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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΛΙΒΑΔΕΙΑ    14.05.2019 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 628/102109 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ   

Ταχ. Δ/νση : Φίλωνος 35-39, 32131 Λιβαδειά     

Πληροφορίες : Μαρία Τσανακτσή 

Τηλέφωνο : 2261350216 

Τηλεομοιοτυπία : 2261350213    

Ηλεκτρ.ταχυδρ. : m.tsanaktsi@viotia.gr    

 

ΑΠΟ ΦΑΣΗ  

ΘΕΜΑ : Έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόμενης περιοχής 

Natura 2000 στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR 2410002 “Όρος Παρνασσός” και 

Ειδική Ζώνη Διατήρησης – (ΕΖΔ) GR2450005 “ΝΑ Παρνασσός – Εθνικός Δρυμός 

Παρνασσού – Δάσος Τιθορέας, Σπηλαιοβάραθρο” για υφιστάμενο σταθμό βάσης ξηράς 

σταθερής τηλεφωνίας της εταιρείας ¨ΟΤΕ ΑΕ¨ στη θέση ¨ΚΑΛΥΒΙΑ ΒΤΒ (0070020)¨ στο 

Δήμο Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕ ΑΣ ΕΛΛΑΔ ΑΣ  

Έχοντας υπόψη : 

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.148/10(ΦΕΚ 241/Α/27-12-2010)«Οργανισμός της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα. 

3. Την με αρ.πρωτ.10361/121(ΦΕΚ 33Υ.Ο.Δ.Δ./25.01.2018) απόφασης του 

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα ¨Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας και ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων¨. 

4. 4. Την με αρ.πρωτ.οικ.156489/4234(ΦΕΚ.2485Β΄/19.07.2017) απόφασης του 

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα ¨ Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους 

εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας¨. 

5. Την με αρ.πρωτ. οικ. 26937/1403/20-5-2011(ΦΕΚ 1282/Β/16-6-2011) «Απόφαση 

Ανάθεσης τομέων αρμοδιοτήτων και μεταβίβαση άσκησης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων 

από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, σε Αντιπεριφερειάρχες για την Γενική Διεύθυνση 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών – Παροχή 

mailto:m.tsanaktsi@viotia.gr
ΑΔΑ: 7Μ8Ψ7ΛΗ-ΨΟ2



 

Σελίδα 2 από 9 

 

 

εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους οργανικών μονάδων που υπάγονται 

στην Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών 

Άρθρο 1 παρ. Β.». 

6. Την υπ’ αρ. οικ. 27764/722/11-03-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 

«Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, 

Περιβάλλοντος και Υποδομών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 

7. Την με αρ.πρωτ.οικ.7066/269/2018(ΦΕΚ 199Β/30.01.2018) απόφαση ¨Παροχή 

εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Διευθύνσεως και Τμημάτων της 

Π.Ε.Βοιωτίας¨. 

8. Τις διατάξεις του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α) για την προστασία του περιβάλλοντος. 

9. Τις διατάξεις του Ν. 4014/2011(ΦΕΚ 209/Α΄/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση 

έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με τη δημιουργία 

περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 

10. Τις διατάξεις του Ν. 4042/12(ΦΕΚ Α24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – 

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων 

– Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».  

11. Τις διατάξεις της YA.ΔΙΠΑΔ.οικ.37674/16(ΦΕΚ 2471Β/10.08.2016) ¨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/ /2011)¨ όπως αυτή έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει. 

12. Τις διατάξεις της ΥΑ.οικ.2307/18 (ΦΕΚ 439Β/14-02-2018): 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. Τις διατάξεις του Π.Δ.148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την 

αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον – Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει» 

(ΦΕΚ 190/Α/2009). 

14. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391Β/29-9-2003) «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 
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Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 

3010/2002.» (ΦΕΚ 1391/Β/03). 

15. Τον Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

16. Τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/25-4-2002) «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 

97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., κ.τ.λ.», όπως ισχύει. 

17. Τον Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α/31-03-2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες 

διατάξεις». 

18. Την με Αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε103/10 (ΦΕΚ.1495Β/06.09.2010) ‘’Καθορισμός 

μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των 

οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 

79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ. 

19. Την υπ’ αρ. 33318/3028/1998 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1289/28-12-1998) «Καθορισμός μέτρων 

και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων», όπως τροποποιήθηκε με 

την υπ’ αρ. 14849/853/Ε103/2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 645Β/14-04-2008). 

20. Την υπ’ αρ. Η.Π. 8353/276/E103/2012 ΥΑ (ΦΕΚ 415Β/23-02-2012) «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση της υπ’ αρ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 

μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των 

οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις. 

21. Την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ…» σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της 

παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων 

πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε 

με τα ην οδηγία 2009/147/ΕΚ». 

22. Την υπ’ αρ. 52983/1952/2013 ΥΑ (ΦΕΚ 2436Β/27-09-2013) «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’’». 

23. Τον Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ Α΄25) ¨Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και 

άλλες διατάξεις”. 

24. Το ΠΔ 67/1981 (ΦΕΚ.23Α) «Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας 

πανίδας». 

25. Την ΚΥΑ 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β/1985) «Μέτρα διαχείρισης της άγριας 

ορνιθοπανίδας». 

26. Την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των 
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φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. 

27. Την ΚΥΑ ΗΠ.14849/853/Ε103/2008 (ΦΕΚ 645/Β/2008) «Τροποποίηση των υπ’ αρίθμ 

33318/3028/1998(Β’ 1289) και υπ’ αρίθμ 29459/1510/2005 (Β’ 992) κοινών υπουργικών 

αποφάσεων, σε συμμόρφωση με διατάξεις της Οδηγίας 2006/105 του Συμβουλίου της 

20ης Νοεμβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

28. Την Οδηγία 147/2009/ΕΚ «Περί διατήρησης των άγριων πτηνών». 

29. Την ΚΥΑ οικ.174610/14 (ΦΕΚ 2498 Β/19-09-2014) : 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 XII της Υ.Α. 1958/2012 (Β' 21), όπως εκάστοτε ισχύει. 

30. Το Ν. 4432/2017 (ΦΕΚ 4432Β/2017) ‘‘Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του 

Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000’’. 

31. Το Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25Α/2018) ‘‘Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και 

άλλες διατάξεις’’. 

32. Το Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 

διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 «σχετικά με τον περιορισμό της 

χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού « και 2002/96 «Σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού» του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003».  

33. Το Π.Δ. 15/2006 (ΦΕΚ 12/Α|) «Τροποποίηση του Π.Δ. 117/2004, σε συμμόρφωση με 

τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 «Για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά 

με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» του 

Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003».  

34. Την με αρ.πρωτ. Ι 044/08.03.2019 αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά με συνημμένα: 

i. Ειδική οικολογική αξιολόγηση. 

ii. Την με 25.02.2019 Μελέτη εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

iii. Το με αρ.πρωτ. 434/05.05.1998 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ν. Βοιωτίας του 

Δασαρχείου Λιβαδειάς με θέμα «Άδεια εγκατάστασης κεραίας ΟΤΕ». 

iv. Το από 03.06.1998 Πρωτόκολλο εγκατάστασης. 

v. Το με αρ.πρωτ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ10/52139/3066/05.11.1998 έγγραφο της Δ/νσης 

Πρ. & Κλασ. Αρχ/των, Τμήμα Αρχ/κων χώρων. 

vi. Το με αρ.πρωτ. Δ3/Δ/21050/5285/27.06.2005 έγγραφο του Υπουργείου 

Μεταφορών & Επικοινωνιών, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Γενική Δ/νση 

Αερομεταφορών, Δ/νση Αερολιμένων, Τμήμα Χαρτών και Εμποδίων. 

vii. Το με αρ.πρωτ.Μ.ι./411/121/18.01.2012 έγγραφο της Ελληνικής Επιτροπής 

Ατομικής Ενέργειας. 
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viii. Το με αρ.πρωτ.4732/229882/8.11.2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, Γενικής Δ/νσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων του 

Δασαρχείου Λιβαδειάς. 

ix. Το με αρ.πρωτ.7001/21.11.2012 έγγραφο της 23ης Εφορείας Βυζαντινών 

Αρχαιοτήτων. 

x. Το με αρ.πρωτ.Μ.ι./411/2493/22.11.2012 έγγραφο της Ελληνικής Επιτροπής 

Ατομικής Ενέργειας. 

xi. Την με αρ.πρωτ.526/13.12.2012 γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 

Δρυμού Παρνασσού. 

xii. Το με αρ.πρωτ.3311/260868/24.12.2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, Δ/νσης Δασών Ν.Βοιωτίας. 

xiii. Το με αρ.πρωτ.6320/27.11.2013 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων & 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 23ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 

xiv. Το με αρ.πρωτ.5936π.ε./05.02.2014 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων & 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Θ΄ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων. 

xv. Το με αρ.πρωτ.760/19846/11.02.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, Γενικής Δ/νσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων, 

Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών. 

xvi. Το με αρ.πρωτ.795/68561/05.05.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΙΟΡ10-21Β) έγγραφο της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, Γενικής Δ/νσης 

Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού 

Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού. 

xvii. Το με αρ.πρωτ.οικ.3624/146665/26.07.2014 (ΑΔΑ: 7ΟΠΔΟΡ10-Τ1Ο) έγγραφο 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, Γενικής Δ/νσης 

Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού 

Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας. 

xviii. Το με αρ.αποφ.19662/Φ610/06.04.2016 (ΑΔΑ: ΩΤΒΗ639-ΝΣΜ) έγγραφο της 

Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων. 

xix. Το με αρ.πρωτ.Μ.ι./411/10415/2016/15.09.2016 έγγραφο του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. 

xx. Το με αρ.πρωτ.1229/17.10.2016 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας, Υπηρεσίας 

Δόμησης, Τμήματος Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών. 

xxi. Το από Ιανουάριο 2019 τοπογραφικό διάγραμμα με αρ.σχεδίου D001, κλίμακας 

1:200. 

xxii. Την από Ιανουάριο 2019 Κάτοψη και Τομή Α-Α με αρ.σχεδίου D002, D003 

κλίμακας 1:50. 
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xxiii. Υπεύθυνη δήλωση της μηχανικού. 

xxiv. Πτυχίο μελετητή. 

35. Το με αρ. πρωτ. 300/54775/08-04-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τον Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού για γνωμοδότηση για την δραστηριότητα του 

Θέματος. 

36. Την με αρ.πρωτ. 284/07-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΧ2Ε46Ψ8ΒΟ-Θ7Ε) (Α.Π.οικ.628/102109/08-

05-2019) γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Την επιβολή πρόσθετων όρων στον  υφιστάμενο σταθμό βάσης ξηράς σταθερής τηλεφωνίας της εταιρείας 

¨ΟΤΕ ΑΕ¨ στη θέση ¨ΚΑΛΥΒΙΑ ΒΤΒ (0070020) στο Δήμο Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας της Περιφερειακής 

Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη διασφάλισης της ακεραιότητας των 

προστατευόμενων περιοχών του δικτύου  Natura 2000, Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR 2410002 “Όρος 

Παρνασσός” και Ειδική Ζώνη Διατήρησης – (ΕΖΔ) GR2450005 “ΝΑ Παρνασσός – Εθνικός Δρυμός 

Παρνασσού – Δάσος Τιθορέας, Σπηλαιοβάραθρο”  ως εξής: 

 
1. Στοιχεία του έργου /δραστηριότητας 

Ονομασία της δραστηριότητας: Ειδική οικολογική αξιολόγηση του έργου Σταθμός ξηράς 

σταθερής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης : «Καλύβια ΒΤΒ 

(0070020), Δ. Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, ΠΕΒ, 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

Τόπος/θέση της δραστηριότητας: Ύψωμα «Πατσιαντάρας», πλησίον του οικισμού Καλύβια 

Αράχωβας, του Δ. Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, της 

ΠΕΒ, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Κύριος του έργου: Όμιλος εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. 

Ανάδοχος του έργου: ΣΤΑΘΑΣ ΙΣΤΟΣ Ι.Κ.Ε. 

Υπεύθυνος Μελέτης: ΣΤΑΘΑΣ ΙΣΤΟΣ Ι.Κ.Ε. Τεχνική & εμπορική Εταιρεία  

Αθηνάς 49, ΤΚ 12244 Αιγάλεω, Αθήνα 

Τηλ.210-5691452 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ  Χ Ψ 

 
Α 373192.56 4261211.29 

Β 373211.03 4261205.04 

Γ 373198.75 4261179.87 

Δ 373183.15 4261184.92 

 

Το εν θέματι έργο – δραστηριότητα, σύμφωνα με την  τις διατάξεις της YA.ΔΙΠΑΔ.οικ.37674/16(ΦΕΚ 

2471Β/10.08.2016) ¨Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη 

δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το 
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άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/ /2011)¨ όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

κατατάσσεται στην 12η Ομάδα «Ειδικά έργα και δραστηριότητες», α/α 6 : Σταθμοί βάσης κινητής και 

ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας, Κατηγορία Β 

Σύμφωνα με την υποβληθείσα μελέτη: 

 Ο Σταθμός έχει κατασκευαστεί σε δημόσια δασική έκταση 500,27m2, η οποία έχει παραχωρηθεί στην 

εταιρεία ΟΤΕ με την αρ. πρωτ. 434/05-05-1998 έγκριση εγκατάστασης. Η θέση εγκατάστασης 

βρίσκεται σε υψόμετρο 1220.0m από τη Μέση Στάθμη της Θάλασσας (Μ.Σ.Θ.) και βρίσκεται 

εξολοκλήρου εντός των ακόλουθων περιοχών προστασίας: 

 «Όρος Παρνασσός», η οποία έχει ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000 με κωδικό GR2410002 στην 

κατηγορία «Ζώνες Ειδικής Προστασίας SPA».  

 «Νοτιοανατολικός Παρνασσός – Εθνικός Δρυμός Παρνασσού – Δάσος Τιθορέας», η οποία έχει 

ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000 με κωδικό GR2450005 στην κατηγορία «Ειδικής Ζώνης 

Διατήρησης SCI». 

 Σημαντική περιοχή για τα πουλιά GR107 «Νότιο και Ανατολικό Τμήμα Όρους Παρνασσού». 

 Βιότοπος Corine A00010052 : Νότιος και Ανατολικός Παρνασσός. 

 Βιότοπος Corine A00060025 : Όρος Παρνασσός. 

 Βρίσκεται εντός των ορίων αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού. 

Σημειώνεται ότι η θέση εγκατάστασης βρίσκεται οριακά έξω από τα όρια του Καταφυγίου Άγριας Ζωής 

Κ353. 

 Η θέση εγκατάστασης βρίσκεται οριακά εντός περιοχής προστασίας της UNESCO και οριακά εκτός 

του οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου των Δελφών, σύμφωνα και με το υπ’ αρ. πρ. 5936π.ε./05-

02-2014 της αρμόδιας Θ ΕΠΚΑ. 

 

Ο ανωτέρω σταθμός είναι υφιστάμενος και κατά την τροποποίηση του κεραιοσυστήματος του Σταθμού 

Βάσης δεν θα πραγματοποιηθούν εκσκαφές ή σκυροδετήσεις, αφού η μόνη επέμβαση θα είναι η τοποθέτηση 

του νέου κεραιοσυστήματος επί του ιστού πάνω στον οικίσκο των μηχανημάτων. 

 
2. Πρόσθετοι όροι διασφάλισης της ακεραιότητας της περιοχής του δικτύου Natura 2000 στη 

Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR 2410002 “Όρος Παρνασσός” και Ειδική Ζώνη Διατήρησης – (ΕΖΔ) 

GR2450005 “ΝΑ Παρνασσός – Εθνικός Δρυμός Παρνασσού – Δάσος Τιθορέας, Σπηλαιοβάραθρο” κατ’ 

εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4014/11, όπως ισχύει, και μετά από Ειδική Οικολογική 

Αξιολόγηση, επιβάλλονται στο έργο /δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 της παρούσας οι 

ακόλουθοι πρόσθετοι όροι: 

i. Να τηρηθούν από το Φορέα του έργου οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) και 

το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και τα προτεινόμενα μέτρα και οι όροι που 

αναφέρονται στην ΕΟΑ του έργου. 

ii. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση αντιπυρικής προστασίας του 
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σταθμού βάσης ξηράς σταθερής τηλεφωνίας.. 

iii. Σε περίπτωση ανεύρεσης στο χώρο του έργου τραυματισμένου ή νεκρού προστατευόμενου 

είδους πανίδας/ορνιθοπανίδας, να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές και να υπάρχει συνεργασία 

με το Φορέα Διαχείρισης για θέματα που αφορούν την πανίδα της περιοχής. 

iv. Για την ελαχιστοποίηση της όχλησης της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής, η διάρκεια 

εκτέλεσης των εργασιών τοποθέτησης του κεραιοσυστήματος να είναι όσο το δυνατόν πιο 

σύντομη για αποφυγή παρατεταμένης όχλησης της πανίδας/ορνιθοπανίδας. 

v. Να συντηρείται η περίφραξη του σταθμού, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η διέλευση και 

παραμονή διαφόρων ειδών πανίδας στο εσωτερικό της εγκατάστασης του σταθμού. 

vi. Τα απόβλητα κατά τη φάση λειτουργίας του έργου (παλιά ανταλλακτικά, συσσωρευτές, 

απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, υλικά συσκευασίας, απορρίμματα 

κ.α.) να απομακρύνονται από το χώρο εγκατάστασης και η διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

3. Λοιποί όροι 

i. Οι όροι της παρούσας Απόφασης θα ενσωματωθούν στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές 

Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) τις οποίες θα προσδιορίσει η αδειοδοτούσα αρχή, καθώς και στην νέα άδεια 

λειτουργίας/εγκατάστασης που θα εκδοθεί εφόσον αυτή απαιτείται. 

ii. Σε περίπτωση επέκτασης ή τροποποίησης του έργου/δραστηριότητας απαιτείται η 

αναθεώρηση των πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας της περιοχής Natura 2000. 

Σε περιπτώσεις που δεν επέρχονται δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, γνωμοδοτεί γι’ 

αυτό η αρμόδια υπηρεσία. 

iii. Η παρούσα απόφαση καθώς και η εγκριθείσα Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, θα πρέπει να 

βρίσκονται στο χώρο λειτουργίας της μονάδας και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο όργανο 

ελέγχου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

iv. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι όροι της παρούσας, η Υπηρεσία μας 

διατηρεί το δικαίωμα να την ανακαλέσει ή να εισηγηθεί την επιβολή κυρώσεων. 

v. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας, οποιαδήποτε επέκταση της δραστηριότητας ή των 

εγκαταστάσεων αυτής, που δεν έχουν εγκριθεί με την παρούσα, καθώς και κάθε 

πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων που θα έχουν σαν αποτέλεσμα δυσμενείς 

επιπτώσεις στο περιβάλλον, συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων στους υπευθύνους, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28,29 & 30 του Ν.1650/86 ‘’Περί προστασίας του 

περιβάλλοντος’’. 

Η παρούσα απόφαση, αφορά μόνον τους πρόσθετους όρους επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης 

χωρίς να εξετάζονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας, δεν αναιρεί διατάξεις (περί ιδιοκτησιακού καθεστώτος, 

χαρακτηρισμού - χρήσεως γης έκδοσης οικοδομικών αδειών κλπ) που ενδεχόμενα δεν επιτρέπουν την 
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αδειοδότηση της υπόψη δραστηριότητας και δεν αντικαθιστά τυχόν απαιτούμενες κατά το Νόμο άδειες ή 

εγκρίσεις άλλης αρμόδιας Αρχής ή Υπηρεσίας. 

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον 

ενώπιον: 

Α. Του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 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). 

Β. Και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν.2717/99 (ΦΕΚ97Α/17-05-1999)) 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. ΟΤΕ Α.Ε 
Δια του αναδόχου μελετητή   
ΣΤΑΘΑΣ ΙΣΤΟΣ ΙΚΕ 
Αθηνάς 49, 12244 Αιγάλεω Αθήνα  

 
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
Λ. Καλυβίων 2, 35132 Λαμία  
Email: dpehos@pste.gov.gr 

3. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 
35002 Αμφίκλεια 
Email : info@parnassosnp.gr 
 

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
για ηλεκτρονική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
με εσωτερική αποστολή 

  Μ.Ε.Π. 

  Ο  Πρ/νος Δ/νσης Περιβάλλοντος  

  & Χωρικού Σχεδιασμού 

   

   

   

  Τερζής Αντώνιος 

  ΠΕ Χημ. Μηχ. με Α’ Βαθμό 

   

Εσωτερική Διανομή:   

1. Φ.20.407.001 

2. Χ.Α. 
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