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Κάτοικοι περιοχής του Αιγάλεω προσέφυγαν στο Συνήγορο του Πολίτη
διαµαρτυρόµενοι για την ύπαρξη κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο δώµα οικοδοµής,
µολονότι αυτή βρισκόταν κοντά σε νηπιαγωγεία και σχολεία.
Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία µεταξύ των προϋποθέσεων νοµιµότητας µιας κεραίας,
είναι η χορήγηση άδειας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), η έγκριση δοµικών κατασκευών από την Υπηρεσία ∆όµησης
(Υ∆ΟΜ) του οικείου δήµου και η ύπαρξη περιβαλλοντικών όρων. Τυχόν ανάκληση
αδειών κατασκευών κεραιών πραγµατοποιείται από την ΕΕΤΤ, υπό τις προϋποθέσεις
του κανονισµού αδειών κατασκευών κεραιών, καθώς και όταν υπάρξει έγγραφη
ειδοποίηση αρµόδιας υπηρεσίας ότι η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας παραβιάζει
την κείµενη νοµοθεσία.
Εφόσον πρόκειται για αυθαίρετες κατασκευές, που έχουν καταστεί οριστικές, οι
υπηρεσίες οφείλουν να προχωρήσουν στη διαδικασία κατεδάφισης. Κρίσιµο ζήτηµα
είναι η παράνοµη ηλεκτροδότηση των κεραιών, της οποίας ο έλεγχος γίνεται από τις
αρµόδιες υπηρεσίες των διευθύνσεων ανάπτυξης των περιφερειών.
Η Αρχή επισήµανε στις εµπλεκόµενες υπηρεσίες τα προβλήµατα εφαρµογής του
θεσµικού πλαισίου -που µεταβλήθηκε πολλαπλώς και επανειληµµένως κατά τη
διερεύνηση της υπόθεσης-, ενώ πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη µε τη διοίκηση της
ΕΕΤΤ στα γραφεία του Συνηγόρου, για τα ζητήµατα των κεραιών.
Παράλληλα η Αρχή παρενέβη στο ζήτηµα της παράνοµης ηλεκτροδότησης, το
οποίο είχε απασχολήσει ιδιαίτερα τις υπηρεσίες της ∆/νσης Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ιαχειριστή Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής
Ενέργειας (∆Ε∆∆ΗΕ), καθώς επισηµάνθηκε ότι δεν υπήρχε νόµιµη παροχή
ηλεκτρικού ρεύµατος από τη ∆ΕΗ στο όνοµα της εταιρείας, και ότι η ηλεκτροδότηση
γινόταν µέσω υποπίνακα πρόχειρα εγκατεστηµένου σε εξωτερικό τοίχο του δώµατος
της οικοδοµής. Στην επίκληση του ∆Ε∆∆ΗΕ ότι η απενεργοποίηση της
εγκατάστασης, επέρχεται κατόπιν σχετικής ρητής έγγραφης εντολής της Περιφέρειας
που διενεργεί τον έλεγχο, η υπηρεσία της Περιφέρειας επεσήµανε το γεγονός της
καταστρατήγησης της νοµοθεσίας περί εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
από τους ιδιοκτήτες ή χρήστες του εν λόγω κτιρίου, καθώς µετά από κάθε εντολή
αποσύνδεσης, η ηλεκτροδότηση της κεραίας γινόταν από την παροχή άλλου
ιδιοκτήτη (4 φορές µέσα σε ένα χρόνο). Επίσης, ειδοποίησε σχετικά την ΕΕΤΤ,
θέτοντας ζήτηµα εφαρµογής του κανονισµού αδειών κατασκευών κεραιών.
Η ΕΕΤΤ έκρινε ότι δεν προκύπτει η υποχρέωση ανάκλησης ή κατάργησης της άδειας
κατασκευής κεραίας, λόγω µη τήρησης εκ µέρους του κατόχου της άδειας της
νοµοθεσίας περί ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Τελικά όµως προχώρησε σε
ανάκληση της απόφασης επαναδειοδότησης και απόρριψη της σχετικής αίτησης
τροποποίησης της άδειας, λόγω της έλλειψης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων και λόγω της απόρριψης του αιτήµατος χορήγησης έγκρισης εγκατάστασης
από την Υ∆ΟΜ. Κατόπιν της ανάκλησης της άδειας κατασκευής από την ΕΕΤΤ, ο
Περιφερειάρχης Αττικής εξέδωσε απόφαση για την µη έγκριση περιβαλλοντικών
όρων του υφιστάµενου σταθµού.
Ο Συνήγορος ζήτησε από την Υ∆ΟΜ να επισπεύσει τη διαδικασία αποµάκρυνσης
της κεραίας, η οποία τελικά διαπιστώθηκε ότι αποµακρύνθηκε από την εταιρεία
κινητής τηλεφωνίας.
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