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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόμενης περιοχής Natura 2000
στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR2440005 “Κάτω ρους και εκβολές Σπερχειού ποταμού″, για
υφιστάμενο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE ΑΕ, με κωδική ονομασία “ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Χ (140 2016)”, στην Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής του Δήμου Λαμιέων Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Το Π.Δ. 148/10 (ΦΕΚ 241 Α/27-12-2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
3. Τις διατάξεις του Ν 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
4. 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.
5. 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).
6. Το Π.Δ/γμα 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 Απριλίου2004, όπως ισχύει»(ΦΕΚ 190/Α/2009)
7. Τις διατάξεις του Νόμου Υπ’ Αριθμ. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’/21-09-2011) ‘’Περιβαλλοντική αδειοδότηση
έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος’’
8. Το Ν.4042/2011 (Α’ 24) «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»
9. Τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-02-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την
Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής».
10. Τις διατάξεις της ΥΑ ΗΠ 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21/Β’/13-1-2012) ΥΠΕΚΑ «Κατάταξη δημόσιων και
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1
παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ.Α΄209/2011)» όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Τον Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α/31-03-2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
12. Την με αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 ‘’Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της
άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
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Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας
Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.
13. Την υπ’ αρ. 33318/3028/1998 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των
φυσικών οικοτόπων» (ΦΕΚ Β’ 1289/28-12-1998), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.
14849/853/Ε103/2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 645Β/14-04-2008).
14. Την 262385/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 509Β/13-04-2010) «Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής
συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 και του
κανονισμού 1698/05 του Συμβουλίου».
15. 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 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ…» (Β’ 1495), 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».
16. Την ΚΥΑ 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391Β/29-9-2003) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής
του κοινού κατά τη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων κ.α.».
17. Την ΚΥΑ 262385/10 (ΦΕΚ 509/Β/10) «Εφαρμογή του καθεστώτος πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά
συμπληρωματικά μέτρα ……….».
18. Την αρ.1791/74062/02-07-2015 (ΦΕΚ 1468Β/14-07-2015) Υ.Α. «Εφαρμογή του καθεστώτος της
Πολλαπλής Συμμόρφωσης σε εκτέλεση του κανονισμού (ΕΕ)1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου και τους κανονισμούς 640/2014 και 809/2014 της Επιτροπής».
19. 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.
20. Τον Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ Α΄25) “Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και άλλες διατάξεις”
21. 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.
22. Την με αριθμ. 800/125/21-1-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας σχετικά με ορισμό
προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.
23. 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 Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και
Υποδομών – Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους οργανικών μονάδων που
υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών
Άρθρο 1 παρ. Β.
24. Την από 23/3/2020 αίτηση της εταιρείας COSMOTE ΑΕ με συνημμένα Τεύχος Ειδικής Οικολογικής
Αξιολόγησης και Τοπογραφικό Διάγραμμα.
25. Το με α.π. 61836/1096/22-4-2020 έγγραφό μας προς τον ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ
ΟΙΤΗΣ για παροχή γνωμοδότησης.
26. Την με α.π. 632/3-7-2020 (ΑΔΑ: Ω1ΙΡ46Μ9Υ4-8Η7) θετική γνωμοδότηση του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ.
Αποφασίζουμε
Την επιβολή πρόσθετων όρων στο έργο του θέματος για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των
προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000: Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR2440005
“Κάτω ρους και εκβολές Σπερχειού ποταμού″ ως εξής:
1. Στοιχεία του έργου /δραστηριότητας
Υφιστάμενος σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας της
Ονομασία:
εταιρείας COSMΟΤΕ ΑΕ με κωδική ονομασία “ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Χ (140 2016)”
Τόπος/θέση της:
Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής Δήμου Λαμιέων Π.Ε.Φθιώτιδας
COSMΟΤΕ Α.Ε.
Φορέας της:
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Υπεύθυνος της :
Όρια ιδιοκτησίας με
συντεταγμένες σε προβολικό
σύστημα ΕΓΣΑ 87.
Εμβαδόν: 500 τ.μ.

COSMOTE Α.Ε.
Α

Χ=368.210,10

Ψ=4.306.367,48

Β

Χ=368.190,76

Ψ=4.306.362,37

Γ

Χ=368.184,37

Ψ=4.306.386,55

Δ

Χ=368.203,71

Ψ=4.306.391,65

Με την αριθ. 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21/Β’/13-1-2012) Υ.Α. «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες … » με τις τροποποιήσεις της και ειδικότερα την αρ. ΔΙΠΑ /
οικ.37674/27-7-2016 (ΦΕΚ 2471Β/10-8-2016) Υ.Α. καθώς και την Υ.Α. οικ. 2307 (ΦΕΚ: 439/Β/14-02-2018)
«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 ….», κατατάσσεται στην:
12η Ομάδα «Ειδικά έργα και δραστηριότητες»
α/α
Είδος έργου
Κατηγορία Β΄
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α) Σταθμοί βάσης κινητής και ασύρματης σταθερής
τηλεφωνίας (δεν περιλαμβάνονται συστήματα
μικροκυψελών.........ΚΥΑ 27217/505/2013)

Όταν δεν περιλαμβάνουν συνοδά
έργα οδοποιίας.

Σύμφωνα με την υποβληθείσα μελέτη:
Ο Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMΟΤΕ Α.Ε. είναι εγκατεστημένος επί εδάφους σε
έκταση εμβαδού 500 μ2, σε υψόμετρο 66,00 μ. στη θέση “Παλιό λατομείο” της ΤΚ Αγίας Παρασκευής
του Δήμου Λαμιέων ΠΕ Φθιώτιδας.
Ο εξοπλισμός του σταθμού έχει τοποθετηθεί εντός υφιστάμενου κτιρίου ιδιοκτησίας της COSMΟΤΕ
Α.Ε., διαστάσεων 8,80μ*4,02μ*4,55μ.
Περιλαμβάνει έναν μεταλλικό ιστό, επί του οποίου είναι τοποθετημένες οι κεραίες και τα μικροκυματικά
κάτοπτρα του σταθμού, συνολικού ύψους 34,35μ. (συμπεριλαμβανομένου του καπέλου και
αλεξικέραυνου).
Περιλαμβάνει 3 outdoor μηχανήματα της COSMOTE ΑΕ και 2 outdoor μηχανήματα της WIND και 2
σωληνωτούς ιστούς μηχανημάτων COSMOTE ύψους 2,0 μ. έκαστος.
Υπάρχει μεταλλική περίφραξη περιμετρικά του χώρου εγκατάστασης του σταθμού.

2. Πρόσθετοι όροι διασφάλισης της ακεραιότητας των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου
Natura 2000: Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR2440005 “Κάτω ρους και εκβολές Σπερχειού
ποταμού″
- 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.
- Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση αντιπυρικής προστασίας του Σ.Β.Κ.Τ.
- 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.
- Για την ελαχιστοποίηση της όχλησης της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής, η διάρκεια εκτέλεσης
των εργασιών αναβάθμισης των σταθμών λήψης και εκπομπής σήματος να είναι όσο το δυνατόν πιο
σύντομη για αποφυγή παρατεταμένης όχλησης της πανίδας/ορνιθοπανίδας.
- Να συντηρείται η περίφραξη του σταθμού, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η διέλευση και παραμονή
διαφόρων ειδών πανίδας στο εσωτερικό της περιοχής εγκατάστασης του σταθμού.
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- 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.
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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
αδειοδότηση της υπόψη δραστηριότητας και δεν αντικαθιστά τυχόν απαιτούμενες κατά το Νόμο άδειες ή
εγκρίσεις άλλης αρμόδιας Αρχής ή Υπηρεσίας. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την
υποχρέωση τυχόν άλλων απαιτούμενων εγκρίσεων.
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))
Μ.Ε.Π.
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ε.Δ.: Φ-ΕΟΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Τερζής Αντώνιος
Συνημμένα:
Τεύχος ΕΟΑ
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ΑΔΑ: Ω1957ΛΗ-2ΡΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ προς ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Π.Σ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
(ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ)
Με εσωτερική Αποστολή
2. Α.Δ.Θ.Σ.Ε. / ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.ΣΤ.ΕΛΛ.
Θεοδωράτου & Βέλλιου, 35132 Λαμία
Email: dipexoster@apdthest.gov.gr
3. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ
ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ, ΤΚ 35016
Email : oiti@otenet.gr
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