
 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι,  12 Δεκεμβρίου 2018 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,   
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:  208057/116 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας 
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας 

ΠΡΟΣ:  
COSMOTE  ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε  
Δια του μελετητή  
ΑΝΧΑΝ Ο.Ε  
Βασ. Σοφίας 40, Τ.Κ. 15124, Μαρούσι 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Πίνακας Αποδεκτών 

 
Ταχ. Δ/νση : Κατσαντώνη 2, Καρπενήσι 
Ταχ. Κώδικας : 36100 
Πληροφορίες : Α. Καρακώστα  
Τηλέφωνο : 22373-52433 
Αρ. Τηλεομ. : 22373-52433 
Διεύθ. Ηλ. Ταχ. : k.karakosta@evr.pste.gov.gr 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  

 
ΘΕΜΑ: Έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόμενης περιοχής NATURA 

2000 µε κωδικό GR2430002 "ΟΡΗ ΑΓΡΑΦΑ", για το έργο  Σταθμός  Βάσης κινητής τηλεφωνίας της 

COSMOTE, με κωδική ονομασία "140 2180 ΑΓΡΑΦΑ-Χ", ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος, επί 

εδάφους στη θέση "ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ" Τ.Κ.  ΑΓΡΑΦΩΝ Δήμου ΑΓΡΑΦΩΝ  της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας 

 
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

 
Έχοντας υπ' όψιν : 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4555/18, ΦΕΚ-133 
Α/19-7-18 και ισχύει.  
2. Το Π.Δ. 148/10 (ΦΕΚ 241 Α/27-12-2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 
3. Την αριθ. οικ. 100229/2885/09-09-2014 (ΦΕΚ 2542/Β/24-09-2014) απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας σχετικά με την ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες.    
4. Τις διατάξεις του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.04.2002) "Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 
97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες 
διατάξεις", το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31.3.2011) "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις", το 
Ν.4014/2011 (ΦΕΚ209/Α/21.9.2011) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος", το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.02.2012) "Ποινική προστασία του 
περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων 
- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ -Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής" και ισχύει. 
5. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος" όπως ισχύει 
6. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.02.2012) "Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής" όπως 
ισχύει 
7. Την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13.01.2012) "Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 
4014/21.9.11 (ΦΕΚ 209/Α/2011)" όπως αυτή τροποποιήθηκε µε  την  Υ.Α.  οικ.  2307  (ΦΕΚ:  439/Β/14-02-
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2018)  «Τροποποίηση  της  υπ’  αριθ.  ∆ΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 ….» και ισχύει. 
8. Την ΚΥΑ µε Η.Π. 37111/2021/2003 «Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού 
κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε µε τις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 3 του Ν. 3010/2002.» (ΦΕΚ 1391/Β/03) 
9. Την  ΥΑ  υπ’  αριθµ.  52983/1952/13  (ΦΕΚ  2436  Β/27-9-2013):  Προδιαγραφές  της  Ειδικής 
Οικολογικής Αξιολόγησης για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β του άρθρου 10 του Ν.  
4014/2011  (ΦΕΚ  Α΄  209)  «Περιβαλλοντική  αδειοδότηση  έργων  και  δραστηριοτήτων, ρύθµιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» όπως εκάστοτε ισχύει. 
10. Την με αρ. πρωτ.  208057/116/11-9-2018 αίτηση της Αναστάσιος Ξάνθης και ΣΙΑ Ο.Ε 
11. Την αριθ. οικ. 100229/2885/09-09-2014 (ΦΕΚ 2542/Β/24-09-2014) απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας σχετικά με την ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες.  
12. Την αριθ. οικ. 10361/121/15-01-2018 (ΦΕΚ 33/ΥΟΔΔ/25-01-2018) απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας σχετικά με την ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες. 
13. Την  µε  αριθµ.  800/125/21-1-2011  Απόφαση  Περιφερειάρχη  στερεάς  Ελλάδας  σχετικά  µε ορισµό 
προϊσταµένων Γενικών  Διευθύνσεων. 
14. Την µε αριθµ. πρωτ. (οικ.) 26937/1403/20-5-2011 ‘’Απόφαση Ανάθεσης τοµέων αρµοδιοτήτων και  
µεταβίβαση  άσκησης  συγκεκριµένων  αρµοδιοτήτων  από  τον  Περιφερειάρχη  Στερεάς Ελλάδας, σε 
Αντιπεριφερειάρχες για την Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και 
Υποδοµών – Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων που 
υπάγονται στην Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και  Υποδοµών 
Άρθρο 1 παρ. Β 
15. Την Υ.Α. οικ. 2307 (ΦΕΚ: 439/Β/14-02-2018) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-
2016». 
16. Το υπ' αριθµ. πρωτ. (οικ.) 218248/122/24-9-2018 έγγραφό μας προς τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 
Πάρκου Τζουμέρκων, κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων  
17. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1961/9-10-2018 (πρωτ. εισερχ. 237209/139/15-10-2018) έγγραφο του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων  
18. Το υπ' αριθµ. πρωτ. 237209/139/14-11-2018 έγγραφό μας προς τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 
Πάρκου Τζουμέρκων, κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων , υποβολής συμπληρωματικών 
στοιχείων 
19. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 291549/160/12-12-2018 εισερχόμενο έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 
Πάρκου Τζουμέρκων, κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων  με το οποίο εκφράζεται η σύμφωνη 
γνώμη του με πρόσθετους όρους 

Αποφασίζουμε 
 

Την επιβολή πρόσθετων όρων στο έργο Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE, 
με κωδική ονομασία "140 2180 ΑΓΡΑΦΑ-Χ" για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της 
επηρεαζόμενης περιοχής του δικτύου NATURA 2000 µε GR2430002 "ΟΡΗ ΑΓΡΑΦΑ" σύμφωνα µε 
τα αναφερόμενα στο οικείο τυποποιημένο έντυπο αξιολόγησης ως εξής: 
 

Ι. Στοιχεία του έργου 

α. Ονομασία του έργου : Σταθμός  Βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE, με κωδική 
ονομασία "140 2180 ΑΓΡΑΦΑ-Χ" 

β. Θέση του έργου: "ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ" Τ.Κ.  ΑΓΡΑΦΩΝ Δήμου Αγράφων της Περιφερειακής 
Ενότητας Ευρυτανίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
γ. Φορέας του έργου  : COSMOTE  ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε  
δ. Υπεύθυνος του έργου: ΑΝΧΑΝ Ο.Ε  

 

ΙΙ. Πρόσθετοι όροι διασφάλισης της ακεραιότητας της περιοχής GR2430002 "ΟΡΗ ΑΓΡΑΦΑ"  

 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης ειδών 
πανίδας εντός των εγκαταστάσεων του Σταθμού, όπως η διατήρηση σε καλή κατάσταση της 
περιμετρικής περίφραξης και της πύλης εισόδου του Σταθμού. 

 Το προσωπικό που θα προσέρχεται για συντήρηση του εξοπλισμού του Σταθμού να φροντίζει για 
την καλή κατάσταση των ενδιαιτημάτων των ειδών πανίδας, να επιμελείται για την καθαριότητα του 
χώρου και για την αρτιότητα της περιμετρικής περίφραξης. 

 Σε περίπτωση που ανευρεθεί στο χώρο του έργου τραυματισμένο ή νεκρό προστατευόμενο είδος 
πανίδας/ορνιθοπανίδας, εκτός της Δασικής Υπηρεσίας να ειδοποιηθεί και ο Φορέας Διαχείρισης. 
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 Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν δολώματα για τρωκτικά κλπ., αυτά να μην είναι προσβάσιμα 
από είδη άγριας πανίδας και ορνιθοπανίδας, ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα από δηλητηρίαση. 

 Να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι Δεσμεύσεις της υπ' αριθμ. οικ 174610/2014 (ΦΕΚ 2498/Β'/19-09-2014) 
Κ.Υ.Α. και, ειδικότερα, επισημαίνουμε την πιστή εφαρμογή του άρθρου 5, παράγραφοι 11.2.2, 
11.3.1, 111.2, V.l, Χ.1, Χ.2, XI.1 και του άρθρου 6, παράγραφοι I. Ι.β, 1.1. γ, I. Ι.δ και 1.3, λόγω του 
αντικειμένου του έργου, ήτοι: 

 Να μη γίνει καμία επέμβαση εκτός των ορίων του παραχωρούμενου γηπέδου. 
 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της απαραίτητης αντιπυρικής προστασίας 

των ελεύθερων επιφανειών, τόσο για τον εντός της περίφραξης χώρο του Σταθμού, όσο και για τον 
περιβάλλοντα την περίφραξη χώρο, με τρόπο που να δημιουργείται η αναγκαία ζώνη αντιπυρικής 
προστασίας (χώρος ακάλυπτος από βλάστηση), ο Τα απόβλητα κατά τη φάση λειτουργίας του 
έργου (απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, όπως μηχανήματα, κεραίες, 
συσσωρευτές, ανταλλακτικά κλπ., απόβλητα λιπαντικά έλαια, κάθε είδους απορρίμματα, υλικά 
συσκευασίας κ.α.), να απομακρύνονται από την προστατευόμενη περιοχή και η διάθεσή τους να 
γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

 

 Η παρούσα παραµένει σε ισχύ για όσο χρονικό διάστηµα παραµένουν σε ισχύ οι αντίστοιχες υπό 
έκδοση ΠΠ∆ και εφόσον δεν επέρχεται µεταβολή στα στοιχεία της υποβληθείσας ΕΟΑ . 
  Η παρούσα   αφορά   µόνο   την   Ειδική   Οικολογική   Αξιολόγηση   και   δεν   απαλλάσσει   τον 
ενδιαφερόµενο από τυχόν άλλες άδειες ή εγκρίσεις που απαιτούνται για την λειτουργία του έργου 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
  Εκδίδεται, με την επιφύλαξη του αρ. 3 της 5. σχετικής. 
 
 
 Κατά  της  απόφασης  αυτής  µπορεί  να  ασκηθεί  προσφυγή  από  οποιονδήποτε  έχει  έννοµο 
συµφέρον: 

1. Ενώπιον του  Συντονιστή  της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  Θεσσαλίας  –  Στερεάς  Ελλάδας,  
σε αποκλειστική  προθεσµία  15  (δεκαπέντε)  ηµερών  από  την  δηµοσίευση  της ή  την 
ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 227 & 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α). 

2. Και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας (Ν.2717/99 (ΦΕΚ97 / Α/ 17-
05-1999)). 

 
 

 

 

Εσωτερική Διανομή 

1. Φ. Χρ. Αρχείο  

 
 

 
Μ.Ε.Π. 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 
 

Αντώνιος Τερζής 
Χημ. Μηχανικός με Α’ βαθμό 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας 
Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού  
Θεοδωράτου και Βέλλιου, 35132Λαμία 
dipexoster@apdthest.gov.gr 

 

2. Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 
Λ. Καλυβίων 2 Τ.Κ. 35132 Λαμία 

dpehos@pste.gov.gr  

 

3. Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

(για ηλεκτρονική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας)  

Λ. Καλυβίων 2 Τ.Κ. 35132 Λαμία 
ddhd@pste.gov.gr 

 

4. Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, κοιλάδας 
Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων 

Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου Πανεπιστημιούπολη 
Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45110 Ιωάννινα 
park.tzoumerka@gmail.com 

 

 
5.  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

epitrop_perival@pste.gov.gr  

 
 

mailto:dipexoster@apdthest.gov.gr
mailto:dpehos@pste.gov.gr
mailto:epitrop_perival@pste.gov.gr
ΑΔΑ: 68Ω57ΛΗ-Θ6Κ


		2018-12-20T10:57:15+0200
	Athens




