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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

Η δεκφζηα δηαβνχιεπζε αλαθνξηθά κε ην ζρέδην Καλνληζκνχ Καηαζθεπψλ Κεξαηψλ ζηελ 

Ξεξά πξαγκαηνπνηήζεθε ζην δηάζηεκα 6/6/2012 έσο 6/7/2012 θαη βαζίζηεθε ζην ζρεηηθφ 

θείκελν πνπ πξνεηνηκάζηεθε απφ ηελ ΔΔΣΣ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πξνζαξκνγή ηνπ 

πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ αδεηνδφηεζεο ησλ θαηαζθεπψλ θεξαηψλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ λφκνπ 

«Ρπζκίζεηο Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, Μεηαθνξψλ, Γεκνζίσλ έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(Ν.4070/2012). ηφρνο ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ήηαλ λα ιάβεη ε ΔΔΣΣ απφςεηο θαη ζρφιηα 

απφ φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα 

αδεηνδφηεζεο θαηαζθεπψλ θεξαηψλ κε ηε λέα δηαδηθαζία.  

ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε θαηέζεζαλ ηηο απφςεηο ηνπο ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή πέληε 

ζπλνιηθά θνξείο. Ο ιεπηνκεξήο θαηάινγνο ησλ ζπκκεηερφλησλ επηζπλάπηεηαη ζην 

Παξάξηεκα Ι. ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη 

απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ νκαδνπνηεκέλεο αλά θνξέα. Η ζεηξά παξνπζίαζεο ησλ θνξέσλ 

γίλεηαη αιθαβεηηθά, ελψ θάησ απφ θάζε ζρφιην παξνπζηάδεηαη ε ζέζε ηεο ΔΔΣΣ κε πιάγηνπο 

ραξαθηήξεο. 
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τόλια ποσ σποβλήθηκαν από ηην Ένωζη Δηαιρειών Κινηηής Σηλεθωνίας (EΔKT) 
 

Γεληθέο παξαηεξήζεηο:  

-  Ο Καλνληζκφο δελ είλαη φζν ιεπηνκεξήο ρξεηάδεηαη, ελψ  δελ δίδεηαη πεξίνδνο δνθηκήο θαη 

πξνζαξκνγήο ζηνπο παξφρνπο ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ ηπρφλ πξνβιήκαηα ζηελ  εθαξκνγή 

ηνπ. 

ΑΠ: Ο θαλνληζκόο δίλεη ην λνκηθό πιαίζην θαη δελ έρεη ζθνπό λα πεξηγξάςεη ηηο δηαδηθαζίεο 

ηνπ ΗΛΤΑ. Πξηλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξνεγεζεί εθπαίδεπζε ησλ 

ελδηαθεξόκελσλ, δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ελώ ζα ππάξρνπλ δηαζέζηκα θαη εγρεηξίδηα ρξήζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο.  

- δελ αλαθέξεηαη φηη φιεο νη ζρεηηδφκελεο ππεξεζίεο ζα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζην ΗΛΤΑ 

θαη ν ρξφλνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πξφζβαζεο. Οη ππεξεζίεο πνπ εκπιέθνληαη κε ηε 

δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο πξέπεη λα έρεη πξνβιεθζεί  λα έρνπλ πξφζβαζε ζην ΗΛΤΑ θαζψο 

ζχκθσλα κε ην Άξζξν 4 §1 «ην ΗΛΤΑ ραξαθηεξίδεηαη σο ειεθηξνληθή ππεξεζία ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα…. ζχκθσλα κε ην Πιαίζην Παξνρήο Τπεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο». Δμάιινπ, γηα ηελ εδξαίσζε θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο 

είλαη απαξαίηεηε ε έγθαηξε ελεκέξσζε θαη δηαζχλδεζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ 

(ΔΔΑΔ, ΤΠΑ, Πεξηθέξεηεο, Πνιενδνκίεο, Αξραηνινγίεο, Γαζαξρεία θιπ). Σν ίδην ζέκα 

αλαθχπηεη ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ θαλνληζκνχ, φπσο π.ρ. άξζξν 4 §10 & §15, 

άξζξν 5 §5 & §6 θ.ν.θ. 

Κξίλεηαη ζθφπηκν λα ηεζνχλ θάπνηα ρξνληθά φξηα, ίζσο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα 

ππνπξγεία, πξνθεηκέλνπ λα κελ θαηαζηεί ην ΗΛΤΑ θελφ γξάκκα, φπνπ ζηελ νπζία ζα 

αθνινπζνχληαη δχν δηαδηθαζίεο (κία γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ θάλνπλ ρξήζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη κία γη’ απηέο πνπ δελ θάλνπλ ρξήζε). ηφρνο είλαη λα κελ αλαηξαπεί ζηελ 

νπζία ν ζηφρνο ηνπ λνκνζέηε λα πηνζεηεζεί κία δηαδηθαζία one-stop-shop γηα ηελ αδεηνδφηεζε 

ησλ θεξαηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο.  

ΑΠ: Η ΔΔΣΣ δελ κπνξεί ζηα πιαίζηα ελόο θαλνληζκνύ λα επηβάιιεη ζε άιινπο θνξείο ηελ 

έληαμή ηνπο ζην ΗΛΤΑ. Όπσο πξνβιέπεηαη ζηε παξ. 17 (Α) ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν.4070/2012 

«Με απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ θαη ησλ θαηά πεξίπησζε 

ζπλαξκόδησλ Τπνπξγώλ, πνπ εθδίδεηαη εληόο έμη (6) κελώλ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

παξόληνο, ξπζκίδνληαη ζέκαηα δηαδηθαζηώλ θαη εθαξκνγήο ηνπ ΗΛΤΑ, σο θαη θάζε ζρεηηθό 

ζέκα.». 
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Ο Καλνληζκφο δελ απνδίδεη ζην ζχλνιν ηνπ ην πξσηφηππν πνπ παξνπζηάζηεθε ζηηο ΔΚΣ. 

Παξφηη έρεη δεηεζεί λα ππάξρεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ξνήο κηαο ηππνπνηεκέλεο αίηεζεο, 

ειεθηξνληθή ελεκέξσζε φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, (π.ρ. έλαξμε ηεηξάκελνπ, απνξξίςεηο, 

εγθξίζεηο, θηι) απηφ δελ εκθαίλεηαη πνπζελά ζην ρέδην. 

ΑΠ: Βι. απάληεζε ζην πξώην ζρόιην 

 Άξζξν 2 παξ. 7  

Σξνπνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ Άξζξνπ 2: 

«7. Ιζηφο θαηαζθεπήο θεξαίαο: Καηαθφξπθε δνκηθή θαηαζθεπή κεγαιχηεξε ηνπ ελφο κέηξνπ 

(1m) κήθνπο επί ηεο νπνίαο ηνπνζεηνχληαη νη θεξαίεο θαη ε νπνία έρεη ζρεδηαζηεί θαη 

πξννξίδεηαη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ θεξαηψλ εθπνκπήο θαη ιήςεο ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο. 

Γε λνείηαη σο ηζηφο, νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηεξίμεη ηηο θεξαίεο ζε 

απηφλ (π.ρ. ππνδέθηεο θιπ) ή ζε άιιε πθηζηάκελε δνκηθή θαηαζθεπή, νχηε νη ίδηεο νη θεξαίεο 

εθπνκπήο ιήςεο κε ηα παξειθφκελα ηνπο, φπσο παξέρνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή». 

ρφιην : Ο νξηζκφο πνπ ππάξρεη ζηε δηαβνχιεπζε δελ είλαη πξαθηηθφο θαη πνιχ κεγάιν κέξνο 

θαηαζθεπψλ ζα ζεσξείηαη ζαλ ηζηφο κε πξνβιήκαηα ζηελ αδεηδφηεζε θπξίσο ΔΜΚΟ 

ΑΠ: Σν ζρόιην έγηλε ελ κέξεη απνδεθηό θαη έρεη γίλεη αιιαγή ζην θείκελν. 

Άξζξν 3 παξ. 3 

- Γηαγξάθεηαη ε πξψηε πεξίνδνο «Γηα θάζε θαηαζθεπή  ......... ΠΓ 42/2002» (γηαηί ην ΠΓ 

αθνξά ζε ζπζθεπέο θαη φρη θαηαζθεπέο θεξαηψλ).     

ΑΠ: Σν ζρόιην έγηλε δεθηό. 

- «Αξκφδηνο κεραληθφο» αληηθαζίζηαηαη κε ην «αξκφδηνο ηεο Δηαηξείαο». 

ΑΠ: Αληηθαηαζηάζεθε κε «αξκόδηνο ηερληθόο» ζύκθσλα  κε ηελ νξνινγία ηνπ Ν.4070/2012 

- ηελ αξρή ηεο δεχηεξεο πεξηφδνπ (πξψηεο πιένλ πεξηφδνπ) πξνζηίζεηαη «Γηα θάζε 

θαηαζθεπή θεξαίαο». 

ΑΠ: Σν ζρόιην έγηλε δεθηό. 

 Άξζξν 4 παξ. 4 

Να πξνβιέπνληαη πεξηζζφηεξα πξφζσπα γηα data entering. Θα ήηαλ πξνηηκεηέν λα 

ππάξρνπλ 2 επίπεδα πξφζβαζεο κε δηαθνξεηηθά credentials γηα ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, ψζηε 

λα κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη απφ ηξίηνπο ρσξίο λα δηαθπβεχεηαη ε αζθάιεηα 

ησλ πιεξνθνξηψλ.    

ΑΠ: Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο ζηα εμνπζηνδνηεκέλα πξόζσπα. Πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ινγηζκηθνύ ζα πξνζδηνξηζηνύλ κε ιεπηνκέξεηα όια ηα ζρεηηθά ζέκαηα. 

Άξζξν 4 παξ. 7 
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Να πξνβιεθζεί ε δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλνληαη ειεθηξνληθά (κε email) ηφζν νη αηηνχληεο φζν 

θαη ε ΔΔΣΣ θαη νη ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο,  φηαλ θαηαρσξείηαη (uploaded) θάπνην έγγξαθν 

ζην ΗΛΤΑ   

ΑΠ: Η δπλαηόηεηα ππνζηεξίδεηαη από ην ινγηζκηθό. 

Άξζξν 4 παξ. 8 

Να ζπκπιεξσζεί ζην ηέινο: 

Η παξαπάλσ ππνρξέσζε (γ) αλαζηέιιεηαη γηα ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ  εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο. Έσο ηφηε, ν πάξνρνο ππνβάιιεη Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη φηη ζε φιεο ηηο αηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί πξνο αξκφδηεο ππεξεζίεο  

πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζην ΗΛΤΑ ηα ζηνηρεία ηνπ ζηαζκνχ ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ηεο 

Σππνπνηεκέλεο Αίηεζεο. 

Δπεμήγεζε: Γηα λα κε ρξεηαζηεί λα ππνβάιινπκε Σππνπνηεκέλεο Αηηήζεηο ζε φιεο ηηο 

ππεξεζίεο πνπ έρνπκε ήδε ππνβάιιεη αηηήζεηο. 

ΑΠ: Αηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε άιιεο ππεξεζίεο δελ ρξεηάδεηαη λα ππνβιεζνύλ μαλά 

ζε απηέο. 

Άξζξν 4, παξ. 9 

Να πξνβιεθζεί ε δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα δηνξζψλεηαη ε Σππνπνηεκέλε Αίηεζε, ζε 

νξηζκέλα πεδία ζηα φπνηα είλαη πηζαλή ε ιαλζαζκέλε εηζαγσγή (π.ρ. δηεχζπλζε). 

ΑΠ: Λάζε ζηελ ηππνπνηεκέλε αίηεζε είλαη δπλαηόλ λα δηνξζώλνληαη πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο.  

Άξζξν 4 παξ. 12 α. 

Να κελ ηζρχεη γηα Τπεξεζίεο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην ΗΛΤΑ   

ΑΠ: Η  αίηεζε ππνβάιιεηαη  γηα ιόγνπο πιεξόηεηαο ηνπ θαθέινπ πνπ ζα δεκνζηνπνηείηαη 

Άξζξν 4 παξ. 12 β. 

Η ελεκέξσζε γίλεηαη κε ην ΤΛΗΑ, επνκέλσο δελ ζα πξέπεη λα απαηηνχληαη πεξαηηέξσ 

δηαζθαιίζεηο απφ ηνπο παξφρνπο. 

Οη εγθξίζεηο Τπεξεζηψλ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί πξνγελέζηεξα (πρ 1-2 ρξφληα πξν ΗΛΤΑ) ζα 

ηζρχνπλ ή ζα πξέπεη λα επηθαηξνπνηνχληαη  κε ηε λέα Σππνπνηεκέλε Αίηεζε;  

ΑΠ: Θα ηζρύνπλ εθόζνλ δελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξεο  

Άξζξν 4 παξ. 14. 

Να πξνζηεζεί κεηά ην «… εγθξίλνληαο ή απνξξίπηνληαο …» ε ιέμε «αηηηνινγεκέλα». 

Γηεπθξίλεζε ρξεηάδεηαη ζην πσο νη αξκφδηνη θνξείο ζα επηζπλάπηνπλ εγθξίζεηο απνξξίςεηο, 

εάλ δελ έρνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην ΗΛΤΑ.  
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ΑΠ: Βι. παξάγξαθνο 15. 

Άξζξν 4 παξ. 16 

Η αίηεζε λα κε επηζηξέθεηαη αιιά λα δεηνχληαη νη δηεπθξηλίζεηο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα γίλεη 

ζαθέο φηη ην ηεηξάκελν δελ ζηακαηά λα «κεηξάεη».   

ΑΠ: Τπάξρεη ζρεηηθή πξόβιεςε ζην Ν.4070/2012 

Πσο ζα επηζηξέθνπλ νη αξκφδηνη θνξείο κέζσ ηνπ ΗΛΤΑ εάλ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε απηφ, 

ζην ζχλνιφ ηνπο? Π.ρ. Αξραηνινγίεο, Γαζαξρεία, Πεξηθέξεηεο, Πνιενδνκίεο?  

ΑΠ: Οη αηηήζεηο ζηνπο θνξείο πνπ δελ έρνπλ εληαρζεί ην ΗΛΤΑ ζα γίλεηαη εγγξάθσο θαη ζα 

ππάξρεη αληίζηνηρε απάληεζε. 

Καη εάλ επηζηξέθνληαη –εθηφο ΗΛΤΑ- ζα πξέπεη ν πάξνρνο λα ελεκεξψλεη ην ΗΛΤΑ?  

ΑΠ: Ναη 

Άξζξν 4 παξ. 18 

Να δηεπθξηληζζεί ζε πνηεο άιιεο άδεηεο ζα επεθηαζεί ε ρξήζε ηνπ HΛYΑ.Η επέθηαζε ηνπ 

ΗΛΤΑ λα γίλεη θαη ζε άιιεο δηαδηθαζίεο, κφλν εάλ εμαζθαιηζηεί ε ζπκκεηνρή (ειεθηξνληθή) 

φισλ ησλ ζπλαξκφδησλ ππεξεζηψλ απφ πξηλ. 

ΑΠ: Δλδερνκέλσο λα επεθηαζεί ζηελ ρνξήγεζε δηθαησκάησλ ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ 

κειινληηθά. Δπηπιένλ, ε ρξήζε ηνπ ΗΛΤΑ ζα κπνξνύζε λα επεθηαζεί θαη ζηελ ηήξεζε 

ειεθηξνληθώλ θαθέισλ γηα ηηο θαηαζθεπέο θεξαηώλ (π.ρ. κεηξών ειέγρσλ, επηθαηξνπνίεζε 

δηθαηνινγεηηθώλ). 

Άξζξν 5 παξ. 4 

Καζψο ζηελ ρψξα δελ ππάξρεη ζαθήο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο ε ηήξεζε ηνπ φξνπ απηνχ 

θξίλεηαη επηζθαιήο, αθφκα δε πεξηζζφηεξν εάλ ιεθζνχλ ππφςε ηπρφλ αλάγθεο ηεο Δζληθήο 

Άκπλαο, πνπ είλαη δελ είλαη γλσζηέο ζην επξχ θνηλφ παξά κφλν ζε νξηζκέλεο άκεζα 

ζρεηηδφκελεο ππεξεζίεο (πρ. πεξηνρέο ειέγρνπ  ΓΔΑ γλσζηνί κφλν ζηελ ΤΠΑ)   

ΑΠ: Ο πάξνρνο απνζηέιιεη ηελ αίηεζε ζηελ ΤΠΑ ε νπνία ηνλ ελεκεξώλεη αλ ζπληξέρεη ιόγνο 

γλώκεο ηνπ ΓΔΑ.  

Άξζξν 5 παξ. 6 

Γηαγξάθεηαη ε ιέμε «ακειιεηί». Σίζεηαη πξνζεζκία ή «εληφο επιφγνπ ρξφλνπ». 

ΑΠ: Έγηλε επαλαδηαηύπσζε  ηεο πξόηαζεο  

Άξζξν 5 παξ. 7 β vii. 

- Γηαγξάθνληαη νη ιέμεηο  «ή επηζηξνθή ηεο αίηεζεο». 

ΑΠ: Έγηλε δεθηό 
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- «θαη δελ έρεη εθθξαζηεί ... ππεξεζία» Αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «θαη δελ έρεη εθθξαζηεί 

αηηηνινγεκέλε θαη ηειεζίδηθε αξλεηηθή γλψκε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία».   

ΑΠ: ύκθσλα κε ην Ν.4070/2012 αλ ππάξρεη ηειεζίδηθε θαη αηηηνινγεκέλε απόξξηςε ε αίηεζε 

απνξξίπηεηαη. 

Άξζξν 5 παξ. 9 Β 1. 

Η απαίηεζε Γλσκάηεπζε ΔΔΑΔ θαη άδεηα ΤΠΑ ζε κεηαθεξφκελν ζηαζκφ είλαη αλέθηθηε.  

ΑΠ: Έρεη πξνζηεζεί ην δηεπθξηληζηηθό θείκελν: «(ελδεηθηηθά ειάρηζηε απόζηαζε από ηνλ 

κεηαθεξόκελν ζηαζκό ζηελ νπνία δελ ζα επηηξέπεηαη ε πξόζβαζε ηνπ θνηλνύ),». Αλ ε έγθξηζε 

ηεο ΤΠΑ θαη ηεο ΔΔΑΔ ρνξεγείηαη κόλν γηα ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο, ηόηε ν θάηνρνο νθείιεη λα 

εθνδηάδεηαη κε ηηο εγθξίζεηο απηέο  γηα ηελ εθάζηνηε ζέζε ηνπνζέηεζεο. 

Άξζξν 5 παξ. 9 vi 

Να δηεπθξηληζηεί εάλ ζηηο αλαθεξφκελεο θπξψζεηο (2ε πεξίνδνο) πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

θαηεδάθηζε ηεο Κ.Κ.    

ΑΠ: Γελ αλαθέξεηαη θαηεδάθηζε. 

Άξζξν  6 

Γηαγξαθή ηεο δεχηεξεο παξαγξάθνπ «ην θάθειν …..φπσο ηζρχνπλ», ψζηε λα  κελ 

απαηηείηαη αλαθνξά ζε ζπλνιηθφ εκβαδφλ. Πεξαηηέξσ λα δηεπθξηληζηεί εάλ φ φξνο «αθίλεην» 

πεξηιακβάλεη θαη γήπεδα (εδαθηαίεο εθηάζεηο) θαη κέρξη πνηνχ κεγέζνπο (κεγάιεο ηδηνθηεζίεο 

ή/θαη δεκνηηθέο/δεκφζηεο εθηάζεηο είλαη αλακελφκελν λα πεξηέρνπλ κεγαιχηεξν ηνπ ζπλήζνπο 

αξηζκφ ΚΚ)   

ΑΠ: Η αλαθνξά ηνπ ζπλνιηθνύ εκβαδνύ αθνξά ηνλ ρώξν (ηππηθά, δώκα ή γήπεδν) όπνπ ν 

θάηνρνο εγθαζηζηά ηελ θαηαζθεπή θεξαίαο.   

- Να απνζαθεληζηεί ε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ 

ππνβνιή αίηεζεο απφ έλα πάξνρν, δελ έρεη αθφκα πινπνηεζεί ή δελ έρεη βγεη ε απφθαζε 

ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε άιινπ παξφρνπ γηα ηελ ίδηα ζέζε, θαζψο ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ 

ζα έρεη ζπλππνινγηζηεί γηα ηελ κειέηε ΔΔΑΔ ε επίδξαζή ηνπ. Η θαζπζηέξεζε πνπ ζα 

πξνθχπηεη ζε απηή ηελ πεξίπησζε κεηξάεη πέξαλ ηνπ ηεηξακήλνπ; Θα ππάξρεη ηξφπνο λα 

απνθεπρζνχλ ηέηνηεο αλσκαιίεο; Πξνηείλνπκε λα ελεκεξψλεη ε ΔΔΣΣ άκεζα (κε ηελ ππνβνιή 

δειαδή ηεο αίηεζεο) ηνπο παξφρνπο φηη εθθξεκεί ζηελ ίδηα ζέζε - ή ηδαληθά ζε αθηίλα 50m 

απφ ην ίδην ζεκείν - πξνγελέζηεξε αίηεζε/θάθεινο απφ άιινλ πάξνρν, ψζηε λα πξνβαίλνπλ 

εγθαίξσο ζε λέα κειέηε ΔΔΑΔ.  

 ΑΠ: Κάζε πάξνρνο πξέπεη λα κεξηκλά ώζηε νη κειέηεο θαη εγθξίζεηο λα απνηππώλνπλ ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα. Η ΔΔΣΣ ζα εμεηάδεη ηελ αίηεζε κέζσ ηνπ ΗΛΤΑ κόλν εθόζνλ έρεη 

πξνεγεζεί ε έγθξηζε ηεο ΤΠΑ θαη ε γλσκάηεπζε ηεο ΔΔΑΔ.  
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Άξζξν 7, παξ 2. 

Γίλεηαη αλαθνξά κφλν γηα ηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ θνξέα πνπ θηινμελείηαη.  Γελ γίλεηαη 

αλαθνξά γηα ηελ αίηεζε εθρψξεζεο Ραδηνζπρλνηήησλ θαη ην παξάβνιν απφ ηνλ 

θηινμελνχκελν.  

ΑΠ: Δίλαη απηνλόεην όηη ν ρξήζηεο θάζε ζπρλόηεηαο ζα πξέπεη λα ιάβεη ζρεηηθό δηθαίσκα. Σα 

παξάβνια θαηαβάιινληαη από ηνλ πάξνρν πνπ ππνβάιιεη ηελ εθάζηνηε αίηεζε   

 Άξζξν 8   

Σν άξζξν πξνβιέπεη κφλν ηξνπνπνίεζε αδείαο ή πηζηνπνηεηηθνχ πιεξφηεηαο. Να πξνζηεζεί 

λέα παξάγξαθνο ζρεηηθά κε ηελ πξφβιεςε ηνπ Άξζξνπ 30 §17 θαηεγνξία Α’ ηνπ 

Ν4070/2012, γηα ηηο πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο (24κελε αζπιία) πνπ ρξήδνπλ ηξνπνπνίεζεο, 

δειαδή: λέα ΔΔΑΔ + 4κελν ΗΛΤΑ.   

 ΑΠ:Βι. Παξάξηεκα ΙΙ ηνπ θαλνληζκνύ 

Άξζξν 8, παξ 2. 

Να πξνζηεζεί «ηξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο ε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πιεξφηεηαο». 

ΑΠ: Σν ζρόιην έγηλε δεθηό 

Άξζξν 8, παξ 3. 

Nα ζπκπιεξσζεί ζην ηέινο: 

Ο αηηψλ δχλαηαη ζην θάθειν ηεο ηξνπνπνίεζεο λα επηζπλάπηεη εγθξίζεηο θαη κειέηεο πνπ 

είραλ θαηαηεζεί θαη ζηνλ αξρηθφ θάθειν ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο, εθφζνλ ην πεξηερφκελφ ηνπο 

δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο πξαγκαηνπνηνχκελεο 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   

ΑΠ: Σν ζρόιην έγηλε δεθηό 

Άξζξν 8, παξ 4. 

Nα ζπκπιεξσζεί ην θείκελν: 

«Ο αηηψλ δχλαηαη ζην θάθειν ηεο ηξνπνπνίεζεο λα επηζπλάπηεη αηηήζεηο, εγθξίζεηο θαη 

κειέηεο πνπ είραλ θαηαηεζεί θαη ζηνλ αξρηθφ θάθειν ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο, εθφζνλ ην 

πεξηερφκελφ ηνπο δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο πξαγκαηνπνηνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο.» 

ΑΠ: Σν ζρόιην έγηλε δεθηό 

Άξζξν  9 παξ.1 πξψηε γξακκή 



 

  8 

Πξηλ ηε ιέμε «δηαθνπή» λα πξνζηεζεί «νιηθή ή κεξηθή», ψζηε λα κελ δηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία 

φινπ ηνπ ζηαζκνχ αιιά κφλν ηνπ ηκήκαηνο πνπ δελ έρεη αδεηνδνηεζεί (π.ρ. κία ζπγθεθξηκέλε 

κπάληα).  

ΑΠ: Η πθηζηάκελε δηάηαμε δίλεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ζηελ ΔΔΣΣ λα δηαηάμεη ηελ νιηθή ή 

κεξηθή δηαθνπή ηνπ ζηαζκνύ. 

Άξζξν  9 παξ.1 α 

Να δηεπθξηληζζεί πνηεο παξαβηάζεηο ελλννχληαη σο ζνβαξέο θαη επαλεηιεκκέλεο εθηφο απφ 

απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε Γλσκάηεπζε ΔΔΑΔ. 

ΑΠ: Αλαθνξά ηεο παξ. 2(γ) ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ.4070/2012. Απνθαζίδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο 

αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Άξζξν  9 παξ.1 δ 

Μεηά ηελ «ΔΔΑΔ» πξνζηίζεηαη κε πιήξσο αηηηνινγεκέλε έθζεζή ηεο».  

ΑΠ: Η πξνηεηλόκελε πξνζζήθε δελ εκπίπηεη ζηηο αξκνδηόηεηεο ηεο ΔΔΣΣ. 

Άξζξν  9 παξ.1 ε 

Μεηά ηελ ιέμε «αλαζηαιεί» » πξνζηίζεηαη «αηηηνινγεκέλα θαη ηειεζίδηθα». 

ΑΠ: Όηαλ ππάξρεη ηειεζηδηθία ππάξρεη αλάθιεζε θαη όρη αλαζηνιή. 

Άξζξν  9 παξ. 2 

- Η πξψηε πεξίνδνο αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Μεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο απφθαζεο νιηθήο ή 

κεξηθήο δηαθνπήο θαη ηεο ζπλνδεπηηθήο απηήο έθζεζεο ηεο ΔΔΑΔ ζηελ νπνία δηεπθξηλίδνληαη 

επαξθψο ζην πάξνρν νη ιφγνη δηφξζσζεο ηεο κειέηεο ξ/ε. Ο πάξνρνο  νθείιεη λα 

ζπκκνξθσζεί ή λα ιάβεη δηνξζσηηθά κέηξα ζε εχινγν ρξφλν». 

Να ζπκπιεξσζεί: ε ζπκκφξθσζε ηνπ παξφρνπ ζα αθνξά ζην ζηνηρείν (θαηαζθεπαζηηθφ / 

ξαδηνειεθηξηθφ) ην νπνίν ε έθζεζε ηεο ΔΔΑΔ θαζνξίδεη επαξθψο σο κε δεισζέλ ή ρξήδνλ 

δηφξζσζεο ζηε κειέηε ηνπ παξφρνπ, θαη δελ ζα αθνξά ζηε γεληθή ζπκκφξθσζε / δηαθνπή 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλφινπ ηεο θεξαίαο. 

ΑΠ: Η παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9 δελ αθνξά κόλν ηελ ΔΔΑΔ. 

Να ζπκπιεξσζεί: ρξνληθφ δηάζηεκα εληφο ηνπ νπνίνπ ζα νθείιεη ε ΔΔΑΔ λα γλσκαηεχζεη σο 

πξνηεξαηφηεηα ηε δηνξζσκέλε θαη ππνβιεζείζα απφ ην πάξνρν λέα κειεηε ξ/ε.  

ΑΠ: Η πξνηεηλόκελε πξνζζήθε δελ εκπίπηεη ζηηο αξκνδηόηεηεο ηεο ΔΔΣΣ. 

ζην ηέινο (ηεο 1εο πεξηφδνπ) πξνζηίζεηαη «άκεζα κφλν γηα ηελ αλσηέξσ  πεξίπησζε 1 γ΄». 

ΑΠ: Η πξνηεηλόκελε αιιαγή είλαη αδηθαηνιόγεηα δεζκεπηηθή. 

Άξζξν  10 παξ. 1 β 
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Γηεπθξίλεζε γηα ην ηη ελλνείηαη σο ζνβαξέο / ε θαη επαλεηιεκκέλεο παξαβάζεηο. 

ΑΠ: Αλαθνξά ηεο παξ. 2(γ) ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ.4070/2012. Απνθαζίδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο 

αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Άξζξν  10 παξ. 1 δ 

Η ιέμε «νξηζηηθά» αληηθαζίζηαηαη κε ηε ιέμε «ηειεζίδηθα». 

ΑΠ:Σν ζρόιην έγηλε δεθηό 

Άξζξν  10 παξ. 1 ε 

Γηαγξάθνληαη νη ιέμεηο  «ή επηζηξνθή ηεο αίηεζεο». 

ΑΠ:Σν ζρόιην έγηλε δεθηό 

Άξζξν  14 παξ. 2 

Να κε απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε ησλ ζπληδηνθηεηψλ.  

ΑΠ: Τπάξρεη αληίζηνηρε πξόβιεςε ζην θαλνληζκό κεηαβίβαζεο δηθαησκάησλ 

Άξζξν  15 παξ. 2 

Να δηαγξαθεί. Πξνβιέπεηαη ζην Νφκν 4070/2012 λα ππάξρεη δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο 

δηνίθεζεο φζνλ αθνξά ζην χςνο πξνζηίκνπ.    

ΑΠ: Έγηλε αιιαγή ηνπ θεηκέλνπ. Αλαθέξεηαη όηη πεξίπησζε θαθνπηζηίαο είλαη ηδηαίηεξα 

επηβαξπληηθή γηα ην ύςνο ηνπ πξνζηίκνπ. 

Άξζξν  18, Α παξ. 4 (δ) 

Να ηξνπνπνηεζεί ζε « δελ εθθξεκεί απάληεζε ηνπ αηηνχληα ζε δηθαηνινγεκέλν θαη εληφο ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο αίηεκα αξκνδίαο ππεξεζίαο». 

ΑΠ: Ο θάηνρνο ηε θαηαζθεπήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απαληάεη ζηα αηηήκαηα άιισλ 

ππεξεζηώλ. Η ΔΔΣΣ δελ κπνξεί λα θξίλεη ην εύινγν ησλ εξσηεκάησλ άιισλ ππεξεζηώλ. 

Άξζξν  18 παξ. 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; 

 ΑΠ: Η παξάγξαθνο αλαθέξεηαη ζηε γεληθή ππνρξέσζε λα είλαη πιήξεο ν θάθεινο κε όια ηα 

ζρεηηθά έγγξαθα. Δθόζνλ δεηεζνύλ επηπιένλ δηνξζώζεηο/δηεπθξηλίζεηο από ηηο αξκόδηεο 

αξρέο απηέο ζα ζπκπιεξώλνληαη από ηνλ πάξνρν κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 

Άξζξν  18 παξ. 5 β v 

Μεηά ηε ιέμε αξλεηηθή πξνζηίζεηαη «αηηηνινγεκέλε  θαη ηειεζίδηθε». 

ΑΠ: Απηό ηζρύεη κόλν ζηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ  
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Άξζξν 18, Β Παξ 2 

Γηα λα γίλεη απηφ, ππνηίζεηαη φηη φινη νη δεισζέληεο σο λνκίκσο ιεηηνπξγνχληεο Β, ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζην ΗΛΤΑ ήδε απφ ηελ έλαξμή ηνπ.  

ΑΠ:Γελ αθνξά απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ηνπ 18 

Άξζξν 18, Γ 

Λφγσ ηνπ απαηηνχκελνπ φγθνπ πιεξνθνξίαο, πξνηείλεηαη ήδε απφ ηελ έλαξμε ηνπ ΗΛΤΑ, 

λα δηεπθξηληζζεί ην «ε ΔΔΣΣ νξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ εγγξάθσλ».   

ΑΠ: Πξηλ ηελ έληαμε ηνπ ΗΛΤΑ ζα θαζνξηζηνύλ όιεο νη ιεπηνκέξεηεο ρξήζεο. 

Άξζξν  18 παξ. Γ 

Τπάξρεη πξαθηηθή δπζθνιία εθαξκνγήο ιφγσ ηνπ φγθνπ ησλ απαηηνχκελσλ εγγξάθσλ. Να 

γίλεη δηαγξαθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπ. 

ΑΠ: Αλαθέξεηαη ζηηο αηηήζεηο πνπ έγηλαλ θαηόπηλ ηελ έθδνζεο ηεο άδεηαο ηεο ΔΔΣΣ 

Άξζξν  19 

Να δηεπθξηληζζεί ν ιφγνο επηβνιήο ηνπ πεξηνξηζκνχ απηνχ. Η πξφβιεςε πνπ απαγνξεχεη ηελ 

χπαξμε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ηζηνχ δε ζπλάδεη κε ηηο ηνπνινγίεο θαη ηηο θαηαζθεπέο πνπ 

απαηηνχλ ην M/W πηάην ζε άιιε ζέζε. Δπίζεο ηη γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε αζηηθψλ 

ζπλεγθαηαζηάζεσλ θαη θαιπκκέλσλ θαηαζθεπψλ; 

ΑΠ: Έρεη γίλεη αιιαγή ηνπ θεηκέλνπ ώζηε λα επηηξέπνληαη πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο ηζηνί, ππό 

πξνϋπνζέζεηο. 

Άξζξν  20 παξ. 1 

Η δηαηχπσζε «αίηεζε γηα ππαγσγή ζε ΠΠΓ» λα αληηθαηαζηαζεί κε ην «δήισζε ππαγσγήο ζε 

ΠΠΓ». 

ΑΠ: ην ζρόιην έγηλε δεθηό. 

Άξζξν  20 παξ. 2 

Να γίλεη «καδί κε ηε δήισζε».  

Άξζξν  20 παξ. 2 

Να κελ ππάξρεη ππνρξέσζε βεβαίσζεο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία. Οη πεξηνρέο  natura 

απεηθνλίδνληαη ζε θξαηηθνχο ράξηεο. 

 ΑΠ: Σν ζρόιην έγηλε δεθηό 

Άξζξν  20 παξ. 3 
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χκθσλα κε ην λ. 4014/2011 Γελ ππάξρεη «αίηεζε» γηα ΠΠΓ αιιά «Γήισζε». 

 ΑΠ: Σν ζρόιην έγηλε δεθηό 

- Γελ απαηηείηαη κειέηε ξαδηνεθπνκπψλ αιιά «κειέηε ππνβάζξνπ». 

Άξζξν  20 παξ. 4 

χκθσλα κε ην λ. 4014/2011 Γελ ππάξρεη «αίηεζε» γηα ΠΠΓ αιιά «Γήισζε». 

 ΑΠ: Σν ζρόιην έγηλε δεθηό 

Παξάξηεκα Ι-Α, 4, δ 

Η ζπκπιήξσζε ηνπ Σ.Κ. λα αθνξά κφλν ΚΚ ζε πεξηνρέο Δληφο ρεδίνπ Πφιεο ή Δληφο 

Θεζκνζεηεκέλσλ Οηθηζκψλ  

 ΑΠ:Η ζπκπιήξσζε ηνπ Σ.Κ. αθνξά ηηο πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο έρεη νξηζηεί ΣΚ 

Παξάξηεκα Ι –Α, 6 

Να δηεπθξηληζηεί πσο απηφ ζα επηηπγράλεηαη κε έλα κφλν Σνπνγξαθηθφ Γηάγξακκα. 

Σαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηνχλ απνδεθηέο αλνρέο γηα δηαθνξέο ιφγσ αδπλακηψλ 

ησλ εθαξκνδφκελσλ (θπξίσο παιαηφηεξα) κεζφδσλ θαηαζθεπήο ή ηερληθψλ πξνβιεκάησλ 

θαηά ηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο   

ΑΠ:Ο κεραληθόο πνπ ζπληάζζεη ην ηνπνγξαθηθό νπζηαζηηθά ζα βεβαηώλεη όηη ε ζέζε ηεο 

θαηαζθεπήο, έηζη όπσο απηή ηξνπνπνηείηαη ηαπηίδεηαη κε ηελ ππό ηξνπνπνίεζε άδεηα (θαη ηα 

ζρέδηα πνπ ζπλνδεύνπλ απηή).   

Παξάξηεκα Ι – Α 6 

Να απαιεηθζεί ε απαίηεζε πεξί Τ/Γ γηα ηε κε κεηαθίλεζε (επαξθνχλ ηα ηνπνγξαθηθά). 

ΑΠ: Η Τ/Γ ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

Παξάξηεκα Ι-Β 

Παξάξηεκα Ι-Γ 

Να απαιεηθζεί αθνχ ε ΤΠΑ ζπκκεηέρεη ζην ΗΛΤΑ 

ΑΠ: Η αίηεζε ζα γίλεηαη κέζσ ηνπ ΗΛΤΑ 

Αληί ηεο θξάζεο «Αίηεζε πξνο ηελ ΔΔΣΣ….» λα ζεκεηψλεηαη «πκπιεξσκαηηθά πξνο ηελ 

Σππνπνηεκέλε Αίηεζε ππνβάιινληαη….» 

ΑΠ: Σν λόεκα ηεο ππάξρνπζαο δηαηύπσζεο είλαη ην ίδην. 

Παξάξηεκα Ι - Γ 

Να πξνζηεζεί ζην ηέινο «ή Γλσκάηεπζε». 
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ΑΠ:Καιύπηεηαη από ηηο γεληθόηεξεο πξνβιέςεηο γηα ηε δπλαηόηεηα ππνβνιήο ήδε 

ρνξεγεζείζαο έγθξηζεο. 

Παξάξηεκα Ι - Δ 

- χκθσλα κε ην λ. 4014/2011 Γελ ππάξρεη «αίηεζε» γηα ΠΠΓ αιιά «Γήισζε». 

ΑΠ: Σν ζρόιην έγηλε δεθηό. 

Γε δηεπθξηλίδεηαη πσο ζα πξνζδηνξίδνληαη ηα εξκάξηα εγθαηάζηαζεο κεραλεκάησλ. Γίδνληαη 

δηεπθξηλίζεηο κφλν γηα ηνπο νηθίζθνπο. 

ΑΠ: ηνλ λ. 2801/2000 γίλεηαη αλαθνξά κόλν ζε νηθίζθν. 

Παξάξηεκα ΙΙ - Α 

χκθσλα κε ην λ. 4014/2011 Γελ ππάξρεη «αίηεζε» γηα ΠΠΓ αιιά «Γήισζε». Παξάξηεκα ΙΙ 

– Γ – 1 (δ) 

ΑΠ: Σν ζρόιην έγηλε δεθηό. 

Να απαιεηθζεί θαζψο δελ έρεη λφεκα ε Τ/Γ αλά Β (έρνπλ ήδε δεηεζεί ζην ζχλνιφ ηνπο κε 

Τ/Γ, 2ε επηζηνιή ηεο ΔΔΣΣ γηα λνκίκσο ιεηηνπξγνχληεο). 

ΑΠ: Δθόζνλ έρεη ήδε ππνβιεζεί, δελ ζα απαηηείηαη λα ππνβιεζεί εθ λένπ. 

Παξάξηεκα ΙΙ – Γ – 1 (ζη) 

Να γίλεη : « ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ…. είρε ήδε… θαηαζθεπή θεξαίαο,  θαη είρε 

θνηλνπνηεζεί ε θαηαγγειία ζην πάξνρν είηε απφ ηελ ΔΔΣΣ είηε απφ αξκφδην θνξέα». 

ΑΠ:Μηα ηέηνηα δηόξζσζε δελ ζα ήηαλ ζύκθσλε κε ηελ παξ 7 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 4053/2012. 

Παξάξηεκα ΙΙ – Γ – 3 (γ) 

Αληί γηα παξάγξαθνο Β πξνθαλψο ελλνείηαη ε παξάγξαθνο Γ.  

ΑΠ: Σν ζρόιην έγηλε δεθηό. 

Παξάξηεκα ΙΙ – Γ – 1 (β) 

Να απαιεηθζεί ε αλάγθε πεξί ππνβνιήο Τ/Γ πνζφ κάιινλ δηφηη βξίζθεηαη εληφο αζηηθνχ 

ηζηνχ. 

ΑΠ:Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 4053/2012 αθνξά θαηαζθεπέο θεξαηώλ πνπ βξίζθνληαη 

εθηόο αζηηθνύ ηζηνύ  
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τόλια ποσ σποβλήθηκαν από ηην  «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. 
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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 ηειενπηηθήο επξπεθπνκπήο κε ζηφρν ηελ 

απινχζηεπζε θαη επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο, θαζφζνλ νη πξνδηαγξαθέο είλαη ήδε εθ ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο θαζνξηζκέλεο. 

1. Η έγθξηζε ξαδηνζπρλνηήησλ εθπνκπήο θαη ιήςεο είλαη δεδνκέλε, αθνχ θαζνξίδεηαη 

απφ ηελ ΚΤΑ 21161/2008 θαη ζπλεπψο δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή αίηεζεο γηα 

ρνξήγεζε ζπρλφηεηαο 

2. Η ζχκθσλε γλψκε ηεο ΤΠΑ είλαη δεδνκέλε ή ελ πάζε πεξηπηψζεη ζα έπξεπε λα 

εθδνζεί κία γεληθή έγθξηζε γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπρλφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ επίγεηα ςεθηαθή ηειενπηηθή επξπεθπνκπή δπλάκεη ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ. Η 

Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο γλσξίδεη εθ ηνπ λφκνπ ηηο ζέζεηο θαη ηνπο δηαχινπο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Υάξηε. Δθφζνλ μέξεη θαη ηελ αθξίβεηα ηνπ πάξθνπ (πρ 300κ απφ ηηο 

ζπληεηαγκέλεο), κπνξεί λα δψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ έγθξηζε – έζησ γηα θάπνηεο απφ 

απηέο – θαη λα ζέζεη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο – κφλν εθφζνλ είλαη ν ηζηφο πάλσ απφ 

30κ. 

3. Η ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα είλαη δεδνκέλε. Η δηαρείξηζε ππεξβάζεσλ ιφγσ 

πθηζηάκελσλ παξάλνκσλ εγθαηαζηάζεσλ αλήθεη ζηελ Πνιηηεία. Γεδνκέλνπ φηη 

κεηάβαζε ζηελ ςεθηαθή ηειεφξαζε ζεκαίλεη de facto κείσζε ηεο εθπεκπφκελεο Η/Μ 

αθηηλνβνιίαο ζα πξέπεη λα νξηζζεί δηαδηθαζία πνπ ζα γλσκνδνηεί ε ΔΔΑΔ ρσξίο 

θσιχκαηα απφ πθηζηάκελα κε αδεηνδνηεκέλα θεξαηνζπζηήκαηα.  Μειέηε ηνπ 

αηηνχληα θνξέα, πνπ απαηηείηαη λα πεξηιακβάλεη θαη θνξείο εθπνκπψλ άζρεηνπο κε 

ηνλ αηηνχληα πάξνρν δηθηχνπ ςεθηαθήο ηειενπηηθήο επξπεθπνκπήο, ήηνη γηα ην 

ζχλνιν ησλ εθπεκπφλησλ -λνκίκσο ή παξαλφκσο- ζηελ θξίζηκε πεξηνρή, θαη ε 

νπνία κάιηζηα νθείιεη λα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αηηνχληαη ππφ ηε κνξθή ππεπζχλνπ 
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δειψζεσο, φηη ηα απνηππνχκελα ζηνηρεία είλαη πιήξε θαη αιεζή, απνηειεί κεηάζεζε 

ηεο επζχλεο, ηνπ έξγνπ θαη επνπηείαο πνπ αλήθεη ζηελ Πνιηηεία θαη ηηο αξκφδηεο 

Αξρέο ηεο ζηηο πιάηεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ. Δίλαη επζχλε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ θαη 

ππεξεζηψλ λα ζπληάζζνπλ κειέηεο γηα εθάζηε επξχηεξε πεξηνρή θαη λα ειέγρνπλ 

ηπρφλ αλεπίηξεπηεο απνθιίζεηο, ππνρξενχκελεο λα ιακβάλνπλ ππφςε θαη λα 

απνδέρνληαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ θαηά λφκν έρνπλ ξπζκηζζεί σο επηηξεπηέο, 

αλεθηέο θαη ππνρξεσηηθέο γηα ηνπο παξφρνπο ζήκαηνο ςεθηαθήο ηειενπηηθήο 

επξπεθπνκπήο. 

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, 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. 

 

ΑΠ: Με ηνλ Καλνληζκό ηεο ΔΔΣΣ δελ κπνξνύλ λα ξπζκίδνληαη ζέκαηα αξκνδηόηεηαο ηεο ΤΠΑ, 

ηεο ΔΔΑΔ θαη γεληθόηεξα άιισλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ. Βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ε 

λόκηκε ρξήζε ζπρλνηήησλ γηα ηελ ςεθηαθή επξπεθπνκπή ηειενπηηθνύ ζήκαηνο δελ 

ζπλεπάγεηαη ηελ απαιιαγή από ηελ ππνρξέσζε ιήςεο ηεο ζύκθσλεο γλώκεο ηεο ΤΠΑ, ηεο 

ΔΔΑΔ ή άιισλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ 

θεξαηνζπζηεκάησλ  

 

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). 

 

ΑΠ: Έγηλε πξνζζήθε ζην θείκελν ηνπ Καλνληζκνχ ησλ αθφινπζσλ: 
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1. Η Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 21161/2008 «Γηακφξθσζε Υάξηε πρλνηήησλ γηα ηε 

κεηάβαζε ζηελ επίγεηα ςεθηαθή ηειενπηηθή επξπεθπνκπή» (ΦΔΚ Β΄ 1680/2008). 

 

2. Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 472/157/21-3-2008 «Καλνληζκφο Υνξήγεζεο Γηθαησκάησλ 

Υξήζεο Γηαχισλ ζηνπο Σειενπηηθνχο ηαζκνχο (Σ/) Δζληθήο Δκβέιεηαο νη νπνίνη 

θαηέρνπλ άδεηα ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 ηνπ λ. 

1866/1989 θαη ζηνπο Σ/ Πεξηθεξεηαθήο θαη Σνπηθήο Δκβέιεηαο πνπ πιεξνχλ ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 2644/1998 θαη ην πιαίζην ρξήζεο 

απηψλ θαη’ εθαξκνγή ηνπ λ. 3548/2007.» (ΦΔΚ 711/23-4-2008) 

 

 

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. 

 

ΑΠ: Η ΔΔΣΣ δελ κπνξεί κε ηνλ Καλνληζκό ηεο λα επηβάιιεη ζε άιινπο θνξείο ηελ έληαμή ηνπο 

ζην ΗΛΤΑ. Όπσο πξνβιέπεηαη ζηε παξ. 17 (Α) ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν.4070/2012 «Με 

απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ θαη ησλ θαηά πεξίπησζε 

ζπλαξκόδησλ Τπνπξγώλ, πνπ εθδίδεηαη εληόο έμη (6) κελώλ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

παξόληνο, ξπζκίδνληαη ζέκαηα δηαδηθαζηώλ θαη εθαξκνγήο ηνπ ΗΛΤΑ, σο θαη θάζε ζρεηηθό 

ζέκα.». 

 

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. 

ΑΠ: Λάζε ζηελ ηππνπνηεκέλε αίηεζε είλαη δπλαηόλ λα δηνξζώλνληαη πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο.  

 

   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.  

ΑΠ: Δθόζνλ ε αξκόδηα ππεξεζία δηαζέηεη πξόζβαζε ζην ΗΛΤΑ, δελ απαηηείηαη θάπνηα 

ελέξγεηα από ηνλ αηηνύληα. Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε αξκόδηα ππεξεζία δελ δηαζέηεη 
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πξόζβαζε ζην ΗΛΤΑ, αθνινπζείηαη δηαδηθαζία αληίζηνηρε κε απηή πνπ πξνβιέπεηαη θαη γηα 

ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ.  

 

   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. 

ΑΠ: Γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ δηαζέηνπλ πξόζβαζε ζην ΗΛΤΑ πξνβιέπεηαη επηζηξνθή κέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο. 

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». 

ΑΠ: Ο αηηώλ δίλαηαη λα επηζπλάπηεη ηηο ελ ιόγσ θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, αλ θαη αξθεί ε απιή 

αλαθνξά ηνπο. Η ΔΔΣΣ δελ κπνξεί λα νξίζεη ζε Καλνληζκό ηεο ην ηη αθξηβώο ζα ιακβάλεηαη 

ππόςε από ηελ θάζε αξκόδηα ππεξεζία.  

  

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. 

ΑΠ: Η ζπγθεθξηκέλε πξόβιεςε βαζίδεηαη ζηελ πεξ. ζη. ηνπ εδ. Α ηεο παξ 17 ηνπ άξζξνπ 30 

ηνπ λ. 4053/2012.  

 

γ. ην άξζξν 5 παξ. 4: Ο φξνο «αζπκθσλίεο» είλαη αφξηζηνο. Να επηζεκαλζνχλ 

εηδηθφηεξα ηα εμήο σο πξνο ηελ αθξίβεηα ζέζεο ζην ράξηε ζπρλνηήησλ, αθξίβεηα 

ηνπνγξαθηθνχ ππνκλήκαηνο θαη ππεξεζίεο: 

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 
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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: 

«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)». 

ΑΠ:Η αθξίβεηα πξνζδηνξηζκνύ ηεο ζέζεο ησλ θέληξσλ εθπνκπήο εκπίπηεη ζην πεδίν 

αξκνδηνηήησλ ηνπ Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη 

Γηθηύσλ, ελώ ε αθξίβεηα πξνζδηνξηζκνύ ηεο ζέζεο ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο ζηηο απαηηνύκελεο 

κειέηεο εκπίπηεη ζην πεδίν αξκνδηνηήησλ ηεο θάζε ππεξεζίαο.  

 

 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. 

ΑΠ: Ιζρύνπλ νη πξνζεζκίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε Γηνηθεηηθή Γηθνλνκία.  

 

 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. 

ΑΠ: Η πξόβιεςε αθνξά κόλν ηελ πεξίπησζε θαθόπηζηεο θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο..  
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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. 

ΑΠ:Γελ απαηηείηαη εθ λένπ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο κέξνπο ή ηνπ 

ζπλόινπ ηεο θαηαζθεπήο..  

 

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. 

ΑΠ: Ο Καλνληζκόο ηεο ΔΔΣΣ δελ κπνξεί λα νξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο ππό ηηο νπνίεο δύλαηαη λα 

άξεη ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο αξκόδηα ππεξεζία….  

 

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

ΑΠ: ηελ ελ ιόγσ παξάγξαθν αλαθέξεηαη «έρνπλ ρνξεγεζεί ηα απαξαίηεηα …», νπόηε 

ελλνείηαη ην «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.  

ΑΠ: Η αλαθνξά ηεο ππεύζπλεο δήισζεο δελ απνθιείεη ηελ ελζσκάησζή ηεο ζηελ αίηεζε, ελώ 

ε απόδεημε ηνπ δηνηθεηηθνύ ηέινπο είλαη απαξαίηεηε ζηηο πεξηπηώζεηο θαηόρσλ πνπ 

θαηαζέηνπλ ζπλνιηθά πνζά ηειώλ πνπ αθνξνύλ ζε πεξηζζόηεξεο από κία θαηαζθεπέο 

θεξαηώλ.  

 

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 
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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». 

ΑΠ: Έγηλε ηξνπνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπ Καλνληζκνύ. 

 

τόλια ποσ σποβλήθηκαν από ηην ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΧΗ ΙΓΙΟΚΣΗΣΧΝ 

ΡΑΓΙΟΦΧΝΙΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ 

 

1. Οζνλ αθνξά ζηελ αδεηνδφηεζε θεξαηψλ ξαδηνθσληθψλ ή ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ, νη νπνίεο 

σο γλσζηφλ ηνπνζεηνχληαη ζε πξνζδηνξηζκέλεο ηνπνζεζίεο (πάξθα θεξαηψλ) κε 

θαζνξηζκέλα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απφ ηνπο εθάζηνηε ράξηεο ζπρλνηήησλ, ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ξαδηνηειενπηηθψλ θεξαηψλ αθνξνχλ ηελ ηζρχ, δηάγξακκα αθηηλνβνιίαο 

θαη ζπρλφηεηα εθπνκπήο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ είλαη απηνλφεην φηη θαηά ηε ζχληαμε ηνπ ράξηε ζπρλνηήησλ απφ ην 

Τπνπξγείν Τπνδνκψλ θαη Γηθηχσλ θαη απφ ηελ ΔΔΣΣ, ε νπνία ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 

γλσκνδνηεί γηα ηνπο ράξηεο ζπρλνηήησλ, ζα πξέπεη λα έρνπλ ιεθζεί ππφςε απφ ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο θνξείο, νη πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα «εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο 

ησλ ζηαζκψλ επνπηείαο ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο θάζκαηνο 

ξαδηνζπρλνηήησλ απφ επηδήκηεο παξελνριήζεηο» (ΦΔΚ1262/Β/26-9-2002) 

 

Θεσξνχκε ινηπφλ φηη ε παξ. Β3 ηνπ παξαξηήκαηνο Ι ηνπ ππφ δηαβνχιεπζε θαλνληζκνχ, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία απαηηείηαη μελέηη προζηαζίας ηων ζηαθμών ηοσ ΔΓΔΦΡ ζα 

πξέπεη λα παξαιεηθζεί, δηφηη ζε αληίζεηε πεξίπησζε ε κειέηε ζα έρεη σο ζθνπφ ηε δηφξζσζε 

ησλ ήδε εθπνλεκέλσλ ΦΔΚ – ραξηψλ ζπρλνηήησλ επί ησλ νπνίσλ γλσκνδνηεί θαη ε ΔΔΣΣ. 

 

ΑΠ: ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ νη νξηδόκελεο πξνϋπνζέζεηο ζηελ Απόθαζε ΔΔΣΣ 

262/107/9-9-2002 «Δηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο ησλ ζηαζκώλ επνπηείαο ηνπ Δζληθνύ 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Δπνπηείαο Φάζκαηνο Ραδηνζπρλνηήησλ από επηδήκηεο 

παξελνριήζεηο» (ΦΔΚ 1262/Β/26-9-2002), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, απαηηείηαη κειέηε 

πξνζηαζίαο ησλ ζηαζκώλ ηνπ ΔΓΔΦΡ.  

 

2. ρεηηθά κε ηελ παξάγξαθν Γ ηνπ παξαξηήκαηνο Ι πνπ αθνξά ζηε κειέηε ξαδηνεθπνκπψλ 

θαη ηελ έθδνζε ζεηηθήο γλσκάηεπζεο ηεο ΔΔΑΔ, έρεη παξαηεξεζεί ζην παξειζφλ ζηηο 
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λνκηκνπνηήζεη θεξαηψλ ξαδηνηειενπηηθψλ ζηαζκψλ ζε πάξθα θεξαηψλ κε βάζε ηνλ 

πξνεγνχκελν θαλνληζκφ, πνπ επίζεο πξνέβιεπε ηελ ίδηα δηαδηθαζηα κειέηεο θαη 

γλσκάηεπζεο ηεο ΔΔΑΔ, φηη ζε φζα θέληξα εθπνκπήο παξαηεξνχληαη πεξηνρέο κε ππέξβαζε 

ησλ νξίσλ αζθαινχο έθζεζεο, δπζρεξαίλεηαη ε εγθαηάζηαζε λέσλ θεξαηψλ, ρσξίο λα 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηφξζσζεο ζθαικάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε θαη ηηο 

κεηξήζεηο, θαη νθείινληαη ζηελ εγθαηάζηαζε πξνγελέζηεξσλ θεξαηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα 

θεξαηψλ πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε πνιχ ρακειφ πςφκεηξν απφ ην έδαθνο. Σν αδηέμνδν 

απηφ έρεη επίπησζε θαη ζηε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηελ παξ. Δ ηνπ 

παξαξηήκαηνο Ι. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, πξνηείλνπκε λα πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ ε δπλαηφηεηα ηεο 

ΔΔΣΣ λα έρεη παξεκβαηηθφ ξφιν ζηηο πεξηπηψζεηο ππεξβάζεσλ ησλ νξίσλ αζθαινχο 

έθζεζεο, φηαλ απηέο πξνζδηνξίδνληαη είηε απφ ηνλ κειεηεηή ηεο κειέηεο ξαδηνεθπνκπψλ είηε 

απφ ηηο κεηξήζεηο ηεο ΔΔΑΔ, δεδνκέλνπ φηη ε ΔΔΑΔ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ κέηξεζε ηνπ 

αζξνηζηηθνχ απνηειέζκαηνο εληάζεσο πεδίνπ. Η ηαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη ζήκεξα ζε απηέο 

ηηο πεξηπηψζεηο είλαη κηα γεληθή νδεγία ηεο ΔΔΣΣ πξνο φινπο ηνπ ξαδηνηειενπηηθνχο 

ζηαζκνχο εγθαηεζηεκέλνπο ζην πάξθν λα κεηψζνπλ ηζρχ, νη νπνίνη λαη κελ ζπκκεηέρνπλ 

αζξνηζηηθά ζην κέγεζνο ησλ ξαδηνεθπνκπψλ ρσξίο φκσο λα ζπκβάιινπλ εμ ίζνπ ζε απηφ. Η 

ΔΔΣΣ ζα πξέπεη λα εμεηδηθεχεη ηηο παξαηεξήζεηο πξνο ηνπο ππεχζπλνπο δεκηνπξγίαο ηεο 

ππέξβαζεο, πνπ κπνξεί λα είλαη αθφκε θαη έλαο ξαδηνθσληθφο ή ηειενπηηθφο ζηαζκφο θαη 

ζπλήζσο νθείιεηαη ζε ηνπνζέηεζε θεξηανζπζηεκάησλ ζε πνιχ ρακειφ χςνο απφ ην έδαθνο. 

Χο παξάδεηγκα αλαθέξνπκε ηηο πεξηπηψζεηο ησλ θέληξσλ εθπνκπήο Τκεηηνχ θαη 

Παληνθξάηνξα Κέξθπξαο. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιεθζεί ε πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία παξέκβαζεο ηεο ΔΔΣΣ, 

ππάξρεη πηζαλφηεηα λα κπινθάξεη ε δηαδηθαζία κεηάβαζεο ζηελ επίγεηα ςεθηαθή ηειεφξαζε 

ή ε πξνζπάζεηα λνκηκνπνηήζεηο θεξαηψλ ξαδηνηειενπηηθψλ ζηαζκψλ πνπ πξνβιέπεηαη γηα 

ηνπο επφκελνπο κήλεο απφ ηνλ λ.4053/2012. 

 

ΑΠ: Αξκόδηνο θνξέαο όζνλ αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ νξίσλ αζθαινύο έθζεζεο ηνπ θνηλνύ ζε 

ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία είλαη ε ΔΔΑΔ, ε νπνία θαη δηελεξγεί επηηόπηνπο ειέγρνπο θαη θάλεη 

κεηξήζεηο πνπ αθνξνύλ ηηο εθπνκπέο ησλ θαηαζθεπώλ θεξαηώλ. 

 

3. ε φηη αθνξά ζηε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ παξ. Δ παξάξηεκα Ι, ζα πξέπεη λα 

είλαη ππνρξεσηηθή ε πξφζβαζε ζηηο πθηζηάκελεο πεξηβαιινληηθέο κειέηεο ησλ θέληξσλ 

εθπνκπήο ησλ ξαδηνηειενπηηθψλ ζηαζκψλ, κέζσ ηνπ (ΗΛΤΑ), γηα πξνζδηνξηζκφ 

παξαιήςεσλ ή ιαζψλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ αλεθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν, αιιά θαη γηα ιφγνπο επηζηεκνληθήο αμηνπηζηίαο, δεδνκέλνπ φηη ν λνκνζέηεο δελ 

θξφληηζε λα ππάξρεη κία κφλν κειέηε γηα φιν ην πάξθν θεξαηψλ, αθνχ φπσο πξναλαθέξζεθε 

νη ράξηεο ζπρλνηήησλ πξνζδηνξίδνπλ κε αθξίβεηα ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά εθπνκπήο, ησλ 

ξαδηνηειενπηηθψλ ζηαζκψλ ρξεζηψλ ηνπ πάξθνπ. 
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ΑΠ: ηελ παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 4070/2012 πξνβιέπεηαη ε δεκνζηνπνίεζε ηνπ 

νινθιεξσκέλνπ θαθέινπ γηα ηηο αδεηνδνηνύκελεο θαηαζθεπέο θεξαηώλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 

πκκεηέρνληεο ζηε Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε 

A/A Δηαηξεία / Φνξέαο 

1 Έλσζε Δηαηξεηψλ Κηλεηήο Σειεθσλίαο (EΔKT) 

2 Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο Α.Δ.  (εκπηζηεπηηθά ζρφιηα) 

3 «DIGEA - ΦΗΦΙΑΚΟ ΠΑΡΟΥΟ Α.Δ.» 

4 ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΧΗ ΙΓΙΟΚΣΗΣΧΝ ΡΑΓΙΟΦΧΝΙΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ (ΠΔΙΡΑ) 

5 Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (EEAE) 

 


