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Θέμα: «Αλαγθαηόηεηα κειέηεο θπηνηερληθήο απνθαηάζηαζεο ηωλ εθηάζεωλ όπνπ
εγθαζίζηαληαη θεξαίεο θηλεηήο ηειεθωλίαο»
Όπωο γλωξίδεηε πνιιέο θεξαίεο, θπξίωο γηα ηηο αλάγθεο ηεο θηλεηήο ηειεθωλίαο,
εγθαζίζηαληαη ζε δάζε ή δαζηθέο εθηάζεηο πιεζίνλ κεγάιωλ αζηηθώλ θέληξωλ, θαζόηη νη
πεξηζζόηεξεο κεγάιεο πόιεηο ηεο ρώξαο καο πεξηζηνηρίδνληαη από πεξηαζηηθά δάζε. ηηο
δαζηθέο ινηπόλ ζέζεηο, όπνπ εγθαζίζηαληαη απηέο νη θεξαίεο, θαηαζηξέθεηαη ε δαζηθή
βιάζηεζε θαη ζύκθωλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, κεηά ηελ παύζε ιεηηνπξγίαο ηωλ
θεξαηώλ θαη ηελ απνμήιωζε ηνπο είλαη ππνρξεωηηθή ε απνθαηάζηαζε ηεο δαζηθήο
βιάζηεζεο ζηηο ζέζεηο απηέο, ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο ηεο εγθεθξηκέλεο ζρεηηθήο κειέηεο
θπηνηερληθήο απνθαηάζηαζεο.
Από εδώ θαη πέξα παξνπζηάδνληαη νη δηαθνξέο ζηε δηαρείξηζε ηέηνηωλ πεξηπηώζεωλ,
όζνλ αθνξά ηελ ππνβνιή ή όρη ηεο απαξαίηεηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θπηνηερληθήο
απνθαηάζηαζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη δηαθνξέο απηέο εληνπίδνληαη ζηηο απνθάζεηο ηωλ
θαηά ηόπνπο Απνθεληξωκέλωλ Γηνηθήζεωλ ηεο Υώξαο καο πνπ αλαξηώληαη ζηε Γηαύγεηα,
απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ έγθξηζε επέκβαζεο επί δαζηθήο έθηαζεο γηα ηελ θαηαζθεπή
ζηαζκώλ βάζεο θεξαηώλ θηλεηήο ηειεθωλίαο. Έηζη, παξνπζηάδεηαη ην θαηλόκελν ζε
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εγθαηαζηαζεί ν δηθαηνύρνο ζηελ ελ ιόγω δαζηθή έθηαζε, όπνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ νη
θεξαίεο, ελώ άιιεο Απνθεληξωκέλεο Γηνηθήζεηο αλαθέξνπλ ζηηο ζρεηηθέο ηνπο απνθάζεηο
όηη ε κειέηε θπηνηερληθήο απνθαηάζηαζεο ζα ζπληαρζεί κεηά ηελ παύζε ιεηηνπξγίαο ηωλ
θεξαηώλ, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ρώξνπ
επέκβαζεο ζην θαζεζηώο πνπ ίζρπε πξηλ από ηελ αιιαγή ηεο ρξήζεο ηεο έθηαζεο, ελώ
αιινύ δελ δεηείηαη θαζόινπ. Γηα ηνπ ιόγνπ ην αιεζέο ζαο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα δύν
(2) ηέηνηεο απνθάζεηο, αλαθηεκέλεο από ηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηεο Γηαύγεηαο. Πξόθεηηαη γηα
ηηο απνθάζεηο κε ΑΓΑ: ΧΦ9ΓΟΡ10-ΖΔΘ (βιέπε ζειίδα 4, άξζξν 19 ηεο απόθαζεο) θαη ηελ
ΑΓΑ: ΦΑ79ΟΡ1Τ-Δ4 (βιέπε ζειίδα 4, άξζξν 11 ηεο απόθαζεο)
Παξαηεξνύκε ινηπόλ ηε δηαθνξεηηθή αληηκεηώπηζε από ηε δεκόζηα δηνίθεζε
παλνκνηόηππωλ ππνζέζεωλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Υώξαο. Για ασηούς ηοσς
λόγοσς θα θέλαμε να ζας απεσθύνοσμε ηο ερώηημα για ηο ηι ιζτύει ζε ηέηοιες
περιπηώζεις
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θσηοηετνικής αποκαηάζηαζης για να δοθεί η ζτεηική έγκριζη επέμβαζης ζε
δαζική έκηαζη από ηην Αποκενηρωμένη Διοίκηζη ή ότι.
Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία.
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