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Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ 
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Ι. Πρόλογος 

Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί από την Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) και αφορά σε θέµατα που άπτονται του 

Κανονισµού Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά, τον οποίο η ΕΕΤΤ 

εξουσιοδοτείται να εκδώσει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3431/2006, προκειµένου 

να γίνει προσαρµογή του υφιστάµενου πλαισίου αδειοδότησης στις διατάξεις του 

νέου νόµου «περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών». 

Με την παρούσα δηµόσια διαβούλευση, η ΕΕΤΤ δηµοσιεύει προτεινόµενο σχέδιο για 

τον νέο Κανονισµό Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά, προκειµένου να λάβει 

απόψεις και σχόλια. Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τα σχόλια 

τους κάνοντας σαφή αναφορά στα άρθρα ή παραγράφους που αναφέρονται. 

Η διάρκεια της δηµόσιας διαβούλευσης είναι από 15 Ιουνίου µέχρι 17 Ιουλίου. Οι 

απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύµως, στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και 

σε ηλεκτρονική µορφή όχι αργότερα από την 17η Ιουλίου 2006 και ώρα 13:00 µµ. 

Τυχόν ανώνυµες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι  απαντήσεις θα 

δηµοσιευτούν αυτούσιες και επωνύµως. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν 

εµπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτηµα, 

προκειµένου να µην δηµοσιευθούν.   

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:  

∆ηµόσια ∆ιαβούλευση αναφορικά µε τον «Κανονισµό Αδειών Κατασκευών Κεραιών 

στην Ξηρά»  

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:  

ΕΕΤΤ  

Λ. Κηφισίας 60,  

15125 Μαρούσι  

Αττική  

∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου : keraies@eett.gr 

Το παρόν κείµενο δεν δεσµεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόµενο της ρύθµισης.
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I. Προτεινόµενο Σχέδιο Απόφασης 

 
            

Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στη Ξηρά,  
σύµφωνα µε το Ν. 3431/2006 

 
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ 

 
Έχοντας υπόψη :  
  
α. το άρθρο 12, παράγρ. λβ’ και το άρθρο 31 του Ν.3431/2006 «Περί 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Β/3-2-2006),  
 
β. το άρθρο 1, παράγρ. 2, εδάφιο δ΄ του Ν.2801/2000 «Ρυθµίσεις Θεµάτων 

Αρµοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες 
∆ιατάξεις» (ΦΕΚ 46/Α/2000), 

 
γ. το Προεδρικό ∆ιάταγµα (Π∆) 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), 

 
δ. την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 53571/3839/2000 “Μέτρα 

Προφύλαξης του Κοινού από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστηµένων 
στην Ξηρά” (ΦΕΚ 1105/B/2000), 

 
ε. την Υπουργική Απόφαση αριθ. ∆3/∆/35694/6190/2000 “Προστασία των 

Αεροπορικών Εγκαταστάσεων από τον κίνδυνο της ανάπτυξης 
κατασκευών - εµποδίων γύρω από αυτές καθώς και της Αεροπλοΐας εκ 
των υπερυψηλών ανά τη χώρα κατασκευών” (ΦΕΚ 1133/Β/2000), 

 
στ. την Απόφασή της ΑΠ.: “Κανονισµός Χορήγησης ∆ικαιωµάτων Χρήσης 

µεµονωµένων Ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων υπό καθεστώς 
Γενικής Άδειας για Παροχή ∆ικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.”  (ΦΕΚ )   

 
ζ . το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Απόφασης δεν προκαλείται  

δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού,  
 

Αποφασίζει : 
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Εκδίδει, τον Κανονισµό Αδειών Κατασκευών Κεραιών στη Ξηρά, οι διατάξεις 
του οποίου έχουν ως ακολούθως : 

 
Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρµογής 
 

1. Ο παρών Κανονισµός διέπει όλες τις Κατασκευές Κεραιών που 
χρησιµοποιούνται για την παροχή ασύρµατων δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας σύµφωνα µε το Ν.3431/2006. 

 
2. Στον παρόντα Κανονισµό δεν εµπίπτουν: 

− οι Κατασκευές Κεραιών που είναι µέρος κρατικών δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δικτύων της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, 
της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη µέσω δορυφόρου και δικτύων που 
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για πειραµατικούς ή ερευνητικούς 
σκοπούς και για επίδειξη, 

− οι Κατασκευές Κεραιών της αναλογικής τηλεόρασης και της 
ραδιοφωνίας ελεύθερης λήψης και της επίγειας και δορυφορικής 
ψηφιακής ευρυεκποµπής. ∆εν εξαιρούνται οι Κατασκευές Κεραιών 
που αποτελούν µέρος της υποδοµής ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
χρησιµοποιείται για τη µεταφορά ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού 
σήµατος ως το σηµείο εκποµπής, 

− οι  Κατασκευές Κεραιών που εξαιρούνται από τη διαδικασία 
αδειοδότησης, σύµφωνα µε το Άρθρο 1 του Ν.2801/2000, καθώς και 
αυτές που εξαιρούνται µε αποφάσεις της ΕΕΤΤ, του ΥΜΕ ή άλλου 
αρµόδιου φορέα. 

 
Άρθρο 2 
Ορισµοί 

 
1. Σταθµός: Ένας ή περισσότεροι ποµποί ή δέκτες ή συνδυασµός ποµπών και 

δεκτών µετά των πρόσθετων συσκευών, που είναι αναγκαίοι σε ορισµένη 
θέση για τη διεξαγωγή (διενέργεια) συγκεκριµένης υπηρεσίας 
ραδιοεπικοινωνίας ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονοµίας. 

 
2. Κατασκευή Κεραίας: Το σύστηµα των Κεραιών εκποµπής και λήψης 

ραδιοσηµάτων µετά των κατασκευών στήριξής τους εξαρτηµάτων και 
παρελκοµένων. Το παθητικό κάτοπτρο ανάκλασης ραδιοσηµάτων και η 
νωτεπίνωτη (back to back) διάταξη κεραιών θεωρείται επίσης ως Κατασκευή 
Κεραίας. Στο ύψος της Κατασκευής Κεραίας περιλαµβάνεται και ο φωτισµός 
ασφαλείας ή/και το αλεξικέραυνο. 
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3. Κοινή Χρήση Κατασκευής Κεραίας: Η κοινή χρήση του δοµικού τµήµατος 
Κατασκευής Κεραίας για την εξυπηρέτηση Σταθµών µετά των αντιστοίχων 
κεραιοσυστηµάτων που ανήκουν  σε δύο ή περισσότερους Κατόχους. 

 
4. Συνεγκατάσταση : Η από Κοινού Xρήση ακινήτου από δύο ή περισσότερους 

Κατόχους  για την εγκατάσταση των  Κατασκευών Κεραιών τους, 
 
Εκτός των ανωτέρων ισχύουν οι ορισµοί του Ν.3431/2006. Σε περίπτωση που 
κάποιος από τους όρους που χρησιµοποιούνται στον παρόντα Κανονισµό δεν 
αναφέρεται στον εν λόγω Νόµο, η αντίστοιχη λέξη ή φράση ερµηνεύεται σύµφωνα µε 
τα όσα ορίζονται στο Ν.2801/2000 και αν δεν υπάρχει εκεί σύµφωνα µε τα όσα 
ορίζονται στο Ν.1843/1989 και αν δεν υπάρχει εκεί σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται 
στο δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν δεν υπάρχει εκεί σύµφωνα 
µε τα όσα ορίζονται στο ∆ιεθνή Κανονισµό Ραδιοεπικοινωνιών.   
 

Άρθρο 3 
Γενικές Αρχές 

 
1. Πριν από κάθε νέα Κατασκευή Κεραίας, που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής 

του παρόντος, απαιτείται η έκδοση Άδειας από τη ΕΕΤΤ.  
 
2. Η άδεια Κατασκευής Κεραίας εκδίδεται για την υλοποίηση ασύρµατων 

δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο όνοµα φορέων που  
− λειτουργούν υπό καθεστώς γενικής άδειας 
− νοµιµοποιούνται να χρησιµοποιούν ραδιοσυχνότητες για την διεξαγωγή 

υπηρεσιών ραδιοεπικοινωνίας 
 

3. Η Άδεια Κατασκευής Κεραίας, που εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον 
παρόντα Κανονισµό, δεν υποκαθιστά άλλες άδειες ή εγκρίσεις που θα πρέπει 
να λάβει ο Κάτοχος της Άδειας  για την εγκατάσταση της αδειοδοτηµένης 
Κατασκευής Κεραίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 24α του 
Ν.2075/1992, στο Ν.2801/2000 και στο Ν.3431/2006. 

 
4. Η κατασκευή οικίσκου και άλλων δοµικών κατασκευών για την τοποθέτηση 

κεραιών εκποµπής ή / και λήψης ραδιοηλεκτρικών σηµάτων, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 1, παρ.2, εδάφιο Ε του Ν.2801/2000, για την 
εγκατάσταση σταθµών ραδιοεπικοινωνιών επιτρέπεται µόνο σε παρόχους 
∆ηµοσίων ∆ικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 

 
5. Για κάθε Κατασκευή Κεραίας ορίζεται τεχνικός υπεύθυνος για κάθε θέµα 

αρτιότητας της κατασκευής συµπεριλαµβανοµένης της συµµόρφωσης του 
συνόλου της εγκατάστασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 44/2002. Ο 
αρµόδιος µηχανικός που ορίζεται ως τεχνικός υπεύθυνος υπογράφει την 
αίτηση ή δήλωση που κατατίθεται στην ΕΕΤΤ. 
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Άρθρο 4 
∆ιαδικασία Αδειοδότησης Κατασκευής Κεραίας 

 
Α.  Σταθεροί Σταθµοί Ξηράς 

1. Για την αδειοδότηση Κατασκευής Κεραίας κατατίθεται από τον 
ενδιαφερόµενο τυποποιηµένη αίτηση συνοδευµένη από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι του παρόντος 
Κανονισµού. 

 
2. Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δοµική κατασκευή ή το σύστηµα κεραιών 

και ποµποδεκτών τοποθετείται επί υφιστάµενης δοµικής κατασκευής, (πχ 
επιτοίχια), δεν απαιτείται η υποβολή των σχεδίων της παραγράφου 6 
στοιχείου β του Παραρτήµατος 1 στην ΕΕΤΤ. Για τις ανάγκες του παρόντος 
Κανονισµού δεν θεωρείται δοµική κατασκευή µονοσωλήνιος ιστός ύψους 
µέχρι τεσσάρων (4) µέτρων και διαµέτρου έως δέκα (10) εκατοστά εφόσον 
τοποθετείται σε επιτρεπόµενες θέσεις σύµφωνα µε το Ν.2801/2000. 

 
3. Η ΕΕΤΤ δηµοσιεύει στο ιστοπεδίο της, όλες τις τυποποιηµένες αιτήσεις και 

δηλώσεις που απαιτούνται από τον παρόντα Κανονισµό. Η ΕΕΤΤ µε 
Απόφαση που θα εκδώσει, δύναται να ορίζει τη διαδικασία που πρέπει να 
ακολουθείται για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ή της δήλωσης. 

 
4. Η αίτηση απορρίπτεται και ο φάκελος επιστρέφεται στον αιτούµενο στις 

ακόλουθες περιπτώσεις : 
α. Όταν ο αιτών δεν διαθέτει το απαραίτητο δικαίωµα χρήσης 

ραδιοσυχνοτήτων. 
β. Όταν στη συγκεκριµένη γεωγραφική θέση, για την οποία ζητείται η Άδεια 

Kατασκευής Kεραίας, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση Κατασκευής 
Κεραίας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.  

γ. Όταν η αίτηση δεν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι (µε εξαίρεση το υπ’ Αριθµ. 8 αυτού) ή 
παρουσιάζονται ελλείψεις ή σφάλµατα στα προσκοµιζόµενα 
δικαιολογητικά. Iδιαίτερα, σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε 
ασυµφωνία ανάµεσα στα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά του φακέλου που 
αφορούν τη συγκεκριµένη Κατασκευή Κεραίας, όπως ενδεικτικά : 
i. στις συντεταγµένες θέσεις,  
ii. στην κωδικοποιηµένη ονοµασία θέσης που είναι µοναδική και δεν 

επαναχρησιµοποιείται,  
iii. στον κωδικοποιηµένο αριθµό θέσης που είναι µοναδικός και δεν 

επαναχρησιµοποιείται,  
iv. στη διεύθυνση θέσης,  
v. στον τύπο της υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας, 
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vi. στα στοιχεία που αναφέρονται στην Έγκριση των 
Περιβαλλοντικών όρων, στη σύµφωνη γνώµη της ΕΕΑΕ, στην 
αίτηση της εταιρείας και στα αρχιτεκτονικά σχέδια τα οποία δεν 
βρίσκονται σε συµφωνία µεταξύ τους 

vii. στο συνολικό ύψος και υψόµετρο της Κατασκευής Κεραίας το 
οποίο στα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά υπερβαίνει το 
επιτρεπόµενο από την ΥΠΑ 

δ. Σε περίπτωση κακόπιστης κατάθεσης, όταν η κατάθεση της αίτησης 
γίνεται µετά από την εγκατάσταση της Κατασκευής Κεραίας  ή / και τη 
θέση της σε λειτουργία. Νέα αίτηση του κατόχου της Κατασκευής 
Κεραίας για την ίδια θέση εξετάζεται εάν αποδεδειγµένα προβεί σε πλήρη 
αποµάκρυνση της παράνοµης Κατασκευής Κεραίας. 

 
 

Β.  Κινητοί  ή Μεταφερόµενοι Σταθµοί Ξηράς 
5. Για την θέση σε λειτουργία από παρόχους δικτύων ή και υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών Κινητού ή Μεταφερόµενου Σταθµού που 
χρησιµοποιείται για την κάλυψη περιστασιακών ή έκτακτων αναγκών, (όπως 
επίγειο µεταφερόµενο δορυφορικό σταθµό (SNG), σταθµό υπηρεσίας 
επικουρικής της ραδιοτηλεόρασης (SAP/SAB), κινητό σταθµό βάσης κινητής 
τηλεφωνίας κ.α.) απαιτείται κατάθεση στην ΕΕΤΤ τυποποιηµένης δήλωσης 
συνοδευόµενη από: 
α. σύµφωνη γνώµη της ΕΕΑΕ, που θα καθορίζει τις προϋποθέσεις 

τοποθέτησης του σταθµού ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής πρόσβαση του 
γενικού πληθυσµού γύρω από αυτόν, χωρίς να παρατηρείται υπέρβαση 
των ορίων ασφαλούς έκθεσης, 

β. σύµφωνη γνώµη της ΥΠΑ σχετικά µε την ασφάλεια της αεροπλοΐας. 
 

Άρθρο 5 
Συνεγκατάσταση 

 
Στην περίπτωση Συνεγκατάστασης, κάθε ενδιαφερόµενος να εγκαταστήσει 
Κατασκευή Κεραίας στο ίδιο ακίνητο µε άλλο Κάτοχο Κατασκευής Κεραίας, 
υποβάλλει χωριστή αίτηση µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε το 
Παράρτηµα Ι. Το συνολικό εµβαδόν του/των οικίσκου/ων στέγασης µηχανηµάτων 
δεν υπερβαίνει τα οριζόµενα στο άρθρο 1, παραγ.2, εδάφιο Ε του Ν.2801/2000. Στη 
µελέτη που υποβάλλεται στην ΕΕΑΕ, συνυπολογίζεται η επίδραση των 
κεραιοσυστηµάτων όλων των κατασκευών κεραιών της συνεγκατάστασης σύµφωνα 
µε την ΚΥΑ υπ’αριθµ. 53571/3839/6.9.2000 ή την εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη 
ΚΥΑ. Η ΕΕΤΤ εκδίδει χωριστές Άδειες για κάθε κατασκευή κεραίας. 
 

Άρθρο 6 
Από Κοινού Χρήση Κατασκευής Κεραίας 
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1. Για τη χορήγηση Άδειας για την από Κοινού Χρήση νέας Κατασκευής 
Κεραίας υποβάλλεται αίτηση στην ΕΕΤΤ από τον Κάτοχο της Κατασκευής 
Κεραίας σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος Κανονισµού.  

 
2. Για τη χρήση υφιστάµενης Κατασκευής Κεραίας από φορέα διάφορο του 

κατόχου Κατασκευής Κεραίας που δεν συνοδεύεται από αλλαγές που 
συνιστούν τροποποίηση της Άδειας, ακολουθείται η διαδικασία που 
προβλέπεται από την παρ 4 του Άρθρου 7 του Παρόντος  

 
3. Σε κάθε περίπτωση τα απαιτούµενα δικαιολογητικά αφορούν το σύνολο των 

κεραιοσυστηµάτων εκποµπής και λήψης ενώ η αίτηση συνοδεύεται και από 
υπεύθυνη δήλωση του κάθε φορέα που φιλοξενείται επί της κατασκευής για 
την ορθότητα των στοιχείων. 

 
Άρθρο 7 

Τροποποίηση Άδειας 
 
1. Τροποποίηση της Άδειας υφιστάµενης Κατασκευής Κεραίας απαιτείται στην  

περίπτωση τροποποίησης του δοµικού µέρους της υφιστάµενης Κατασκευής 
Κεραίας, συµπεριλαµβανοµένου του ύψους της κατασκευής και του οικίσκου. 

 
2. Για την τροποποίηση της Άδειας, ο Κάτοχος της Άδειας θα πρέπει να 

υποβάλει στην ΕΕΤΤ την τυποποιηµένη αίτηση µε τα δικαιολογητικά που 
περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι της Παρούσας.  

 
3. ∆εν απαιτείται τροποποίηση της Άδειας Κατασκευής Κεραίας για τις 

περιπτώσεις προσθήκης κεραιοσυστηµάτων, υπό την προϋπόθεση ότι 
πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
α. τοποθετούνται σε αδειοδοτηµένη Κατασκευή Κεραίας,  
β. δεν προκαλείται οποιαδήποτε τροποποίηση στο δοµικό µέρος της 

υφιστάµενης κατασκευής κεραίας, συµπεριλαµβανοµένου του ύψους 
της Κατασκευής και του οικίσκου,   

γ. υπάρχει σύµφωνη γνώµη της Ε.Ε.Α.Ε., εκτός εάν στην υπό έκδοση- 
σύµφωνα µε το άρθρο 31, παρ. 18 του Ν. 3431/2006- Απόφαση του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., στην οποία θα καθορίζεται το περιεχόµενο και θα 
εξειδικεύεται η διαδικασία των Μελετών Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων για τις εγκαταστάσεις των κεραιών σταθµών στην ξηρά, 
κρίνεται απαραίτητο να περιλαµβάνεται η σύµφωνη γνώµη της 
Ε.Ε.Α.Ε. σε νέα Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων,  

δ. έχει γίνει χορήγηση ∆ικαιωµάτων Χρήσης Μεµονωµένων 
Ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων υπό καθεστώς Γενικής 
Άδειας , σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
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4. Στην περίπτωση του ανωτέρου εδαφίου, ο κάτοχος της Κατασκευής Κεραίας  
υποχρεούται, πριν από την τοποθέτηση των κεραιών, να καταθέσει στην 
ΕΕΤΤ: 
α. Τυποποιηµένη ∆ήλωση Προσθήκης Κεραιοσυστηµάτων. 
β. Τη σύµφωνη γνώµη της Ε.Ε.Α.Ε., εκτός εάν στην υπό έκδοση -σύµφωνα 

µε το Άρθρο 31, παρ. 18 του Ν. 3431/2006- Απόφαση του 
ΥΠ.Ε.ΧΩ.∆.Ε., στην οποία θα καθορίζεται το περιεχόµενο και θα 
εξειδικεύεται η διαδικασία των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
για τις εγκαταστάσεις κεραιών σταθµών στην ξηρά, κρίνεται απαραίτητο 
να περιλαµβάνεται η σύµφωνη γνώµη της Ε.Ε.Α.Ε. σε νέα Έγκριση 
Περιβαλλοντικών Όρων. 

 
5. Τροποποίηση της Άδειας Κατασκευής Κεραίας επίσης δύναται να γίνει όταν 

τα στοιχεία της Άδειας που καθορίζουν τη µοναδικότητα της θέσης 
εγκατάστασης Κατασκευής Κεραίας, όπως η διεύθυνση θέσης ή οι 
γεωγραφικές συντεταγµένες ή  ο ∆ήµος, είναι εσφαλµένα γεγονός που δεν 
αποδεικνύεται από τα συνυποβαλλόµενα δικαιολογητικά. Σε αυτή την 
περίπτωση τα νέα δικαιολογητικά θα πρέπει να αναφέρουν τη σωστή θέση 
εγκατάστασης της Κατασκευής Κεραίας ενώ το νέο τοπογραφικό σχέδιο θα 
πρέπει να αποδεικνύει ότι η θέση του Σταθµού είναι η ίδια µε αυτή της 
αρχικής Άδειας. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται έκδοση νέας Άδειας 
Κατασκευής Κεραίας µε νέο όνοµα και αριθµό θέσης. 

 
Άρθρο 8 

∆ιακοπή λειτουργίας της κατασκευής κεραίας 
 

1. Η ΕΕΤΤ ζητά από τον Κάτοχο της Κατασκευής Κεραίας τη διακοπή 
λειτουργίας της, στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
α.  Όταν ανασταλεί η Γενική Άδεια, ενόψει της οποία χορηγήθηκε η εν λόγω 

Άδεια Κατασκευής Κεραίας ή ο κάτοχος της Άδειας Κατασκευής Κεραίας 
προβεί σε σοβαρές ή/και επανειληµµένες παραβάσεις, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο Άρθρο 63 του Ν. 3431/2006. 

β. Όταν έχει ανασταλεί το δικαίωµα χρήσης κάθε ραδιοσυχνότητας που 
χρησιµοποιείται στην εν λόγω Κατασκευή. 

γ. Όταν µε µετρήσεις, που θα εκπονηθούν από τους αρµόδιους φορείς, 
σύµφωνα µε το άρθρο 7 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ 1105/Β/2000), 
ή σύµφωνα µε άλλη διάταξη Νόµου ή Υπουργικής Απόφασης ή Πράξη 
της ∆ιοίκησης µε την οποία η εν λόγω ΚΥΑ τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται, αποδειχθεί ότι η συγκεκριµένη κατασκευή κεραίας 
υπερβαίνει τα όρια εκποµπής που προβλέπονται στις παραγράφους  9 και 
10 του άρθρου 31 του Ν.3431/2006. 

δ. Όταν η ΕΕΤΤ ενηµερωθεί εγγράφως από την ΕΕΑΕ, ότι η υποβληθείσα 
µελέτη ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, η οποία έχει κατατεθεί στην 
τελευταία, είναι ανεπαρκής, πληµµελής ή λανθασµένη. 
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ε. Όταν ανασταλεί για οποιοδήποτε λόγο έγκριση άλλης Υπηρεσίας που 
αποτελεί προαπαιτούµενο της άδειας κατασκευής κεραίας 

 
2. Μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης διακοπής λειτουργίας, ο Κάτοχος 

υποχρεούται να διακόψει άµεσα τη λειτουργία του Σταθµού 
Ραδιοεπικοινωνίας που εξυπηρετεί η Κατασκευή Κεραίας. Αν οποτεδήποτε 
µετά την αρχική γνωστοποίηση διαπιστωθεί ξανά αντικανονική λειτουργία 
του σταθµού, τότε η ΕΕΤΤ προβαίνει στην επιβολή των διοικητικών 
κυρώσεων του Ν. 3421/2006 ή /και σε ανάκληση της άδειας. 

 
Άρθρο 9 

Ανάκληση της Άδειας 
 

Η Άδεια Κατασκευής Κεραίας ανακαλείται έπειτα από ειδικά αιτιολογηµένη 
Απόφαση της ΕΕΤΤ στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α. Μετά από έγγραφη αίτηση του Κάτοχου της Κατασκευής,  
β. Όταν ανακληθεί η Γενική Άδεια, ενόψει της οποία χορηγήθηκε η εν λόγω 

Άδεια Κατασκευής Κεραίας ή ο Κάτοχος της Άδειας Κατασκευής Κεραίας 
προβεί σε σοβαρές ή/και επανειληµµένες παραβάσεις, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο Άρθρο 63 του Ν. 3431. 

γ. Όταν αφαιρεθεί από τον Κάτοχο της Άδειας το δικαίωµα χρήσης κάθε   
ραδιοσυχνότητας που χρησιµοποιείται στην εν λόγω Κατασκευή ή έχει 
παρέλθει ο χρόνος για τον οποίο έγινε Απονοµή ή Χορήγηση 
∆ικαιωµάτων Χρήσης της συγκεκριµένης ραδιοσυχνότητας. 

δ. Όταν η αίτηση για έγκριση τοποθέτησης των εγκαταστάσεων της 
Κατασκευής Κεραίας σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Ν.2801/2000 και 
το άρθρο 24α του Ν.2075/1992 απορριφθεί, ή ανακληθεί η ήδη 
χορηγηθείσα έγκριση από την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία. 

ε. Όταν ανακληθεί η χορηγηθείσα έγκριση άλλης Υπηρεσίας αποτελούσα 
απαραίτητο δικαιολογητικό για τη χορήγηση Άδειας Κατασκευής Κεραίας 
από την ΕΕΤΤ ή αντίστοιχα όταν η αίτηση για έγκριση προς άλλη αρµόδια 
Υπηρεσία που έπεται της Άδειας Κατασκευής Κεραίας της ΕΕΤΤ 
απορριφθεί ή ανακληθεί η ήδη χορηγηθείσα έγκριση ή γνωµάτευση της 
Υπηρεσίας αυτής. 

Ο Κάτοχος της Άδειας Κατασκευής Κεραίας του οποίου ανακαλείται η Άδεια 
υποχρεούται για την αποµάκρυνση της Κατασκευής Κεραίας.    

 
Άρθρο 10 

∆ιοικητικό Τέλος 
 

Με την κατάθεση κάθε αίτησης προς έκδοση Αδείας Κατασκευής Κεραίας 
επισυνάπτεται απόδειξη καταβολής σε τραπεζικό λογαριασµό της ΕΕΤΤ ως 
∆ιοικητικού Τέλους ποσού ύψους €120,00, για την εξέτασή της, και την έκδοση 
Άδειας 
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Άρθρο 11 
Σήµανση 

 
1. Κάθε Άδεια Κατασκευής Κεραίας που εκδίδεται από την ΕΕΤΤ περιλαµβάνει 

αριθµό εγγραφής κεραίας.  
2. Η Σήµανση είναι ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα η οποία ευκρινώς 

αναφέρει την επωνυµία του Κατόχου της Κατασκευής, τον αριθµό εγγραφής 
Κατασκευής Κεραίας και τον αριθµό της θέσης, όπως αναφέρεται στην άδεια 
του κατόχου.  

 
Άρθρο 12 

Παροχή Πληροφοριών 
 
Η ΕΕΤΤ δύναται σύµφωνα µε το άρθρο 64 του Ν.3431/2006 για τις Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες να ζητά από πρόσωπα ή φορείς που εγκαθιστούν – χρησιµοποιούν 
κατασκευές κεραιών για τηλεπικοινωνιακούς σκοπούς την παροχή οποιασδήποτε 
πληροφορίας στα πλαίσια άσκησης των αρµοδιοτήτων της.  
 

Άρθρο 13 
∆ιοικητικές Kυρώσεις 

 
Στην περίπτωση παράβασης διατάξεων του παρόντος, επιβάλλονται οι κυρώσεις που 
προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.3431/2006 και στη σχετική κείµενη νοµοθεσία. 
 

 
Άρθρο 14 

Καταργούµενες ∆ιατάξεις 
 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι Αποφάσεις της ΕΕΤΤ 
236/79/23.11.2001 «Κανονισµός Αδειών Κατασκευής Κεραιών στην Ξηρά» και 
355/18/15.09.2005 τροποποίηση του προαναφερθέντος Κανονισµού (ΦΕΚ 
1649/Β/2001/ και 1471/Β/2005/ αντίστοιχα). 
 

 
Άρθρο 15 

Έναρξη ισχύος 
 

Η ισχύς του παρόντος Κανονισµού άρχεται από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα 
τα Κυβερνήσεως. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 
Η αίτηση για Άδεια Κατασκευής Κεραίας που υποβάλλεται στην ΕΕΤΤ πρέπει να 
περιλαµβάνει : 
 
1. Πλήρη στοιχεία του αιτούντος (Επωνυµία, ∆ιακριτικός Τίτλος, Νοµική 

Μορφή, ∆ιεύθυνση Έδρας του αιτούντος, ΑΦΜ, ΑΡΜΑΕ, Τεχνικός 
Υπεύθυνος, Τηλέφωνο και Fax για επικοινωνία) και νοµιµοποιητικά έγγραφα 
για τον υπογράφοντα. 

 
2. Περιγραφή των Υπηρεσιών  Ραδιοεπικοινωνίας που θα εξυπηρετεί η 

Κατασκευή Κεραίας, σύµφωνα µε την ή τις αντίστοιχες άδειες του Κατόχου 
της Κατασκευής.  

 
3. Περιγραφή της Κατασκευής Κεραίας, η οποία περιλαµβάνει :   
 

α. µοναδικό αριθµό θέσης και µοναδική ονοµασία θέσης σχετική µε το 
τοπωνύµιο της περιοχής, 

β. τις γεωγραφικές συντεταγµένες πλάτος και µήκος (σε σύστηµα ΕΓΣΑ 87), 
γ. το υψόµετρο του εδάφους, το ύψος της Κατασκευής Κεραίας από τη βάση 

του, το ύψος του κτιρίου (αν υπάρχει) από το έδαφος, 
δ. την ακριβή διεύθυνση της θέσης της Κατασκευής, το ∆ήµο και τη 

Νοµαρχία, εντός των οποίων θα γίνει η Κατασκευή, 
ε. εφόσον κατασκευασθεί οικίσκος (σύµφωνα µε το Ν.2801/2000), θα 

προσδιορίζεται το εµβαδόν, το ύψος και η θέση του (οικόπεδο ή δώµα) και 
το εµβαδόν του οικοπέδου, 

στ. εφόσον η Κατασκευή αποτελείται από περισσότερους του ενός πυλώνες ή 
ιστούς, θα αναφέρονται ξεχωριστά τα ύψη για κάθε ιστό ή πυλώνα. 

 
4. Περιγραφή των στοιχείων ακτινοβολίας της Κατασκευής Κεραίας, που 

συγκεκριµένα, είναι τα εξής : αριθµός φερουσών, ισχύς εισόδου ανά φέρουσα, 
κέρδος κύριου λοβού, EIRP, γωνία ηµίσειας ισχύος κύριας δέσµης σε µοίρες, 
tilt κεραίας συνολικό, γωνία µεγίστου κύριου λοβού ως τα το Βορρά σε 
µοίρες, διαστάσεις κεραίας, ύψος κέντρου κεραίας από βάση ιστού, 
συχνότητα εκποµπής και συχνότητα λήψης. Σε περίπτωση περισσοτέρων του 
ενός πυλώνων ή ιστών, θα πρέπει να προσδιορίζεται ο ιστός ή ο πυλώνας στον 
οποίο στηρίζεται κάθε κεραία. 

 
5. ∆ιευθύνσεις των αρµοδίων Υπηρεσιών (Νοµαρχίας, Πολεοδοµίας και 

∆ασαρχείου) στις οποίες υπάγεται η συγκεκριµένη Κατασκευή Κεραίας. 
 
6. Πολεοδοµικά σχέδια του συνόλου της Κατασκευής Κεραίας, , σε δύο 

αντίγραφα στα οποία περιλαµβάνεται υποχρεωτικά : 
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α. τοπογραφικό διάγραµµα που περιέχει οδοιπορικό σκαρίφηµα και απόσπασµα 
χάρτη ΓΥΣ µε σηµειωµένη τη θέση της Κατασκευής Κεραίας, 

β. Σχέδια του οικίσκου σε κλίµακα 1:50 και πρόσφορη κατά περίπτωση κλίµακα 
της δοµικής κατασκευής επί της οποίας τοποθετείται η κεραία, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα από το Άρθρο 24α του Ν.2075/1992, ως αυτό ισχύει µέχρι την 
έκδοση Απόφασης του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 
7. Σύµφωνη γνώµη της ΥΠΑ σχετικά µε την ασφάλεια της αεροπλοΐας . 
 
8. Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων της αρµόδιας Υπηρεσίας µε 

επισυναπτόµενη σύµφωνη γνώµη της Ε.Ε.Α.Ε. επί της µελέτης 
ηλεκτροµαγνητικών ακτινοβολιών των κεραιοσυστηµάτων. 

 
9. Απόδειξη πληρωµής ∆ιοικητικού Τέλους. 
 
10. Απόδειξη πληρωµής ετήσιου τέλους εγκατάστασης και λειτουργίας των  

αδειοδοτηµένων Κατασκευών Κεραιών. 
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