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Κάτοικοι του Κιλκίς προσέφυγαν στον Συνήγορο του Πολίτη, καταγγέλλοντας
την παράνοµη ηλεκτροδότηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας που λειτουργούσε στη
σκεπή τριώροφης οικοδοµής.
Η νοµοθεσία προβλέπει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και την ανάκληση
άδειας λειτουργίας εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση παράνοµης λειτουργίας κεραίας
κινητής τηλεφωνίας. Μεταξύ των προϋποθέσεων νοµιµότητας µιας κεραίας είναι η
έγκριση δοµικών κατασκευών από την υπηρεσία δόµησης του οικείου δήµου. Όταν
πρόκειται για αυθαίρετες κατασκευές, η υπηρεσία οφείλει να εκδώσει απόφαση
κατεδάφισης και την αρµοδιότητα για την εκτέλεσή της, έχουν οι Αποκεντρωµένες
∆ιοικήσεις. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα αποµάκρυνσης της κεραίας σε
συνεργασία µε τον δήµο, καθώς συνήθως πρόκειται για κατασκευή µικρής κλίµακας.
Τέλος, προβλέπεται υπό προϋποθέσεις η δυνατότητα αναστολής της κατεδάφισης
των µη αδειοδοτηµένων εγκατεστηµένων κατασκευών κεραιών.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης επικαλέστηκε τη δυνατότητα αναστολής χωρίς να αιτιολογήσει
τα κριτήρια της µη εκτέλεσης κατεδάφισης της εν λόγω κεραίας.
Η Αρχή υπογράµµισε ότι για να ανασταλεί η κατεδάφιση, θα πρέπει να πληρούνται
ορισµένες προϋποθέσεις που στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν υπήρχαν.
Ειδικότερα:
α) Η κατασκευή που έφερε την κεραία δεν είχε εγκριθεί από την αρµόδια υπηρεσία
δόµησης, η οποία είχε ήδη διαβιβάσει στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση την σχετική
έκθεση αυθαιρέτου, προκειµένου να υλοποιηθεί η κατεδάφιση.
β) Η κεραία δεν είχε περιβαλλοντική αδειοδότηση.
γ) Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων δεν είχε εκδώσει άδεια
εγκατάστασης και λειτουργίας.
Παράλληλα, ο Συνήγορος επεσήµανε στη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Κιλκίς) τις αρµοδιότητές της ενόψει του ζητήµατος
ελέγχου της παράνοµης ηλεκτροδότησης και επέκτασης εσωτερικής ηλεκτρικής
εγκατάστασης από το ισόγειο κατάστηµα της οικοδοµής για την λειτουργία της
κεραίας.
Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου, η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση προχώρησε
στην αποµάκρυνση της κεραίας, µε τη συνδροµή συνεργείου του ∆ήµου Κιλκίς.
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