεσιδικία, αυτή δύναται να προσκομίζεται με την αίτηση του φορέα για τον καθορισμό του ανταλλάγματος χρήσης. β) σε περιπτώσεις έργων ή δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν σε

δημόσιες δασικές εκτάσεις: βεβαίωση από την κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου καθώς και από την οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης για τη μη ύπαρξη άλλων διαθέσιμων εκτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 45, παραγρ.

3 του Ν. 998/79. 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. ΙΙ της ΚΥΑ Aριθμ. 174610/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ σε περίπτωση που ο ΣΒΚΑΣΤ εγκαθίσταται σε εκτάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α΄153), όπως εκάστοτε ισχύουν, θα

πρέπει να τηρούνται τυχόν μέτρα, όροι και περιορισμοί, προκειμένου να προσαρμόζονται οι Σταθμοί Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας στις απαιτήσεις των εκάστοτε αρμόδιων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών. Στην περίπτωση

αυτή, στις αιτήσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της ΚΥΑ Aριθμ. 174610/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ, θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι εγκρίσεις από τις αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες. 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. ΙΙΙ της ΚΥΑ Aριθμ. 174610/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ σε περίπτωση που ο ΣΒΚΑΣΤ εγκαθίσταται επί κτιρίου εντός του Δικτύου NATURA 2000, τότε ακολουθείται η διαδικασία ειδικής οικολογικής

αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 10 του Ν. 4014/2011. Στην άδεια εγκατάστασης, εκτός των προαναφερομένων ΠΠΔ της παρούσας απόφασης, ενσωματώνονται και οι πρόσθετοι όροι που αναφέρονται στη

σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη (παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4014/2011). Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 10 του Ν. 4014/2012, τα έργα και δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε περιοχές που βρίσκονται

εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως ή εντός ορίων οικισμών νομίμως προϋφιστάμενων του 1923 ή εντός ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους ή σε οργανωμένους υποδοχείς παραγωγικών

δραστηριοτήτων όπως ήδη χωροθετημένες βιομηχανικές περιοχές και ζώνες ή βιοτεχνικές περιοχές και πάρκα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εξαιρούνται από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου.

A.3 Ο ΣΒΚΑΣΤ διαθέτει ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (για την εγκατάσταση του οποίου απαιτείται σχετική απόφαση εξαίρεσης από την υποχρέωση

λήψης Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την ΡΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2773/1999 ΦΕΚ Α΄286, και το άρθρο 22 της ΥΑ

17951/2000, ΦΕΚ Β΄1498)

Ναι

Α.4 Ο ΣΒΚΑΣΤ εγκαθίσταται εντός εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας. Ναι

Α.5 O ΣΒΚΑΣΤ εγκαθίσταται σε εκτάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α΄153), όπως εκάστοτε ισχύουν. Όχι

Α.6 Ο ΣΒΚΑΣΤ εγκαθίσταται εντός του Δικτύου NATURA 2000 και επί κτιρίου. Όχι
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Έγγραφα 

Σχόλια 
 

 

        

Αριθμός Τύπος Αρμοδιότητας Έγγραφο Ημερομηνία

248733 Δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ και

Συνοδευτικά Έγγραφα

ΕΕΤΤ Συνοδευτικά Έγγραφα ΠΠΔ

Δήλωση ΠΠΔ Αρχείο Αίτησης


