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ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ
«ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΔΡΑΙΧΝ ΣΗΝ ΞΗΡΑ»
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ - ΠΡΟΣΑΔΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ «DIGEA - ΦΗΦΙΑΚΟ ΠΑΡΟΥΟ Α.Δ.»
ΓΔΝΙΚΑ
Οη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηε ρξήζε δηαχισλ θαη ηε ζπλαθή εγθαηάζηαζε
θεξαηνζπζηεκάησλ ςεθηαθήο επξπεθπνκπήο έρνπλ, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ζηελ ςεθηαθή
επξπεθπνκπή ηειενπηηθνχ ζήκαηνο, θαζνξίζεη ηηο αλαγθαίεο θαη επηηξεπηέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ
παξνρή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.
πγθεθξηκέλα:
Με ην λ. 3592/2007 «πγθέληξσζε θαη Αδεηνδφηεζε Δπηρεηξήζεσλ ΜΜΔ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ
Α’ 161/2007) ζεζπίζζεθε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, κε ην νπνίν ξπζκίδεηαη εηδηθά ε ιεηηνπξγία ηεο
ςεθηαθήο ηειεφξαζεο ζηελ Διιάδα θαη εηδηθφηεξα κε ην άξζξν 14 ζεζκνζεηήζεθε ε κεηάβαζε ζηελ
επίγεηα ςεθηαθή ηειεφξαζε θαη πξνβιέθζεθαλ νη αλαγθαίεο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ
αθνινπζεηέα δηαδηθαζία.
Γπλάκεη ηεο ζπλαθνχο εμνπζηνδνηηθήο δηαηάμεσο (άξζξ. 14 παξ. 6) εμεδφζε, κεηά απφ ζχληαμε ηεο
ζρεηηθήο κειέηεο απφ ηελ Πνιηηεία, ε ΚΤΑ ππ’αξηζκ. 21161/2008 «Γηακφξθσζε Υάξηε πρλνηήησλ
γηα ηε κεηάβαζε ζηελ επίγεηα ςεθηαθή ηειενπηηθή επξπεθπνκπή» (ΦΔΚ Β΄ 1680/2008) κε ηα
Παξαξηήκαηα απηήο, κε ηελ νπνία θαζνξίζζεθαλ νη ππνρξεσηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη εηδηθφηεξα:
ην κελ άξζξν 3:
Α. νη δίαπινη ςεθηαθήο επξπεθπνκπήο,
Β. ηα θέληξα εθπνκπήο,
Γ. νη ζπληεηαγκέλεο (γεσγξαθηθφ κήθνο, πιάηνο, πςφκεηξν)
Γ. νη δηθαηνχκελνη ζε ρξήζε θάζε δηαχινπ,
ην δε άξζξν 4, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πεξηνξηζκνί εθπνκπήο ςεθηαθνχ ζήκαηνο, ήηνη νη
ηερληθέο παξάκεηξνη γηα ηελ εθπνκπή ηνπ ζήκαηνο, ε ελεξγψο ηζνηξνπηθά αθηηλνβνινχκελε ηζρχο
(EIRP), θαζψο θαη ην νξηδφληην δηάγξακκα αθηηλνβνιίαο, φπσο θαζνξίδνληαη γηα θάζε θέληξν
εθπνκπήο ζην Παξάξηεκα VI ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 4.

Πεξαηηέξσ, κε ην άξζξν 5 πξνβιέθζεθε φηη:
(παξ. 1.): Η ηήξεζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ εθπνκπήο ζήκαηνο θαη ησλ πεξηνξηζκψλ
εθπνκπήο ειέγρεηαη απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Σ., ε νπνία πξνβαίλεη ζε ηαθηηθνχο θαη έθηαθηνπο ειέγρνπο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο, ηνπ λ. 3592/2007 θαη ηνπ λ. 3431/2006, φπσο ηζρχεη.
(παξ. 2.): Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ αλσηέξσ ειέγρνπ θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ Δζληθνχ Μεηξψνπ
Ραδηνζπρλνηήησλ, νη ηειενπηηθνί ζηαζκνί εζληθήο, πεξηθεξεηαθήο ή ηνπηθήο εκβέιεηαο, νη νπνίνη ζα
εθπέκςνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ην αλαινγηθφ ηνπο πξφγξακκα ςεθηαθά,
ππνρξενχληαη, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ςεθηαθήο ηνπο εθπνκπήο, λα ππνβάιινπλ ζην Τπνπξγείν
Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαη ζηελ Δ.Δ.Σ.Σ. ηηο ηερληθέο παξακέηξνπο ςεθηαθήο εθπνκπήο,
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηζρχνο θαη ηνπ
θεξαηνζπζηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ.
Έηη πεξαηηέξσ, νη πξνδηαγξαθέο ησλ νηθνδνκηθνχ ελδηαθέξνληνο εγθαηαζηάζεσλ, δει. ηζηψλ θαη
νηθίζθσλ

έρνπλ θαζνξηζζεί κε ηηο νηθείεο παξαγξάθνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2801/2000, φπσο

ηξνπνπνηεζείο κε ην λ. 4053/2012 ηζρχεη.
Δθ ησλ αλσηέξσ πξνθχπηεη, φηη ν ηξφπνο αλάπηπμεο θεξαηνζπζηεκάησλ γηα ηελ εθπνκπή ςεθηαθνχ
ζήκαηνο (δίαπινη, θέληξν εθπνκπήο θαη ζπληεηαγκέλεο, εθπεκπφκελε ηζρχο/αθηηλνβνιία) θαη νη
ππνρξεψζεηο ηνπ θνξέα είλαη ζαθψο θαη απνιχησο θαζνξηζκέλα εθ ηνπ λφκνπ. ηηο ππεξεζίεο επίγεηαο
ηειενπηηθήο επξπεθπνκπήο, φιεο νη ηερληθέο παξάκεηξνη θαζνξίδνληαη απφ ην θξάηνο θαη νη θνξείο πνπ
πινπνηνχλ ην ράξηε ζπρλνηήησλ δελ έρνπλ πεξηζψξηα ηξνπνπνίεζεο απηψλ.
Ο πάξνρνο δηθηχνπ ςεθηαθήο ηειενπηηθήο επξπεθπνκπήο νθείιεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα δειψζεη θαη
κφλνλ

λα δειψζεη φηη ζα ηεξεί θαη ζα εθαξκφζεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί δπλάκεη

θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ.
πλεπψο, ε αθνινπζεηέα δηαδηθαζία γηα ηελ αδεηνδφηεζε θαηαζθεπψλ θεξαηψλ είηε κέζσ ΗΛΤΑ
είηε κέζσ ηεο πξν ηνπ λ. 4053/2012 δηαδηθαζίαο γηα πθηζηάκελα ήδε θεξαηνζπζηήκαηα, γηα ηα νπνία ε
νινθιήξσζε ηεο αδεηνδφηεζεο δελ θαηέζηε δπλαηή εγθαίξσο, απαηηεί εληφο ηνπ παξφληνο ρεδίνπ
Καλνληζκνχ ηδηαίηεξε πξφβιεςε θαη εηδηθφηεξε ξχζκηζε γηα ηελ πεξίπησζε ηεο επίγεηαο ςεθηαθήο
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ηειενπηηθήο επξπεθπνκπήο κε ζηφρν ηελ απινχζηεπζε θαη επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο, θαζφζνλ νη
πξνδηαγξαθέο είλαη ήδε εθ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαζνξηζκέλεο.
1. Η ζγκριςθ ραδιοςυχνοτιτων εκπομπισ και λιψθσ είναι δεδομζνθ, αφοφ κακορίηεται από τθν ΚΥΑ
21161/2008 και ςυνεπϊσ δεν απαιτείται θ υποβολι αίτθςθσ για χοριγθςθ ςυχνότθτασ
2. Η ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ΥΠΑ είναι δεδομζνθ ι εν πάςθ περιπτϊςει κα ζπρεπε να εκδοκεί μία γενικι
ζγκριςθ για τισ ςυγκεκριμζνεσ ςυχνότθτεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν επίγεια ψθφιακι τθλεοπτικι
ευρυεκπομπι δυνάμει τθσ ανωτζρω ΚΥΑ. Η Υπθρεςία Πολιτικισ Αεροπορίασ γνωρίηει εκ του νόμου τισ
κζςεισ και τουσ διαφλουσ λειτουργίασ του Χάρτθ. Εφόςον ξζρει και τθν ακρίβεια του πάρκου (πχ 300μ
από τισ ςυντεταγμζνεσ), μπορεί να δϊςει εκ των προτζρων ζγκριςθ – ζςτω για κάποιεσ από αυτζσ – και
να κζςει τουσ περιοριςμοφσ τθσ – μόνο εφόςον είναι ο ιςτόσ πάνω από 30μ.
3. Η θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα είναι δεδομζνθ. Η διαχείριςθ υπερβάςεων λόγω υφιςτάμενων
παράνομων εγκαταςτάςεων ανικει ςτθν Πολιτεία. Δεδομζνου ότι μετάβαςθ ςτθν ψθφιακι τθλεόραςθ
ςθμαίνει de facto μείωςθ τθσ εκπεμπόμενθσ Η/Μ ακτινοβολίασ κα πρζπει να οριςκεί διαδικαςία που
κα γνωμοδοτεί θ ΕΕΑΕ χωρίσ κωλφματα από υφιςτάμενα μθ αδειοδοτθμζνα κεραιοςυςτιματα.
Μελζτθ του αιτοφντα φορζα, που απαιτείται να περιλαμβάνει και φορείσ εκπομπϊν άςχετουσ με τον
αιτοφντα πάροχο δικτφου ψθφιακισ τθλεοπτικισ ευρυεκπομπισ, ιτοι για το ςφνολο των εκπεμπόντων
-νομίμωσ ι παρανόμωσ- ςτθν κρίςιμθ περιοχι, και θ οποία μάλιςτα οφείλει να υποβάλλεται από τον
αιτοφνται υπό τθ μορφι υπευκφνου δθλϊςεωσ, ότι τα αποτυποφμενα ςτοιχεία είναι πλιρθ και αλθκι,
αποτελεί μετάκεςθ τθσ ευκφνθσ, του ζργου και εποπτείασ που ανικει ςτθν Πολιτεία και τισ αρμόδιεσ
Αρχζσ τθσ ςτισ πλάτεσ του διοικουμζνου. Είναι ευκφνθ των αρμοδίων αρχϊν και υπθρεςιϊν να
ςυντάςςουν μελζτεσ για εκάςτθ ευρφτερθ περιοχι και να ελζγχουν τυχόν ανεπίτρεπτεσ αποκλίςεισ,
υποχρεοφμενεσ να λαμβάνουν υπόψθ και να αποδζχονται τισ προδιαγραφζσ που κατά νόμο ζχουν
ρυκμιςκεί ωσ επιτρεπτζσ, ανεκτζσ και υποχρεωτικζσ για τουσ παρόχουσ ςιματοσ ψθφιακισ
τθλεοπτικισ ευρυεκπομπισ.

Η ηήξεζε εθαξκνγήο ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ειέγρεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ.
Η ζπλέρηζε κηαο γξαθεηνθξαηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ ζεκάησλ, είηε κε ΗΛΤΑ ή ρσξίο, ζα νδεγήζεη
γηα αθφκε κία θνξά ζηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αδπλακίαο αδεηνδφηεζεο θεξαηνζπζηεκάησλ,
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φπσο ζπλέβε θαη κε ηελ αλαινγηθή εθπνκπή ηειενπηηθνχ ή ξαδηνθσληθνχ ζήκαηνο θαη αρξήζηεπζεο
ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ.
Όπνπ νη πξνδηαγξαθέο ηίζεληαη εθ ηνπ λφκνπ, νη δηαδηθαζίεο δηα ηνπ θαλνληζκνχ θαη κέζα ζην πιαίζην
πνπ επηηξέπεη ν λφκνο πξέπεη λα απινπζηεχνληαη αθφκε πεξηζζφηεξν. Η ςεθηαθή ηειενπηηθή
επξπεθπνκπή, γηα ηελ νπνία πθίζηαληαη θαζνξηζκέλεο ζπρλφηεηεο, ηζρχο εθπνκπήο, ζπληεηαγκέλεο, δελ
γίλεηαη λα αληηκεησπίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, φπσο νπνηαδήπνηε παξνρή ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ
γηα ηελ νπνία απαηηείηαη άδεηα θαηαζθεπήο θεξαηψλ.
ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΑ
Μεηά ηαχηα, πξνηείλεηαη θαη’ αξρήλ λα πξνζηεζνχλ ή/θαη λα ιεθζνχλ ππ’ φςηλ ζην ππφ Γεκφζηα
Γηαβνχιεπζε ρέδην Καλνληζκνχ ηα αθφινπζα:
1. ην πεδίν ησλ «Έρνληαο ππφςε» λα πξνζηεζνχλ:
α. Ο λ. 3592/2007 «πγθέληξσζε θαη Αδεηνδφηεζε Δπηρεηξήζεσλ ΜΜΔ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
(ΦΔΚ Α’ 161/2007)θαη ηδίσο ηα άξζξα 13 θαη 14 απηνχ θαη
β. Η Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 21161/2008 «Γηακφξθσζε Υάξηε πρλνηήησλ γηα ηε
κεηάβαζε ζηελ επίγεηα ςεθηαθή ηειενπηηθή επξπεθπνκπή» (ΦΔΚ Β΄ 1680/2008).
2.

ην άξζξν 3 παξ. 5: Δάλ θάπνηεο αξκφδηεο αξρέο δελ δηαζέηνπλ πξφζβαζε ζην ΗΛΤΑ, ε φιε

δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο κίαο θαηαζθεπήο θεξαίαο ζα θαζπζηεξεί ζεκαληηθά θαη ζα αθπξψλεηαη ζηελ
πξάμε ηελ ιεηηνπξγία θαη ηα φπνηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο. Γη’ απηφ είλαη απαξαίηεην
φιεο νη αξκφδηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο λα έρνπλ πξφζβαζε θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ην ΗΛΤΑ. Η ελ
ιφγσ παξαηήξεζε ηπγράλεη εθαξκνγήο θαη ζε φια ηα επφκελα ζεκεία ηνπ ζρεδίνπ Καλνληζκνχ πνπ
θάλνπλ ιφγν γηα ππεξεζίεο θαη θνξείο ρσξίο πξφζβαζε ζην ΗΛΤΑ.
3.

α. ην άξζξν 4 παξ. 9: Θα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ

ηεο «Σππνπνηεκέλεο Αίηεζεο» θαη κεηά ηελ ηειηθή ππνβνιή ηεο, ζε θάπνηα ηνπιάρηζηνλ έθηαζε, ψζηε
λα κπνξεί ν αηηψλ λα δηνξζψζεη ηπρφλ ιάζε ή παξαιείςεηο ηεο αίηεζεο θαη λα κελ απαηηεζεί λα
ππνβάιεη λέα, κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ.
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β. ην άξζξν 4 παξ. 12.β: Η ελεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα
ηεο Γηνίθεζεο θαη πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ ηνπ ΗΛΤΑ ή αλεμάξηεηα/κε άιιν ηξφπν, φρη λα
κεηαηίζεηαη ην ελ ιφγσ βάξνο ζηνλ αηηνχληα.
γ. ην άξζξν 4 παξ. 16: Η επηζηξνθή ηεο αίηεζεο ζηνλ αηηνχληα απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο
θαη ε επαλππνβνιή ηεο δχλαηαη λα θαζπζηεξήζεη ζεκαληηθά ηελ φιε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο. Η
φπνηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ή πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ πξέπεη λα γίλεηαη ηαρχηαηα θαη ζρεδφλ
απηνκαηνπνηεκέλα κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ρσξίο επηπιένλ γξαθεηνθξαηία θαη πξφζζεηα βάξε γηα ηνλ
αηηνχληα.
4.

α. ην άξζξν 5 λα γίλεη ζπκπιήξσζε κε ηελ πξφβιεςε φηη: «Δηδηθά γηα ηελ θαηαζθεπή θεξαηψλ

κε ρξήζε ζπρλνηήησλ, νη νπνίεο έρνπλ παξαρσξεζεί δπλάκεη ΚΤΑ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ηειενπηηθήο ςεθηαθήο επξπεθπνκπήο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά θαη πεξηνξηζκνχο εθπνκπήο, ν θνξέαο επηζπλάπηεη ζηελ αίηεζή ηνπ ηηο ζρεηηθέο
θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο, ηηο νπνίεο νη αξκφδηεο ππεξεζίεο νθείινπλ λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο θαηά ηελ
έθδνζε ζχκθσλεο γλψκεο, φπνπ απηή πξνβιέπεηαη».
β. ην άξζξν 5 παξ. 3: Η ζπγθεθξηκέλε πξφβιεςε είλαη αφξηζηε θαη δεκηνπξγεί αλαζθάιεηα
δηθαίνπ θαη πξφζζεηε επηβάξπλζε ηνπ αηηνχληνο. Οη αηηήζεηο/κειέηεο πνπ απαηηνχληαη πξέπεη λα είλαη
εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηέο θαη θαζνξηζκέλεο, θαη’ είδνο θαη αξηζκφ, ψζηε ν αηηψλ λα πξνυπνινγίδεη ην
θφζηνο θαη ην ρξφλν αδεηνδφηεζεο θαη λα πξνεηνηκάδεηαη γηα ηελ φιε δηαδηθαζία.
γ. Στο άρκρο 5 παρ. 4: Ο όροσ «αςυμφωνίεσ» είναι αόριςτοσ. Να επιςθμανκοφν ειδικότερα τα εξισ ωσ
προσ τθν ακρίβεια κζςθσ ςτο χάρτθ ςυχνοτιτων, ακρίβεια τοπογραφικοφ υπομνιματοσ και υπθρεςίεσ:

Η ζέζε θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ αθξίβεηα πνπ απαηηεί θάζε επηζηήκε. Γηα ηνλ επξχηεξν θαζνξηζκφ ηνπ
πάξθνπ πξέπεη λα νξηζηεί κία ζπγθεθξηκέλε αθξίβεηα (πρ δεθάδα δεπηεξνιέπησλ), γηα ηελ αθξίβεηα
ζέζεο θεξαηνζπζηεκάησλ απαηηείηαη άιιε αθξίβεηα (πρ δεπηεξφιεπηα), ελψ γηα πνιενδνκηθά ζρέδηα
θαη ηνπνγξαθηθά εμεηδηθεπκέλε αθξίβεηα (δέθαηα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ). Κάζε θνκκάηη ειέγρνπ ζα
πξέπεη λα κπνξεί λα επηβεβαηψζεη φηη νη ζπληεηαγκέλεο κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα αλήθνπλ ζηνλ θχθιν
ηεο δηθήο ηνπ αθξίβεηαο θαη λα ην απνδέρεηαη. πλεπψο πξέπεη, εάλ νη αζπκθσλίεο πεξηιακβάλνπλ
ζπληεηαγκέλεο ζέζεο, λα πξνβιέπεηαη επηζηεκνληθά επηηξεπηφ φξην απφθιηζεο. Πξνηείλεηαη ζηελ ελ
ιφγσ παξάγξαθν λα πξνζηεζνχλ πξνο δηεπθξίληζε ηα αθφινπζα:
5

«Γελ απνηεινχλ αζπκθσλίεο, αιιά επηηξεπηέο απνθιίζεηο ζπληεηαγκέλσλ ζε κειέηεο γηα θέληξα
επίγεηαο ςεθηαθήο επξπεθπνκπήο:
1. Απνθιίζεηο απφ ηηο πξνθαζνξηζκέλεο ζηελ Κ.Τ.Α. 21161/2008 ζπληεηαγκέλεο αλάινγα κε ηε
κέγηζηε επηηξεπφκελε ηζρχ εθάζηνπ θέληξνπ εθπνκπήο. Δηδηθφηεξα, γηα θέληξα εθπνκπήο πςειήο
ηζρχνο (άλσ ησλ 35dBW αλά ηειενπηηθφ δίαπιν) ή αλεπηπγκέλα ζε έθηαζε κε δηαζηάζεηο (κήθνο ή
πιάηνο) κεγαιχηεξεο ησλ ρηιίσλ (1.000) κέηξσλ, επηηξέπνληαη απνθιίζεηο πνπ δελ ππεξβαίλνπλ θαηά ±
15 δεπηεξφιεπηα ηεο κνίξαο ηηο πξνθαζνξηζκέλεο ζπληεηαγκέλεο εθάζηνπ θέληξνπ εθπνκπήο, κε
κέγηζην φξην κία αθηίλα εμαθνζίσλ (600) κέηξσλ απφ απηέο. Γηα φια ηα ππφινηπα θέληξα εθπνκπήο
(ππφ ησλ 35dBW αλά ηειενπηηθφ δίαπιν) επηηξέπνληαη απνθιίζεηο πνπ δελ ππεξβαίλνπλ θαηά ± 10
δεπηεξφιεπηα ηεο κνίξαο ηηο πξνθαζνξηζκέλεο ζπληεηαγκέλεο εθάζηνπ θέληξνπ εθπνκπήο, κε κέγηζην
φξην κία αθηίλα ηξηαθνζίσλ (300) κέηξσλ απφ απηέο.
2. Απνθιίζεηο ζε ζρέζε κε ηηο κειέηεο (πεξηβαιινληνινγηθέο, ΤΠΑ, ΔΔΑΔ θιπ) επηηξέπνληαη εθφζνλ
δελ ππεξβαίλνπλ θαηά ± 1 δεπηεξφιεπην ηεο κνίξαο ηηο αλσηέξσ ζπληεηαγκέλεο, ρσξίο πξνζέγγηζε
δεθάηνπ ηεο κνίξαο.
3. Γηα πνιενδνκηθέο θαηαζθεπέο, απνθιίζεηο ζηα αληίζηνηρα ηνπνγξαθηθά θαη κειέηεο ζχκθσλα κε ην
Ν. 4030/2011 (ΦΔΚ Α 249/25-11-2011)».
δ. ην άξζξν 5 παξ. 7: Πξέπεη λα πξνβιεθζεί θαη αλψηαην ρξνληθφ φξην εληφο ηνπ νπνίνπ ε
ΔΔΣΣ ππνρξενχηαη λα εθδίδεη ηελ άδεηα θαηαζθεπήο θεξαίαο, ψζηε πξαγκαηηθά, κε πξσηνβνπιία θαη
επζχλε ηεο Γηνίθεζεο, λα επηηαρπλζεί ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο.
ε. ην άξζξν 5 παξ. 9 πεξ. vi: Νέα αίηεζε ηνπ θαηφρνπ θαηαζθεπήο θεξαίαο ζα πξέπεη λα
γίλεηαη δεθηή παξάιιεια κε ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο επηβνιήο θπξψζεσλ, ψζηε λα επηηαρχλεηαη ε
λνκηκνπνίεζε ηεο θαηαζθεπήο.
5.

Άξζξν 8 παξ. 1: Γελ πεξηιακβάλεηαη αληηθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ, νηθίζθσλ θιπ ιφγσ θζνξάο ή

ιφγσ θπζηθήο θαηαζηξνθήο, δφιηαο πξάμεο θιπ. Πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, κε ππεχζπλε
δήισζε ηεο εηαηξείαο λα επαλέξρεηαη ζηελ πξνηέξα θαηάζηαζε, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ άδεηα – κε
θπζηθά κεηαβαηηθέο θάζεηο – γηα λα εμαζθαιηζηεί ην αδηάιεηπην ηεο ιεηηνπξγίαο.
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6.

Άξζξν 9 παξ. 1: Τπφ πνηεο πξνυπνζέζεηο κπνξεί κία ππεξεζία λα άξεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο

(δεδνκέλνπ φηη ηεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ κειεηψλ); Πξέπεη λα νξηζηνχλ νη παξάκεηξνη εθείλεο
πνπ ζα κπνξεί κία ππεξεζία λα άξεη ηελ έγθξηζή ηεο, άιισο δελ έρεη λφεκα ε επέλδπζε.
7.

Άξζξν 18 παξ.4 (γ): Να ζπκπιεξσζεί κε ηε θξάζε «εθφζνλ απαηηείηαη».

8.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι/Η,Θ.: Σα ζπγθεθξηκέλα πξναπαηηνχκελα πξνηείλεηαη λα παξαιεθζνχλ, θαζψο

ε ππεχζπλε δήισζε κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζην θείκελν ησλ αηηήζεσλ/εγγξάθσλ πνπ ππνβάιινληαη
ζηελ ΔΔΣΣ θαη ε πιεξσκή ηνπ δηνηθεηηθνχ ηέινπο κπνξεί λα δηαπηζησζεί επρεξψο εζσηεξηθά απφ ηελ
ΔΔΣΣ.
9.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ/Γ.: (δ): Η ζπγθεθξηκέλε πξνυπφζεζε δελ απνηππψλεη ην πλεχκα ηεο ζρεηηθήο

ξχζκηζεο ηνπ λφκνπ θαη εηδηθφηεξα ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 4053/2012.
Σν πλεχκα ηεο δηάηαμεο ηεο λνκνζεηηθήο πξφβιεςεο πξνθαλψο είλαη φηη γηα κε αδεηνδνηεκέλεο
θεξαίεο, γηα ηηο νπνίεο έρεη ήδε μεθηλήζεη δηαδηθαζία απφ ηελ ΔΔΣΣ, δελ θσιχεηαη ε νινθιήξσζε θαη ε
επηβνιή θπξψζεσλ κε ην πξντζρχζαλ θαζεζηψο εθ ηνπ ιφγνπ φηη γηα 24 κήλεο απφ ηελ έθδνζε ηνπ
λφκνπ ζεσξνχληαη σο λνκίκσο ιεηηνπξγνχζεο θαη ηίζεληαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθ ησλ πζηέξσλ
λφκηκε αδεηνδφηεζή ηνπο.
Δλ πξνθεηκέλσ, φκσο, εθηφο ησλ νξίσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ, ηίζεηαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ σο
πξνυπφζεζε ππφ (δ) ε νινθιήξσζε δηαδηθαζίαο επηβνιήο θαη ε επηβνιή ησλ θπξψζεσλ απηψλ. Γελ
είλαη επηηξεπηφ λα ηίζεηαη πξνυπφζεζε ζην δηνηθνχκελν, ε νπνία βξίζθεηαη απνιχησο εθηφο ηεο
ζθαίξαο επηξξνήο ηνπ θαη κάιηζηα απνιχησο εληφο ηεο ζθαίξαο επηξξνήο ηεο επνπηεχνπζαο θαη
αδεηνδνηνχζαο Αξρήο. Μεηά ηαχηα πξέπεη λα απαιεηθζεί πιήξσο ε πξνυπφζεζε απηή, άιισο,
επηθνπξηθψο, λα αληηθαηαζηαζεί κε ηελ πξνυπφζεζε «λα έρνπλ ηαθηνπνηεζεί/εμνθιεζεί θπξψζεηο, πνπ
ηπρφλ επηβιήζεθαλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ Καλνληζκνχ θαη κέρξη ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο, ιφγσ
ππνβιεζείζεο θαηαγγειίαο ζηελ ΔΔΣΣ ή απηεπάγγειηεο δηαπίζησζεο απφ ηελ ΔΔΣΣ πξηλ απφ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ λ.4053/2012».
Γηα ηελ εηαηξεία
«DIGEA - ΦΗΦΙΑΚΟ ΠΑΡΟΥΟ Α.Δ.»
Γεψξγηνο Μαζηφο
Γεληθφο Γηεπζπληήο
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