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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Χορήγηση στην Εταιρεία “VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική 

Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών” Πιστοποιητικού Πληρότητας Φακέλου Αίτησης 

Χορήγησης Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθµού Ξηράς, σύµφωνα µε το 

άρθρο 30 του ν. 4070/2012, στη Θέση ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΟΛΟΥ (1105910) 

 

 

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων 

(ΕΕΤΤ),  

 

Έχοντας υπόψη : 

 

1. Το Ν.4070/2012 “Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων 

έργων και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 82/Α΄/10.4.2012) και ιδίως το άρθρο 1, το άρθρο 

12, παράγρ. λα΄ και το άρθρο 30 και ιδίως την παρ. 17 αυτού, 

2. το Ν.4053/2012 “Ρύθµιση και λειτουργία της Ταχυδροµικής Αγοράς, θεµάτων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 44/Α΄/7.3.2012), 

3. το Ν.2801/2000 “Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και 

Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 46/Α/2000), 

4. το Ν.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση 

αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες 

διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” (ΦΕΚ 209/Α΄/21-4-2011), 

5. το Προεδρικό ∆ιάταγµα αριθµ. 44/2002 “Ραδιοεξοπλισµός και τηλεπικοινωνιακός 

τερµατικός εξοπλισµός και αµοιβαία αναγνώριση της συµµόρφωσης των εξοπλισµών 

αυτών. Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 99/5/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9 Μαρτίου 1999” (ΦΕΚ 

44/Α΄/7.2.2002), 

6. την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθµ. 53571/3839/2000 “Μέτρα Προφύλαξης του 

Κοινού από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστηµένων στην Ξηρά” (ΦΕΚ 

1105/Β/2000), 

7. την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθµ. 198015/ΕΥΠΕ−ΥΠΕΚΑ “Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (Π.Π.∆.) για Σταθµούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας 

(Οµάδα 12/α.α 6 Β)” (ΦΕΚ 1510/Β΄/4-5-2012), 

8. την Υπουργική Απόφαση αριθµ. 15277/23-3-2012 “Εξειδίκευση διαδικασιών για την 

ενσωµάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες 

Μαρούσι, 19-03-2013 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 9348/Φ610 

Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8492 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
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Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις της προβλεπόµενης από τις διατάξεις της ∆ασικής 

Νοµοθεσίας έγκρισης επέµβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β 

της υπουργικής απόφασης µε αριθµ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β΄/13.1.2012), σύµφωνα µε 

το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011” (ΦΕΚ 1077/Β/9-4-2012), 

9. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/41/20-12-2012 “Κανονισµός Γενικών Αδειών” 

(ΦΕΚ 298/Β/14-2-2013), 

10. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/30/20-12-2012 “Κανονισµός Χρήσης και 

Χορήγησης ∆ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας 

για την Παροχή ∆ικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών”, (ΦΕΚ 

110/Β/24-01-2013), 

11. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 661/2/19-7-2012 “Κανονισµός Αδειών Κατασκευών 

Κεραιών στην Ξηρά” (ΦΕΚ 2529/Β/17-9-2012), 

12. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 669/1/18-10-2012 “Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων της 

Ολοµέλειας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων στον 

Πρόεδρo της Eθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων” (ΦΕΚ 

3150/Β΄/27-11-2012),  

13. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 672/13-11-2012 “Έναρξη Λειτουργίας του Συστήµατος 

Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) Χορήγησης Αδειών Κατασκευών 

Κεραιών” (ΦΕΚ 3295/Β/11-12-2012), 

14. την µε Αρ. Πρωτ. κατάθεσης ΕΕΤΤ 22800/15-6-2012 Αίτηση της Εταιρείας 

“VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών”, µε την 

οποία ζητείται Άδεια Κατασκευής Κεραίας Σταθµού στην Ξηρά στη θέση ΑΓΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΟΛΟΥ (1105910), καθώς και το συµπληρωµατικό έγραφο µε αριθ. 

εγγρ. ΣΗΛΥΑ 54102/23-01-2013.   

15. το γεγονός ότι η Εταιρεία “VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία 

Τηλεπικοινωνιών” είναι καταχωρηµένη στο Μητρώο Παρόχων ∆ικτύων και 

Υπηρεσιών της ΕΕΤΤ µε αριθµό 92-001, 

16. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 658/4/28-6-2012 “Τροποποίηση της Απόφασης 

633/147/15-12-2011 “Χορήγηση στην εταιρεία VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ  

∆ικαιώµατος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 900 MHz και 1800 MHz””, 

17. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 658/2/28-6-2012 “Τροποποίηση της Απόφασης της 

ΕΕΤΤ ΑΠ 633/143/15-12-2011 “Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 

448/190/21-7-2007 ““Προσαρµογή της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 226/4/6-8-2001 

“Χορήγηση στην Εταιρεία µε την επωνυµία “ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική 

Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών” και το διακριτικό τίτλο “PANAFON” Ειδικής Άδειας για 

την εγκατάσταση, λειτουργία και εκµετάλλευση ∆ηµόσιου Τηλεπικοινωνιακού 

∆ικτύου Κινητών Επικοινωνιών 2ης γενιάς και την παροχή ∆ηµοσίων Κινητών 

Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 2ης γενιάς”, στις διατάξεις του N.3431/2006”””, 

18. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 658/6/28-6-2012 “Τροποποίηση και κωδικοποίηση του 

Παραρτήµατος Α της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 448/191/21-8-2007 “Προσαρµογή 

της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. 4830 Γ.Υ. / 1992 “Χορήγηση Άδειας 
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Λειτουργίας Κυψελοειδούς Τηλεπικοινωνιακού ∆ικτύου GSM στην Ετιαρεία 

ΠΑΝΑΦΟΝ – Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών” (ΦΕΚ 587/B/1992), 

όπως αυτή έχει τροποποιηθεί µε την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 236/68/21-12-2001 

“Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. 4830 Γ.Υ. / 1992 “Χορήγηση 

Άδειας Λειτουργίας Κυψελοειδούς Τηλεπικοινωνιακού ∆ικτύου GSM στην Εταιρεία 

ΠΑΝΑΦΟΝ – Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών”, (ΦΕΚ 142/B/2002), 

στις διατάξεις του N.3431/2006” µε την οποία η Eταιρεία έχει λάβει δικαίωµα χρήσης 

ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 900MHz”, 

19. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 448/204/21-8-2007 “Προσαρµογή της Απόφασης της 

ΕΕΤΤ ΑΠ 199 Συν./15-12-2000 “Χορήγηση, στην Εταιρεία “ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη 

Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών” µε το διακριτικό τίτλο “ΠΑΝΑΦΟΝ A.E.” 

Ειδικής Άδειας για την εγκατάσταση και λειτουργία και εκµετάλλευση ∆ηµόσιου 

Τηλεπικοινωνιακού ∆ικτύου Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης και την παροχή 

Σταθερής ∆ηµόσιας Τηλεφωνικής Υπηρεσίας”, στις διατάξεις του N.3431/2006” µε 

την οποία η Eταιρεία έχει λάβει δικαίωµα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 

25GHz, 

20. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 448/196/21-8-2007 “Προσαρµογή της Απόφασης της 

ΕΕΤΤ ΑΠ 226/2/6-8-2001 “Χορήγηση στην Εταιρεία µε την επωνυµία “ΠΑΝΑΦΟΝ 

Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών” και το διακριτικό τίτλο 

“PANAFON” Ειδικής Άδειας για την εγκατάσταση, λειτουργία και εκµετάλλευση 

∆ηµόσιου Τηλεπικοινωνιακού ∆ικτύου Κινητών Επικοινωνιών 3ης γενιάς και την 

παροχή ∆ηµοσίων Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 3ης γενιάς”, στις 

διατάξεις του N.3431/2006” µε την οποία η Eταιρεία έχει λάβει δικαίωµα χρήσης 

ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2GHz, 

21. το µε Αρ. Πρωτ. ∆3/∆/4520/1236/4-3-2010 έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής 

Αεροπορίας, µε το οποίο παρέχεται η σύµφωνη γνώµη της ότι δεν θίγεται η ασφάλεια 

της αεροπλοΐας, 

22. την µε Αρ. Πρωτ. Μ.ι./411/922/22-5-2012 Θετική Γνωµάτευση της Ελληνικής 

Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), που αφορά στην κατασκευή κεραίας 

σταθµού στην ανωτέρω αναφερόµενη θέση, 

23. την µε Αρ. Πρωτ. ΕΕΤΤ∆ήλωση υπαγωγής σε ΠΠ∆/41321/06-11-2012 ∆ήλωση 

Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις της Εταιρείας “VODAFONE - 

ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών”, που αφορά στην 

κατασκευή κεραίας σταθµού στην ανωτέρω αναφερόµενη θέση,  

24. το γεγονός ότι έχουν παρέλθει τέσσερις µήνες από την υποβολή στην ∆ιεύθυνση 

Υπηρεσίας ∆όµησης Βόλου της µε Αρ. Πρωτ. 2756/13-03-2012 Μελέτης για την 

τοποθέτηση των σχετικών µε την κατασκευή κεραίας σταθµού στην ανωτέρω 

αναφερόµενη θέση  εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τις κείµενες πολεοδοµικές 

διατάξεις, 

25. την από 03-12-2012 Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986 της Εταιρείας 

“VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών” για 
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την πληρότητα του Φακέλου της Κατασκευής Κεραίας που συνοδεύει την ανωτέρω 

Αίτηση, 

26. το γεγονός ότι έχει καταβληθεί το προβλεπόµενο ∆ιοικητικό Τέλος σύµφωνα µε τον  

ανωτέρω Κανονισµό Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά. 

 

 

Αποφασίζει : 
 

Αντικείµενο του Πιστοποιητικού Πληρότητας 

 

1. Χορηγεί Πιστοποιητικό Πληρότητας Φακέλου Αίτησης Χορήγησης Άδειας 

Κατασκευής Κεραίας Σταθµού Ξηράς στην Εταιρεία “VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ 

Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών ” που εδρεύει στην οδό Τζαβέλα 1-3, 

Τ.Κ. 152 31 - Χαλάνδρι, µε ΑΦΜ 094349850 και ΑΡΜΑΕ 26089/06/Β/92/01 (εφεξής 

ο “Κάτοχος του Πιστοποιητικού”), για την Κατασκευή (Εγκατάσταση) Κεραίας 

Σταθµού στην Ξηρά,  υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που διαλαµβάνονται στην 

παρούσα (εφεξής “το Πιστοποιητικό”), στη θέση και µε τα χαρακτηριστικά που 

ακολουθούν: 

 

Κωδική Ονοµασία ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΟΛΟΥ 

Κωδικός Αριθµός 1105910 

∆ιεύθυνση ή Ακριβής 

Περιγραφή Θέσης 

ΑΝΑΚΑΣΙΑΣ 33 & ΛΟΥΝΤΕΜΗ 8 

∆ΗΜΟΣ: Βόλου 

ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαγνησίας 

Συντεταγµένες (ΕΓΣΑ) 22 ° 57 ' 53 '' 
39 ° 22 ' 24 '' 

Υψόµετρο εδάφους 70,8 

Ύψος κτιρίου 6,5 m 

Αριθµός ιστών 2 

Ύψος υψηλοτέρου ιστού 

µαζί µε το αλεξικέραυνο 

4,26 m 

 

2. Η κατασκευή κεραίας µπορεί να φέρει κεραίες εκποµπής και λήψης για την παροχή 

ασύρµατων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, ως 

ακολούθως: 

3. α) Μέχρι 2 κεραίες εκποµπής - λήψης για να παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών σύµφωνα µε τον παρακάτω Πίνακα: 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΨΕΛΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΟΣ 

4 Κινητή υπηρεσία στα 1800 MHz VODAFONE 

2 Κινητή υπηρεσία στα 2100 MHz VODAFONE 

 

β) Κατ' ανώτατο όριο µέχρι 5 µικροκυµατικές κεραίες για την υλοποίηση 

δισηµειακών µικροκυµατικών ραδιοζεύξεων, σύµφωνα µε την Γνωµάτευση της 

Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας. 
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4. Σύµφωνα µε το άρθρο 30, παρ. 17, εδ. Ε2. του Ν. 4070/2012, µετά την έκδοση του 

Πιστοποιητικού Πληρότητας  ο κάτοχος δύναται να προβεί στην εγκατάσταση και 

λειτουργία της κατασκευής κεραίας και επιτρέπεται η σύνδεση της κατασκευής 

κεραίας µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, 

5. Η παρούσα Απόφαση δεν αποτελεί δικαίωµα εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας 

χωρίς την συµφωνία του κύριου του ακινήτου, του οικοπέδου, ή της έκτασης επί της 

οποίας τοποθετείται κατασκευή κεραίας, ούτε υποχρεώνει τον κύριο του ακινήτου, 

του οικοπέδου ή της έκτασης επί της οποίας τοποθετείται η κατασκευή κεραίας να 

αποδεχτεί την εγκατάσταση της κατασκευής, 

 

Υποχρεώσεις του Κατόχου του Πιστοποιητικού Πληρότητας  

 

1. Ο Κάτοχος του Πιστοποιητικού Πληρότητας οφείλει να συµµορφώνεται προς τις 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και ιδίως υποχρεούται:  

 

α. να τηρεί τις διατάξεις σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα, όπως 

αυτές ορίζονται στο Π.∆. 44/2002 (ΦΕΚ 44/Α΄/7.2.2002) και την εκάστοτε 

ισχύουσα κείµενη σχετική νοµοθεσία, 

β. να τηρεί τα όρια ασφαλούς έκθεσης του γενικού πληθυσµού σε 

ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, όπως αυτά προκύπτουν από την 

υποβληθείσα µελέτη ραδιοεκποµπών κεραίας, για την οποία δόθηκε η 

σύµφωνη γνώµη της Ε.Ε.Α.Ε., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 30, 

παράγραφοι 9 και 10, του Ν.4070/2012 και την ΚΥΑ αριθµ. 53571/3839 

(ΦΕΚ 1105/Β΄/2000). 

 

2. Κάθε Κάτοχος Πιστοποιητικού Πληρότητας υποχρεούται να έχει διαρκώς 

αναρτηµένη, κοντά στη βάση της, ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία θα 

αναγράφονται η επωνυµία του Κατόχου της Κατασκευής, ο αριθµός εγγραφής της 

κατασκευής κεραίας και ο αριθµός της θέσης αυτής, όπως αναφέρεται στο 

Πιστοποιητικό του Κατόχου. 

3. Ο Κάτοχος του Πιστοποιητικού Πληρότητας οφείλει να το κοινοποιεί στον αρµόδιο 

Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού της θέσης εγκατάστασης της 

κατασκευής κεραίας. 

4. Ο Κάτοχος του Πιστοποιητικού Πληρότητας οφείλει να διευκολύνει, σε κάθε 

περίπτωση που θα του ζητηθεί, την πραγµατοποίηση ελέγχων και µετρήσεων στην εν 

λόγω εγκατάσταση, από αρµόδια ή εξουσιοδοτηµένα Όργανα της Πολιτείας. 

5. Οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις, τις οποίες υποχρεούται να τηρεί ο 

κάτοχος του Πιστοποιητικού Πληρότητας, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτού και 

τροποποιούνται αυτοδίκαια, εφόσον τροποποιούνται τα άρθρα 4 έως και 7 της ΚΥΑ 

αριθ. 198015/ΕΥΠΕ− ΥΠΕΚΑ  (ΦΕΚ 1510/Β΄/4-5-2012). 

6. Ειδικά για την περίπτωση εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας σε εκτάσεις, για τις 

οποίες εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 της ΥΑ υπ’ αριθµ. 15277/23-
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3-2012 (ΦΕΚ 1077/Β/9-4-2012), το παρόν Πιστοποιητικό Πληρότητας επέχει τη θέση 

της προβλεπόµενης από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας έγκρισης επέµβασης. 

7. Το παρόν Πιστοποιητικό Πληρότητας σε καµία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον 

Κάτοχο από την υποχρέωση τήρησης ειδικών διαδικασιών και προϋποθέσεων που 

προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία για την εγκατάσταση της κατασκευής 

κεραίας,  όπως ενδεικτικά οι διατάξεις του άρθρου 4 της ΥΑ υπ’ αριθµ. 15277/23-3-

2012 (ΦΕΚ 1077/Β/9-4-2012) για την εγκατάσταση σε εκτάσεις που εµπίπτουν στη 

δασική νοµοθεσία και οι διατάξεις του στοιχείου Α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 

του ν. 2801/2000, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 16 του άρθρου 29 του ν. 

4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α΄/7-3-2012), για την εγκατάσταση σε δάση, δασικές, δηµόσιες 

χορτολιβαδικές και αναδασωτέες εκτάσεις ή σε πυρήνες εθνικών δρυµών. 

8. Το παρόν Πιστοποιητικό Πληρότητας σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά άδειες ή 

και εγκρίσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, και για τις οποίες ο 

Κάτοχος δεν έχει υποβάλει την αντίστοιχη αίτηση ως µέρος του ολοκληρωµένου 

φακέλου που υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ σύµφωνα µε την παρ. 17 του άρθρου 30 του 

Ν. 4070/2012 για την έκδοση του Πιστοποιητικού Πληρότητας και της Άδειας 

Κατασκευής Κεραίας. 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
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