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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  25/5/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 14/25-5-2017    Αριθ. Απόφασης: 422/ 2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  25 Μαϊου 2017 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19.00 
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 
2/37228/19.5.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου                
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010), και  95 του Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

26.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

 27. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 28.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  29.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 30.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 31.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

 32.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

12. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

13. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
 
Παράταξης«ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

14.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ   
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15.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

16.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

17.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

36. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 
 

18.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

19.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

20.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

21.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

23.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

24.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

25.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

2.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 7.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

3.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

9.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

5.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος  

10.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Αθηνόδωρος Κωνσταντίνου δεν εκλήθη 
στη Συνεδρίαση σύμφωνα με την  αριθ. 1249/2017 Διαπιστωτική Πράξη  του 
Δήμου Ρόδου επί της αρ. ΕΜΠ15/1.9.2014 Απόφασης του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης 
Δ/σης Αιγαίου.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος  και ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Ρόδου 
κ.Μ.Παγκάς. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα έξι (46) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα έξι 
(36), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 

 
Θ Ε Μ Α  10.3: Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για 
τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Υφιστάμενος 
σταθμός επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, με κωδ. ονομασία 
“3006112 – ΓΕΡΑΚΑΣ”, Τοπικής Κοινότητας Προφύλιας, Δ.Ε. Νότιας 
Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας 
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Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας “DIGEA – Ψηφιακός 
Πάροχος Α.Ε.”» αρ.πρωτ. 2/31096/2017. 
 

Η Αντιδήμαρχος κα. Φ.Κρεμαστινού-Ροδίτη εισηγούμενη το θέμα, 
έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ.πρωτ. 2/31096/2017 
εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, η οποία έχει ως 
εξής:  

 

Με το με αρ. πρωτ. (Δ.Ρ.) 2/5801/26-01-2017 (ΤΤ 810/26-01-2017) 
έγγραφο, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ζήτησε την άποψη του Δημοτικού 
Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του 
έργου του θέματος, προκειμένου εκείνη ακολούθως να γνωμοδοτήσει 
σχετικά. 

Σημειώνεται ότι ο Δήμος και οι Υπηρεσίες του, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ., 
δεν έχουν την αρμοδιότητα να γνωμοδοτούν για Μελέτες Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων έργων, είτε ιδιωτικών είτε δημοσίων αλλά το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο (Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και ΠΕ.Κ.Α. με αριθμ. οικ. 
1649/45, ΦΕΚ 45Β/2014) προβλέπει τη δυνατότητα αιτήματος της 
Περιφέρειας για γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ως εκ τούτου, η συνοπτική περιγραφή του εν λόγω έργου –σύμφωνα με 
τη Μ.Π.Ε. του έργου- καθώς και η γενική μας άποψη για τα περιβαλλοντικά 
και μόνο θέματα τα σχετικά με το έργο, αναφέρονται παρακάτω. 

 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ Μ.Π.Ε.) 
 
Η Μελέτη του έργου του θέματος αφορά στην αξιολόγηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις εργασίες αναβάθμισης - 
εκσυγχρονισμού του κέντρου εκπομπής στην θέση «ΓΕΡΑΚΑΣ» της 
εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ με 
διακριτικό τίτλο “DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.”» και 
εκπονείται στα πλαίσια της υποχρέωσης αδειοδότησης δυνάμει του 
Ν. 4313/2014 (άρθρο 62). Ειδικότερα, πρόκειται για αναβάθμιση του 
κέντρου εκπομπής από αναλογικό μέχρι πρότινος τηλεοπτικό σήμα 
σε κέντρο εκπομπής επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής. 
 

 

Για το Κέντρο Εκπομπής (Κ.Ε.) «ΓΕΡΑΚΑΣ» η εκπομπή του ψηφιακού 
σήματος θα γίνεται από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις. 

Ειδικότερα, αποτελείται από έναν αυτοστήρικτο ιστό-πυλώνα και 
δύο οικίσκους (οικίσκος εξοπλισμού και οικίσκος γεννήτριας). Για τις 
ανάγκες έναρξης της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού 
σήματος έγιναν οι εξής εργασίες αναβάθμισης των προϋφιστάμενων 
εγκαταστάσεων: 

I. Απεγκατάσταση όλου του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του 
αναλογικού σήματος και εγκατάσταση νέου, ο οποίος χρησιμοποιείται 
πλέον για την εκπομπή του επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος. Πιο 
συγκεκριμένα απεγκαταστάθηκαν τα παλαιά ικριώματα – πομποί, ο παλαιός 
μίκτης-combiner, παλαιά φίλτρα και εγκαταστάθηκε αντίστοιχος σύγχρονος 
εξοπλισμός των προαναφερθέντων ώστε να είναι δυνατή η εκπομπή του 
ψηφιακού σήματος.  
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II. Στην πρότερη κατάσταση από τις εν λόγω εγκαταστάσεις 
πραγματοποιούταν η εκπομπή μόνο ενός διαύλου εκπομπής αναλογικού 
τηλεοπτικού σήματος. Πλέον από τις ίδιες εγκαταστάσεις πραγματοποιείται 
η εκπομπή πέντε διαύλων ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος. 

Με την έναρξη εκπομπής της ψηφιακής μετάδοσης του 
τηλεοπτικού σήματος έχει πάψει η εκπομπή της αντίστοιχης 
αναλογικής. 

Η θέση των εγκαταστάσεων του κέντρου εκπομπής, βρίσκεται στο 
ύψωμα νοτιοδυτικά του χωριού «Προφύλια» στα νότια της νήσου 
Ρόδου και έχει περίπου 485 μέτρα ύψος.  

Η έκταση των εγκαταστάσεων της εταιρείας DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. υπάγεται διοικητικά στην Τοπική Κοινότητα Προφύλιας της 
Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου του Δήμου Ρόδου, της Περιφερειακής 
Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. O χώρος εγκατάστασης 
του κέντρου εκπομπής είναι σε δημόσια δασική έκταση. 

Η κατάταξη της δραστηριότητας έγινε σύμφωνα με την απόφαση 
αριθμ. 1958 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων 
σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 
του Ν. 4014/21-09-2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011)», ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012. 
Κατατάσσεται στο Παράρτημα ΧΙΙ ΟΜΑΔΑ 12η – Ειδικά Έργα και 
δραστηριότητες – Είδος έργου α/α 3 (Κέντρα εκπομπής – Αναμεταδότες 
τηλεόρασης ή Ραδιοφώνου– Κατηγορία Α – Υποκατηγορία 2η). 

Ο ιστός είναι μονοσωλήνιος επιτονούμενος (με συρματόσχοινα) 
συνολικού ύψους 19.00μ. συμπεριλαμβανομένου του αλεξικέραυνου. Ο 
ιστός είναι θερμογαλβανισμένη μεταλλική κατασκευή και θεμελιώνεται στο 
έδαφος μέσω ενός θεμελίου οπλισμένου σκυροδέματος διαστάσεων 
1.00Χ1.00Χ1.00 (μ), το οποίο είναι εγκιβωτισμένο στο έδαφος. Η 
ευστάθεια και η κατακορυφότητα του ιστού εξασφαλίζεται με την χρήση 
συρματοσχοίνων, τα οποία προσδένονται στον ιστό σε ορισμένες στάθμες 
καθ’ύψος και καταλήγουν στο έδαφος, στο οποίο αγκυρώνονται σε τρία 
θεμέλια οπλισμένου κυροδέματος διαστάσεων 1.30Χ1.30Χ1.30 (μ), τα 
οποία είναι εγκιβωτισμένα στο έδαφος. Στον ιστό βρίσκεται εγκατεστημένο 
το κύριο κεραιοσύστημα σε ύψος 15.40 μ. από τη βάση του ιστού, το οποίο 
χρησιμοποιείται για την εκπομπή των τηλεοπτικών σημάτων εθνικής και 
περιφερειακής εμβέλειας. Υπάρχει επίσης εγκατεστημένο εφεδρικό - 
ανενεργό κεραιοσύστημα σε ύψος 12.85m από τη βάση του ιστού. Τέλος 
επί του ιστού έχει επίσης εγκατασταθεί μικροκυματικό κάτοπτρο 
(microwave link), το οποίο έχει άδεια λειτουργίας από την Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (αρ. πρωτ. 14610/Φ615). 

Ο οικίσκος είναι χτιστός διαστάσεων 3.55x2.50x3.00 (μ.). Στον 
οικίσκο υπήρχε εγκατεστημένος εξοπλισμός εκπομπής αναλογικού 
τηλεοπτικού σήματος. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες για την αντικατάσταση 
των παλαιού εξοπλισμού με σύγχρονο εξοπλισμό για την εκπομπής του 
επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος. 

Ο παλαιός τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός του αναλογικού σήματος έχει 
απομακρυνθεί. Για την αναβάθμιση αλλά και τη λειτουργία του κέντρου 
εκπομπής επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής εκπομπής, δεν απαιτήθηκε και 
δεν θα χρειαστεί η πραγματοποίηση συμπληρωματικών υποδομών 
(π.χ. έργα οδοποιίας για την πρόσβαση στη θέση εγκατάστασης). 

Δεν έγιναν μεταβολές που να επηρεάζουν την εξωτερική δομή του 
οικίσκου που χρησιμοποιείται. Στο εσωτερικό του εγκαταστάθηκε ο εν λόγω 
εξοπλισμός με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. 

Οι φάσεις εργασιών αναβάθμισης του κέντρου εκπομπής και η διάρκεια 
αυτών είχαν ως εξής: 
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• Προσαρμογή κεραιοσυστήματος για τις ανάγκες εκπομπής του 
επίγειου ψηφιακού σήματος και εγκατάσταση αλεξικέραυνου, 
εργασία διάρκειας 1 ημέρας. 

• Απεγκατάσταση εξοπλισμού εκπομπής αναλογικού τηλεοπτικού 
σήματος, εργασία διάρκειας 3 ημερών. 

• Εγκατάσταση εξοπλισμού εκπομπής επίγειου ψηφιακού 
τηλεοπτικού σήματος, εργασία διάρκειας 3 ημερών. 

Κατά συνέπεια, η συνολική διάρκεια κατασκευής του κέντρου εκπομπής 
ήταν 7 εργάσιμες ημέρες περίπου. 

Οι απαιτήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια του σταθμού εξασφαλίζονται από το 
δίκτυο της ΔΕΗ (Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού), με το οποίο συνδέεται 
ο σταθμός μέσω ερμαρίου (pillar). 

Η λειτουργία του κέντρου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής δεν 
αποτελεί μια δραστηριότητα που να περιέχει οιασδήποτε μορφής 
παραγωγικές διαδικασίες για τις οποίες απαιτούνται πρώτες ύλες 
καθώς και χρήση νερού με αποτέλεσμα να μην παράγονται στερεά 
και υγρά απόβλητα. 

Με την υλοποίηση του έργου αυτού σταμάτησε η αναλογική εκπομπή 
τηλεόρασης από τη θέση «ΓΕΡΑΚΑΣ» και έγινε η μετάβαση στην ψηφιακή 
μετάδοση τηλεοπτικού σήματος και η εκπομπή των τηλεοπτικών σταθμών 
εθνικής εμβέλειας και περιφερειακής εμβέλειας από μία μόνο εγκατάσταση.  

Σύμφωνα με τη Μελέτη, πλησίον της θέσης εγκατάστασης του κέντρου 
εκπομπής δεν βρίσκονται ορατοί αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικά μνημεία.  

Στην ευρύτερη περιοχή του έργου, δεν υπάρχουν δραστηριότητες που 
θα μπορούσαν να επηρεαστούν από την λειτουργία (αναβάθμιση – 
εκσυγχρονισμό) του εξοπλισμού του υφιστάμενου κέντρου εκπομπής. 

Παρόμοια ή άλλα έργα και δραστηριότητες της περιοχής που σχετίζονται 
με το εξεταζόμενο έργο ή/και δραστηριότητα αποτελούν οι ήδη υπάρχοντες 
ραδιοτηλεοπτικοί αναμεταδότες. Η λειτουργία του κέντρου εκπομπής 
θα έχει ως αποτέλεσμα την προστασία και αναβάθμιση του 
περιβάλλοντος της περιοχής που προκύπτει από τη μη ανάγκη 
ύπαρξης των πλεοναζουσών υποδομών, των ιδιωτικών τηλεοπτικών 
σταθμών εθνικής εμβέλειας ALPHA, ALTER, ΑΝΤ1,ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, MEGA, 
ΣΚΑΪ, STAR, και Ε (καθώς και των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών 
που δύναται να συνεργασθούν με την εταιρεία) αφού η εκπομπή του 
τηλεοπτικού τους σήματος θα γίνεται πλέον ψηφιακά αποκλειστικά και 
μόνο από τη θέση εκπομπής της DIGEA. 

Η παρούσα κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος εγγύς του χώρου 
εγκατάστασης, παρουσιάζει αραιή δασική βλάστηση. Η θέση του κέντρου 
εκπομπής βρίσκεται εντός του οικότοπου με κωδικό 5420 (φρύγανα 
Sarcopoterium spinosum). Η έκταση στην οποία βρίσκεται η υπό μελέτη 
δραστηριότητα ανήκει σε προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000 
σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΚ (ΦΕΚ 1289 Β΄28/12/98). Πιο 
συγκεκριμένα είναι εντός της Ειδικής ζώνης Διατήρησης (ΕΖΔ) GR 
4210005 «Ακραμύτης, Αρμενιστής, Αττάβυρος Ρέματα και 
Θαλάσσια Ζώνη (Καραβόλα - Όρμος Γλυφάδα)» και εντός 
Καταφυγίου Άγριας Ζωής. 

Σε απόσταση έως 1000m δεν υπάρχουν νοσοκομεία και σχολικές 
εγκαταστάσεις. Ο οικισμός «Προφύλια» βρίσκεται σε απόσταση περίπου 
580m από την εγκατάσταση η οποία αναπτύσσεται σε έκταση εμβαδού 
500,44 τ.μ. 

Πριν από την προβλεπόμενη παύση των αναλογικών τηλεοπτικών 
εκπομπών του κέντρου εκπομπής «Γέρακας», στις εγκαταστάσεις που 
χρησιμοποιούνταν για την εκπομπή αναλογικού τηλεοπτικού σήματος 
υπήρχαν: 
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1) Μονοσωλήνιος επιτονούμενος ιστός ύψους 18.00μ. Επί του ιστού αυτού 
ήταν εγκατεστημένα κεραιοσυστήματα, τα οποία εξυπηρετούσαν την 
εκπομπή αναλογικών τηλεοπτικών σημάτων. 
2) Χτιστός οικίσκος διαστάσεων 3.55x2.50x3.00m (Μήκος x Πλάτος x 
Ύψος). Εντός του οικίσκου αυτού υπήρχε εγκατεστημένος εξοπλισμός 
εκπομπής αναλογικού τηλεοπτικού σήματος. 
 

 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  

 
Οι ειδικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί για το έργο είναι:  

1. Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση. 
2. Μελέτη Ραδιοεκπομπών Κεραιών Σταθμού. 
2. Μελέτη Εκτίμησης και Αξιολόγησης του Ηλεκτρομαγνητικού 

Υποβάθρου. 
 
Φάση κατασκευής 
Υγρά απόβλητα 

Κατά την φάση κατασκευής δεν παράχθηκαν υγρά απόβλητα τα οποία να 
απαιτούν ιδιαίτερη διαχείριση. Πιο συγκεκριμένα παράχθηκαν κάποιες 
ιδιαίτερα μικρές ποσότητες λυμάτων από το προσωπικό του εργοταξίου. 

Επίσης, προς την κατεύθυνση της προστασίας των υδάτων και του 
εδάφους της ευρύτερης περιοχής του έργου, δεν πραγματοποιήθηκε επί 
τόπου καμία εργασία συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού 
(οχήματα, μηχανήματα) που χρησιμοποιήθηκε στις διάφορες 
κατασκευαστικές εργασίες. Ως εκ τούτου δεν παράχθηκαν στο εργοτάξιο 
απόβλητα ορυκτέλαια λίπανσης καθώς και απόβλητα υδραυλικά υγρά. 
Στερεά απόβλητα 

Όσον αφορά στα παραγόμενα στερεά απόβλητα κατά την φάση των 
εργασιών αναβάθμισης – εκσυγχρονισμού του κέντρου εκπομπής, αυτά 
αφορούσαν: 

• υλικά συσκευασιών του νέου εξοπλισμού, 
• στερεά απορρίμματα των συνεργείων, 
• παλαιότερο εξοπλισμό που αντικαθίσταται ή αποσύρεται. 

Τα υλικά συσκευασιών και τα στερεά απορρίμματα των συνεργείων, 
απομακρύνθηκαν από τον χώρο των εργασιών σε κάδους και στάλθηκαν 
για ανακύκλωση. Ο εξοπλισμός που αντικαταστάθηκε, αποθηκεύτηκε από 
την εταιρεία, προκειμένου για την μελλοντική του χρησιμοποίηση όπου 
κριθεί απαραίτητο. 
Αέριοι ρύποι 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, είχαμε τοπικά πολύ μικρή αύξηση 
της περιεκτικότητας σκόνης στην ατμόσφαιρα εξαιτίας της κυκλοφορίας 
του μηχανοκίνητου εξοπλισμού που μεταφέρθηκε στην περιοχή για την 
πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών. Το γεγονός αυτό σε καμία 
περίπτωση δεν προκάλεσε υποβάθμιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας. 

Οι εκπομπές καυσαερίων που προκλήθηκαν κατά την φάση κατασκευής 
από τα μηχανοκίνητα οχήματα, ήταν αμελητέες. 
Εκπομπές Θορύβου 

Όχληση από θόρυβο στην περιοχή, υπήρξε ελάχιστη μόνο κατά την 
φάση κατασκευής του έργου εξ αιτίας της κυκλοφορίας του φορτηγού 
οχήματος για την μεταφορά του εξοπλισμού στην περιοχή και του 
γερανοφόρου οχήματος που χρησιμοποιήθηκε για την ανύψωση και 



7 

 

στερέωση του εξοπλισμού. Σε καμία περίπτωση εξαιτίας της κατασκευής 
του έργου δεν είχαμε έκθεση των κατοίκων της περιοχής σε υψηλές 
στάθμες θορύβου. 
Ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, δεν είχαμε εκπομπές 
ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών. 
 
Φάση λειτουργίας 
Κατανάλωση Ενέργειας, Νερού – Πρώτες ύλες 

Οι απαιτήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια του σταθμού εξασφαλίζονται από το 
δίκτυο της ΔΕΗ (Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού), με το οποίο συνδέεται 
ο σταθμός μέσω ερμαρίου (pillar).  

Η λειτουργία του κέντρου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής δεν 
αποτελεί μια δραστηριότητα που να περιέχει οιασδήποτε μορφής 
παραγωγικές διαδικασίες για τις οποίες απαιτούνται πρώτες ύλες καθώς και 
χρήση νερού με αποτέλεσμα να μην παράγονται στερεά και υγρά 
απόβλητα. 
Στερεά απόβλητα 

Δύναται μελλοντικά να προκύψουν : 
- απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) από την 
αντικατάσταση μέρους του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού είτε εξαιτίας 
βλάβης είτε εξαιτίας αναβάθμισης του κέντρου. Σε αυτή την περίπτωση τα 
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα προωθούνται σε 
εξουσιοδοτημένο φορέα όπως η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. 
- εξαντλημένες μπαταρίες Μολύβδου – θειϊκού οξέως (βιομηχανικές, 
αυτοκινήτων) & Φορητές (μίας χρήσης), αλκαλικές, λιθίου, 
επαναφορτιζόμενες, κουμπιά, θα προωθούνται σε εξουσιοδοτημένους 
φορείς όπως οι ΣΥΔΕΣΥΣ , ReBattery, COMBATT. 
- Φωτιστικός εξοπλισμός (φθορισμού, εκκενώσεως, νατρίου, λαμπτήρες 
πυρακτώσεως κ.λ.π) θα προωθούνται σε εξουσιοδοτημένο φορέα 
(Φωτοκύκλωση Α.Ε. & Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.). 
Υγρά απόβλητα 

Κατά τη λειτουργία του κέντρου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής δεν 
παράγεται κανένα είδος υγρών αποβλήτων μίας και πρόκειται για μη 
επανδρωμένο κέντρο με απουσία οποιοσδήποτε παραγωγικής 
δραστηριότητα. Επίσης καθότι δεν θα χρησιμοποιηθεί βοηθητικά Η/Ζ 
ζεύγος ως εναλλακτική πηγή ενέργειας στην περίπτωση διακοπής της 
ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ δεν προβλέπεται να προκύψουν υγρά 
απόβλητα από τη λειτουργία του κέντρου εκπομπής. 
Αέριοι ρύποι 

Λόγω της φύσης του έργου, κατά τη φάση λειτουργίας του, δεν θα 
έχουμε εκπομπές ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου στο αέρα. 
Εκπομπές θορύβου 

Εκπομπές θορύβου κατά την λειτουργία του κέντρου δεν θα έχουμε. Ο 
εκπεμπόμενος θόρυβος από το μηχανολογικό εξοπλισμό στα όρια της 
εγκατάστασης, δεν θα υπερβαίνει τα 50dBA σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81 
και θα ληφθούν τα κατάλληλα ηχομονωτικά μέτρα. Το ανώτατο 
επιτρεπόμενο όριο θορύβου αναφέρεται στην Υπ. Απ. 17252/20-9-922, 
ΦΕΚ 395/Β/19-6-92. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που παράγει θόρυβο 
στις εγκαταστάσεις είναι τα UPS.  

Ο θόρυβος που θα παράγεται από τα κλιματιστικά, όταν βρίσκονται σε 
λειτουργία, θα είναι εντός των επιτρεπομένων επιπέδων και θα κυμαίνεται 
από 35 - 45 dBA. 
Ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες 
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Η DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. προκειμένου να 
πιστοποιηθεί η εφαρμογή των ορίων ασφαλούς έκθεσης του 
γενικού πληθυσμού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, αλλά και η 
συμμόρφωση με την Ελληνική Νομοθεσία (Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10-
04-2012, άρθρο 30 και Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 53571/3839 (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-
2000) άρθρα 2,4,6), έχει προβεί στις παρακάτω ενέργειες: 
- Μελέτη Ραδιοεκπομπών Κεραιών Σταθμού DIGEA ΓΕΡΑΚΑΣ της 
εταιρείας ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ (DIGEA). 
- Μελέτη Εκτίμησης και Αξιολόγησης Ηλεκτρομαγνητικού 
Υποβάθρου Σταθμού DIGEA - ΓΕΡΑΚΑΣ. 
Έκτακτες συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον 

Κατά την φάση κατασκευής του έργου ο κίνδυνος περιορίζεται στο 
ενδεχόμενο ατυχήματος κατά τις εργασίες απομάκρυνσης του παλαιού 
εξοπλισμού και εγκατάστασης του νέου. Ενδεχόμενο ατύχημα δύναται να 
υπάρξει και κατά τη φάση των εργασιών συντήρησης. Όλες οι εργασίες 
απομάκρυνσης, εγκατάστασης και συντήρησης εξοπλισμού πρέπει να 
γίνονται με τήρηση των σχετικών προδιαγραφών ασφαλείας για τέτοιου 
είδους έργα. Κατά τη φάση της λειτουργίας το έργο δεν ενέχει κανέναν 
κίνδυνο έκρηξης ή διαφυγής επικίνδυνων ουσιών (περιλαμβανομένων, 
εκτός των άλλων και πετρελαίου, εντομοκτόνου, χημικών ουσιών ή 
ακτινοβολίας) σε περίπτωση ατυχήματος ή ανώμαλων συνθηκών. 
 

Επισημαίνεται η σημασία του έργου αυτού, δεδομένου ότι είναι 
υποχρεωτική η έναρξη εκπομπής ανά επιτρεπτό κέντρο εκπομπής και ανά 
μονοσυχνικό δίκτυο σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 42800/2012, με την διακοπή 
όλων των εκπομπών τηλεοπτικού σήματος με αναλογική τεχνολογία 
συμπεριλαμβανομένων και όλων των ψηφιακών εκπομπών της ΚΥΑ 
21161/2008 βάσει του χρονοδιαγράμματος της Κ.Υ.Α. 46157/1815/Φ.150 
– ΦΕΚ 2421 Β/27-9-2013 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. 
55304/1630–24/9/2014 και την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων. 

Αποτέλεσμα αυτού είναι η διακοπή της αναλογικής μετάδοσης των 
τηλεοπτικών προγραμμάτων, γεγονός που θα οδηγήσει στην 
μείωση του ηλεκτρομαγνητικού υποβάθρου από το σύνολο των 
αναλογικών εκπομπών στο εν λόγω κέντρο εκπομπής. 
 
 Στη μελέτη γίνεται επίσης αναφορά μεταξύ άλλων στις επιπτώσεις 
στα παρακάτω πεδία: 

- εκτιμάται ότι από την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου δεν θα 
υπάρξει καμιά επίπτωση στα κλιματολογικά, βιοκλιματικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής. 
Η αναβάθμιση-εκσυγχρονισμός δεν τροποποίησε τα μορφολογικά & 

τοπιολογικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής, οπότε δεν υπήρχε καμία πιθανότητα 
πρόκλησης οποιασδήποτε επίπτωσης στα μορφολογικά & τοπιολογικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής 

- δεν υφίσταται καμία επίπτωση που να σχετίζεται με τα γεωλογικά – 
τεκτονικά – 
εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής 

- οι εργασίες αναβάθμισης-εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού του 
υφιστάμενου Κέντρου Εκπομπής στη θέση Γέρακας δεν θίγουν 
τους στόχους διατήρησης της ΕΖΔ GR4210005 (όπως 
προκύπτει και από την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση) και 
κρίνονται μακροπρόθεσμα ασθενώς θετικές, μέσης έκτασης και 
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μεγέθους (όχι μόνο σε επίπεδο Δήμου αλλά Νομού και Περιφέρειας) 
και μικρής πολυπλοκότητας 

- το έργο δεν δύναται να προκαλέσει μεταβολή της παρούσας ή 
προγραμματισμένης για το μέλλον χρήσης γης 

- δεν υπάρχει καμία πιθανότητα πρόκλησης οποιασδήποτε επίπτωσης 
στο ιστορικό - πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής από την 
αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό του κέντρου εκπομπής 

- οι επιπτώσεις του κέντρου της εταιρείας DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. στο 
κοινωνικό–οικονομικό περιβάλλον κρίνονται μακροπρόθεσμα θετικές 
με μεγάλη πιθανότητα πρόκλησης τους, μεγάλης έκτασης και 
μεγέθους (όχι μόνο σε επίπεδο Δήμου αλλά Νομού και Περιφέρειας) 
και μικρής πολυπλοκότητας 

- δεν υπάρχει καμία πιθανότητα πρόκλησης οποιασδήποτε επίπτωσης 
στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον και την ποιότητα του αέρα από την 
εγκατάσταση του κέντρου 

- βάσει των θεσμοθετημένων ορίων θορύβου, τα επιτρεπτά 
θεσμοθετημένα όρια θορύβου από τις κατασκευαστικές εργασίες, 
εξασφαλίζονται ακόμη και στην ελάχιστη απόσταση των 25m. 

- δεν αναμένεται καμία ποιοτική ή ποσοτική αλλαγή των υπόγειων ή 
επιφανειακών υδάτων της περιοχής.  

- δεν υπάρχει καμία πιθανότητα πρόκλησης οποιασδήποτε επίπτωσης 
στο ακουστικό περιβάλλον ή έκλυσης δονήσεων επικίνδυνων για την 
ανθρώπινη υγεία από την λειτουργία του εν λόγω κέντρου. 

 
Στα πλαίσια της Μελέτης Ραδιοεκπομπών και της Μελέτης Εκτίμησης και 

Αξιολόγησης Ηλεκτρομαγνητικού Υποβάθρου της εταιρείας DIGEA – 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. που έγιναν για το Κ.Ε. ΓΕΡΑΚΑΣ υπολογίστηκαν 
τα όρια για το 70% των τιμών που καθορίζονται στη σύσταση 
1999/519/ΕΚ.  

Από τα αποτελέσματα των Μελετών Ραδιοεκπομπών και 
Υποβάθρου, προκύπτει ότι: 

• 50 μέτρα γύρω από την κεραία της εταιρείας και σε όλους 
τους χώρους πρόσβασης του κοινού η μέγιστη πυκνότητα 
ισχύος υπολογίστηκε 296mW/m2 σε ύψος 2m πάνω από τη 
βάση του ιστού της εταιρείας η οποία αντιστοιχεί στο 21% των 
ορίων όπως προκύπτει από την ελληνική νομοθεσία (70%) 
δηλαδή ΔΕΝ παρατηρείται υπέρβαση 

• 1000 μέτρα γύρω από την κεραία της εταιρείας και σε όλους 
τους χώρους πρόσβασης του κοινού η μέγιστη πυκνότητα ισχύος 
υπολογίστηκε 332mW/m2 σε ύψος 2m πάνω από τη βάση του 
ιστού της εταιρείας η οποία αντιστοιχεί στο 23,7% των ορίων 
όπως προκύπτει από την ελληνική νομοθεσία (70%) δηλαδή ΔΕΝ 
παρατηρείται υπέρβαση. 

Λαμβάνοντας υπόψη και την παύση λειτουργίας των αναλογικών 
τηλεοπτικών σταθμών, οι επιπτώσεις από την λειτουργία του 
κέντρου εκπομπής στις ακτινοβολίες κοινωνικό–οικονομικό 
περιβάλλον κρίνονται μακροπρόθεσμα θετικές με μεγάλη πιθανότητα 
πρόκλησης τους, μέσης έκτασης και μεγέθους και μικρής πολυπλοκότητας. 

Συμπερασματικά δεν υπάρχει καμία πιθανότητα πρόκλησης 
οποιασδήποτε επίπτωσης στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής από την 
εγκατάσταση και λειτουργία του κέντρου. Επίσης δεν προκύπτει να 
παρουσιαστούν επιπτώσεις στον στενό, αλλά ούτε και στον ευρύτερο 
περιβάλλοντα χώρο, οι οποίες θα προκαλούσαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
υποβάθμιση της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος. 
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  

Όπως προαναφέρθηκε στο έργο δεν παρουσιάζονται σημαντικές μή 
αναστρέψιμες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, που να απαιτούν ιδιαίτερα 
μέτρα για την αντιμετώπιση και την εξάλειψή τους. Οι σημαντικότερες 
περιβαλλοντικές παράμετροι που μεταβάλλονται ανάλογα είναι κυρίως τα 
επίπεδα θορύβου κατά την φάση της κατασκευής του κέντρου και 
οι εκπεμπόμενες ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες από την 
λειτουργία του. Σχετικά με αυτές τις επιπτώσεις, στη Μελέτη γίνεται 
αναφορά στα παρακάτω. 

Η ελάχιστη όχληση στην περιοχή, κατά την φάση κατασκευής του 
έργου, οφείλεται στη λειτουργία των απαραίτητων μηχανημάτων και την 
κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων για την μεταφορά των πάσης φύσεως 
απαραίτητων υλικών. Ως εκ τούτου τηρούνται τα προβλεπόμενα στις: 
α) Υπ. Απ. 2640/270/ΦΕΚ 609/18.8.73 
β) Υπ. Απ. 56206/1613/ΦΕΚ 570/Β/9.9.86 
γ) Υπ. Απ. 69001/1921/ΦΕΚ 751/Β/18.8.88 
δ) Υπ. Απ. 765 ΦΕΚ 81/Β/21.2.91 
Ακτινοβολίες 

Κατά την φάση λειτουργίας του υπό μελέτη έργου προτείνονται τα εξής: 
• Η εγκατάσταση να είναι περιφραγμένη, ώστε να αποκλειστεί η 

δυνατότητα πρόσβασης του κοινού εντός των ορίων του 
περιφραγμένου χώρου στο οικόπεδο που θα πραγματοποιηθεί η όλη 
εγκατάσταση των κεραιοδιατάξεων επί του ιστού, να διαθέτει 
συστήματα ασφαλείας και προειδοποιητική πινακίδα ώστε να 
αποτρέπεται η πρόσβαση του ευρέος κοινού. 

• Για τη προφύλαξη του κοινού, απαιτούνται περιοριστικά μέτρα για 
την απαγόρευση αναρρίχησης στον ιστό. Για το λόγο αυτό θα πρέπει 
να αναρτηθούν ενδεικτικές απαγορευτικές πινακίδες που θα 
ενημερώνουν για την απαγόρευση αναρρίχησης στον ιστό στο ευρύ 
κοινό. 

• Για το προσωπικό αναρρίχησης, προτείνεται η χρήση ειδικών στολών 
απομόνωσης Η/Μ πεδίου. 

• Να τηρούνται και να ελέγχονται από τους αρμόδιους φορείς όλες οι 
τεχνικές προδιαγραφές που δηλώνονται στην «Μελέτη 
Ραδιοεκπομπών Κεραιών Σταθμού DIGEA – ΓΕΡΑΚΑΣ». 

• Τα επίπεδα αναφοράς για την ισοδύναμη πυκνότητα ισχύος επιπέδου 
κύματος, να συμφωνούν με βάση την Κ.Υ.Α. 53571/3839 (ΦΕΚ 
1105 Β 6-09-2000) και με το άρθρο 30 παραγράφους 9 και 10 (κατά 
περίπτωση) του νόμου υπ’ αριθμ. 4070 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012). 

 
Στην Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (Ε.Ο.Α.), προτείνεται η επιλογή 

νυχτερινού φωτισμού του οικίσκου και της κεραίας που αναμένεται να 
περιορίζει τις προσκρούσεις πτηνών. Επίσης στη Μελέτη αυτή δεν κρίνεται 
ότι συντρέχουν λόγοι πρότασης αντισταθμιστικών μέτρων των επιπτώσεων 
του έργου. Συμπερασματικά στην Ε.Ο.Α. διαπιστώνεται ότι δεν θίγονται οι 
στόχοι διατήρησης της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (ΕΖΔ) 
GR4210005. 

Στη Μελέτη γίνεται επίσης αναφορά στο Σχέδιο Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης της εγκατάστασης. 

 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 
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Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται και επισυνάπτονται στη Μ.Π.Ε., για το 

έργο υπάρχει μεταξύ άλλων και το εξής έγγραφο: 

Η με αρ. πρωτ. 14610/Φ615/16-12-2014 Απόφαση Προϊσταμένου 
Δ/νσης Φάσματος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων περί «Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων 
στην Εταιρεία «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. (DIGEA)» και με το διακριτικό 
τίτλο “DIGEA”, για την Παροχή Δικτύων ή / και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών».  

 

 

Όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτ. οικ. 76357/25-10-2016 έγγραφο, 
το Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ως αρμόδια αρχή για την έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων, έχει ήδη ξεκινήσει την σχετική διαδικασία. 

Η Υπηρεσία μας με το με αρ. πρωτ. 2/8624/06-02-2017 έγγραφο 
ζήτησε από την Τοπική Κοινότητα Προφύλιας τη διατύπωση άποψης 
σχετικά με το θέμα. H Τοπική Κοινότητα Προφύλιας διαβίβασε στην 
Υπηρεσία μας τη με αρ. 1/2017 (19-02-2017) απόφαση της συνεδρίασης 
Τοπικής Κοινότητας σύμφωνα με την οποία: 
«… 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
 

Ομόφωνα, ότι δεν έχει καμία αντίρρηση επί του έργου «Υφιστάμενος 
σταθμός επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, με κωδ. ονομασία “3006112-
ΓΕΡΑΚΑΣ”, Τοπικής Κοινότητας Προφύλιας, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, Δήμου 
Ρόδου, Νήσο Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για 
λογαριασμό της εταιρείας “DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.”», με βάση τη 
σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε), αρκεί να τηρηθούν 
οι παρακάτω προϋποθέσεις.   

 
1. Να τηρηθεί η σχετική νομοθεσία για τον έλεγχο, τις εγκρίσεις και 

όλες τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις εκ μέρους του κύριου έργου. 
2. Να διασφαλίζεται το επίπεδο ακτινοβολίας, το οποίο θα πρέπει να 

είναι χαμηλότερο από το όριο αναφοράς της Ε.Ε. 
3. Να τηρούνται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές που δηλώνονται στη 

μελέτη. 
4. Να τηρούνται οι αρχές προστασίας και διατήρησης της χλωρίδας 

που φύεται στην περιοχή, αλλά και της άγριας πανίδας. 
5. Να γίνονται τακτικοί έλεγχοι της καταναλισκόμενης ενέργειας και 

τακτική συντήρηση της εγκατάστασης και να ληφθούν όλα τα 
αναγκαία μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή οποιουδήποτε 
κινδύνου. 

6. Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας του συγκεκριμένου 
Σταθμού Βάσης, να γίνει η αποκατάσταση του χώρου στην αρχική 
του κατάσταση. 

…» 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα εισηγούμαστε θετικά επί του 

ερωτήματος με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
1. Να υπάρχουν όλες οι τυχόν απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις 

(π.χ. βεβαίωση χρήσης γης από τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 
Δ. Ρόδου, έγκριση Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδ/σου, γνωμοδότηση 
της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας για τις Μελέτες 
Ραδιοεκπομπών και Ηλεκτρομαγνητικού Υποβάθρου για τη 
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συγκεκριμένη θέση, πράξη χαρακτηρισμού της Δ/νση Δασών 
Δωδ/σου κλπ.) και γενικά να τηρηθούν τόσο οι διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας οι σχετικές με τη διαδικασία ελέγχου και 
έκδοσης των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων όσο και 
όλες οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις εκ μέρους του κυρίου του 
έργου, οι οποίες αναφέρονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων.    

2. Να διασφαλιστεί εκ μέρους του κυρίου του έργου ότι το επίπεδο 
ακτινοβολίας είναι χαμηλότερο από το όριο αναφοράς της Ε.Ε. σε 
κάθε σημείο εντός και εκτός των ορίων της εγκατάστασης και να 
ελέγχεται το επίπεδο αυτό ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με 
ταυτόχρονη ενημέρωση του αρμόδιου φορέα. Θεωρώντας ως 
δεδομένη την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των εξειδικευμένων 
μελετών που εκπονήθηκαν για την εκπεμπόμενη ακτινοβολία και στα 
πλαίσια τήρησης των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, να δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. αριθμ. 
53571/3839/2000 «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη 
λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» (ΦΕΚ 1105/Β/06-
09-2000)» και γενικά όλων των θεσμοθετημένων ορίων, σχετικά με 
την εκπεμπόμενη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, προκειμένου να 
προστατεύεται η δημόσια υγεία. 

3. Να τηρούνται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές που δηλώνονται στις 
μελέτες και με μέριμνα της εταιρείας να αποκλειστεί και απαγορευτεί 
αυστηρά η δυνατότητα πρόσβασης στην περιοχή που καθορίζεται 
στη Μελέτη Ραδιοεκπομπών και αναρρίχησης του κοινού στον ιστό 
της κεραίας. 

4. Να υπάρξει δέσμευση του φορέα για τη διάθεση του 
τηλεπικοινωνιακού και συναφούς εξοπλισμού, των συσσωρευτών 
μολύβδου και τυχόν απόβλητων λιπαντικών ελαίων σε 
αδειοδοτημένους συλλογείς για ανακύκλωση. 

5. Να πραγματοποιούνται με μέριμνα και ευθύνη του φορέα του έργου 
τακτικοί έλεγχοι της καταναλισκόμενης ενέργειας και τακτική 
συντήρηση των επιμέρους στοιχείων της εγκατάστασης. 

6. Για την ελαχιστοποίηση και την αποφυγή της όχλησης της πανίδας 
της περιοχής, προτείνεται η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 
συντήρησης να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη. 

7. Δεδομένου ότι το έργο βρίσκεται εντός των ορίων περιοχής του 
δικτύου NATURA, να τηρηθούν οι αρχές προστασίας και διατήρησης 
της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας (βάσει του 
Ν.1650/1986), ελέγχοντας όλες τις επιπτώσεις του υπό μελέτη 
έργου στην πανίδα και τους βιότοπούς της αξιολογώντας 
καταστάσεις ή φαινόμενα που επηρεάζουν γενικά τη βλάστηση και 
την πανίδα και ειδικά τα είδη φυτών και ζώων που κυριαρχούν, 
καθώς και αυτά που ρυθμίζουν την οικολογική ισορροπία.  

8. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, για τη ζωή και την ασφάλεια των εργαζόμενων 
κατά τη λειτουργία του σταθμού καθώς και μέτρα αποτροπής 
προσβασιμότητας κοινού στην εγκατάσταση. Να δοθεί έμφαση στα 
μέτρα πυροπροστασίας για αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς στη 
δασική έκταση της περιοχής (τακτική αποψίλωση και καθαρισμός της 
εγκατάστασης), στα μέτρα αποφυγής κινδύνου ηλεκτροπληξίας 
καθώς και στη φωτοσήμανση του σταθμού βάσης.  

9. Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας του Σταθμού Βάσης στον 
συγκεκριμένο χώρο, να γίνει άμεση αποξήλωση-καθαίρεσή του και 
νόμιμη απομάκρυνση του συνόλου των αποβλήτων. 
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Μετά τα παραπάνω ζητείται: 

 
Η διατύπωση θετικής άποψης από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Υφιστάμενος 
σταθμός επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, με κωδ. ονομασία 
“3006112 – ΓΕΡΑΚΑΣ”, Τοπικής Κοινότητας Προφύλιας, Δ.Ε. Νότιας 
Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας “DIGEA – Ψηφιακός 
Πάροχος Α.Ε.”», σύμφωνα με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις.   

 

ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: Το ψηφίζω αλλά εφόσον θέλουνε ψηφιακές παροχές 
το ένα το άλλο ευρωεκπομπές και τα γνωστά, ας βάλουνε και ένα 
πρωτότυπο αναμεταδότη για τη Προφύλια με ένα αναμεταδότη θα πιάνει 
πειραματικά στο νησί πάνω. 

 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Στ.Σαρρή, Ε.Ατσίδη, Αικ.Μπιλλιά, 

Ε.Κασσανής, Ε.Παναή, Ι.Γιαννακάκης και ο επικεφαλής της 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Κ. Πότσος, απουσίαζαν από 

τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω 

εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του 
άρθρου 93 του Ν.3463/2006, και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών 
του Σώματος, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντος του Γραμματέα του Δ.Σ. κ. Α.Γιαννικουρή ο οποίος 
ψήφισε «παρών»    

 
Γνωμοδοτεί θετικά για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) 

του έργου «Υφιστάμενος σταθμός επίγειας ψηφιακής 
ευρυεκπομπής, με κωδ. ονομασία “3006112 – ΓΕΡΑΚΑΣ”, Τοπικής 
Κοινότητας Προφύλιας, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Νήσου 
Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό 
της εταιρείας “DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.”», σύμφωνα με τις 
προαναφερόμενες προϋποθέσεις.   

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 
                                        
 
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ                    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


