Μαρούσι, 2/12/2008
ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 502/72

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έγκριση του Σχεδίου Απόφασης «Κανονισμός διαδικασίας χορήγησης άδειας για
την εγκατάσταση σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, κεραιοσυστημάτων και
υποστηρικτικού εξοπλισμού εντός των πάρκων κεραιών, κατ' εφαρμογή του άρθρου
11 παρ.18 του ν.3592/2007» και θέση αυτού σε Δημόσια Διαβούλευση
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),
Έχοντας υπόψη :
τις διατάξεις:
α.

του Ν. 3592/2007 «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων
Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 161/ Α΄/19-7-2007), ιδίως το άρθρο 11 παρ.
18,

β.

του Ν. 3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
13/Α΄/3-3-2006),

γ.

του Ν. 3310/2005 « Διαφάνεια Δημόσιων Συμβάσεων», (ΦΕΚ 30/Α/2005),

δ.

του Ν. 2644/1998 «Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών
και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις»,(ΦΕΚ 233/Α) και ειδικότερα το
άρθρο 17 αυτού,

ε.

του Ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής
ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις»,
όπως εκάστοτε ισχύει,

στ.

του Ν.1866/1989 «Ίδρυση Ε.Σ.Ρ. και παροχή αδειών για την ίδρυση και λειτουργία
τηλεοπτικών σταθμών» (ΦΕΚ 222/Α/1989) και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού,

ζ.

Π.Δ. 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/2002),
η.

της ΚΥΑ 21161/12-8-2008 «Διαμόρφωση Χάρτη Συχνοτήτων για τη μετάβαση στην
επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική ευρυεκπομπή» (ΦΕΚ1680/Β/20-8-2008),

θ.

της υπ’ Αριθ.Οικ.17225/656 ΚΥΑ «Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής
Ζωνών Συχνοτήτων» (ΦΕΚ 399/Β/2006), όπως εκάστοτε ισχύει,

ι.

της KYA 53571/3839/6.9.2000 «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία
κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά» (ΦΕΚ 1105Β’),

ια.

της Οδηγίας 2004/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
29η Απριλίου 2004 περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον
αφορά στην έκθεση των εργαζόμενων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς
παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία), (EEL 159, της 30.4.2004 σελ.1 ),

ιβ

της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 390/3/13-6-2006 “Κανονισμός Γενικών Αδειών”, (ΦΕΚ
748/Β/21-6-2006),

ιγ.

της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 390/1/13-6-2006 “Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης
Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπο Καθεστώς Γενικής Άδειας για την
Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών”, (ΦΕΚ 750/Β/21-62006),

ιδ.

της Απόφασης της ΕΕΤΤ 399/34 «Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων
ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων», (ΦΕΚ 1456/Β/2006),

ιε.

της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 375/10/14-02-2006 «Κανονισμός
Δημόσιας Διαβούλευσης», (ΦΕΚ 314/Β/16-03-2006),

Αποφασίζει :
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Διαδικασίας

1. Την έγκριση του συνημμένου Σχεδίου Απόφασης.
2. Τη Θέση σε Δημόσια Διαβούλευση του συνημμένου Σχεδίου Απόφασης, τη δημοσίευσή της
στην Ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ καθώς και την καταχώρηση σχετικής ανακοίνωσης στον
Ημερήσιο Τύπο.
3. Τον καθορισμό της περιόδου της δημόσιας διαβούλευσης από 8/12/2008 έως 8/1/2009.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καθηγητής Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Συνημμένα: Ένα (1) Σχέδιο Απόφασης
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