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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης
στους υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη, για την έκτακτη απασχόλησή τους
κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βου−
λευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012 ......................
1
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για
Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Ομάδα 12/
α.α 6 Β).................................................................................................... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 17335
(1)
Καθορισμός της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους
υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολί−
τη, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προ−
παρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών
της 6ης Μαΐου 2012.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 19 παρ.10 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για
την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκε−
ντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
(ΦΕΚ 85Α΄) και του άρθρου 58 παρ. 10β του ν.4075/2012
«Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ−ΤΕΑΜ, Ασφαλιστι−
κών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία
2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 89Α΄).
β) των άρθρων 3 παρ. γ και 22 παρ.3 του Ν.2362/1995
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α΄) όπως αντι−
καταστάθηκαν με τα άρθρα 4 παρ.3 και 22 παρ.3 του
ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ
141 Α΄).
γ) Του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 4051/2012 « Ρυθμίσεις
συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες
ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του
ν.4046/2012» (ΦΕΚ 40Α΄).

δ) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 112 Α΄).
ε) Του άρθρου 90 του Π.Δ/τος 63/2005 «Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα – Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας»
(ΦΕΚ 98Α΄).
2. Την υπάρχουσα ανάγκη παροχής έκτακτης εκλο−
γικής εργασίας από τους υπαλλήλους του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη, για την αντιμετώπιση των αυ−
ξημένων εργασιών προπαρασκευής, διενέργειας, κ.τ.λ.
των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012.
3. Το γεγονός ότι οι εργασίες αυτές, λόγω της φύσης
και του όγκου τους δεν είναι δυνατόν να αντιμετω−
πισθούν από τους παραπάνω υπαλλήλους μέσα στο
κανονικό ωράριο εργασίας τους και παρίσταται ανάγκη
απασχόλησής τους πέραν του ωραρίου αυτού και κατά
τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες, πέραν των
κυρίων καθηκόντων απασχόλησής τους.
4. Το υπ’ αριθμ. ΕΜ/4ο/65/02−5−2012 έγγραφο του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, του
Ειδικού Φορέα 07−130 «ΕΚΛΟΓΕΣ» και ΚΑΕ 5262, το ύψος
της οποίας ανέρχεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων
ευρώ ( 10.000.000.00 €) περίπου, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καταβολή ειδικής εκλογικής αποζη−
μίωσης κατά το χρονικό διάστημα από 12.4.2012 έως και
06.5.2012 για την παροχή έκτακτης εκλογικής εργασίας,
στα πλαίσια της προπαρασκευής και της διενέργειας
των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012, σε εβδο−
μήντα έξι χιλιάδες επτακόσιους είκοσι πέντε (76.725)
υπαλλήλους συνολικά, που υπηρετούν στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη και ειδικότερα:
α. Οι εν ενεργεία Αξιωματικοί, Ανθυπαστυνόμοι, Αρχι−
φύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αστυφύλακες και οι Δόκιμοι
Υπαστυνόμοι, Αρχιφύλακες, Αστυφύλακες, Αστυφύλακες
της Ελληνικής Αστυνομίας και οι προς αυτούς αντίστοι−
χοι του Πυροσβεστικού Σώματος.
β. Οι εν ενεργεία Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπα−
ξιωματικοί, Λιμενοφύλακες καθώς και οι Δόκιμοι Αξιω−
ματικοί−Υπαξιωματικοί−Λιμενοφύλακες του Λιμενικού
Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

γ. Το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Προστα−
σίας του Πολίτη, [Κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ καθώς
και το προσωπικό αυτού με σχέση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου όλων
των κατηγοριών και ειδικοτήτων], πλην εκείνων που
είναι αποσπασμένοι σε άλλους φορείς του Δημόσιου
Τομέα.
δ. Είκοσι δύο (22) πολιτικοί υπάλληλοι της Υπηρεσίας
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι υπάλληλοι
της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου, στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, λαμβάνουν εκλογική αποζημί−
ωση ύψους τριακοσίων τριάντα ευρώ (330,00 €) και η
δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 43−110
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ».
ε. Οι εν ενεργεία Συνοριακοί Φύλακες και οι Εκπαι−
δευόμενοι Συνοριακοί Φύλακες.
στ. Οι εν ενεργεία Ειδικοί Φρουροί και οι Εκπαιδευό−
μενοι Ειδικοί Φρουροί.
ζ. Οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και οι Εκ−
παιδευόμενοι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.
Δεν λαμβάνουν την ειδική εκλογική αποζημίωση όσοι
δεν παρέχουν σχετικές υπηρεσίες κατά την προεκλο−
γική περίοδο, ήτοι από 12.4.2012 έως και 06.5.2012 και
ειδικότερα:
α. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό ευ−
ρίσκονται σε κατάσταση τέτοια, ένεκα της οποίας δεν
εκτελούν ή απαγορεύεται να εκτελούν Υπηρεσία.
β. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό είναι
τοποθετημένοι ή υπηρετούν με απόσπαση ή εκπαιδεύ−
ονται στο εξωτερικό.
γ. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό ευ−
ρίσκονται σε οποιαδήποτε άδεια, πλην αυτής που θα
χορηγηθεί για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος, της
προβλεπόμενης ειδικής άδειας αιμοδοσίας και της συν−
δικαλιστικής άδειας.
δ. Οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση “οίκοι νοσηλείας”
και νοσηλευόμενοι σε νοσοκομεία.
2. Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση
για τον καθένα από τους παραπάνω στο ποσό των
εκατόν τριάντα ευρώ (130,00 €) συνολικά, για όλο το
παραπάνω διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής
εργασίας.
Για όσους θα υπάρξει κώλυμα κατά την εκλογική περί−
οδο, για οποιοδήποτε λόγο, το επίδομα θα περικόπτεται
ανάλογα με τις ημέρες κωλύματος.
3. Η καταβολή της εν λόγω εκλογικής αποζημίωσης
στο προσωπικό των εκλογικών συνεργείων της από−
φασης αυτής θα πραγματοποιηθεί, μετά τη λήξη της
παραπάνω χρονικής περιόδου, με μεταβίβαση πίστωσης
από τον ΚΑΕ 5262 του Ειδικού Φορέα 07−130, του προϋ−
πολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών στους
αντίστοιχους ΚΑΕ 5262 των παρακάτω Ειδικών Φορέων
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:
Ε.Φ. 43−110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» (ποσό 7.340.220,00€)
Ε.Φ. 43−120 «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ» (ποσό 1.657.240,00€)
Ε.Φ. 43−140 «ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ−ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ» (ποσό 988.000,00 €)
Ε.Φ. 43−610 «ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ−ΝΑΥ−
ΣΙΠΛΟΪΑΣ» (ποσό 130,00 €)
Ε.Φ. 43−620 «ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟ−
ΣΤΑΣΙΑΣ» (ποσό 4.550,00 €)

Ε.Φ. 43−630 «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ» (ποσό 1.950,00 €)
και
Ε.Φ. 43−640 «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ» (ποσό
1.300,00 €)
4. Το εκλογικό αυτό επίδομα καταβάλλεται με την
προϋπόθεση ότι δεν έχει ληφθεί και άλλη εκλογική απο−
ζημίωση για τις ίδιες εκλογές.
5. Η διαδικασία πληρωμής στους δικαιούχους θα κα−
θοριστεί με εσωτερικές διαταγές των οικείων Φορέων
και Αρχηγείων.
Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατή−
σεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαΐου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Aριθμ. 198015/ΕΥΠΕ−ΥΠΕΚΑ
(2)
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για
Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Ομάδα 12/
α.α 6 Β).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
1. Του Ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυ−
δρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄44).
2. Του Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλο−
ντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο
παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με
την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργεί−
ου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
(ΦΕΚ Α΄24).
3. Του Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έρ−
γων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συ−
νάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄209).
4. Του Ν. 3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄13).
5. Του Ν.3208/2003 «Προστασία των δασικών οικο−
συστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγ−
ματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει
εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄303).
6. Του Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιο−
τήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ
Α΄153).
7. Του Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική δια−
χείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση
Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευ−
ασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄179).
8. Του Ν. 2801/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας
του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄46).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
9. Του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και
των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ
Α΄289).
10. Της ΚΥΑ 13913/319/2012 «Εγκαταστάσεις Μικρών
Σταθμών και Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Όχλησης,
εξαιρούμενες από την αδειοδότηση σύμφωνα με την
παρ. 9 του άρθρου 29 του Ν. 4053/2012» (ΦΕΚ Β΄862).
11. Της ΥΑ 7557/136/2012 «Τροποποίηση της με αρ.
πρωτ. 17734/390/12−04−2011 απόφασης του Υφυπουργού
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με θέμα “Μικρές
Τυποποιημένες Κατασκευές Κεραιών” ΦΕΚ Β΄664» (ΦΕΚ
Β΄306).
12. Της ΚΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄21) «Κατάταξη δημόσιων
και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες
και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγρα−
φος 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209)».
13. Της ΚΥΑ 53571/3839/2000 «Μέτρα προφύλαξης του
κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων
στην ξηρά» (ΦΕΚ Β΄1105).
14. Της απόφασης ΕΕΤΤ 529/138/2009 «Υπαγωγή κατα−
σκευών κεραιών Femtocells στο άρθρο 1 παρ. 2 εδ. στ’
του Ν. 2801/2000» (ΦΕΚ Β΄1458).
15. Του υπ’ αριθμ. 406/22 «Κανονισμού αδειών Κατα−
σκευών κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006»
(ΦΕΚ Β΄1666).
16. Της ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ Β΄1077) «Εξειδίκευση δια−
δικασιών για την ενσωμάτωση στις ΑΕΠΟ της προβλε−
πόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας
έγκρισης επέμβασης, για τα έργα και δραστηριότητες
κατηγοριών Α και Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄21), σύμ−
φωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011».
Β) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

23639

Άρθρο 2: Αρμόδια Υπηρεσία
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 4014/2011
(ΦΕΚ Α΄209), τα έργα ή δραστηριότητες που αναφέρο−
νται στο ανωτέρω πεδίο εφαρμογής, υπάγονται στις
ΠΠΔ της παρούσας και η αρμόδια υπηρεσία είναι η Εθνι−
κή Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),
η οποία, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 31,
παρ. 17 του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ Α΄13) όπως ισχύει είναι ο
υπεύθυνος φορέας χορήγησης άδειας εγκατάστασης
των Σταθμών Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας.
Άρθρο 3: Διαδικασία υπαγωγής σε ΠΠΔ
1. Ο αρμόδιος φορέας του έργου ή της δραστηριότη−
τας υποβάλλει δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ
Α΄209), η οποία αποτελεί μέρος του ολοκληρωμένου
φακέλου που υποβάλλεται στην ΕΕΤΤ για την έκδοση
άδειας εγκατάστασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 29, παρ. 13 και στο άρθρο 31, παρ. 4 του Ν.
4053/2012 (ΦΕΚ Α΄44), όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας με τη
δήλωση της παραγράφου 1 ως ανωτέρω, δεσμεύεται για
την εφαρμογή κατά τη διάρκεια κατασκευής και τήρηση
κατά τη διάρκεια λειτουργίας όλων των προβλεπόμενων
στην παρούσα που αφορούν στα χαρακτηριστικά της
εγκατάστασής του, όπως περιγράφονται στον ολοκλη−
ρωμένο φάκελο για την έκδοση άδειας εγκατάστασης
που υποβάλλεται στην ΕΕΤΤ. Η δήλωση υπαγωγής σε
ΠΠΔ συνοδεύεται από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση
δικαιολογητικά του άρθρου 7 της παρούσας.
3. Η ΕΕΤΤ, μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοι−
χείων, προβαίνει στην έκδοση άδειας εγκατάστασης
όπως προβλέπεται στο Ν. 4053/2012 (ΦΕΚ Α΄44), αναπό−
σπαστο μέρος της οποίας αποτελούν οι ΠΠΔ.

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής − Σκοπός

Άρθρο 4: Χρονική διάρκεια ισχύος

1. Οι διατάξεις της παρούσας καθορίζουν τις ΠΠΔ,
για τους Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας όπως
αυτές ορίζονται στο Άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ
Α΄209) και εμπίπτουν 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». Εξαιρούνται από το
πεδίο εφαρμογής της παρούσας
α) οι Τυποποιημένες Κατασκευές Κεραιών των ΥΑ
17734/390/2011 (ΦΕΚ Β΄664) όπως αυτή τροποποιή−
θηκε από την ΥΑ 7557/136/2012 (ΦΕΚ Β΄306) και ΚΥΑ
11926/261/2011 (ΦΕΚ Β΄453).
β) οι Εγκαταστάσεις Μικρών Σταθμών και Κατασκευών
Κεραιών Χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντι−
κής Όχλησης (ΕΜΣΚΚΧΟ), όπως ορίζονται στην ΚΥΑ
13913/319/2012 (ΦΕΚ Β΄862)
γ) οι Σταθμοί ασύρματης πρόσβασης χαμηλής ισχύος
(κεραίες Femtocells), όπως αυτές ορίζονται στην Απόφα−
ση ΕΕΤΤ 529/138/2009 (ΦΕΚ Β΄1458) ή γενικώς Femtocells
που εξαιρούνται από την αδειοδότηση.
2. Σκοπός της παρούσας είναι η προστασία του πε−
ριβάλλοντος και η διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας
μέσω λήψης όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων
από την εγκατάσταση έργων και δραστηριοτήτων του
ανωτέρω πεδίου εφαρμογής.

Οι δεσμεύσεις στις οποίες υπάγεται ο φορέας λει−
τουργίας του έργου με την παρούσα, έχουν τη χρονική
ισχύ της άδειας εγκατάστασης που χορηγείται κατά
τις κείμενες διατάξεις και τροποποιούνται αυτοδίκαια
εφόσον τροποποιούνται τα άρθρα 5,6 και 7 της πα−
ρούσας.
Άρθρο 5: Γενικές Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
1. Ο φορέας του έργου με την παρούσα υποχρεούται
να τηρεί τις ακόλουθες Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δε−
σμεύσεις οι οποίες αφορούν σε Σταθμούς Βάσης Κινη−
τής Τηλεφωνίας σε περιοχές εντός και εκτός σχεδίων
πόλεων και ορίων οικισμών (γενικές ΠΠΔ). Επιπρόσθετα,
εάν οι σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας βρίσκονται
σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και ορίων οικισμών,
ισχύουν και τα αναφερόμενα στο Άρθρο 6 της παρού−
σας.
2. Οι γενικές ΠΠΔ εξειδικεύονται ως ακολούθως:
I. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
Να τηρούνται τα προβλεπόμενα στη μελέτη ραδιο−
εκπομπών. Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι ακόλουθοι
όροι:
I.1. Να τηρούνται τα προβλεπόμενα όρια ασφαλούς έκ−
θεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία,
σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 9 του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ
Α΄13), όπως εκάστοτε ισχύουν. Τα όρια αυτά απαγορεύε−
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ται να υπερβαίνουν το 70% των τιμών που καθορίζονται
στα άρθρα 2−4 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ Β΄1105),
όπως εκάστοτε ισχύουν.
I.2. Αν ο Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας βρίσκε−
ται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από το
όριο γηπέδων που υπάρχουν κτιριακές εγκαταστάσεις
ευαίσθητων αποδεκτών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχο−
λεία, γηροκομεία, νοσοκομεία) να τηρούνται τα προ−
βλεπόμενα όρια έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομα−
γνητική ακτινοβολία, σύμφωνα με τα άρθρο 31 παρ. 10
του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ Α΄13), όπως εκάστοτε ισχύουν.
Τα όρια αυτά απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60%
των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2−4 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 συνυπο−
βάλλει Μελέτη Εκτίμησης και Αξιολόγησης της έντασης
του Ηλεκτρομαγνητικού Υποβάθρου σε απόσταση 300
μέτρων περιμετρικά του Σταθμού συνοδευόμενης από
τον σχετικό χάρτη ευαίσθητων χρήσεων γης.
I.3. Αν ο Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας βρίσκεται
σε απόσταση έως 50 μέτρα από γειτονικούς σταθμούς,
να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι εκπομπές ηλεκτρομαγνητι−
κής ακτινοβολίας αυτών καθώς και η συνεργιστική τους
επίδραση, ούτως ώστε να τηρούνται τα προβλεπόμενα
στη Μελέτη Ραδιοεκπομπών Κεραιών, όπως ορίζονται
στο άρθρο 6 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ Β΄1105),
όπως εκάστοτε ισχύουν.
I.4. Τα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικού πεδίου από το
σταθμό βάσης να μην υπερβαίνουν τα όρια ασφαλούς
έκθεσης του γενικού πληθυσμού στην ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία όπως αυτά έχουν υπολογιστεί και προσδι−
οριστεί στη Μελέτη Ραδιοεκπομπών Κεραιών, σύμφωνα
με το άρθρο 29 του Ν. 4053/2012 (ΦΕΚ Α΄44).
I.5. Να τηρούνται όλα τα μέτρα προφύλαξης του κοι−
νού από τη λειτουργία του σταθμού που αναφέρονται
στην ΚΥΑ 3060 ΦΟΡ 238/2002 (ΦΕΚ Β΄512), όπως αυτή
διορθώθηκε στο ΦΕΚ 759Β/2002 και όπως εκάστοτε
ισχύουν.
ΙΙ. ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΙΙ.1. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων τόσο κατά
τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουρ−
γίας να γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ
50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909) και στο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ
Α΄24), όπως εκάστοτε ισχύουν, με ευθύνη του φορέα
λειτουργίας του έργου, όπως εξειδικεύεται στα εδάφια
ΙΙ.2 έως II.4 κατωτέρω.
ΙΙ.2. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟ−
ΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ)
ΙΙ.2.1 Η διαχείριση μη επικινδύνων Αποβλήτων Ηλεκτρι−
κού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) να γίνεται σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ Α΄82) όπως
εκάστοτε ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
Ν.2939/2001 (ΦΕΚ Α΄179) και της ΚΥΑ 50910/2727/2003
(ΦΕΚ Β΄1909), όπως εκάστοτε ισχύουν.
ΙΙ.2.2. Τα μη επικίνδυνα ΑΗΗΕ να αποθηκεύονται χω−
ριστά σε ειδικούς κάδους ανά είδος και να βρίσκονται
σε κατάλληλα διαμορφωμένο και επισημασμένο χώρο,
υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες, ή να απομα−
κρύνονται άμεσα με το πέρας της εργασίας και να
παραδίδονται σε εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής
συνεργαζόμενα με τα αρμόδια εγκεκριμένα συστήματα
διαχείρισης.

ΙΙ.2.3. Η διαχείριση των επικινδύνων ΑΗΗΕ να γίνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ Α΄82),
όπως εκάστοτε ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ Α΄179) και της ΚΥΑ 13588/2006
(ΦΕΚ Β΄383), όπως εκάστοτε ισχύουν.
ΙΙ.3. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΛΗΝ ΑΗΗΕ
ΙΙ.3.1. Η διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευ−
τών που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των ενερ−
γειακών αναγκών του Σταθμού Βάσης σε περίπτωση
διακοπής της ηλεκτροδότησης, να γίνεται σύμφωνα
με τις διατάξεις των ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ
Β΄1625), ΚΥΑ 13588/2006 (ΦΕΚ Β΄383), όπως εκάστοτε
ισχύουν.
ΙΙ.3.2. Κατά τα λοιπά, η διαχείριση των επικίνδυνων
αποβλήτων πλην ΑΗΕΕ να γίνεται σύμφωνα με τα οριζό−
μενα στις ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006, ΚΥΑ 24944/2006 (ΦΕΚ
Β΄791) και ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ Β΄287), όπως εκάστοτε
ισχύουν ή σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής δι−
αχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001
(ΦΕΚ Α΄179), όπως εκάστοτε ισχύουν.
ΙΙ.4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
Η διαχείριση των συσκευασιών να γίνεται σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄179), όπως
εκάστοτε ισχύει.
II.5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
II.5.1. Τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν κατά
τις εργασίες διαμόρφωσης του γηπέδου εγκατάστα−
σης του Σταθμού να αξιοποιηθούν στην εξομάλυνση
της επιφάνειας του γηπέδου λαμβάνοντας κάθε δυνατή
μέριμνα για την ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης της
υφιστάμενης μορφολογίας του εδάφους, ή να μεταφερ−
θούν σε εγκεκριμένο χώρο απόθεσης. Σε περίπτωση
μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφών εκτός του γηπέ−
δου του έργου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται φορτηγά
οχήματα, των οποίων η καρότσα θα σκεπάζεται ώστε
να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές σκόνης από τα με−
ταφερόμενα υλικά εκσκαφής.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται τόσο η προσωρινή
όσο και η μόνιμη απόθεση προϊόντων εκσκαφής εντός
της κοίτης ποταμών, χειμάρρων, μισγαγγειών, σε αρδευ−
τικές τάφρους, σε παραποτάμιους χώρους και γενικά
σε οποιαδήποτε θέση είναι δυνατόν να παρεμποδίζεται
η ομαλή ροή των επιφανειακών υδάτων. Απαγορεύεται
επίσης, η μόνιμη απόθεση προϊόντων εκσκαφής σε πα−
ρακείμενες δασικές εκτάσεις, καθώς και σε οποιοδή−
ποτε άλλο ευαίσθητο αποδέκτη.
ΙΙ.5.2. Απαγορεύονται οι παντός είδους αυθαίρετες
αμμοληψίες. Τα αδρανή υλικά που θα απαιτηθούν για
την κατασκευή του έργου θα εξασφαλίζονται από νο−
μίμως λειτουργούντα λατομεία, τα οποία θα πρέπει
να είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη απόφαση
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων η οποία θα πρέπει να
βρίσκεται σε ισχύ.
ΙΙΙ. ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΙΙΙ.1. Η διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων
(ΑΛΕ) που τυχόν προκύπτουν από την συντήρηση των
μηχανημάτων του έργου να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ.
82/2004 (ΦΕΚ Α΄64), την ΚΥΑ 24944/2006 (ΦΕΚ Β΄791)
και την ΚΥΑ 13588/2006 (ΦΕΚ Β΄383), όπως εκάστοτε
ισχύει.
ΙΙΙ.2. Τα εν λόγω επικίνδυνα απόβλητα της παρ. ΙΙΙ.1,
πρέπει να συλλέγονται και να αποθηκεύονται προσωρι−
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νά σε ειδικά στεγανά δοχεία, που θα πρέπει να φυλάσ−
σονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφάλαιο 2 της ΚΥΑ
24944/2006 (ΦΕΚ Β΄791) και να δίνονται σε ειδικά εξου−
σιοδοτημένες και αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής,
ή να απομακρύνονται άμεσα με το πέρας της εργασί−
ας και να παραδίδονται σε εξουσιοδοτημένα σημεία
συλλογής συνεργαζόμενα με τα αρμόδια εγκεκριμένα
συστήματα διαχείρισης. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει
να υπάρχει σχετική σύμβαση που θα επιδεικνύεται σε
κάθε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις κείμενες σχετικές διατάξεις.
ΙΙΙ.3. Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών,
απαγορεύονται οι επί τόπου στον χώρο του έργου ερ−
γασίες συντήρησης/ επιδιόρθωσης του μηχανολογικού
εξοπλισμού (εργοταξιακά οχήματα και μηχανήματα) που
χρησιμοποιείται κατά την κατασκευή του έργου και η
οποία σχετίζεται με δραστηριότητες συντήρησης/επι−
διόρθωσης που μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση και
υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Οι προαναφερόμενες
εργασίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται στις εγκα−
ταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτημένων επιχειρήσεων.
Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου θα
πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως ο προσωρινός εργο−
ταξιακός χώρος, να απομακρυνθεί το σύνολο των τυχόν
πλεοναζόντων υλικών και να αποκατασταθεί πλήρως ο
περιβάλλων χώρος.
ΙΙΙ.4. Σε περίπτωση που ο Σταθμός Βάσης Κινητής Τη−
λεφωνίας διαθέτει ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (για την
εγκατάσταση του οποίου απαιτείται σχετική απόφαση
εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγω−
γής 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):
i) για υπέργεια δεξαμενή καυσίμου θα πρέπει είτε να
διαθέτει διπλά τοιχώματα, είτε να είναι εγκατεστημέ−
νη εντός κατάλληλης λεκάνης ασφαλείας, ο ενεργός
όγκος της οποίας πρέπει να είναι ίσος με τον όγκο της
δεξαμενής καυσίμου, προσαυξημένο κατά 15%
ii) για υπόγεια δεξαμενή καυσίμου θα πρέπει είτε να
διαθέτει διπλά τοιχώματα, είτε να τοποθετείται εντός
στεγανού χώρου,
ώστε σε περίπτωση σταδιακής διαρροής ή ολικής δι−
άρρηξης των τοιχωμάτων της 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 ενέρ−
γειας από την ΡΑΕ για εφεδρικούς σταθμούς Η/Ζ.
IV. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
IV.1. Για έκαστο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφω−
νίας ο φορέας του έργου υποχρεούται να συντάσ−
σει άπαξ Διαχειριστικό Σχέδιο επικίνδυνων και μη
επικίνδυνων αποβλήτων και να το υποβάλλει στην
αρμόδια αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κεί−
μενη νομοθεσία.
IV.2. Για έκαστο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας,
τόσο οι ποσότητες και το είδος των επικίνδυνων και
μη επικίνδυνων αποβλήτων που θα προκύπτουν εντός
έκαστου έτους όσο και ο τρόπος διαχείρισής τους θα
αποτυπώνονται στις Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγού Απο−
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βλήτων, οι οποίες θα υποβάλλονται από τον φορέα του
έργου στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην κείμενη νομοθεσία.
V. ΘΟΡΥΒΟΣ
V.1. Οι εκπομπές θορύβου που παράγονται κατά τις
φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του σταθμού να μην
υπερβαίνουν τις ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύ−
βου, όπως ορίζονται στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ Α΄293), όπως
εκάστοτε ισχύει.
V.2. Η στάθμη θορύβου από την λειτουργία των μη−
χανημάτων κατά τη φάση κατασκευής, να μην υπερ−
βαίνει τα όσα ορίζονται στις ΚΥΑ 56206/1613/1986 (ΦΕΚ
Β΄570), ΥΑ Α5/2375/1978 (ΦΕΚ Β΄689), ΚΥΑ 765/1991 (ΦΕΚ
Β΄81) και ΚΥΑ 11481/523/1997 (ΦΕΚ Β΄295), όπως εκάστοτε
ισχύουν.
V.3. Δεν επιτρέπεται η χρήση μηχανημάτων και συσκευ−
ών εργοταξίων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου
ΕΟΚ όπως προβλέπεται στις ΚΥΑ 69001/1921/1988 (ΦΕΚ
Β΄751) και ΚΥΑ 10399/Φ5.3/361/1988 (ΦΕΚ Β΄359), όπως
εκάστοτε ισχύουν ή το πιστοποιητικό συμμόρφωσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 37393/2028/2003
(ΦΕΚ Β΄1418), όπως εκάστοτε ισχύει.
VΙ. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
VI.1. Να τηρούνται τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 1180/81
όπως εκάστοτε ισχύει.
VI.2. Όσον αφορά στις εργασίες συντήρησης των κλι−
ματιστικών μονάδων του Σταθμού Βάσης κινητής τηλε−
φωνίας να τηρούνται οι διατάξεις της KYA 37411/1829/
E103/2007 (ΦΕΚ B΄ 1827), όπως ισχύει, και των σχετικών
Ευρωπαϊκών Κανονισμών.
VΙI. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ TOY KOINOY
VΙI.1. Να τηρούνται οι προδιαγραφές πυρασφάλειας
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως εκάστοτε
ισχύουν.
VΙI.2. Να λαμβάνεται μέριμνα για την ασφαλή λειτουρ−
γία του Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας και συγκε−
κριμένα των ιστών και του προσαρτημένου σε αυτούς
εξοπλισμού σε υψηλές ταχύτητες ανέμου.
VΙI.3. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για
την προστασία του κοινού και της εγκατάστασης σε
περίπτωση ακραίων φυσικών καταστροφών και σει−
σμών.
VΙI.4. Να εγκατασταθεί σύστημα αντικεραυνικής προ−
στασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ούτως ώστε
να εξασφαλίζεται η προστασία του ιστού των κεραιών
καθώς και των μηχανημάτων του σταθμού βάσης.
VΙI.5. Να λαμβάνεται το σύνολο των απαιτούμενων
μέτρων ώστε να μην είναι δυνατή η ελεύθερη πρόσβαση
αναρμόδιων ατόμων σε χώρους εντός των εγκαταστά−
σεων του Σταθμού Βάσης.
Σε περίπτωση Σταθμών Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας
επί εδάφους, ο Σταθμός πρέπει να διαθέτει κατάλληλη
περίφραξη ώστε να διασφαλίζεται η παρεμπόδιση της
ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στους χώρους εντός
των εγκαταστάσεων του Σταθμού.
VIΙI. ΣΗΜΑΝΣΗ
VIΙI.1. Να τηρούνται τα μέτρα περί ημερήσιας και νυ−
κτερινής σήμανσης του Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλε−
φωνίας που επιβάλλονται από την Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας (ΥΠΑ). Απαιτείται να τηρούνται τα προβλε−
πόμενα από τις ΥΑ Δ3/Δ/35694/6190/2000 (ΦΕΚ B’1133)
και ΥΑ Δ3/Δ/3271/781/2009 (ΦΕΚ B’191) περί «Προστασί−
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ας των Αεροπορικών Εγκαταστάσεων από τον κίνδυνο
της ανάπτυξης κατασκευών−εμποδίων γύρω από αυτές
καθώς και της Αεροπλοΐας εκ των υπερυψηλών ανά τη
χώρα κατασκευών», όπως εκάστοτε ισχύουν.
VIΙI.2. Επί της περίφραξης ή επί της εισόδου του Σταθ−
μού να τοποθετείται ειδική πινακίδα, η οποία πληροφο−
ρεί/ προειδοποιεί το κοινό ώστε να μην εισέλθει εντός
του χώρου των εγκαταστάσεων και ιδίως να μην αναρ−
ριχηθεί επί του ιστού του Σταθμού.
Η πινακίδα θα αναφέρει επιπλέον τον φορέα του
έργου (εταιρεία κινητής τηλεφωνίας), το όνομα του
Σταθμού και τον αριθμό της χορηγηθείσας άδειας από
την ΕΕΤΤ.
IΧ. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ – ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
IΧ.1. Οι Σταθμοί Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας να κατα−
σκευάζονται σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς
που προβλέπονται στο άρθρο 1, παρ. 2, σημείο Ε του Ν.
2801/2000 (ΦΕΚ Α΄46), όπως εκάστοτε ισχύουν.
IΧ.2. Οι Σταθμοί Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας να προ−
σαρμόζονται κατάλληλα χρωματικά και μορφολογικά
στα ήδη υφιστάμενα αρχιτεκτονικά στοιχεία των κτι−
ρίων. Ειδικότερα και για σταθμούς βάσης κινητής τηλε−
φωνίας σε περιοχές εντός σχεδίων πόλεων και εντός
ορίων οικισμών, ο φορέας λειτουργίας τους θα πρέπει
να εξετάζει και τη δυνατότητα προσαρμογής τους στο
περιβάλλον μέσω κατάλληλων αισθητικών και αρχιτε−
κτονικών παρεμβάσεων.
IΧ.3. Οι Σταθμοί Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας να προσαρ−
μόζονται κατάλληλα στα τοπιολογικά στοιχεία του ευρύ−
τερου περιβάλλοντος της περιοχής εγκατάστασης.
IΧ.4. Να τηρούνται τυχόν μέτρα, όροι και περιορισμοί
της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγ−
χου (ΕΠΑΕ), προκειμένου να προσαρμόζονται οι Σταθμοί
Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας στις τοπικές αρχιτεκτονικές
απαιτήσεις, όπου προβλέπεται τέτοιος έλεγχος από την
πολεοδομική νομοθεσία.
Χ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
Χ.1. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά
τη φάση της κατασκευής του έργου για την αντιμετώ−
πιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς από την λειτουργία
των μηχανημάτων, συνεργείων κλπ, καθώς και για την
ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της.
Χ.2. Στην περίπτωση Σταθμών Βάσης Κινητής Τηλεφω−
νίας, επί του εδάφους, οι ελεύθερες επιφάνειες εντός
της περίφραξης του Σταθμού, να διαμορφώνονται κατά
τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη
αντιπυρική προστασία. Ο περιβάλλον την περίφραξη
χώρος του Σταθμού πρέπει να παραμείνει ακάλυπτος
από βλάστηση με τρόπο που να δημιουργείται η ανα−
γκαία ζώνη αντιπυρικής προστασίας.
XΙ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ
ΧΙ.1.Να αποκατασταθεί ο χώρος και να απομακρυνθεί
πλήρως ο εξοπλισμός μετά το πέρας λειτουργίας του
έργου με αποκλειστική ευθύνη του φορέα λειτουργίας
του έργου.
ΧΙ.2. Η διαχείριση υλικών και εξοπλισμού που κατά
την παύση λειτουργίας του Σταθμού αποτελούν από−
βλητα, πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του
φορέα του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ
50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909), στην ΚΥΑ 13588/2006
(ΦΕΚ Β΄383), στο Ν.2939/2001 (ΦΕΚ Α΄179) και στο Ν.
4042/2012 (ΦΕΚ Α΄24), όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 6: Ειδικές Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις για Σταθμούς Βάσης Κινητής
Τηλεφωνίας σε περιοχές εκτός Σχεδίων Πόλεων
και εκτός Ορίων Οικισμών
1. Ο φορέας λειτουργίας του έργου υποχρεούται πέ−
ραν των προβλεπόμενων στο άρθρο 5 της παρούσας να
τηρεί τις ακόλουθες ΠΠΔ οι οποίες αφορούν σε Σταθ−
μούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας σε περιοχές εκτός
σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών.
2. Οι ειδικές ΠΠΔ ανάλογα με την περιοχή εγκατά−
στασης συμπληρώνονται ως ακολούθως.
Ι. ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ
ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Ι.1. Σε περίπτωση που ο Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλε−
φωνίας εγκαθίσταται εντός εκτάσεων που εμπίπτουν στις
διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας, θα πρέπει:
α) στις αιτήσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3
παράγραφος 2 της παρούσας να περιλαμβάνονται τα
προβλεπόμενα από την ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ Β΄1077) και
να ακολουθούνται οι διατάξεις της.
β) Η υλοποίηση του έργου να γίνεται με τέτοιο τρόπο
ώστε να εξασφαλίζεται η μικρότερη δυνατή επέμβαση
σε δασική έκταση
γ) Να πραγματοποιείται τακτικός καθαρισμός της
παραχωρούμενης έκτασης όπου βρίσκεται ο Σταθμός
Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας για τη μείωση του κινδύνου
πυρκαγιάς.
δ) Να λαμβάνονται από τον φορέα λειτουργίας όλα
τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας (πρόληψη, κα−
τάσβεση, αντικεραυνική προστασία) για την περίπτωση
πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου
μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές (δημιουργία
αντιπυρικής ζώνης).
ε) Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας
να ελεγχθεί και να εγκριθεί από την αρμόδια Πυροσβε−
στική Υπηρεσία.
Ι.2. Ο φορέας λειτουργίας του έργου, σε περίπτωση
που απαιτείται, υποχρεούται να αποκαθιστά το χώρο
στον οποίο έχει πραγματοποιηθεί επέμβαση .
Ι.3. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε
τυχόν απαραίτητες εργασίες αποψίλωσης να περιορι−
στούν στις ελάχιστες δυνατές και να μην προκαλείται
ζημιά σε δασική βλάστηση ή υποβάθμιση της αισθητικής
του περιβάλλοντος χώρου της εγκατάστασης.
ΙΙ. ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ Ν. 3028/2002 «ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»
Σε περίπτωση που ο Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνί−
ας εγκαθίσταται σε εκτάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις
του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α΄153), όπως εκάστοτε ισχύουν, 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 πε−
ριγράφονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της παρούσας,
θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι εγκρίσεις από τις
αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες.
ΙΙΙ. ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙ−
ΚΤΥΟΥ NATURA 2000.
Σε περίπτωση που ο Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλε−
φωνίας εγκαθίσταται επί κτιρίου εντός του Δικτύου
NATURA 2000, τότε ακολουθείται η διαδικασία ειδικής
οικολογικής αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο
10 του Ν. 4014/2011.
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Στην άδεια εγκατάστασης, εκτός των προαναφερο−
μένων 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).
Άρθρο 7: Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαΐου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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