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Η Ενημερωτική Πύλη σχεδιάστηκε με τη «φιλοδοξία»  

να απαντά στα πλέον συνήθη ερωτήματα πολιτών 

Ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο για τις κατασκευές κεραιών 

Ποιες είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες και για ποια θέματα 

Η κεραία «απέναντι από το σπίτι μου» (επί της οδού ...) 

 έχει άδεια; - «Θέλω να τη δω» 

Πού υπάρχουν* κεραίες «γύρω από το σπίτι μου»  

(σε ακτίνα ... μέτρων) 

Πού ακριβώς υπάρχουν* κεραίες στον Δήμο μου  

*έχουν αδειοδοτηθεί 



Η Ενημερωτική Πύλη Κατασκευών Κεραιών προσφέρει 

 Άμεση πρόσβαση κάθε πολίτη στο ΣΗΛΥΑ (μητρώο κεραιών)  

 Αναζήτηση κατασκευών κεραιών σε: 

 συγκεκριμένη διεύθυνση, Δήμο 

 περιοχή γύρω από σημείο 

 Για κάθε κεραία:  

 ενημέρωση για την άδεια/δήλωση με εύληπτο τρόπο 

  προβολή άδειας/δήλωσης 

 Γενικά, ενημέρωση για: 

 το νομοθετικό πλαίσιο 

 τις αρμοδιότητες  



Αδειοδοτικό καθεστώς κατασκευών κεραιών 

 Βάσει της νομοθεσίας για μια 

κατασκευή κεραίας ενδέχεται 

να: 

 απαιτείται έκδοση άδειας 

κατασκευής κεραίας 

 απαιτείται υποβολή 

δήλωσης εγκατάστασης 

 θεωρείται προσωρινά ως 

νομίμως λειτουργούσα 

 εξαιρείται αδειοδότησης* 

 

*δεν καταχωρείται στο μητρώο κεραιών   

 

Έκδοση 

 Άδειας 

Νομίμως 

Λειτουργούσα 

Υποβολή 

Δήλωσης 

   

  Εξαιρείται 

αδειοδότησης 



Αδειοδοτικό καθεστώς κατασκευών κεραιών 

 

Άδεια 

ν.2075/1992 

Άδεια  

ν. 4070/2012 

   (αναβάθμιση ΝΛ) 

Άδεια 

ν. 4070/2012 

Άδεια 

ν.2801/2000 

Πιστοποιητικό 

πληρότητας  

ν. 4070/2012 

Άδεια 

Τύπου 

Άδεια 

ν. 4053/2012 
(αδειοδότηση ΝΛ) 

Άδεια 

 
ν.3431/2006 

Πιστοποιητικό 

πληρότητας 

ν.4070/2012 
(αναβάθμιση ΝΛ) 

- ΝΛ: Νομίμως Λειτουργούσα κατασκευή κεραίας λόγω υπαγωγής στο άρθρο 31 του ν. 4053/2012 

- Αδειοδότηση ΝΛ: Αδειδότηση ΝΛ κατασκευής κεραίας με εφαρμογή του  

                                προγενέστερου του ν. 4053/2012 νομοθετικού πλαισίου 

- Αναβάθμιση ΝΛ: Υπαγωγή ΝΛ κατασκευής κεραίας στις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 

          λόγω αναβάθμισης κεραιοσυστημάτων  

  Βάσει της νομοθεσίας για μια 

κατασκευή κεραίας ενδέχεται 

να: 

 απαιτείται έκδοση άδειας 

κατασκευής κεραίας 

 απαιτείται υποβολή 

δήλωσης εγκατάστασης 

 θεωρείται προσωρινά ως 

νομίμως λειτουργούσα 

 εξαιρείται αδειοδότησης 

 

* 



Επισκέψεις στην Ενημερωτική Πύλη 

Μήνας 
Μοναδικοί 
επισκέπτες 

Αριθμός 
επισκέψεων 

Σεπ 2015 42.570 50.336 

Οκτ 2015 3.852 6.707 

Νοέ 2015 3.249 6.206 



Το «Επικοινωνίες εν Τάχει» είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ 

www.eett.gr  →   Εκδόσεις ΕΕΤΤ →   Περιοδικό «Επικοινωνίες εν Τάχει»      



Περιήγηση στην Εφαρμογή 

 

 

 

[περιήγηση στην εφαρμογή] 



 

…ακολουθεί διάλειμμα! 

 

 

 

Σας ευχαριστώ! 


