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«Γνωμοδότηση επί της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για  τον 
σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας με 
συνοδό έργο οδοποιίας» της εταιρείας με 
την επωνυμία «WIND HELLAS 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «WIND HELLAS 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ», ο οποίος είναι 
υφιστάμενος στη θέση «Πλησίον Άνω 
Βροντούς» του Δήμου Σερρών της Π.Ε. 
Σερρών της Π.Κ.Μ (Γεωγραφικές 
συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87: Χ=471783.29, 
Υ=4573630.02) (ΠΕΤ: 2107588523)(ανήκει 
στην υποκατηγορία Α2)» 

 
 

Αριθμ. Συνεδρίασης 15η/08-12-2021 
Αριθμ. Απόφασης:  126  / 2021 
         Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 08 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 
συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης, 
Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αρ. πρ. οικ. 
784102(957)/03-12-2021 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη 
Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε 
νόμιμα, στις 03-12-2021 σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 164 του 
Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 
10 της από 11/3/2020  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τ. Α). 
        Από τα δεκατέσσερα (14) μέλη της Επιτροπής  Ανάπτυξης, Καινοτομίας και 
Αγροτικής Οικονομίας παραβρέθηκαν έντεκα (11) τακτικά μέλη και ένα (1) 
αναπληρωματικό:   

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος      1.Γιαννούλης Χρήστος -Τακτικό μέλος 

2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος             2.  Τζιουβάρας Χρήστος-Τακτικό μέλος 

      3.   Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος             3. Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτικό 
μέλος 

4  .Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος        

5.  Μαλλιαράς Αθανάσιος-Τακτικό μέλος     

6.  Καριπίδης Δημήτριος-Τακτικό μέλος              

7.  Ζέρζης Πέτρος-Τακτικό μέλος          

8.  Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος      

    9.  Αγγελίδης  Θεόδωρος -Τακτικό μέλος  

 10. Δερμεντζοπούλου Μαρία-Τακτικό μέλος 
 

 

 11.   Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

   12 .  Θωμά Δήμητρα-Αναπληρωματικό μέλος  

                  Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Ηρώ Κουκίδου, ειδικότητας ΠΕ 
Διοικητικού-Οικονομικού. 
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Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ανέφερε ότι η συνεδρίαση της 
Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιείται «με 
τηλεδιάσκεψη», όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 10 της  Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) που ορίζει «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων 
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης 
φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών 
συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα 
είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του 
άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο 
τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι 
συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».  

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της 
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για  τον σταθμό βάσης κινητής 
τηλεφωνίας με συνοδό έργο οδοποιίας» της εταιρείας με την επωνυμία «WIND 
HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ», ο 
οποίος είναι υφιστάμενος στη θέση «Πλησίον Άνω Βροντούς» του Δήμου Σερρών 
της Π.Ε. Σερρών της Π.Κ.Μ (Γεωγραφικές συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87: Χ=471783.29, 
Υ=4573630.02) (ΠΕΤ: 2107588523)(ανήκει στην υποκατηγορία Α2)» και έδωσε το 
λόγο στον  κ. Καριπίδη Δημήτριο, Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε. Σερρών, o οποίoς 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αρ. πρωτ. 646410 (5504)/08-11-2021 εισήγηση του 
Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Σερρών η οποία έχει ως εξής: 
“2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 
Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ)/ ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
1. Ν. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010/τ.Α΄) με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Π.Δ. 133/23.12.2010 (ΦΕΚ 226/27.12.2010/τ.Α΄) με θέμα «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε μεταξύ άλλων με την αριθ. 81320+77909/1.12.2016 (ΦΕΚ 
4302/30.12.2016/τ.Β΄) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας» και ισχύει. 
3. Αριθμ. οικ.570607(7712)/12-09-2019 (ΦΕΚ 3475 Β/2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής  
Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη»».   
4. Αριθμ. οικ. 602161(8148)/2019 (ΦΕΚ 3745 Β/2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κ.Μ. «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».  
5. Η αριθμ. 688876(1208)/2019 (ΦΕΚ 4149 Β/2019) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών Π.Κ.Μ. 
«Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
6. Ν. 1650/10.10.1986 (ΦΕΚ 160/16.10.1986/τ.Α΄) με θέμα «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 
7. Ν. 3010/22.4.2002 (ΦΕΚ 91/25.4.2002/τ.Α΄) με θέμα «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 
Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις». 
8. Ν. 4014/20.9.2011 (ΦΕΚ 209/21.9.2011/τ.Α΄) με θέμα «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
9. Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 1649/45/14.1.2014 (ΦΕΚ 45/15.1.2014/τ.Β΄) με θέμα «Εξειδίκευση των διαδικασιών 
γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη 
δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ 
της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 
(ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), 
καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας». 
10. Αριθ. πρωτ. 94675(378)/3.3.2015 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα 
«Εισήγηση θεμάτων προς τα συλλογικά όργανα της Π.Κ.Μ.». 
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11. Υ.Α. αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.7.2016 (ΦΕΚ 2471/10.8.2016/τ.Β΄) με θέμα «Τροποποίηση και 
κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 
4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
12. Υ.Α. αριθμ. οικ. 2307/26.1.2018 (ΦΕΚ 439/14.2.2018/τ.Β΄) με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 
ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 (ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής ΄΄Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (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». 
13. Ν. 4635 (ΦΕΚ 167Α/30-10-2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις». 
14. Αριθ. πρωτ. 643210(775)/11.10.2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ» για το 
έργο του θέματος, με το οποίο ζητήθηκε η εισήγηση της Υπηρεσίας μας.  
15. Αποδεικτικό ανάρτησης με ημερομηνία 02.11.2021, με το οποίο αναρτήσαμε στον πίνακα ανακοινώσεων 
την ανακοίνωση – πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που μας διαβιβάστηκε 
με το (14) σχετικό έγγραφο. 
16. Αριθ. πρωτ. οικ. 697024(5901)/02.11.2021 έγγραφό μας, με το οποίο αποστείλαμε το (15) σχετικό 
αποδεικτικό ανάρτησης στο Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
17. Το γεγονός ότι η προθεσμία για την συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και 
υπηρεσίες και των απόψεων του κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί του περιεχομένου του 
φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου του θέματος είναι από της 12.10.2021 
έως της 11.11.2021. 
18. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν στο τμήμα μας απόψεις και προτάσεις πολιτών και φορέων 
εκπροσώπησής τους επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
έργου του θέματος. 
3.ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης δεν έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω (σημείο 2 του 
παρόντος) και κατόπιν σχετικού εγγράφου ((14) σχετικό) του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Δ/νσης 
Διοίκησης Γ.Δ. Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ.Μ. για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, η 
εισήγησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ως εξής : 

α. Η δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και κανένας 
πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην Υπηρεσία μας για το περιεχόμενο της 
ΜΠΕ.  

β..Η Υπηρεσία εισηγείται θετικά για την έγκριση της ΜΠΕ του έργου υπό προϋποθέσεις, όπως 
αναλύονται παρακάτω.  

Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του υφιστάμενου 
Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Σ.Β.Κ.Τ.) της εταιρείας «WIND HELLAS Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ» με 
την κωδική ονομασία «ΛΑΪΛΙΑΣ SKI RESORT» και κωδικό αριθμό «1530», ο οποίος είναι εγκατεστημένος 
επί εδάφους πλησίον του οικισμού «Άνω Βροντού» στο Δήμο Σερρών της Π.Ε. Σερρών της Π.Κ.Μ.  

Οι κεντροβαρικές συντεταγμένες του υπό μελέτη έργου είναι Χ=471783.29, Υ=4573630.02 σε ΕΓΣΑ 
87. 

Το υπό μελέτη έργο περιλαμβάνει έναν (1) ιστό ύψους 46,44 μέτρα (συμπεριλαμβανομένου και του 
αλεξικέραυνου), ο οποίος έχει αναρτημένες έξι (6) κεραίες (για την παροχή σήματος) και δυνατότητα 
υποδοχής μέχρι εικοσιπέντε (25) μικροκυματικών ζεύξεων (για τη σύνδεση με άλλους σταθμούς). Για την 
πρόσβαση στον σταθμό βάσης έχει πραγματοποιηθεί διάνοιξη οδού πρόσβασης συνολικού μήκους 136,64 
μέτρων και πλάτους 4 μέτρων. Η συγκεκριμένη οδοποιία, η οποία χαρακτηρίζεται ως δασική οδός 
κατηγορίας Γ καταλαμβάνει έκταση 931,38m2. Η χάραξη της οδού οριοθετείται μεταξύ μιας υφιστάμενης 
χωμάτινης δασικής οδού και του χώρου κατασκευής του υπό μελέτη σταθμού και σχεδιάστηκε έτσι ώστε να 
επιτευχθεί η βέλτιστη όδευση που θα εξασφαλίζει τις μικρότερες δυνατές κατά μήκος κλίσεις της οδού. 

Η συνολική ισχύς του εξοπλισμού ανέρχεται στα 3kw και περιλαμβάνει την ισχύ εισόδου των 
κεραιοσυστημάτων και την ισχύ των κλιματιστικών μονάδων που είναι τοποθετημένες στις καμπίνες των 
μηχανημάτων. 

Από τον σταθμό βάσης συνολικά θα εξυπηρετείται το σύνολο των συνδρομητών της ευρύτερης 
περιοχής. Για την λειτουργία του δεν απαιτείται η παρουσία μόνιμου προσωπικού παρά μόνο για τη 
συντήρησή του.  
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Για την κατασκευή του έργου έχουν πραγματοποιηθεί χωματουργικές εργασίες ισοπέδωσης του 
χώρου, ώστε να εδράσει η βάση θεμελίωσης του οικίσκου και του ιστού. Επί της θεμελίωσης έχει 
εγκατασταθεί οικίσκος και τα εξωτερικά ερμάρια και στην συνέχεια συναρμολογήθηκε ο ιστός. Έπειτα 
πραγματοποιήθηκαν όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του 
σταθμού βάσης. Περιμετρικά του χρησιμοποιούμενου χώρου έχει κατασκευαστεί περιμετρική περίφραξη με 
πύλη με κατάλληλη σήμανση.  

Όσον αφορά το στάδιο λειτουργίας, ο σταθμός βάσης είναι πλήρως αυτοματοποιημένος και τον 
επισκέπτεται προσωπικό της εταιρείας αποκλειστικά και μόνο για συντήρηση και επιδιόρθωση τυχόν 
προβλημάτων. Δεν απαιτείται κατανάλωση φυσικών πόρων για τη λειτουργία του (πλην των ενεργειακών 
απαιτήσεων), ενώ δεν παράγονται απόβλητα πέραν των ανταλλακτικών που πιθανώς να απαιτηθούν σε 
περίπτωση βλαβών η αντικατάστασης εξοπλισμού. 

Το υπό μελέτη έργο αφορά σε περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο και εγκατεστημένο Σταθμό Βάσης 
Κινητής Τηλεφωνίας και στην από κοινού χρήση με την εταιρεία Vodafone. 

Για τον υπό μελέτη σταθμό εκπονήθηκε μελέτη ραδιοεκπομπών, ώστε να υπολογιστούν τα επίπεδα 
ακτινοβολίας που εκπέμπει. Από την μελέτη προέκυψε ότι δεν αναμένεται να ξεπεραστούν τα ανώτατα 
επιτρεπόμενα επίπεδα εκπομπής, όπως αυτά καθορίζοντα από την κείμενη νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα 
σύμφωνα με τη μελέτη ραδιοεκπομπών που κατατέθηκε στην ΕΕΑΕ (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής 
Ενέργειας) σε χώρους που είναι προσιτοί από τον γενικό πληθυσμό η ένταση της ακτινοβολίας του 
εξεταζόμενου σταθμού είναι χαμηλότερη από το 60% των τιμών που καθορίζονται από τα άρθρα 2-4 της 
ΚΥΑ 53571/3839 (ΦΕΚ 1105Β/6-9-2000) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ 9 και 10 του Ν. 
3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». 

Με την παρούσα μελέτη η ενδιαφερόμενη εταιρεία αιτείται την έκδοση νέας Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων για τον υφιστάμενο αυτό Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας λόγω μικρών 
τροποποιήσεων (διορθώσεων) που έχουν επέλθει στον εξεταζόμενο σταθμό και αφορούν στις συντεταγμένες 
του οικοπέδου εγκατάστασης του σταθμού, στις συντεταγμένες του χώρου κατάληψης των δομικών 
στοιχείων του σταθμού και στο ύψος έδρασης του ιστού. 

Υπενθυμίζουμε ότι για τον εν λόγω Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. πρωτ. 
8895/09/16-03-2010 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Γενικού Γραμματέα της 
Π.Κ.Μ. της οποίας η χρονική ισχύς έληξε την 16-03-2015 (πενταετούς διάρκειας).  

Εν συνεχεία για τον εν λόγω Σταθμό Βάσης εκδόθηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 1059/18/02-03-2018 Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
Θράκης (ΑΔΑ: 6ΙΖΥΟΡ1Υ-277) (δεκαετούς διάρκειας). 

Επιπλέον, για τον συγκεκριμένο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. 241/14/9-
01-2002 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) με την οποία 
χορηγήθηκε άδεια κατασκευής στον εξεταζόμενο σταθμό, η οποία έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 
7346/Φ610//09-02-2012 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). 

Επίσης, έχει εκδοθεί για την κεραία του θέματος η υπ’ αρ. πρωτ. 1122/18-04-2001 άδεια επέμβασης 
της Δ/νσης Δασών Σερρών, τόσο για την εγκατάσταση σταθμού κινητής τηλεφωνίας όσο και για την διάνοιξη 
δασικού δρόμου προσπέλασης, λόγω του γεγονότος ότι η έκταση στην οποία είναι εγκατεστημένος ο 
σταθμός είναι δημόσια δασική. 

Επιπλέον για τον εξεταζόμενο σταθμό βάσης έχει εκδοθεί και η υπ’ αρ. 96/26-04-2002 έγκριση 
εγκατάστασης δομικών κατασκευών της Δ/νσης Πολεοδομίας της Ν.Α. Σερρών, όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αρ. οικ. 39060/15-09-2015 έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών της Γενικής Δ/νσης 
Πολεοδομίας του ΥΠΕΚΑ, λόγω δομικών αλλαγών. 

Πλησίον του σταθμού βάσης δεν υπάρχουν χώροι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Τόσο η Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Σερρών με το ΑΠ: 482299/28.10.2021 έγγραφο της, όσο και η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων 
Κ.Μ. με το ΑΠ: 482493/20.10.2021 έχουν γνωμοδοτήσει θετικά για τη λειτουργία του υπό μελέτη έργου.  

Ο Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας έχει κατασκευαστεί εντός περιοχής που δεν ανήκει στο δίκτυο 
Natura 2000, όμως περιλαμβάνει συνοδό έργο οδοποιίας (οδός πρόσβασης) και ως εκ τούτου αδειοδοτείται 
περιβαλλοντικά από την Δ/νση Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως έργο κατηγορίας Α2 της 
Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674(ΦΕΚ 2471Β/16). 

Η φάση κατασκευής του έργου δεν υφίσταται αφού είναι υφιστάμενο έργο. Όσον αφορά το στάδιο 
λειτουργίας ο σταθμός είναι πλήρως αυτοματοποιημένος και τον επισκέπτεται προσωπικό της εταιρείας 
αποκλειστικά και μόνο για συντήρηση και επιδιόρθωση τυχόν προβλημάτων.  

Η επιλογή του συγκεκριμένου σταθμού στην συγκεκριμένη θέση έχει ως σκοπό την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των συνδρομητών της WIND και της VODAFONE στο Δήμο Σερρών, στην τηλεπικοινωνιακή 
κάλυψη της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής και στην ελαχιστοποίηση της ηλεκτρομαγνητικής 
επιβάρυνσης συγκριτικά με πιθανή εγκατάσταση του σταθμού σε άλλη θέση. 

Στη γύρω περιοχή δεν υπάρχουν αρχαιολογικοί ή στρατιωτικοί χώροι και επιπλέον δεν εντοπίζονται 
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ευαίσθητες χρήσεις (σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία, βρεφονηπιακού σταθμοί). 

Σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων δεν υπάρχει άλλος σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας.  

Οι απαιτήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας εξασφαλίζονται από το 
δίκτυο της ΔΕΗ με το οποίο συνδέεται ο σταθμός και σε περίπτωση αδυναμίας από συσσωρευτές που έχουν 
εγκατασταθεί. 

Ο συγκεκριμένος σταθμός βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή και σε ακτίνα 300 μέτρων από τον υπό 
μελέτη σταθμό δεν εντοπίζονται ευαίσθητες χρήσεις όπως κτηριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών 
σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων. 

Ο εν λόγω σταθμός είναι εγκατεστημένος σε δασική έκταση εντός οικοπέδου επιφάνειας 579,81 m2 
(περίπου 160,036 m2 καταλαμβάνουν τα δομικά στοιχεία του σταθμού), σύμφωνα με το υποβληθέν 
τοπογραφικό διάγραμμα. Το υψόμετρο της θέσης του έργου είναι 1574,30m από την επιφάνεια της 
θάλασσας.  

Ο υπό μελέτη σταθμός βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως. Ο κοντινότερος οικισμός είναι η 
Άνω Βροντού το όριο του οποίου απέχει 2,5 χιλιόμετρα από τον Σταθμό Βάσης. Σε απόσταση 4,3 χιλιόμετρα 
και 5,5 χιλιόμετρα βρίσκονται οι οικισμοί Κατάφυτο και Βαθύτοπος.  

Ο υπό μελέτη σταθμός δεν βρίσκεται εντός κάποιας περιοχής που εντάσσεται στο οικολογικό δίκτυο 
Natura 2000. Η θέση του απέχει:  

- 5 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από την προστατευόμενη περιοχή με κωδικό GR 1260007 (Ειδική Ζώνη 
Διατήρησης) με ονομασία «Όρη Βροντούς-Λαϊλιάς». 

- 5 χιλιόμετρα νότια της προστατευόμενης περιοχής με κωδικό GR 1260005 (Ειδική Ζώνη Διατήρησης) με 
ονομασία «Κορυφές όρους Όρβυλος». 

- 6,3 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της προστατευόμενης περιοχής με κωδικό GR 1260009 (Ζώνη Ειδικής 
Προστασίας) με ονομασία «Κοιλάδα Τιμίου Προδρόμου –Μενοίκιον». 

- 3 χιλιόμετρα ανατολικά από το καταφύγιο άγριας ζωής (ΚΑΖ), «Κοκκάλα». 

Σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από τον σταθμό δεν περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής 
(εγκαταστάσεις υγείας, πρόνοιας, εκπαίδευσης και αθλητισμού), ούτε έχει καταγραφεί άλλος σταθμός βάσης 
κινητής τηλεφωνίας ή άλλη πηγή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Η κυριότερη χρήση γης που παρατηρείται 
είναι δασικές εκτάσεις και καλλιέργειες. 

Η θέση του έργου βρίσκεται εκτός πολεοδομικού σχεδίου και δεν διέπεται από κάποιο ιδιαίτερο θεσμικό 
καθεστώς. 

Ο υφιστάμενος σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας είναι εγκατεστημένος σε δημόσια δασική έκταση σε 
οικόπεδο 579,81m2  

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ 

Β) Προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι: 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ WIND 
HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ МЕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΛΑΪΛΙΑΣ SKI RESORT ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ 1530 ΜΕ ΟΔΟ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΣΤΟΥ A 
ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΣΤΟΥ ΛΑΙΛΙAΣ SKI RESORT 1530 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ Πλησίον Άνω Βροντούς, Δ.Ε. Άνω Βροντούς, εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου Σερρών της Π.Ε Σερρών 
της Π.Κ.Μ 

ΚΑΤΟΧΟΣ WIND (κοινή χρήση με Vodafone) 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

6 

ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ Ένας ιστός ύψους 46,55 μέτρων (συμπεριλαμβανομένου 
του αλεξικέραυνου) 

ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δύο (2). Ένας μεταλλικός οικίσκος τύπου container, 
στέγασης των μηχανημάτων διαστάσεων 2,50μ*5,00μ 
*3,30μ (ύψος) και ένας οικίσκος στέγασης των 
μηχανημάτων διαστάσεων 3,00μ*4,00μ *3,50μ (ύψος) 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ +1574,30 μέτρα 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΖΕΥΞΕΩΝ Έως 25 
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α) Η γνωμοδότηση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), σχετικά με την εκπεμπόμενη 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τον εξεταζόμενο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας να είναι θετική και τα 
επίπεδα εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας να μην ξεπερνούν τα ανώτατα επιτρεπόμενα από 
την νομοθεσία. 
β) Η εταιρεία να μεριμνήσει για τον αποκλεισμό της δυνατότητας αναρρίχησης του κοινού στον ιστό στήριξης 
των κεραιοδιατάξεων της κεραίας (τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων).  
γ) Όσον αφορά στα παραγόμενα απόβλητα που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (Α΄179) περί 
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, (π.χ. υλικά συσκευασίας, απόβλητα ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού κλπ.), να διαχειρίζονται με ευθύνη του κύριου του έργου σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Ν.2939/2001 (Α΄ 179) και στις νομοθετικές διατάξεις που έχουν εκδοθεί ως απόρροια του 
Νόμου αυτού και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΝ 
συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. 
δ) Να υπάρχει πινακίδα που να αναγράφεται το όνομα του φορέα του έργου, το όνομα του σταθμού και τον 
αριθμό της χορηγηθείσας άδειας από την Ε.Ε.Τ.Τ. 
ε) Να αποκατασταθεί ο χώρος και να απομακρυνθεί πλήρως ο εξοπλισμός μετά το πέρας λειτουργίας του 
έργου με αποκλειστική ευθύνη του φορέα υλοποίησης του έργου. 

Γ) Ζητήθηκαν και αναμένονται από την αδειοδοτούσα Αρχή οι γνωμοδοτήσεις λοιπών Υπηρεσιών (ΓΕΕΘΑ, 
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Σερρών (ΠΕΧΩΠ), Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών, Υπηρεσία Νεωτέρων 
Μνημείων Κ.Μ., Δασαρχείο Σερρών, Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, οι οποίες θα 
γνωμοδοτήσουν με βάση τις δικές τους αρμοδιότητες. 

 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας με τους όρους - προυποθέσεις 
που παρατίθενται στο σημείο 4 της παρούσας” 

 
Η Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τα 
ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 
α) το άρθρο 164 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 “Επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου” 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
β) την αριθμ.7281/2019 (21-06-2019) απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 
26ης Μαΐου 2019 και την ανάδειξη του Περιφερειάρχη και των τακτικών και 
αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023 
γ) την αρ.169/2019 απόφαση του Π.Σ.Κ.Μ. περί “ Σύστασης και εκλογής μελών των 
Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με Α.Δ.Α.: Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ” . 
δ) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681593(483)/31-10-2019 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή 
Γραμματέα της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας”. 
ε) την εκ της ευθείας και ρητής  πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”, 
στ)την με αρ. πρωτ. 69471/24-9-2021 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκυκλίου της Γενικής 
Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών. 
ζ) το με αρ. πρωτ. 76552/20-10-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών & 
Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 

Αποφασίζει ομόφωνα  

Γνωμοδοτεί θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για  τον σταθμό 
βάσης κινητής τηλεφωνίας με συνοδό έργο οδοποιίας» της εταιρείας με την επωνυμία 
«WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ», ο 
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οποίος είναι υφιστάμενος στη θέση «Πλησίον Άνω Βροντούς» του Δήμου Σερρών της 
Π.Ε. Σερρών της Π.Κ.Μ (Γεωγραφικές συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87: Χ=471783.29, 
Υ=4573630.02) (ΠΕΤ: 2107588523)(ανήκει στην υποκατηγορία Α2), σύμφωνα με τους 
όρους-προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο έντυπο τυποποιημένης γνωμοδότησης-Δ9 
(αρ. πρωτ. 646410(5504)/08-11-2021 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονομίας Π.Ε. Σερρών)  

 
Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Τόσκας Λάζαρος, και Θωμά Δήμητρα. 
 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται    ως 
ακολούθως :  

 

 
   Ο Πρόεδρος             

                                                                         
 Κωνσταντίνος Γιουτίκας 

 
 
 

Η Γραμματέας 
Κουκίδου Ηρώ                                                         
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