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σημÜτων, σýμφωνα με την παρÜγραφο Ε του Üρθρου Ι του Ν. 2S0112000, εδÜφια α και β, με
το αντßστοιχο αναφερüμενο ýψοò, üπωò αυτü απεικονßζεται στα υποβαλλüμενα στην ΕΕΤΤ
σχÝδια.

3. Η κατασκευÞ κεραßαò μπορεß να φÝρει κεραßεò εκπομπÞò και λÞψηò για την παροχÞ
ασýρματων δικτýων ηλεκτρονικτ}ν επικοινωγιþν υπü καθεστþò Γενικτßò ¶δειαò, ωò
ακο},οýθωò:

α) ΜÝχρι 3 κεραßεò εκπομπÞò - λÞψηò για γα παρÝχει τηλεπικοινωνιακÝò υπηρεσßεò
σýμφωνα με τον παρακÜτω Πßνακα.

ΑΡΙΦ]ΨΟΣ
ΚΥΨΕΛΩΝ

}ºtΗΡβΣΙΑ ΠΑΡΘΧsΣ

3 Κινητý στη ζþνη 18ο0 ΜΗΖ vODAFONE
J ΚινητÞ στη ζþνη 2000 ΜΗΖ vODAFONE

β) Κατ' ανþτατο üριο μÝχιι 3 μικροκυματικÝò κεραßεò για την υλοποßηση δισημειακþν
μlκροΚt}ματικþν ραδιοζεýξεων" σýμφωνα με την ¸γκριση ΜελÝτηò Περιβαλλοντικþν
¼ρων.

1. Ο ΚÜτοχοò τηò ¶δειαò συμιμορφιßτνετα1 προò τιò διατÜξειò τηò κεßμενηò ναμοθεσßαò και
ιδßωò υποχρεοýται:

α. να τηρεt τιò διατÜξειò σχεπκÜ με την ηλεκτρομαγνηπκÞ συμβατüτητα, üπωò
αυτÝò ορßζονται στο Προεδρικü ΔιÜταγlια 44Ι2α02 "Ραδιο{οπλισμüò και
τηλεπικοιν*ινιακüò τερματικüò εξαπλισμüò και αμοφαßα αναγνþριση τηò
συμμüρφωσηò των εξοπλισμþν αιπþν, ΠροσαρμογÞ τηò ελληνικÞò
νομοθεσßαò ιßτην οδηγßα 99/5ΕΚ του Ευρωπαικοý Κοινοβουλßου και του
Συμβουλßου τηò 9 Μαρτßου Ι999» κα1 την εκÜστοτε ισχýουσα κεßμενη
σχεακÞ νομοθεσ{α,

β να τηρεß τα Üρια ασφαλουò Ýκθεσηò το¼ γενικοý αληθυσμτοý σε
ηλειòτρομαγνητικÞ αι<τwοβολßα, üηωò α¼τÜ προκýττουν αfiü ττβ
υποβληθεßσα με¸τη ραδιοεκπομπþν κεραßαò, για την οποßα δüθηκε η
σýμφωνη γνþμη τηò Ε.Ε,Α.Ε., σýμφωνα με τα οριζüμενα στο Üρθρο 30
παφ¾ρ, 9 και Ι 0 του Ν.4ý70/2ΟΙ2,

2, ΚÜθε ΚÜτοχοò ¶δειαò ΚατασκευÞò Κεραßαò υποχρεοýται να Ýχει διαρκþò αναρτημÝνη,
κοντÜ στη βÜση τηò, ευανÜγνωστη, ανεξßτηλη τηνακßδα, στην οποßα θα αναγρÜφονται η
επωνυμßα του Κατüχου τηò ΚατασκευÞò, ο αριθμüò εγγραφÞò τηò κατασκευÞò κεραßαò κα1 ο
αριθμüòτηò θÝσηò αmÞò, üπωò αναφÝρεmι mφτ Üδεια του Κατüχου,

3. Ο ΚÜτοχοò τηò ¶δειαò οφεßλει να διευκολýγει} sε κÜθε περßπτωση που θα του ζητηθεß,
την πραγματοποßηση ελÝγχων και μετρÞσεων στην εν λüγω εγκατÜσταση, απü αρμüδια Þ
εξουσιοδοτη μÝνα ¼ργανα,

4. Η παροιττ* ¶δεια σε καμßα περtπτωση δεγ υποκαθιστÜ Üλλεò Üδειεò Þ και εγ<ρßσειò,
που προβλÝιτονται απü την ισχýουσα νομοθεσßα, ιιε τη οποßεò οφεßλει γα εφοδιασθεß ο
ΚÜτοχοò τηò παροýσαò ¶δειαò, üπωò Üδευò Þ εγκρßσειò απü Υπηρεσßεò Δασþν κλπ ιδßωò,
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Μαροýσι, 1§_10-2012
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 86τ5/Φ610
Αρ. Εγτ,ρ Κgβκ§ß{τò: S3*3

ΑΠοΦΑΣΗ

ΧορÞγιτσιι. στξγ Εταφεßα "Ψf,}DλFSΝΕ - IIANA{DQN Αγιδγιιμη Ε},ληγlιαß
Εταιρεßα Τηß,επικοιγωνιιßτν" ¶δειαò ΚατασκευÞò Κεραßαò Σταθμοý ΞηρÜò στη

ΘÝση ΟΒΡΥΑ ΙΙΑΤΡΩΝ (rr0r382)

Ο ΠριÜεδροò 
"ηò 

ΕftταÞò ΕπιτροπτÞò Τηλεπικοιγσγυßγ και Ταχτδρορεßων (ΕΕΤΤ}

¸χοιταò ιιπüψη :

1. Το Ν,4070Ι2α12 "Ρυθμßσειò Ηλεκτρονικþν Επκοινωνιιßιν, ΙνΙεταφορþν, Δημοσßων Ýργων
και Üλλεò διατÜξειò" (ΦΕΚ 82ΙΑ'ßlΟ.4.2αΙη και ιδßωò το Üρθρο 1, το Üρθρο 12, παρÜγρ, λα'
καl το ÜρSρσ 3* αυτ,σý,

2. το Üρθρο 31 του Ν,4053/2012 "Ρýθμιση και λειτουργßα τηò ΤαμιδρομικÞò ΑγορÜò,
θεμÜτων ηλεκτρονικþν ετηκοινωνιþν και Üλλεò διατÜξεη' (ΦΕΚ 44ΙΑ'Ιº.3.2012), που
περιÝχει τιò μεταβατικÝò διατÜξειò για την αδειοδüτηση κατασκευþν κεραιþν και ιδßωò τιò
παρ, 4 και 5, Þτοι τιò διατÜξειò του Ν,343ν2αα6 "Περß Ηλεκτρονικþν Ετηκοινωνιþν και
Üλλεò διατÜξεò" (ΦΕΚ Ι3ßΑß3-2-2006) και ειδικüτερα τò διατÜξεη αυτοý για την
αδειοδüτηση κατασκευþν κεραιþν 2

3, το Ν.2801/2000 "Ρυθμßσεò ΘεμÜτων Αρμοδιüτηταò το¼ Υπουργεßου Ι\{εταφοριßιν και
Ετηκοιγωνιþν και Üλλεò διατÜξειò" (ΦΕΚ 46i{l2a0a),

4, την ΚοινÞ ΥπουργικÞ Απüφαση αριθ. 53571Ι3839/20ýCI '-ΜÝτρα Προφýλαξηò του
Κοινοý απü τη Λειτουργßα Κεραιþν ΕγκατεστημÝνων στην ΞηρÜ," (ΦΕΚ Ι Ι05Βß2000),

5. την Απüφαση τηò ΕΕΤΤ ΑΠ 390/3 Ιβ-6α006 '¸ανονισμüò Γενικþν Αδειþν" (ΦΕΚ
748ιΒ/21-6-200ü),

6, την Απüφαση fηò ΕΕΤΤ ΑΙΙ 39Ο/ßßß3-6-2ΟΟ6 "Κανονισμüò ΧρÞσηò καß ΧορÞγησηò
ΔικαιωμÜτων ΧρÞσηò ΡαδιοσυχγοτÞτων υπο Καθεστþò ΓενικÞò ¶δειαò για την ΠαροχÞ
Δικτýων Þ/και Υπη ρεσιþν Ηλεκτρονικþν Ετπκοινωνþν" (ΦΕΚ º 5α Β Ι2Ι -6-2Ο06),

7. την ΑπÜραση τηò ΕΕΤΤ ΑΠ 66tΙ2Ιt9-.Ι-2α¿ "Κανονισμüò Αδεþν Καττισκευιbν
Κεραþν στην §ηρÜ" (ΦΕΚ 2529Β/Ι ?-9*20Ι2}" και ιδßωò τα στοιχεßο Γ τ*υ ÜρSρ*υ tr8,

8. την Απüφαση τηò ΕΕΤΤ ΑΠ 555Ι26Ι4-3-2010 "Μεταβßβαση αρμοδιοτÞτων τηò
ΟλομÝλειαò τηò ΕΕΤΤ στσν Πρüεδρο τηò ΕΕΤΤ" (ΦΕΚ 33ºΒt29-3-20Ι0),

9. την με Αρ. Πρωτ. κατÜθεσηò ΕΕΤΤ 3º53θt28tθΙ2αΙ1, Αßτηση τηò Εταιρεßαò
"VODAFONE - ΙΙΑΝΑΦΟΝ Αντßινυμη Ελληνικη Εταιρεßα Τηλετηκοινωνιτßιν", με την οποßα
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