ΥΟΛΙΑ ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ
ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΓΔΙΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΔΡΑΙΩΝ ΣΗΝ ΞΗΡΑ
Γενικές παραηηρήζεις:
- Ο Καλνληζκόο δελ είλαη όζν ιεπηνκεξήο ρξεηάδεηαη, ελώ δελ δίδεηαη πεξίνδνο δνθηκήο
θαη πξνζαξκνγήο ζηνπο παξόρνπο ώζηε λα αληηκεησπηζηνύλ ηπρόλ πξνβιήκαηα ζηελ
εθαξκνγή ηνπ.
- δελ αλαθέξεηαη όηη όιεο νη ζρεηηδόκελεο ππεξεζίεο ζα απνθηήζνπλ πξόζβαζε ζην
ΗΛΤΑ θαη ν ρξόλνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πξόζβαζεο. Οη ππεξεζίεο πνπ εκπιέθνληαη
κε ηε δηαδηθαζία αδεηνδόηεζεο πξέπεη λα έρεη πξνβιεθζεί

λα έρνπλ πξόζβαζε ζην

ΗΛΤΑ θαζώο ζύκθσλα κε ην Άξζξν 4 §1 «ην ΣΗΛΥΑ ραξαθηεξίδεηαη σο ειεθηξνληθή
ππεξεζία ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα…. ζύκθσλα κε ην Πιαίζην Παξνρήο Υπεξεζηώλ ειεθηξνληθήο
Δηαθπβέξλεζεο». Δμάιινπ, γηα ηελ εδξαίσζε θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ λένπ
ζπζηήκαηνο είλαη απαξαίηεηε ε έγθαηξε ελεκέξσζε θαη δηαζύλδεζε όισλ ησλ
εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ (ΔΔΑΔ, ΤΠΑ, Πεξηθέξεηεο, Πνιενδνκίεο, Αξραηνινγίεο,
Γαζαξρεία θιπ). Σν ίδην ζέκα αλαθύπηεη ζε όιε ηελ έθηαζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ θαλνληζκνύ,
όπσο π.ρ. άξζξν 4 §10 & §15, άξζξν 5 §5 & §6 θ.ν.θ.
Κξίλεηαη ζθόπηκν λα ηεζνύλ θάπνηα ρξνληθά όξηα, ίζσο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκόδηα
ππνπξγεία, πξνθεηκέλνπ λα κελ θαηαζηεί ην ΗΛΤΑ θελό γξάκκα, όπνπ ζηελ νπζία ζα
αθνινπζνύληαη δύν δηαδηθαζίεο (κία γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ θάλνπλ ρξήζε
ηνπ ζπζηήκαηνο θαη κία γη’ απηέο πνπ δελ θάλνπλ ρξήζε). ηόρνο είλαη λα κελ αλαηξαπεί
ζηελ νπζία ν ζηόρνο ηνπ λνκνζέηε λα πηνζεηεζεί κία δηαδηθαζία one-stop-shop γηα ηελ
αδεηνδόηεζε ησλ θεξαηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο.
Ο Καλνληζκόο δελ απνδίδεη ζην ζύλνιν ηνπ ην πξσηόηππν πνπ παξνπζηάζηεθε ζηηο ΔΚΣ.
Παξόηη έρεη δεηεζεί λα ππάξρεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ξνήο κηαο ηππνπνηεκέλεο αίηεζεο,
ειεθηξνληθή ελεκέξσζε όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ, (π.ρ. έλαξμε ηεηξάκελνπ, απνξξίςεηο,
εγθξίζεηο, θηι) απηό δελ εκθαίλεηαη πνπζελά ζην ρέδην.
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Άρθρο 2 παρ. 7
Σξνπνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ Άξζξνπ 2:
«7. Ιζηόο θαηαζθεπήο θεξαίαο: Καηακόρσθη δνκηθή θαηαζθεπή μεγαλύηερη ηοσ ενός
μέηροσ (1m) μήκοσς επί ηεο νπνίαο ηνπνζεηνύληαη νη θεξαίεο θαη ε νπνία έρεη ζρεδηαζηεί
θαη πξννξίδεηαη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ θεξαηώλ εθπνκπήο θαη ιήςεο ηεο θαηαζθεπήο
θεξαίαο. Δε νοείηαι φς ιζηός, οποιοδήποηε ζηνηρείν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηεξίμεη ηηο
θεξαίεο ζε απηόλ (π.τ. σποδέκηες κλπ) ή ζε άλλη σθιζηάμενη δομική καηαζκεσή, ούηε οι
ίδιες οι κεραίες εκπομπής λήυης με ηα παρελκόμενα ηοσς, όπφς παρέτονηαι από ηον
προμηθεσηή».
ρόιην : Ο νξηζκόο πνπ ππάξρεη ζηε δηαβνύιεπζε δελ είλαη πξαθηηθόο θαη πνιύ κεγάιν
κέξνο θαηαζθεπώλ ζα ζεσξείηαη ζαλ ηζηόο κε πξνβιήκαηα ζηελ αδεηδόηεζε θπξίσο
ΔΜΚΟ
Άρθρο 3 παρ. 3
- Γηαγξάθεηαη ε πξώηε πεξίνδνο «Γηα θάζε θαηαζθεπή ......... ΠΓ 42/2002» (γηαηί ην ΠΓ
αθνξά ζε ζπζθεπέο θαη όρη θαηαζθεπέο θεξαηώλ).
- «Αξκόδηνο κεραληθόο» αληηθαζίζηαηαη κε ην «αξκόδηνο ηεο Δηαηξείαο».
- ηελ αξρή ηεο δεύηεξεο πεξηόδνπ (πξώηεο πιένλ πεξηόδνπ) πξνζηίζεηαη «Γηα θάζε
θαηαζθεπή θεξαίαο».
Άρθρο 4 παρ. 4
Να πξνβιέπνληαη πεξηζζόηεξα πξόζσπα γηα data entering. Θα ήηαλ πξνηηκεηέν λα
ππάξρνπλ 2 επίπεδα πξόζβαζεο κε δηαθνξεηηθά credentials γηα ηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο,
ώζηε λα κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη από ηξίηνπο ρσξίο λα δηαθπβεύεηαη ε
αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηώλ.
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Άρθρο 4 παρ. 7
Να πξνβιεθζεί ε δπλαηόηεηα λα ελεκεξώλνληαη ειεθηξνληθά (κε email) ηόζν νη αηηνύληεο
όζν θαη ε ΔΔΣΣ θαη νη ζπλαξκόδηεο ππεξεζίεο, όηαλ θαηαρσξείηαη (uploaded) θάπνην
έγγξαθν ζην ΗΛΤΑ
Άρθρο 4 παρ. 8
Να ζπκπιεξσζεί ζην ηέινο:
Η παξαπάλσ ππνρξέσζε (γ) αλαζηέιιεηαη γηα ηξεηο (3) κήλεο από ηελ εκεξνκελία
δεκνζίεπζεο ηνπ παξόληνο. Έσο ηόηε, ν πάξνρνο ππνβάιιεη Τπεύζπλε Γήισζε ζηελ
νπνία αλαθέξεηαη όηη ζε όιεο ηηο αηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί πξνο αξκόδηεο ππεξεζίεο
πνπ δελ έρνπλ πξόζβαζε ζην ΗΛΤΑ ηα ζηνηρεία ηνπ ζηαζκνύ ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία
ηεο Σππνπνηεκέλεο Αίηεζεο.
Δπεμήγεζε: Γηα λα κε ρξεηαζηεί λα ππνβάιινπκε Σππνπνηεκέλεο Αηηήζεηο ζε όιεο ηηο
ππεξεζίεο πνπ έρνπκε ήδε ππνβάιιεη αηηήζεηο.
Άρθρο 4, παρ. 9
Να πξνβιεθζεί ε δπλαηόηεηα λα κπνξεί λα δηνξζώλεηαη ε Σππνπνηεκέλε Αίηεζε, ζε
νξηζκέλα πεδία ζηα όπνηα είλαη πηζαλή ε ιαλζαζκέλε εηζαγσγή (π.ρ. δηεύζπλζε).
Άρθρο 4 παρ. 12 α.
Να κελ ηζρύεη γηα Τπεξεζίεο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην ΗΛΤΑ
Άρθρο 4 παρ. 12 β.
Η ελεκέξσζε γίλεηαη κε ην ΤΛΗΑ, επνκέλσο δελ ζα πξέπεη λα απαηηνύληαη πεξαηηέξσ
δηαζθαιίζεηο από ηνπο παξόρνπο.
Οη εγθξίζεηο Τπεξεζηώλ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί πξνγελέζηεξα (πρ 1-2 ρξόληα πξν ΗΛΤΑ)
ζα ηζρύνπλ ή ζα πξέπεη λα επηθαηξνπνηνύληαη κε ηε λέα Σππνπνηεκέλε Αίηεζε;
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Άρθρο 4 παρ. 14.
Να πξνζηεζεί κεηά ην «… εγθξίλνληαο ή απνξξίπηνληαο …» ε ιέμε «αηηηνινγεκέλα».
Γηεπθξίλεζε ρξεηάδεηαη ζην πσο νη αξκόδηνη θνξείο ζα επηζπλάπηνπλ εγθξίζεηο
απνξξίςεηο, εάλ δελ έρνπλ ζην ζύλνιό ηνπο ειεθηξνληθή πξόζβαζε ζην ΗΛΤΑ.
Άρθρο 4 παρ. 16
Η αίηεζε λα κε επηζηξέθεηαη αιιά λα δεηνύληαη νη δηεπθξηλίζεηο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα
γίλεη ζαθέο όηη ην ηεηξάκελν δελ ζηακαηά λα «κεηξάεη».
Πσο ζα επηζηξέθνπλ νη αξκόδηνη θνξείο κέζσ ηνπ ΗΛΤΑ εάλ δελ έρνπλ πξόζβαζε ζε
απηό, ζην ζύλνιό ηνπο? Π.ρ. Αξραηνινγίεο, Γαζαξρεία, Πεξηθέξεηεο, Πνιενδνκίεο?
Καη εάλ επηζηξέθνληαη –εθηόο ΗΛΤΑ- ζα πξέπεη ν πάξνρνο λα ελεκεξώλεη ην ΗΛΤΑ?
Άρθρο 4 παρ. 18
Να δηεπθξηληζζεί ζε πνηεο άιιεο άδεηεο ζα επεθηαζεί ε ρξήζε ηνπ HΛYΑ.Η επέθηαζε
ηνπ ΗΛΤΑ λα γίλεη θαη ζε άιιεο δηαδηθαζίεο, κόλν εάλ εμαζθαιηζηεί ε ζπκκεηνρή
(ειεθηξνληθή) όισλ ησλ ζπλαξκόδησλ ππεξεζηώλ από πξηλ.
Άρθρο 5 παρ. 4
Καζώο ζηελ ρώξα δελ ππάξρεη ζαθήο ρσξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο ε ηήξεζε ηνπ όξνπ απηνύ
θξίλεηαη επηζθαιήο, αθόκα δε πεξηζζόηεξν εάλ ιεθζνύλ ππόςε ηπρόλ αλάγθεο ηεο
Δζληθήο Άκπλαο, πνπ είλαη δελ είλαη γλσζηέο ζην επξύ θνηλό παξά κόλν ζε νξηζκέλεο
άκεζα ζρεηηδόκελεο ππεξεζίεο (πρ. πεξηνρέο ειέγρνπ ΓΔΑ γλσζηνί κόλν ζηελ ΤΠΑ)
Άρθρο 5 παρ. 6
Γηαγξάθεηαη ε ιέμε «ακειιεηί». Σίζεηαη πξνζεζκία ή «εληόο επιόγνπ ρξόλνπ».
Άρθρο 5 παρ. 7 β vii.
- Γηαγξάθνληαη νη ιέμεηο «ή επηζηξνθή ηεο αίηεζεο».
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- «θαη δελ έρεη εθθξαζηεί ... ππεξεζία» Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «θαη δελ έρεη εθθξαζηεί
αηηηνινγεκέλε θαη ηειεζίδηθε αξλεηηθή γλώκε από ηελ αξκόδηα ππεξεζία».
Άρθρο 5 παρ. 9 Β 1.
Η απαίηεζε Γλσκάηεπζε ΔΔΑΔ θαη άδεηα ΤΠΑ ζε κεηαθεξόκελν ζηαζκό είλαη αλέθηθηε.
Άρθρο 5 παρ. 9 vi
Να δηεπθξηληζηεί εάλ ζηηο αλαθεξόκελεο θπξώζεηο (2ε πεξίνδνο) πεξηιακβάλεηαη θαη ε
θαηεδάθηζε ηεο Κ.Κ.
Άρθρο 6
Γηαγξαθή ηεο δεύηεξεο παξαγξάθνπ «ην θάθειν …..όπσο ηζρύνπλ», ώζηε λα

κελ

απαηηείηαη αλαθνξά ζε ζπλνιηθό εκβαδόλ. Πεξαηηέξσ λα δηεπθξηληζηεί εάλ ό όξνο
«αθίλεην» πεξηιακβάλεη θαη γήπεδα (εδαθηαίεο εθηάζεηο) θαη κέρξη πνηνύ κεγέζνπο
(κεγάιεο ηδηνθηεζίεο ή/θαη δεκνηηθέο/δεκόζηεο εθηάζεηο είλαη αλακελόκελν λα πεξηέρνπλ
κεγαιύηεξν ηνπ ζπλήζνπο αξηζκό ΚΚ)
- Να απνζαθεληζηεί ε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ
ππνβνιή αίηεζεο από έλα πάξνρν, δελ έρεη αθόκα πινπνηεζεί ή δελ έρεη βγεη ε απόθαζε
ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε άιινπ παξόρνπ γηα ηελ ίδηα ζέζε, θαζώο ζε απηή ηελ πεξίπησζε
δελ ζα έρεη ζπλππνινγηζηεί γηα ηελ κειέηε ΔΔΑΔ ε επίδξαζή ηνπ. Η θαζπζηέξεζε πνπ ζα
πξνθύπηεη ζε απηή ηελ πεξίπησζε κεηξάεη πέξαλ ηνπ ηεηξακήλνπ; Θα ππάξρεη ηξόπνο λα
απνθεπρζνύλ ηέηνηεο αλσκαιίεο; Πξνηείλνπκε λα ελεκεξώλεη ε ΔΔΣΣ άκεζα (κε ηελ
ππνβνιή δειαδή ηεο αίηεζεο) ηνπο παξόρνπο όηη εθθξεκεί ζηελ ίδηα ζέζε - ή ηδαληθά ζε
αθηίλα 50m από ην ίδην ζεκείν - πξνγελέζηεξε αίηεζε/θάθεινο από άιινλ πάξνρν, ώζηε
λα πξνβαίλνπλ εγθαίξσο ζε λέα κειέηε ΔΔΑΔ.
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Άρθρο 7, παρ 2.
Γίλεηαη αλαθνξά κόλν γηα ηελ ππεύζπλε δήισζε ηνπ θνξέα πνπ θηινμελείηαη. Γελ γίλεηαη
αλαθνξά γηα ηελ αίηεζε εθρώξεζεο Ραδηνζπρλνηήησλ θαη ην παξάβνιν από ηνλ
θηινμελνύκελν.
Άρθρο 8
Σν άξζξν πξνβιέπεη κόλν ηξνπνπνίεζε αδείαο ή πηζηνπνηεηηθνύ πιεξόηεηαο. Να
πξνζηεζεί λέα παξάγξαθνο ζρεηηθά κε ηελ πξόβιεςε ηνπ Άξζξνπ 30 §17 θαηεγνξία Α’
ηνπ Ν4070/2012, γηα ηηο πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο (24κελε αζπιία) πνπ ρξήδνπλ
ηξνπνπνίεζεο, δειαδή: λέα ΔΔΑΔ + 4κελν ΗΛΤΑ.

Άρθρο 8, παρ 2.
Να πξνζηεζεί «ηξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο ε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ πιεξόηεηαο».
Άρθρο 8, παρ 3.
Nα ζπκπιεξσζεί ζην ηέινο:
Ο αηηώλ δύλαηαη ζην θάθειν ηεο ηξνπνπνίεζεο λα επηζπλάπηεη εγθξίζεηο θαη κειέηεο πνπ
είραλ θαηαηεζεί θαη ζηνλ αξρηθό θάθειν ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο, εθόζνλ ην πεξηερόκελό
ηνπο δελ επεξεάδεηαη από ηηο πξαγκαηνπνηνύκελεο ηξνπνπνηήζεηο.
Δπεμήγεζε: Ώζηε λα κελ ρξεηάδεηαη λα ππνβάιινπκε εθ λένπ θάθειν ζηελ Πνιενδνκία ζε
πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ δνκηθέο αιιαγέο. Δπίζεο ελδερνκέλσο λα κελ ρξεηάδνληαη
λέα αίηεζε ΤΠΑ, κειέηε ΔΔΑΔ θηι
Άρθρο 8, παρ 4.
Nα ζπκπιεξσζεί ην θείκελν:
«Ο αηηώλ δύλαηαη ζην θάθειν ηεο ηξνπνπνίεζεο λα επηζπλάπηεη αηηήζεηο, εγθξίζεηο θαη
κειέηεο πνπ είραλ θαηαηεζεί θαη ζηνλ αξρηθό θάθειν ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο, εθόζνλ ην
πεξηερόκελό ηνπο δελ επεξεάδεηαη από ηηο πξαγκαηνπνηνύκελεο ηξνπνπνηήζεηο.»
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Άρθρο 9 παρ.1 πρώηη γραμμή
Πξηλ ηε ιέμε «δηαθνπή» λα πξνζηεζεί «νιηθή ή κεξηθή», ώζηε λα κελ δηαθόπηεηαη ε
ιεηηνπξγία όινπ ηνπ ζηαζκνύ αιιά κόλν ηνπ ηκήκαηνο πνπ δελ έρεη αδεηνδνηεζεί (π.ρ. κία
ζπγθεθξηκέλε κπάληα).
Άρθρο 9 παρ.1 α
Να δηεπθξηληζζεί πνηεο παξαβηάζεηο ελλννύληαη σο ζνβαξέο θαη επαλεηιεκκέλεο εθηόο από
απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε Γλσκάηεπζε ΔΔΑΔ.
Άρθρο 9 παρ.1 δ
Μεηά ηελ «ΔΔΑΔ» πξνζηίζεηαη κε πιήξσο αηηηνινγεκέλε έθζεζή ηεο».
Άρθρο 9 παρ.1 ε
Μεηά ηελ ιέμε «αλαζηαιεί» » πξνζηίζεηαη «αηηηνινγεκέλα θαη ηειεζίδηθα».
Άρθρο 9 παρ. 2
- Η πξώηε πεξίνδνο αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Μεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο απόθαζεο
νιηθήο ή κεξηθήο δηαθνπήο θαη ηεο ζπλνδεπηηθήο απηήο έθζεζεο ηεο ΔΔΑΔ ζηελ νπνία
δηεπθξηλίδνληαη επαξθώο ζην πάξνρν νη ιόγνη δηόξζσζεο ηεο κειέηεο ξ/ε. Ο πάξνρνο
νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί ή λα ιάβεη δηνξζσηηθά κέηξα ζε εύινγν ρξόλν».
Να ζπκπιεξσζεί: ε ζπκκόξθσζε ηνπ παξόρνπ ζα αθνξά ζην ζηνηρείν (θαηαζθεπαζηηθό /
ξαδηνειεθηξηθό) ην νπνίν ε έθζεζε ηεο ΔΔΑΔ θαζνξίδεη επαξθώο σο κε δεισζέλ ή
ρξήδνλ δηόξζσζεο ζηε κειέηε ηνπ παξόρνπ, θαη δελ ζα αθνξά ζηε γεληθή ζπκκόξθσζε /
δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλόινπ ηεο θεξαίαο.
Να ζπκπιεξσζεί: ρξνληθό δηάζηεκα εληόο ηνπ νπνίνπ ζα νθείιεη ε ΔΔΑΔ λα γλσκαηεύζεη
σο πξνηεξαηόηεηα ηε δηνξζσκέλε θαη ππνβιεζείζα από ην πάξνρν λέα κειεηε ξ/ε.
- ζην ηέινο (ηεο 1εο πεξηόδνπ) πξνζηίζεηαη «άκεζα κόλν γηα ηελ αλσηέξσ πεξίπησζε 1
γ΄».
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Άρθρο 10 παρ. 1 β
Γηεπθξίλεζε γηα ην ηη ελλνείηαη σο ζνβαξέο / ε θαη επαλεηιεκκέλεο παξαβάζεηο.
Άρθρο 10 παρ. 1 δ
Η ιέμε «νξηζηηθά» αληηθαζίζηαηαη κε ηε ιέμε «ηειεζίδηθα».
Άρθρο 10 παρ. 1 ε
- Γηαγξάθνληαη νη ιέμεηο «ή επηζηξνθή ηεο αίηεζεο».
Άρθρο 14 παρ. 2
Να κε απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε ησλ ζπληδηνθηεηώλ.
Άρθρο 15 παρ. 2
Να δηαγξαθεί. Πξνβιέπεηαη ζην Νόκν 4070/2012 λα ππάξρεη δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο
δηνίθεζεο όζνλ αθνξά ζην ύςνο πξνζηίκνπ.
Άρθρο 18, Α παρ. 4 (δ)
Να ηξνπνπνηεζεί ζε « δελ εθθξεκεί απάληεζε ηνπ αηηνύληα ζε δηθαηνινγεκέλν θαη εληόο
ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο αίηεκα αξκνδίαο ππεξεζίαο».
Άρθρο 18 παρ. 4 ε
Να δηεπθξηληζηεί. Ο θάθεινο έρεη θιείζεη θαη ζεσξείηαη πιήξεο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο. Γίλεηαη εθ λένπ επηθαηξνπνίεζε ή ππνβνιή ηνπ θαη κεηά ην πέξαο ηνπ
ηεηξακήλνπ;
Άρθρο 18 παρ. 5 β v
Μεηά ηε ιέμε αξλεηηθή πξνζηίζεηαη «αηηηνινγεκέλε θαη ηειεζίδηθε».
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Άρθρο 18, Β Παρ 2
Γηα λα γίλεη απηό, ππνηίζεηαη όηη όινη νη δεισζέληεο σο λνκίκσο ιεηηνπξγνύληεο Β, ζα
πξέπεη λα έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζην ΗΛΤΑ ήδε από ηελ έλαξμή ηνπ.
Άρθρο 18, Γ
Λόγσ ηνπ απαηηνύκελνπ όγθνπ πιεξνθνξίαο, πξνηείλεηαη ήδε από ηελ έλαξμε ηνπ
ΗΛΤΑ, λα δηεπθξηληζζεί ην «ε ΔΔΣΣ νξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο
ησλ πξναλαθεξόκελσλ εγγξάθσλ».
Άρθρο 18 παρ. Γ
Τπάξρεη πξαθηηθή δπζθνιία εθαξκνγήο ιόγσ ηνπ όγθνπ ησλ απαηηνύκελσλ εγγξάθσλ. Να
γίλεη δηαγξαθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπ.
Άρθρο 19
Να δηεπθξηληζζεί ν ιόγνο επηβνιήο ηνπ πεξηνξηζκνύ απηνύ. Η πξόβιεςε πνπ απαγνξεύεη
ηελ ύπαξμε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο ηζηνύ δε ζπλάδεη κε ηηο ηνπνινγίεο θαη ηηο θαηαζθεπέο
πνπ απαηηνύλ ην M/W πηάην ζε άιιε ζέζε. Δπίζεο ηη γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε αζηηθώλ
ζπλεγθαηαζηάζεσλ θαη θαιπκκέλσλ θαηαζθεπώλ;
Άρθρο 20 παρ. 1
Η δηαηύπσζε «αίηεζε γηα ππαγσγή ζε ΠΠΓ» λα αληηθαηαζηαζεί κε ην «δήισζε ππαγσγήο
ζε ΠΠΓ».
Άρθρο 20 παρ. 2
Να γίλεη «καδί κε ηε δήισζε».
Άρθρο 20 παρ. 2
Να κελ ππάξρεη ππνρξέσζε βεβαίσζεο από ηελ αξκόδηα ππεξεζία. Οη πεξηνρέο natura
απεηθνλίδνληαη ζε θξαηηθνύο ράξηεο.
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Άρθρο 20 παρ. 3
- ύκθσλα κε ην λ. 4014/2011 Γελ ππάξρεη «αίηεζε» γηα ΠΠΓ αιιά «Γήισζε».
- Γελ απαηηείηαη κειέηε ξαδηνεθπνκπώλ αιιά «κειέηε ππνβάζξνπ».
Άρθρο 20 παρ. 4
- ύκθσλα κε ην λ. 4014/2011 Γελ ππάξρεη «αίηεζε» γηα ΠΠΓ αιιά «Γήισζε».
Παράρηημα Ι-Α, 4, δ
Η ζπκπιήξσζε ηνπ Σ.Κ. λα αθνξά κόλν ΚΚ ζε πεξηνρέο Δληόο ρεδίνπ Πόιεο ή Δληόο
Θεζκνζεηεκέλσλ Οηθηζκώλ
Παράρηημα Ι –Α, 6
Να δηεπθξηληζηεί πσο απηό ζα επηηπγράλεηαη κε έλα κόλν Σνπνγξαθηθό Γηάγξακκα.
Σαπηόρξνλα ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηνύλ απνδεθηέο αλνρέο γηα δηαθνξέο ιόγσ αδπλακηώλ
ησλ εθαξκνδόκελσλ (θπξίσο παιαηόηεξα) κεζόδσλ θαηαζθεπήο ή ηερληθώλ πξνβιεκάησλ
θαηά ηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο
Παράρηημα Ι – Α 6
Να απαιεηθζεί ε απαίηεζε πεξί Τ/Γ γηα ηε κε κεηαθίλεζε (επαξθνύλ ηα ηνπνγξαθηθά).
Παράρηημα Ι-Β
Παράρηημα Ι-Γ
Να απαιεηθζεί αθνύ ε ΤΠΑ ζπκκεηέρεη ζην ΗΛΤΑ
Αληί ηεο θξάζεο «Αίηεζε πξνο ηελ ΔΔΣΣ….» λα ζεκεηώλεηαη «πκπιεξσκαηηθά πξνο
ηελ Σππνπνηεκέλε Αίηεζε ππνβάιινληαη….»
Παράρηημα Ι - Γ
Να πξνζηεζεί ζην ηέινο «ή Γλσκάηεπζε».
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Παράρηημα Ι - Δ
- ύκθσλα κε ην λ. 4014/2011 Γελ ππάξρεη «αίηεζε» γηα ΠΠΓ αιιά «Γήισζε».
Γε δηεπθξηλίδεηαη πσο ζα πξνζδηνξίδνληαη ηα εξκάξηα εγθαηάζηαζεο κεραλεκάησλ.
Γίδνληαη δηεπθξηλίζεηο κόλν γηα ηνπο νηθίζθνπο.
Παράρηημα ΙΙ - Α
ύκθσλα κε ην λ. 4014/2011 Γελ ππάξρεη «αίηεζε» γηα ΠΠΓ αιιά «Γήισζε».
Παράρηημα ΙΙ – Γ – 1 (δ)
Να απαιεηθζεί θαζώο δελ έρεη λόεκα ε Τ/Γ αλά Β (έρνπλ ήδε δεηεζεί ζην ζύλνιό ηνπο
κε Τ/Γ, 2ε επηζηνιή ηεο ΔΔΣΣ γηα λνκίκσο ιεηηνπξγνύληεο).
Παράρηημα ΙΙ – Γ – 1 (ζη)
Να γίλεη : « ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ…. είρε ήδε… θαηαζθεπή θεξαίαο, θαη είρε
θνηλνπνηεζεί ε θαηαγγειία ζην πάξνρν είηε από ηελ ΔΔΣΣ είηε από αξκόδην θνξέα».
Παράρηημα ΙΙ – Γ – 3 (γ)
Αληί γηα παξάγξαθνο Β πξνθαλώο ελλνείηαη ε παξάγξαθνο Γ.
Παράρηημα ΙΙ – Γ – 1 (β)
Να απαιεηθζεί ε αλάγθε πεξί ππνβνιήο Τ/Γ πνζό κάιινλ δηόηη βξίζθεηαη εληόο αζηηθνύ
ηζηνύ.
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