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Μεγάλος αριθµός κατοίκων (257) της περιοχής Ασπροβάλτας του ∆ήµου
Βόλβης Θεσσαλονίκης, κατήγγειλε στο Συνήγορο του Πολίτη, ότι καθυστερεί η
διαδικασία επιβολής προστίµων και κατεδάφισης κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε τρία
σηµεία της Ασπροβάλτας, ένα εκ των οποίων βρισκόταν σε πολύ µικρή απόσταση
από το ∆ηµοτικό σχολείο και το Νηπιαγωγείο (150 µ.), καθώς και το Λύκειο και
παιδικό σταθµό (200µ).
Η νοµοθεσία (παρ. 10 του άρθρου 31 του ν. 3431/2006) προβλέπει, ότι σε
περίπτωση εγκατάστασης κεραίας σε απόσταση µέχρι 300 µ. από την περίµετρο
κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθµών, σχολείων, γηροκοµείων και
νοσοκοµείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των
προβλεπόµενων τιµών. Επίσης, όταν πρόκειται για αυθαίρετες κατασκευές, µετά την
εξέταση ενδεχόµενης ένστασης και την τελεσιδικία της απορριπτικής απόφασης,
εκδίδεται απόφαση κατεδάφισης. Με το νόµο 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), η
αρµοδιότητα για την εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων, ανήκει στις
αποκεντρωµένες διοικήσεις.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, επισήµανε στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας –
Θράκης την αρµοδιότητά της για την κατεδάφιση αυθαιρέτων και σε επίσκεψή του,
τον Φεβρουάριο του 2011, ζήτησε, εκ νέου, την εφαρµογή της απόφασης
κατεδάφισης, τονίζοντας τη σοβαρότητα της περίπτωσης, λόγω της εγγύτητας της
κεραίας σε σχολεία.
Ο ∆ήµος Βόλβης, στον οποίο κοινοποιούνταν όλη η αλληλογραφία για την
υπόθεση, ενηµέρωσε την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση ότι διαθέτει εργατικό προσωπικό
και µηχανήµατα για την κατεδάφιση της αυθαίρετης κεραίας.
Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, µετά τη νεότερη επισήµανση του Συνηγόρου του
Πολίτη σχετικά µε την αρµοδιότητά της για εκτέλεση της κατεδάφισης, ζήτησε από
την εταιρία κινητής τηλεφωνίας την αποµάκρυνση της παράνοµης κεραίας και από
την Πολεοδοµία Λαγκαδά τη διενέργεια αυτοψίας για την επιβεβαίωση της
αποµάκρυνσης. Παράλληλα, πρότεινε στον υπουργό Εσωτερικών τη µεταφορά της
αρµοδιότητας κατεδάφισης στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Η εταιρία τελικά
αποµάκρυνε την κεραία.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, διαπιστώνει τη θετική εξέλιξη ως προς τη συγκεκριµένη
αυθαίρετη εγκατάσταση. Επισηµαίνει, ωστόσο, το δισταγµό της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης να εφαρµόσει το νόµο και να προχωρήσει άµεσα η ίδια, ή µε τη συνδροµή
του ∆ήµου Βόλβης, στην κατεδάφιση, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία επιπλέον
καθυστερήσεων στην αποκατάσταση της νοµιµότητας.

