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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Τροποποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4070/2012, της υπ΄ αριθ. ΑΠ: 

263/56/20/9/2002 Απόφασης της ΕΕΤΤ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην 

Εταιρεία “VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία 

Τηλεπικοινωνιών”, Άδεια Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση 

ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2 (1002882), λόγω Διόρθωσης Θέσης και Τροποποίησης 

Κεραιοσυστημάτων 

 

 

H Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

(ΕΕΤΤ),  

 

Έχοντας υπόψη : 

 

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

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, όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 60 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α΄/17.12.2014) 

2. το N.4313/2014 “Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων 

Έργων και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 261/Α΄/17.12.2014) και ιδίως το Κεφάλαιο Ζ΄ 

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

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

άρθρο 31 αυτού όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 126 του ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 

73/A΄/24.03.2014), 

4. το Ν. 4427/16  “Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της 

Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις” και ειδικότερα το άρθρο 78, 

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

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

6. 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), 

7. το Ν.998/1979 “Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της 

Χώρας” (ΦΕΚ 289/A/29-12-1979), όπως ισχύει ιδίως μετά την τροποποίησή του με 

το Ν. 4280/2014 “Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη 

Μαρούσι, 
 

8/10/2018 
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ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ A 

159/08-08-2014), 

8. το Προεδρικό ∆ιάταγµα αριθμ. 98/2017 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας 

προς την Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

16ης Απριλίου 2014 (ΕΕ L 153/22.05.2014) σχετικά με την διαθεσιμότητα 

ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.» (ΦΕΚ 

139/Α/20-9-2017), 

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

Κοινού από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά” (ΦΕΚ 

1105/Β/2000), 

10. την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. οικ. 18953/237/Φ1/8-3-2018 «Ρύθμιση 

διαδικασιών και εφαρμογή του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων 

(ΣΗΛΥΑ) περί χορήγησης αδειών κατασκευών κεραιών» (ΦΕΚ 889/Β/2018), 

11. την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. οικ. 174610/1-9-2014 “Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 

12ης ομάδας «Ειδικά Έργα και Δραστηριότητες», α/α 6 «Σταθμοί Βάσης Κινητής και 

Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας», του παραρτήματος ΧΙΙ της Υ.Α. 1958/2012 (Β΄ 

21), όπως εκάστοτε ισχύει.” (ΦΕΚ 2498/Β΄/19-9-2014), 

12. την Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση 

της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 

παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ 2471/Β/10.8.2016), όπως τροποποιήθηκε με την  

Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. οικ. 2307/26-1-2018  «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 

ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 (ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και 

ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με 

το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α΄ 209)», ως προς την κατάταξη 

ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 

10ης, 11ης και 12ης Ομάδων.» (ΦΕΚ: 439/Β/14-2-2018), 

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

ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής 

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), 

14. την Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθ. πρωτ. 

147932/15-12-2015 (ΑΔΑ: 6ΥΟΘ4653Π8-ΟΟΥ) με θέμα “Διευκρινήσεις για την 

Υπαγωγή σε ΠΠΔ έργων Σταθμών Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής 

Τηλεφωνίας, που βρίσκονται σε δάση ή δασικές εκτάσεις”, 

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

(ΦΕΚ 298/Β/14-2-2013), 
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16. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/30/20-12-2012 “Κανονισμός Χρήσης και 

Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας 

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

110/Β/24-01-2013), 

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

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

18. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 709/79/6-3-2014 “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της 

Ολομέλειας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) 

στον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και Προϊσταμένους οργανικών μονάδων της 

ΕΕΤΤ” (ΦΕΚ 797/Β΄/1-4-2014), 

19. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 672/1/13-11-2012 “Έναρξη Λειτουργίας του 

Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) Χορήγησης Αδειών 

Κατασκευών Κεραιών” (ΦΕΚ 3295/Β/11-12-2012), 

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

Τηλεπικοινωνιών” είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Παρόχων Δικτύων και 

Υπηρεσιών της ΕΕΤΤ με αριθμό 92-001, 

21. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 838/2/14-12-2017 “Χορήγηση στην Εταιρεία με την 

Επωνυμία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία 

Τηλεπικοινωνιών» και με διακριτικό τίτλο «VODAFONE», Δικαιώματος Χρήσης 

Ραδιοσυχνοτήτων για την Εγκατάσταση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση επίγειου 

δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την παροχή διαθέσιμων στο κοινό 

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών” με την οποία η Eταιρεία έχει λάβει 

δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 1800 MHz, 

22. την Απόφαση της ΕΕΤΤ 738/5/30-10-2014 “Χορήγηση στην Εταιρεία με την 

Επωνυμία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία 

Τηλεπικοινωνιών» και το διακριτικό τίτλο «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ», 

Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη 790-862 MHz για την 

Εγκατάσταση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Επίγειου Δικτύου Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών, και την Παροχή Διαθέσιμων στο Κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών”, 

23. την Απόφαση της ΕΕΤΤ 838/6/14-12-2017 “Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 738/2/30-

10-2014 Απόφαση της ΕΕΤΤ με την οποία χορηγήθηκε στην Εταιρεία με την 

Επωνυμία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία 

Τηλεπικοινωνιών» και το διακριτικό τίτλο «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ», Δικαίωμα 

Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη 2500-2690 MHz για την Εγκατάσταση, 

Λειτουργία και Εκμετάλλευση Επίγειου Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, και 

την Παροχή Διαθέσιμων στο Κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών)”, 

24. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 633/147/15-12-2011 “Χορήγηση στην εταιρεία 

VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ  Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στις 

ζώνες των 900 MHz και 1800 MHz”, 
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25. 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 

Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 900 MHz και 1800 MHz””, 

26. 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 

Δημόσιου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου Κινητών Επικοινωνιών 3ης γενιάς και την 

παροχή Δημοσίων 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, 

27. την Απόφαση της ΕΕΤΤ 799/2/16-2-2017 «Χορήγηση Δικαιώματος Χρήσης 

Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 24,5-26,5 GHz, στην Εταιρεία  “VODAFONE - 

ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών” και με το διακριτικό 

τίτλο “VODAFONE”, για την Παροχή Δικτύων ή / και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών», 

28. την με Αρ. Πρωτ. κατάθεσης ΣΗΛΥΑ 15518/10-2-2016 Αίτηση της Εταιρείας 

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

οποία ζητείται η τροποποίηση της Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού στην Ξηρά 

στη θέση ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2 (1002882), 

29. την με Αρ. Πρωτ. ΣΗΛΥΑ 248921/5-2-2016 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 

της Εταιρείας “VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία 

Τηλεπικοινωνιών” για την πληρότητα του Φακέλου της Κατασκευής Κεραίας που 

συνοδεύει την ανωτέρω Αίτηση, 

30. την με Αρ. Πρωτ. Μ.ι./411/6388/2016/3-6-2016 Θετική Γνωμάτευση της Ελληνικής 

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

σταθμού στην ανωτέρω αναφερόμενη θέση, 

31. την με Αρ. Πρωτ. ΣΗΛΥΑ 15519/10-2-2016 Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της Εταιρείας “VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη 

Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών”, που αφορά στην κατασκευή κεραίας σταθμού 

στην ανωτέρω αναφερόμενη θέση, που συνοδεύει την Αίτηση Άδειας Κατασκευής 

Κεραίας 

32. την με Αρ. Πρωτ. 1735/4-3-2003 έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών 

σταθμού ραδιοεπικοινωνίας που έχει χορηγηθεί από την Πολεοδομiικό Γραφείο 

Τυρνάβου Νομαρχίας Λάρισας και αφορά στην κατασκευή κεραίας σταθμού στην 

ανωτέρω αναφερόμενη θέση, 

33. το με Αρ. Πρωτ. Δ3/Δ/4932/10-6-2002 έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής 

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

της αεροπλοΐας, 

34. το γεγονός ότι έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο Διοικητικό Τέλος σύμφωνα με τον  

ανωτέρω Κανονισμό Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά. 
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Αποφασίζει : 

 

Αντικείμενο της Άδειας 

 

1. Τροποποιεί την χορηγηθείσα Άδεια Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη θέση 

ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2 (1002882) με την υπ΄ αριθ. ΑΠ: 263/56/20/9/2002 Απόφαση της 

ΕΕΤΤ, 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 της Άδειας”), 

για την Κατασκευή (Εγκατάσταση) Κεραίας Σταθμού στην Ξηρά,  υπό τους όρους 

και τις προϋποθέσεις που διαλαμβάνονται στην παρούσα (εφεξής “η Άδεια”), στη 

θέση και με τα χαρακτηριστικά που ακολουθούν: 

 

Κωδική Ονομασία ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2 

Κωδικός Αριθμός 1002882 

Διεύθυνση ή Ακριβής 

Περιγραφή Θέσης 

ΥΨΩΜΑ "ΣΙΔΗΡΟΠΑΛΟΥΚΟΝ" ΔΗΜ.ΔΙΑΜ. ΔΑΜΑΣΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ: Τυρνάβου 

ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ: Λάρισας 

Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87) 22 ° 14 ' 47 '' 
39 ° 41 ' 46 '' 

Υψόμετρο εδάφους 519,3 m 

Ύψος κτιρίου -  

Αριθμός ιστών 1 

Ύψος υψηλοτέρου ιστού 

μαζί με το αλεξικέραυνο 

54,6 m 

 

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

ασύρματων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής 

Ενέργειας, ως ακολούθως: 

α) Μέχρι 6 κεραίες εκπομπής - λήψης για να παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα: 

ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

VODAFONE 
Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ασύρματων επικοινωνιών 

στη ζώνη των  900 MHz  

VODAFONE 
Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ασύρματων επικοινωνιών 

στη ζώνη των  1800 MHz  

VODAFONE 
Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ασύρματων επικοινωνιών 

στη ζώνη των  2100 MHz  

β) Κατ' ανώτατο όριο μέχρι 29 μικροκυματικές κεραίες (VODAFONE και 

COSMOTE) για την υλοποίηση δισημειακών μικροκυματικών ραδιοζεύξεων. 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 30, παρ. 17, εδ. Ε2. του Ν. 4070/2012, μετά την έκδοση της 

Άδειας  ο κάτοχος δύναται να προβεί στην εγκατάσταση και λειτουργία της 

κατασκευής κεραίας και επιτρέπεται η σύνδεση της κατασκευής κεραίας με τα δίκτυα 

κοινής ωφέλειας, 
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3. Η παρούσα Απόφαση δεν παρέχει 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 της Άδειας  

 

1. Ο Κάτοχος της Άδειας 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.Δ. 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 Άδειας 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 στην Άδεια του Κατόχου. 

3. Ο Κάτοχος της Άδειας οφείλει να την κοινοποιεί στον αρμόδιο Οργανισμό Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού της θέσης εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας. 

4. Ο Κάτοχος της Άδειας 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 Δεσμεύσεις, τις οποίες υποχρεούται να τηρεί ο 

κάτοχος της Άδειας, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και τροποποιούνται 

αυτοδίκαια, εφόσον τροποποιούνται τα άρθρα 5 και 6 της ΚΥΑ αριθ. οικ. 174610/1-

9-2014 (ΦΕΚ 2498/Β΄/19-9-2014), 

6. Η παρούσα Απόφαση δεν αποτελεί έγκριση επέμβασης σε έκταση που εμπίπτει στη 

δασική νομοθεσία  και ισχύει αποκλειστικά και μόνο υπό την αίρεση της έκδοσης 

αρμοδίως απόφασης έγκρισης επέμβασης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 

Ν.998/1979 ως ισχύει και της Εγκυκλίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας με αριθ. πρωτ. 147932/15-12-2015 (ΑΔΑ: 6ΥΟΘ4653Π8-ΟΟΥ). Αν 

συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που αποκλείουν τη δυνατότητα έγκρισης επέμβασης, ο 

Κάτοχος της Άδειας οφείλει να ενημερώνει άμεσα την ΕΕΤΤ σχετικά, 

7.  Η παρούσα Άδεια σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον Κάτοχο από την 

υποχρέωση τήρησης ειδικών διαδικασιών και προϋποθέσεων που προβλέπονται από 
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την κείμενη νομοθεσία για την εγκατάσταση της κατασκευής κεραίας,  όπως 

ενδεικτικά οι διατάξεις του Ν.998/1979 ως ισχύει. 

8. Η παρούσα Άδεια σε καμία περίπτωση δεν αφορά σε συνοδά έργα οδοποιίας. 

9.  Η παρούσα Άδεια 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. 

H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

Δρ. Αγγελική Σγώρα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με συστημένη επιστολή):  

1. Περιφέρεια  Θεσσαλίας 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 

Διοικητήριο 

412 22 Λάρισα 

(με συνημμένη την υπ' αριθ. 15519/10-2-2016 Δήλωση ΠΠΔ) 

2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας  

Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων 

Σωκράτους 111 

41336 Λάρισα 

(για ενέργειες στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν.998/1979 ως ισχύει) 

3. Πολεοδομία Δήμου Τύρναβου 

(Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, Γραφείο Πολεοδομίας) 

 40100,  Τύρναβος 
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