
 

 

 

 

 

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
  



Το υπό μελέτη έργο αφορά στο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Σ.Β.Κ.Τ.) με κωδική 

ονομασία θέσης «ΣΚΙΑΘΟΣ 1000281» στη θέση «Πλάγια», Νήσος Σκιάθος, Δήμος Σκιάθου, 

Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων και διοικητικά υπάγεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση  

Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.  

Οι γεωδαιτικές συντεταγμένες του ιστού  παρουσιάζονται  στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 1: Συντεταγμένες μεταλλικού ιστού. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ φ/χ λ/y 

ΕΓΣΑ ‘87 390 09’51’’/ 453738.354 230 27’52’’/ 4335132.543 

WGS84 390 10’00’’ 230 27’58’’ 

 

Οι συντεταγμένες του οικοπέδου παρουσιάζονται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα που 

επισυνάπτεται με την παρούσα Μ.Π.Ε. και στον Πίνακα  που ακολουθεί: 

Πίνακας 2: Συντεταγμένες οικοπέδου χωροθέτησης Σ.Β.Κ.Τ. σε ΕΓΣΑ ΄87. 

Κορυφή ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ 

Α 453752.57 4335145.65 

Β 453752.46 4335146.34 

Γ 453730.96 4335147.25 

Δ 453727.40 4335120.43 

Ε 453741.22 4335119.16 

Ζ 453745.07 4335123.56 

Η 453749.50 4335122.27 

 

Ο υπό μελέτη σταθμός είναι εγκατεστημένος σε οικόπεδο 570.00m2  και αποτελείται από 

τα κάτωθι έργα: 

-Ένα (1) μεταλλικό ιστό στήριξης των κεραιοδιατάξεων 40.70μ. (συμπεριλαμβανομένου του 

αλεξικέραυνου). 

- Ένα χτιστό  οικίσκο στέγασης των μηχανημάτων διαστάσεων 6.45μ. x 5.40μ. x 4.70μ. 

(ύψος).   

-Κεραίες κινητής τηλεφωνίας: Είκοσι μια (21) κεραίες (17 panel + 4 parabolic) που 

εκπέμπουν στα 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz και 2600MHz. Έως 29 

μικροκυματικές. 2 κεραίες (1 ASTRA FM και 1 OK FM). 

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

του σταθμού 

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

 



ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 

Ο Σταθμός Βάσης  απέχει: 

 1.2 km περίπου από τον οικισμό της Σκιάθου 

Το υψόμετρο της θέσης του έργου είναι +327.23m. Η χωροθέτηση του Σ.Β.Κ.Τ. 

πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη την κάλυψη των αναγκαίων προϋποθέσεων που 

θέτει η εταιρεία όσον αφορά τη διασύνδεση με άλλους σταθμούς τηλεφωνίας, την τεχνική 

καταλληλότητα, την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων σε επίπεδο εδάφους, αλλά και 

περιβαλλοντικά κριτήρια. 

 

Σχήμα 1: Απόσπασμα Google Earth όπου αποτυπώνεται η θέση του έργου. 
 
Η περιοχή έδρασης του Σ.Β.Κ.Τ. πληροί όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την 

Ελληνική Νομοθεσία. Στη γύρω περιοχή δεν υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι.  

Σύμφωνα με το Χάρτη Χρήσεων Γης που επισυνάπτεται στην παρούσα ΜΠΕ και τη Μελέτη 

του Η/Μ υποβάθρου, στην ευρύτερη περιοχή του υπό μελέτη Σ.Β.Κ.Τ. δεν εντοπίζονται 

ευαίσθητες χρήσεις. Στο Χάρτη Επιπτώσεων παρουσιάζεται ο Δείκτης Έκθεσης Πηγών 

Πολλαπλών Συχνοτήτων – ΔΕΠΠΣ -σε διάφορες θέσεις - ο οποίος βρέθηκε κάτω από τα 

προβλεπόμενα όρια. 

Η πρόσβαση στη θέση εγκατάστασης του σταθμού εξασφαλίζεται από υφιστάμενο δρόμο. 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της κατάταξης των έργων και δραστηριοτήτων, ήτοι  την Υ.Α. οικ. 

2307 (ΦΕΚ: 439/Β/14-02-2018) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 



ΦΕΚ: 2471/Β/10-08-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 

κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 

4014/21.9.2011(Α’ 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 

1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης, και 12ης Ομάδων, το υπό μελέτη έργο 

κατατάσσεται στην 12η Ομάδα ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ και στον κωδικό α/α 6 

«Σταθμοί βάσης κινητής και ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας» στην Κατηγορία Β και 

υπόκειται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις. Ωστόσο σύμφωνα με το άρθρο 1 

παρ. 5 του Ν. 4014 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011)  το υπό μελέτη έργο κατατάσσεται στην 12η 

Ομάδα ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ και στον κωδικό α/α 3 «Κέντρα εκπομπής – 

Αναμεταδότες τηλεόρασης ή ραδιοφώνου» στην Κατηγορία Α της Δεύτερης 

Υποκατηγορίας 2 (Α2), όπου κατατάσσονται τα έργα του ανωτέρω α/α όταν EIRP 

(Συνολική Ενεργός Ακτινοβολούμενη Ισχύς) είναι  ≤ 100 KW.  

Επίσης ο υπό μελέτη Κ.Σ.Κ.Τ. δεν εμπίπτει εντός προστατευόμενης περιοχής του 

Ευρωπαϊκού Οικολογικού δικτύου Natura 2000 (οδηγία 92/43/ΕΟΚ). 

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε σύμφωνα με τα κάτωθι: 

- το Νόμο 2801/2000 (Φ.Ε.Κ. 44Α/03-03-2000), άρθρο 1, «Ρυθμίσεις θεμάτων 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις». 

- την Κ.Υ.Α. 53571/3839/2000 (Φ.Ε.Κ. 1105Β/06-09-2000) «Μέτρα προφύλαξης του κοινού 

από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη στεριά». 

- το Νόμο 3431/2006 (Φ.Ε.Κ. 13Α/03-02-2006) «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 24 του Νόμου 3534/2007 (Φ.Ε.Κ. 40Α/ 23-

02-2007) «Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους 

Ελληνικούς Αερολιμένες και άλλες διατάξεις» και το Άρθρο 29 του Νόμου 4053/2012 

(Φ.Ε.Κ. 44Α / 07-03-2012) «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις». 

- την Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.126884 (Φ.Ε.Κ. 435Β/29-03-2007) «Διαδικασία 

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Περιεχόμενο Περιβαλλοντικών Μελετών για τις 

Εγκαταστάσεις Κεραιών Σταθμών στη Ξηρά, σύμφωνα με το Άρθρο 31, παρ. 18 του Νόμου 

3431/2006 (Φ.Ε.Κ. 13Α/25-04-2006)». 

- το Νόμο 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και 

Δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 

ισοζυγίο και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως αυτός 

ισχύει. 



- το Νόμο 4070/2012 (Φ.Ε.Κ. 82Α/10-04-2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 

Μεταφορών, Δημόσιων Έργων και άλλες διατάξεις». 

- το Νόμο 4053/2012 (Φ.Ε.Κ. 44Α/07-03-2012) «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής 

αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις». 

- την Απόφαση 1958 (ΦΕΚ 21/Β/13-01-12) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21-

09-2011 (ΦΕΚ Α΄209/2011)». 

- Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. οικ. 170225/20-1-2014 (ΦΕΚ 135/Β/27-1-2014). 

- Υ. Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (Φ.Ε.Κ. 2471/Β/10-08-2016). 

-   Υ.Α. οικ. 2307 (ΦΕΚ: 439/Β/14-02-2018)  

- Νόμος 4635/2019 (ΦΕΚ 167Α/30-10-2019). 

 

 

  



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Ο υπό μελέτη Σ.Β.Κ.Τ. αποτελεί υφιστάμενο σταθμό και συνεπώς οι επιπτώσεις που 

εξετάζονται στην παρούσα μελέτη αφορούν στη Φάση Λειτουργίας.  

Μορφολογικά – Τοπιολογικά Χαρακτηριστικά -Έδαφος 

Το έργο είναι υφιστάμενο και έχει ήδη ενσωματωθεί στο τοπίο της περιοχής. Τα ανωτέρω 

ισχύουν και για τις επιπτώσεις στο έδαφος.  

Φυσικό Περιβάλλον 

Αναφορικά με τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, αυτές είναι αμελητέες, 

καθώς ο σταθμός δεν απαιτεί ανθρώπινη παρουσία, πέραν των προγραμματισμένων 

συντηρήσεων αυτού και κατά τις οποίες δεν δύναται να επηρεάσουν τη πανίδα της 

περιοχής λόγω της μικρής χρονικής διάρκειας που λαμβάνει χώρα η εκάστοτε συντήρηση. 

Χρήσεις Γης 

Όσον αφορά τις χρήσεις γης, το οικόπεδο στο οποίο χωροθετείται ο Σ.Β.Κ.Τ. έχει έκταση 

570.00m2. Η αδειοδότηση του έργου δεν σχετίζεται με νέα κατάληψη γης. 

Δομημένο Περιβάλλον 

Η λειτουργία του Σ.Β.Κ.Τ. δεν δύναται να προκαλέσει αλλαγή στο δομημένο περιβάλλον 

προς την αρνητική κατεύθυνση, αντιθέτως η φύση του έργου συμβάλλει στη βελτίωση των 

παρεχόμενων επικοινωνιών στο τομέα των τηλεπικοινωνιών. Συνεργιστικά το έργο 

συμβάλλει και στην προώθηση του τουρισμού στην περιοχή, καθώς με τη λειτουργία του 

σταθμού οι συνδιαλέξεις πέραν των κατοίκων όσο και των τουριστών της περιοχής θα είναι 

πολύ καλύτερες. 

Ιστορικό – Πολιτιστικό Περιβάλλον 

Η φύση του έργου δεν σχετίζεται με το ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής, 

ενώ αντίθετα εντοπίζονται θετικές επιπτώσεις στο κοινωνικό – οικονομικό περιβάλλον της 

περιοχή, προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, των τηλεπικοινωνιών.  

Ατμόσφαιρα 

Κατά τη λειτουργία του Σ.Β.Κ.Τ. δεν προκαλούνται αέριες εκπομπές ρύπων και η ποιότητα 

της ατμόσφαιρας παραμένει αμετάβλητη. Σε περίπτωση ατυχήματος ή ανώμαλων 

καταστάσεων το έργο δεν ενέχει κανένα κίνδυνο έκρηξης ή διαφυγής επικίνδυνων υλικών. 

Όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία δεν πρόκειται να προκληθεί αύξηση των 

επιπέδων αυτής, τα οποία σε κάθε περίπτωση δεν ενέχουν κανέναν απολύτως κίνδυνο για 

τη δημόσια υγεία. 

Ακουστικό Περιβάλλον – Δονήσεις – Ακτινοβολία 



Κατά τη λειτουργία ενός Σ.Β.Κ.Τ. κύρια συνιστώσα προς διερεύνηση είναι η αποτίμηση των 

επιπτώσεων των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Κύρια συνιστώσα είναι η παρουσία κτιριακών 

εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων σε 

περίμετρο 300m από το Σ.Β.Κ.Τ. Η κείμενη νομοθεσία θέτει όρια ασφαλούς έκθεσης του 

κοινού για την Ελλάδα, το 70% των τιμών της Ε.Ε. (4070/2012). Παρόλα αυτά στην παρούσα 

μελέτη για λόγους υπερεκτίμησης, τα ανωτέρω όρια λήφθηκαν ως το 60% των τιμών της 

Ε.Ε. (Νόμος 4070/2012).  Για τον υπό μελέτη σταθμό έχει εκπονηθεί Μελέτη 

Ραδιοεκπομπών, η οποία προσαρτάται στο Παράρτημα της παρούσας Μ.Π.Ε. Τα 

αποτελέσματα αυτής της μελέτης στα δυσμενέστερα σενάρια είναι ότι η ένταση 

ακτινοβολίας που παράγεται είναι χαμηλότερη από το όριο ασφαλείας στην ευρύτερη 

περιοχή (ΔΕΠΠΣ<1) και συνεπώς δεν υπάρχει λόγος να απαγορευτεί η πρόσβαση του 

κοινού σε κανένα σημείο (πέραν από την αναρρίχηση στον ιστό). Ακόμη, σε απόσταση 

μικρότερη από 50m από τον υπό μελέτη Σ.Β.Κ.Τ. εντοπίζονται και άλλες πηγές 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

Επιφανειακά και υπόγεια Νερά 

Κατά τη λειτουργία του υπό μελέτη σταθμού δεν παράγονται υγρά απόβλητα, καθώς ο 

σταθμός δεν απαιτεί ανθρώπινη παρουσία. Ακόμη το έργο δεν κάνει χρήση υδάτων. Από τη 

λειτουργία του έργου δεν επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα το υδάτινο περιβάλλον της 

περιοχής. Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου δεν παράγονται υγρά ή αέρια απόβλητα.  

Όσον αφορά τα στερεά απόβλητα κατά τη φάση λειτουργίας του σταθμού αυτά είναι 

ενδεχομένως ο απορριπτόμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός (μηχανήματα, κεραίες 

και συσσωρευτές που ολοκλήρωσαν το κύκλο ζωής τους), ο οποίος και επιβάλλεται να 

ακολουθήσει εναλλακτική διαχείριση (σύμφωνα με το Νόμο 2939/2001). 

Ακολουθεί Πίνακας με Παρουσίαση των Επιπτώσεων σε μορφή Μήτρας. Οι επιπτώσεις του 

έργου στον περιβάλλοντα χώρο συνοψίζονται παρακάτω. Δίνεται το μέγεθος (0=Καμία 

επίπτωση, 1=Μικρή, 2= Μέτρια, 3= Μεγάλη), ο χαρακτηρισμός των επιπτώσεων σε άμεσες 

– έμμεσες (ΑΜ/ΕΜ), θετικές-αρνητικές (ΘΕ/ΑΡ) και αντιστρέψιμες – μη αντιστρέψιμες 

(ΑΝ/ΜΑ) καθώς και η πιθανότητα να συμβεί η επίπτωση (0=Καμία πιθανότητα, 1=Μικρή, 

2= Μέτρια, 3= Μεγάλη). 

Πίνακας 3: Συνοπτική Παρουσίαση των Επιπτώσεων σε μορφή Μήτρας. 
 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 Χαρακτηρισμός Μέγεθος Πιθανότητα Χαρακτηρισμός Μέγεθος Πιθανότητα 

Φυσικό περιβάλλον 

Ατμόσφαιρα - - - ΚΑΜΙΑ - - 

Επιφανειακά νερά - - - ΚΑΜΙΑ - - 

Υπόγεια νερά - - - ΚΑΜΙΑ - - 

Μορφολογία – Έδαφος - - - ΚΑΜΙΑ - - 



 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 Χαρακτηρισμός Μέγεθος Πιθανότητα Χαρακτηρισμός Μέγεθος Πιθανότητα 

Τοπίο - - - ΚΑΜΙΑ - - 

Οικοσυστήματα 
(Χλωρίδα Πανίδα) 

- - - ΕΜ-ΑΡ-ΑΝ 1 1 

Ανθρωπογενές περιβάλλον 

Θόρυβος - - - EΜ-ΑΡ-ΑΝ 1 1 

Ατυχήματα - - - ΚΑΜΙΑ - - 

Αρχαιολογικοί χώροι - - - ΚΑΜΙΑ - - 

Χρήσεις / Κάλυψη γης - - - ΚΑΜΙΑ - - 

Δίκτυο Αποχέτευσης - - - ΚΑΜΙΑ - - 

Δίκτυο Ύδρευσης - - - ΚΑΜΙΑ - - 

Δίκτυο ΔΕΗ / ΟΤΕ - - - ΑΜ-ΘΕ-ΜΑ 3 3 

Δίκτυα Μεταφορών - - - ΚΑΜΙΑ - - 

Πρωτογενής τομέας - - - ΚΑΜΙΑ - - 

Δευτερογενής τομέας - - - ΚΑΜΙΑ - - 

Τριτογενής τομέας - - - ΑΜ-ΘΕ-ΜΑ 1 2 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Σαν περιβαλλοντική επίπτωση ορίζεται η μεταβολή των περιβαλλοντικών συνθηκών ή 

αντίστοιχα η μεταβολή των παραμέτρων του περιβάλλοντος (φυσικού και ανθρωπογενούς) 

που επικρατούν σε μια περιοχή. Η μεταβολή αυτή μπορεί να είναι θετική ή αρνητική, 

(δηλαδή να αναβαθμίζει ή να υποβαθμίζει την ποιότητα του περιβάλλοντος), μακροχρόνια 

ή βραχυχρόνια, μόνιμη ή  παροδική και άμεση ή έμμεση.  

Όπως κάθε τεχνικό έργο, το υπό μελέτη έργο αποτελεί παρέμβαση στο περιβάλλον, τόσο 

στο φυσικό όσο και στο κοινωνικό και πολιτιστικό, παρόλα αυτά η παρέμβαση αυτή είναι 

μικρής κλίμακας και δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στο βιοτικό και αβιοτικό 

περιβάλλον της άμεση περιοχής επιρροής. 

Η εταιρεία Vodafone κατά τη φάση λειτουργίας του έργου πραγματοποιεί, επίσης η ίδια 

τακτικούς ελέγχους στους χώρους εγκατάστασης του σταθμού στο πλαίσιο της συντήρησής 

του, αλλά και έκτακτους ελέγχους που λαμβάνουν χώρα υπό ιδιαίτερες συνθήκες (όπως 

βλάβες, κ.λπ.). Η διάρκεια του τακτικού ελέγχου είναι περίπου μία ημέρα και στο πλαίσιό 

του, μεταξύ άλλων, ελέγχονται και τα εξής:  

 Καθαρισμός, διάνοιξη οπών απορροής ομβρίων υδάτων, έλεγχος λειτουργικότητας 

- καθαρισμός - απομάκρυνση ακαθαρσιών. 

 Aναγόμωση φορητού πυροσβεστήρα. 

 Αποψίλωση στον περιβάλλοντα χώρο (εντός περίφραξης, στην πρόσβαση, και δυο 

μέτρα περιμετρικά). 

 Έλεγχος και απομάκρυνση σκουπιδιών εντός και εκτός των οικίσκων.  

Επιπλέον η εταιρεία θα εξασφαλίζει ότι θα τηρούνται και θα εφαρμόζονται οι 

εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι του έργου. 



ΟΦΕΛΗ 

Η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης εγκατάστασης του σταθμού «1000281 ΣΚΙΑΘΟΣ» 

εξυπηρετεί: 

- την τηλεπικοινωνιακή κάλυψη της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής στα πλαίσια των 

συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας απέναντι στις ελληνικές αρχές 

- την εξυπηρέτηση των συνδρομητών στα πλαίσια των αναγκών τους για επικοινωνία 

- την ελαχιστοποίηση της ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης της περιοχής στα πλαίσια του να 

εξασφαλίζεται ποιοτική και ασφαλή επικοινωνία χωρίς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία 

και στο περιβάλλον. 

Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι η λειτουργία του εν λόγω Σταθμού Βάσης της VODAFONE 

συμβάλλει ουσιαστικά στην επίλυση του ιδιαίτερα σοβαρού προβλήματος της αδυναμίας 

κάλυψης των ορεινών και δύσβατων περιοχών.  

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης στηρίζεται στα παρακάτω κριτήρια:  

- τηλεπικοινωνιακή κάλυψη της περιοχής με την μικρότερη δυνατή χρησιμοποιούμενη ισχύ 

εκπομπής  

- επίτευξη ραδιοζεύξης του υπό μελέτη σταθμού με γειτονικούς σταθμούς ώστε να είναι 

δυνατή η μεταφορά των κλήσεων και δεδομένων από την μια κυψέλη στη άλλη. Στις 

ζεύξεις απαραίτητη προϋπόθεση είναι η οπτική επαφή ανάμεσα στον υπό μελέτη σταθμό 

και στον πλησιέστερο γειτονικό (πομπός – δέκτης). Να επισημάνουμε ότι παράγοντες που 

επηρεάζουν την οπτική επαφή είναι η μεταβολή στις ατμοσφαιρικές συνθήκες και η 

παρεμβολή φυσικών εμποδίων στη διαδρομή. Τα φυσικά εμπόδια δημιουργούν απώλειες 

που εξαρτώνται από το ύψος των φυσικών εμποδίων και το σχήμα αυτών (κορυφές, 

καμπυλότητα γης). Επιπρόσθετα, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του εδάφους, μπορεί 

ένας γειτονικός σταθμός να λαμβάνει το σήμα από τον υπό μελέτη σταθμό μαζί με ένα 

δεύτερο το οποίο προκύπτει από ανάκλαση του εκπεμπόμενου σήματος επί του εδάφους, 

φαινόμενο ιδιαίτερα έντονο αν η ζεύξη περνά πάνω από θάλασσα ή έδαφος χωρίς 

ανωμαλίες. Γεγονός το οποίο αντιμετωπίζεται με την επιλογή του κατάλληλου γειτονικού 

σταθμού ώστε να αποφεύγονται όσο το δυνατόν και οι ανακλάσεις.    

- τα φυσικά και τεχνητά εμπόδια συντελούν στην αναγκαιότητα για κοντινούς σταθμούς 

βάσης άρα και την προσθήκη του υπό μελέτη σταθμού  

- αποφυγή ανεπιθύμητων παρεμβολών σε άλλα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, σε σταθμούς 

εποπτείας φάσματος ραδιοσυχνοτήτων της ΕΕΤΤ και άλλα δημόσια δίκτυα 



- λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης στην περιοχή, όχι μόνο κατά τους θερινούς μήνες, 

αλλά και σε άλλες περιόδους.  

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω η  Μηδενική Λύση, δηλαδή η μη κατασκευή του έργου δεν 

είναι αποδεκτή. 

 


