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Πξόινγνο 

Σν παξφλ Κείκελν Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο έρεη πξνεηνηκαζηεί απφ ηελ Δζληθή 

Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ) ζχκθσλα κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο 

εθ ηνπ Ν. 4070/2012 θαη αθνξά ζηελ έθδνζε λένπ Καλνληζκνχ Αδεηψλ Καηαζθεπψλ 

Κεξαηψλ ζηελ Ξεξά. 

Οη ελδηαθεξφκελνη παξαθαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηα ζρφιηά ηνπο θάλνληαο ζαθή 

αλαθνξά ζηα άξζξα ή παξαγξάθνπο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Καλνληζκνχ. 

Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ επσλχκσο, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε έληππε θαη 

ζε ειεθηξνληθή κνξθή φρη αξγφηεξα απφ ηε 6
ε
 Ηνπιίνπ 2012 θαη ψξα 13:00 µµ. Σπρφλ 

αλψλπκεο απαληήζεηο δε ζα ιεθζνχλ ππφςε. Οη απαληήζεηο ζα δεκνζηεπζνχλ απηνχζηεο 

ελ φισ ή ελ κέξεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηνπ αλσηέξσ Καλνληζκνχ 

Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 11 πεξί 

ηήξεζεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ηνπ ελ ιφγσ Καλνληζκνχ. ε πεξίπησζε πνπ νη απαληήζεηο 

πεξηέρνπλ εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε εηδηθφ Παξάξηεκα, 

πξνθεηκέλνπ λα κε δεκνζηεπζνχλ.  

Οη απαληήζεηο πξέπεη λα θέξνπλ ηελ έλδεημε:  

“«Δημόζια Διαβούλεσζη επί ηοσ ζτεδίοσ «Κανονιζµός Αδειών Καηαζκεσών Κεραιών ζηην 

Ξηρά.»”  

Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε:  

ΕΕΤΤ  

Λ. Κηθιζίας 60,  

15125 Μαρούζι  

Αηηική  

Διεύθσνζη Ηλεκηρονικού Τατσδρομείοσ : keraies@eett.gr 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο είλαη δπλαηφ λα παξέρνληαη απφ ηελ 

ΔΔΣΣ δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, νη νπνίεο πξέπεη 

λα ππνβάιινληαη επψλπκα, µφλν µέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεχζπλζε: 

keraies@eett.gr. 
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ΥΕΔΙΟ 
 

Καλνληζµόο Αδεηώλ Καηαζθεπώλ Κεξαηώλ ζηελ Ξεξά, 

 

Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνµείσλ ΕΕΣΣ 

 

Έρνληαο ππόςε :  

 

α. ην Ν.4070/2012 «Ρπζκίζεηο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, Μεηαθνξψλ, 

Γεκνζίσλ έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 82/Α΄/10.4.2012) θαη ηδίσο ην 

άξζξν 1, ην άξζξν 12, παξάγξ. ια΄ θαη ην άξζξν 30 απηνχ, 

 

β. ην Ν.4053/2012 «Ρχζκηζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο, ζεκάησλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 44/Α΄/7.3.2012), θαη 

ηδίσο ηα άξζξα 29 θαη 31 απηνχ, 

 

γ. ην Ν.2801/2000 «Ρπζµίζεηο Θεµάησλ Αξµνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 46/Α΄/2000), φπσο 

ηζρχεη, θαη ηδίσο ην άξζξν 1, παξάγξ. 2, εδάθην δ΄ απηνχ,  

 

δ. ην Πξνεδξηθφ ∆ηάηαγµα αξηζκ. 44/2002 «Ραδηνεμνπιηζµφο θαη 

ηειεπηθνηλσληαθφο ηεξµαηηθφο εμνπιηζµφο θαη  αµνηβαία αλαγλψξηζε ηεο 

ζπµµφξθσζεο ησλ εμνπιηζµψλ απηψλ. Πξνζαξµνγή ηεο ειιεληθήο 

λνµνζεζίαο ζηελ νδεγία 99/5/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πµβνπιίνπ ηεο 9 Μαξηίνπ 1999» (ΦΔΚ 44/Α΄/7.2.2002),  

 

ε.   ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 53571/3839/2000 «Μέηξα Πξνθχιαμεο 

ηνπ Κνηλνχ απφ ηε Λεηηνπξγία Κεξαηψλ Δγθαηεζηεµέλσλ ζηελ Ξεξά» (ΦΔΚ 

1105/B΄/2000),  

 

ζη. ηελ ππνπξγηθή απφθαζε αξηζ. Γ3/Γ/35694/6190/2000 «Πξνζηαζία ησλ 

Αεξνπνξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ απφ ηνλ θίλδπλν ηεο αλάπηπμεο θαηαζθεπψλ- 

εκπνδίσλ γχξσ απφ απηέο θαζψο θαη ηεο Αεξνπινΐαο εθ ησλ ππεξπςειψλ 

αλά ηε ρψξα θαηαζθεπψλ» (ΦΔΚ 1133/ Β΄/11.9.2000), φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηελ απφθαζε ΤΜΔ/ΤΠΑ/Γ3/Γ/3271/781/27.1.2009 (ΦΔΚ191/Β΄/5.2. 

2009),  

 

δ. ηελ ππ’ αξηζ. ΑΠ. 390/1/13-6-2006 Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ: «Καλνληζµφο 

Υνξήγεζεο ∆ηθαησµάησλ Υξήζεο µεµνλσµέλσλ Ραδηνζπρλνηήησλ ή δσλψλ 

Ραδηνζπρλνηήησλ ππφ θαζεζηψο Γεληθήο Άδεηαο γηα Παξνρή ∆ηθηχσλ θαη 

Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.» (ΦΔΚ 

750/Β΄/21-6-2006), φπσο ηζρχεη, 
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ε. ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 38200/1136/    «Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο 

εξαζηηερληθψλ ζηαζκψλ αζπξκάηνπ» (ΦΔΚ 1969/B΄/2011), 

 

ζ. ην Ν.4014/2011 «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, 

ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ 

θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο» (ΦΔΚ 

209/Α΄/21-4-2011), 

 

η. ηελ ΚΤΑ Aξηζκ. 198015/ΔΤΠΔ−ΤΠΔΚΑ «Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο 

Γεζκεχζεηο (Π.Π.Γ.) γηα ηαζκνχο Βάζεο Κηλεηήο Σειεθσλίαο (Οκάδα 

12/α.α 6 Β)» (ΦΔΚ 1510/Β΄/4-5-2012), 

 

θ. ην γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο Απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε 

εηο βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζµνχ νχηε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

ΔΔΣΣ  

 

  

 

Απνθαζίδεη : 

 

Δθδίδεη, ηνλ Καλνληζµφ Αδεηψλ Καηαζθεπψλ Κεξαηψλ ζηελ Ξεξά, νη δηαηάμεηο ηνπ 

νπνίνπ έρνπλ σο αθνινχζσο :  

 

 

 

Άξζξν 1 

Πεδίν Εθαξµνγήο 

 

1. ηνλ παξφληα Καλνληζκφ εκπίπηνπλ νη θαηαζθεπέο θεξαηψλ γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη 

άδεηα ζχκθσλα κε ην ζηνηρείν Α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.2801/2000 (Α΄ 46), 

ε ρνξήγεζή ηεο νπνίαο εκπίπηεη ζην πεδίν αξκνδηνηήησλ ηεο ΔΔΣΣ ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην Ν. 4070/2012 θαη εηδηθφηεξα ζην άξζξν 12 πεξίπησζε ια΄ θαη ζην 

άξζξν 1 απηνχ.  

 

2. ηνλ παξφληα Καλνληζµφ δελ εµπίπηνπλ νη θαηαζθεπέο θεξαηψλ πνπ ππφθεηληαη ζε 

εηδηθή δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο βάζεη ξπζκίζεσλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ζχκθσλα κε 

ην Ν. 4070/2012, ή βάζεη ξπζκίζεσλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ζχκθσλα κε ην Ν. 

3431/2006 θαη παξακέλνπλ ζε ηζρχ, θαζψο θαη νη θαηαζθεπέο θεξαηψλ πνπ 

εμαηξνχληαη αδεηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ην Ν.2801/2000 ή βάζεη ξπζκίζεσλ πνπ 

έρνπλ ζεζπηζηεί ζχκθσλα κε ην Ν. 4070/2012, ή βάζεη ξπζκίζεσλ πνπ έρνπλ 

ζεζπηζηεί ζχκθσλα κε ην Ν. 3431/2006 θαη παξακέλνπλ ζε ηζρχ.  
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Άξζξν 2 

Οξηζµνί 

 

1. ηαζµφο: Έλαο ή πεξηζζφηεξνη πνµπνί ή δέθηεο ή ζπλδπαζµφο πνµπψλ θαη δεθηψλ 

µεηά ησλ πξφζζεησλ ζπζθεπψλ, πνπ είλαη αλαγθαίνη ζε νξηζµέλε ζέζε γηα ηε 

δηεμαγσγή (δηελέξγεηα) ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο ξαδηνεπηθνηλσλίαο ή γηα ηελ 

ππεξεζία ξαδηναζηξνλνκίαο.  

 

2. Καηαζθεπή Κεξαίαο: Σν ζχζηεµα ησλ Κεξαηψλ εθπνµπήο θαη ιήςεο ξαδηνζεµάησλ 

µεηά ησλ θαηαζθεπψλ ζηήξημήο ηνπο, εμαξηεµάησλ θαη παξειθνµέλσλ. Σν παζεηηθφ 

θάηνπηξν αλάθιαζεο ξαδηνζεµάησλ ζεσξείηαη επίζεο σο Καηαζθεπή Κεξαίαο. ην 

χςνο ηεο Καηαζθεπήο Κεξαίαο πεξηιαµβάλεηαη θαη ν θσηηζµφο αζθαιείαο ή/θαη ην 

αιεμηθέξαπλν.  

Οη λσηεπίλσηεο (back to back) δηαηάμεηο πεξηιακβάλνληαη ζηα παζεηηθά θάηνπηξα.    

 

3. πλεγθαηάζηαζε (Απφ Κνηλνχ Υξήζε Καηαζθεπήο Κεξαίαο): Ζ παξνρή επί 

πθηζηάκελεο ή λέαο θαηαζθεπήο θεξαίαο ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ ή θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηαζκψλ κεηά ησλ αληηζηνίρσλ 

θεξαηνζπζηεκάησλ πνπ αλήθνπλ ζε δχν ή πεξηζζφηεξνπο παξφρνπο. 

 

4. Πηζηνπνηεηηθφ Πιεξφηεηαο: Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη κε απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ  

ζχκθσλα κε  ηα αλαθεξφκελα ζηε παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν.4070/2012. 

 

5. Μεηαθεξφκελνο ζηαζκφο ξαδηνεπηθνηλσλίαο: ηαζκφο ξαδηνεπηθνηλσλίαο πνπ εθηειεί 

ππεξεζία ξαδηνεπηθνηλσλίαο απφ κε θαζνξηζκέλε εθ ησλ πξνηέξσλ ζέζε, ε νπνία 

φκσο παξακέλεη ζηαζεξή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αληαπφθξηζεο.  

 

6. χζηεκα Ζιεθηξνληθήο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ (ΖΛΤΑ): Λνγηζκηθφ δηαδηθηπαθήο 

πξφζβαζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρνξήγεζε 

αδεηψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ θαηαζθεπψλ θεξαηψλ ζηε μεξά, 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν.4070/2012 (ΦΔΚ 82/Α΄/2012).  

 

7. Ηζηφο θαηαζθεπήο θεξαίαο: Γνκηθή θαηαζθεπή επί ηεο νπνίαο ηνπνζεηνχληαη νη 

θεξαίεο θαη ε νπνία έρεη ζρεδηαζηεί θαη πξννξίδεηαη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ θεξαηψλ 

εθπνκπήο θαη ιήςεο ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο. Ο ηζηφο δελ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ζηεξίμνπλ ηηο θεξαίεο ζε απηφλ. 

 

Δθηφο ησλ αλσηέξσ ηζρχνπλ νη νξηζµνί ηνπ Ν.4070/2012. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο 

απφ ηνπο φξνπο πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζµφ δελ αλαθέξεηαη ζηνλ ελ 

ιφγσ Νφµν, ε αληίζηνηρε ιέμε ή θξάζε εξµελεχεηαη ζχµθσλα µε  ηα φζα νξίδνληαη ζην 

Ν.2801/2000 θαη αλ δελ ππάξρεη εθεί ζχµθσλα µε ηα φζα νξίδνληαη ζην Ν.1843/1989 

θαη αλ δελ ππάξρεη εθεί ζχµθσλα µε ηα φζα νξίδνληαη ζην δεπηεξνγελέο δίθαην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη αλ δελ ππάξρεη εθεί ζχµθσλα µε ηα φζα νξίδνληαη ζην ∆ηεζλή 

Καλνληζµφ Ραδηνεπηθνηλσληψλ. 
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Άξζξν 3 

Γεληθέο Δηαηάμεηο 

 

1. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία θάζε θαηαζθεπήο θεξαίαο πνπ εκπίπηεη ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο απαηηείηαη ε έθδνζε Άδεηαο απφ ηελ ΔΔΣΣ, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ θαηαζθεπψλ θεξαηψλ κεηαθεξφκελσλ ζηαζκψλ γηα ηνπο νπνίνπο 

ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ Β. ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο. Πξηλ ηελ έθδνζε ηεο 

Άδεηαο επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο κφλν 

θαηφπηλ ρνξήγεζεο Πηζηνπνηεηηθνχ Πιεξφηεηαο απφ ηελ ΔΔΣΣ. 

 

2. Ο θάηνρνο ηεο Άδεηαο ή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Πιεξφηεηαο έρεη δηθαίσκα λα 

πξνδηαγξάςεη ζηελ αίηεζή ηνπ ηνλ κέγηζην αξηζκφ ησλ θεξαηψλ εθπνκπήο θαη ιήςεο 

πνπ είλαη δπλαηφλ λα θέξεη ε θαηαζθεπή θεξαίαο, ψζηε λα πεξηγξάςεη ηπρφλ 

κειινληηθέο επεθηάζεηο ηεο θαηαζθεπήο γηα θεξαίεο ζηαζκψλ ξαδηνεπηθνηλσλίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ξαδηνζπρλφηεηεο κε επξχ γεσγξαθηθφ πεξηνξηζκφ πνπ έρνπλ 

ρνξεγεζεί ζηνλ θάηνρν ηεο θαηαζθεπήο, θαζψο θαη γηα θεξαίεο πνπ αθνξνχλ 

κηθξνθπκαηηθέο δεχμεηο ζεκείν πξνο ζεκείν. ε θάζε πεξίπησζε, γηα θάζε θεξαία 

πνπ εγθαζίζηαηαη επί ηεο θαηαζθεπήο απαηηείηαη ε λφκηκε θαη ζχκθσλε κε ηε 

ζρεηηθή κειέηε ξαδηνεθπνκπψλ, ρξήζε φισλ ησλ ξαδηνζπρλνηήησλ ηεο θεξαίαο. 

 

 

3. Γηα θάζε θαηαζθεπή θεξαίαο νξίδεηαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη αξκφδηνη κεραληθνί σο 

ηερληθνί ππεχζπλνη γηα θάζε ζέµα αξηηφηεηαο ηεο θαηαζθεπήο ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο 

ηεο δνκηθήο θαηαζθεπήο θαη ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο εγθαηάζηαζεο 

ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π∆ 44/2002. Ο αξµφδηνο µεραληθφο πνπ νξίδεηαη σο 

ηερληθφο ππεχζπλνο ππνγξάθεη ηελ αίηεζε πνπ θαηαηίζεηαη ζην πιαίζην ηεο 

αδεηνδφηεζεο ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο. Οη ππνγξάθνληεο ηηο κειέηεο ζα πξέπεη λα 

έρνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα θαη θέξνπλ ηελ επζχλε γηα ην πεξηερφκελν ησλ 

κειεηψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

4. Ο αηηψλ κε δήισζή ηνπ θαζίζηαηαη ππεχζπλνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.1599/1986, λα δηαζθαιίδεη κε αηνκηθή ηνπ επζχλε φηη ηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιεη 

ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ή/θαη ην ΖΛΤΑ ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή είλαη 

αιεζή, αθξηβή θαη ζπλεπή.  

 

5. Ζ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη κειεηψλ πξνο ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ παξνρή ζχκθσλεο γλψκεο, άδεηαο ή έγθξηζεο γίλεηαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν κέζσ ηνπ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθήο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ 

(ΖΛΤΑ), εθφζνλ απηέο δηαζέηνπλ πξφζβαζε ζην ΖΛΤΑ. ρεηηθή αλαθνίλσζε 

ηεο ΔΔΣΣ νξίδεη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ππνρξεσηηθήο ή/ θαη απνθιεηζηηθήο 

ρξήζεο ηνπ ΖΛΤΑ. Δθφζνλ ηα έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη ζην ΖΛΤΑ δελ 

θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ν πάξνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξεί θάθειν 

κε ηα πξσηφηππα έληππα γηα θάζε θαηαζθεπή θεξαίαο θαη λα ηα δηαζέηεη άκεζα γηα 

θάζε έιεγρν απφ ηηο αξκφδηεο Γεκφζηεο Αξρέο.  
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Άξζξν 4 

Αξρέο Λεηηνπξγίαο ΗΛΤΑ 

 

1. Σν ΖΛΤΑ ραξαθηεξίδεηαη σο ειεθηξνληθή ππεξεζία ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα επηπέδνπ 

εκπηζηνζχλεο 2 θαη επηπέδνπ απζεληηθνπνίεζεο 1 ζχκθσλα κε ην Πιαίζην Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ νξίδεηαη ζηελ ΤΑ Αξηζ. 

ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989 «Κχξσζε Πιαηζίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο.» (ΦΔΚ 1301/Β΄/12-04-2012). Γηα ηελ απζεληηθνπνίεζε ησλ 

ρξεζηψλ ζην ΖΛΤΑ ρξεζηκνπνηνχληαη αλαγλσξηζηηθά θαη ζπλζεκαηηθά.  

 

2. Οη αηηνχληεο θαη νη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα εγγξάθνληαη ζην ΖΛΤΑ θαηφπηλ 

αίηεζήο ηνπο πξνο ηελ ΔΔΣΣ. Με ηελ αίηεζή ηνπο νη αηηνχληεο θαη νη θνξείο ηνπ 

δεκνζίνπ απνδέρνληαη θαη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ ΖΛΤΑ. 

 

3. Οη ηειηθνί ρξήζηεο ηνπ ΖΛΤΑ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνη ησλ Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ Ηδησηηθνχ θαη Γεκνζίνπ Γηθαίνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 

ππνβνιήο θαη εμέηαζεο κίαο αίηεζεο. Σα Ννκηθά Πξφζσπα έρνπλ ηελ ηειηθή επζχλε 

έλαληη ηεο ΔΔΣΣ γηα ηε ρξήζε ηνπ ΖΛΤΑ. 

 

4. Γηα ηελ εγγξαθή ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ (θπζηθψλ πξνζψπσλ) ππνβάιιεηαη ζρεηηθή 

αίηεζε πξνο ηελ ΔΔΣΣ. Ζ αίηεζε ζπλππνγξάθεηαη απφ ην Νφκηκν Δθπξφζσπν ηνπ 

Ννκηθνχ Πξνζψπνπ θαη απφ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε. ηελ αίηεζε αλαγξάθεηαη ζαθψο ε 

παξνρή ηεο εμνπζηνδφηεζεο πξνο ηνλ ηειηθφ ρξήζηε γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ 

Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. Ζ αίηεζε ζπλνδεχεηαη απφ θσηνηππία ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο 

ή δηαβαηεξίνπ. Ζ έθδνζε δηαπηζηεπηεξίσλ (αλαγλσξηζηηθφ ρξήζηε θαη αξρηθφ 

ζπλζεκαηηθφ) γίλεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ θαη γλσζηνπνηείηαη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Σν αλαγλσξηζηηθφ (username) θαη ην ζπλζεκαηηθφ 

(password) εθδίδνληαη γηα ηνλ ηειηθφ ρξήζηε θαη είλαη απνιχησο πξνζσπηθά. Ζ 

ηήξεζε ηνπ ζπλζεκαηηθνχ απνηειεί επζχλε ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε. 

 

5. Ζ απελεξγνπνίεζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ θάπνηνπ ηειηθνχ ρξήζηε γίλεηαη κέζσ 

ζρεηηθήο αίηεζεο ππνγεγξακκέλε απφ ην Νφκηκν Δθπξφζσπν ηνπ θνξέα πξνο ηελ 

ΔΔΣΣ. 

 

6. Καηά ηε ρξήζε ηνπ ΖΛΤΑ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επηζχλαςεο εγγξάθσλ ηα νπνία 

ζπκπιεξψλνπλ ηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν ηεο αίηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ 

ηερληθψλ πεξηνξηζκψλ γηα ηελ απνζήθεπζε ή θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο 

απφ ην ΖΛΤΑ . Σα επηζπλαπηφκελα έγγξαθα κπνξεί λα είλαη: 

 

α) αξσκέλα ειεθηξνληθά αληίγξαθα πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ, 

 

β) ειεθηξνληθά έγγξαθα κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ησλ νπνίσλ ε 

εγθπξφηεηα απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3979/2011 φπσο απηφο ηζρχεη θαη 
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γ) ειεθηξνληθά έγγξαθα ρσξίο ειεθηξνληθή ππνγξαθή. 

 

7. Σα επηζπλαπηφκελα έγγξαθα ππνβάιινληαη ζην ΖΛΤΑ απφ ηνπο αηηνχληεο ή απφ 

ηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα πνπ εμεηάδνπλ ηελ αίηεζε. 

 

8. Γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ΖΛΤΑ θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ 

δηαηίζεηαη ε «Σππνπνηεκέλε Αίηεζε», πνπ πεξηέρεη ηα ζηνηρεία πνπ ηαπηνπνηνχλ ηελ 

θαηαζθεπή θεξαίαο, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Η ηνπ 

παξφληνο, γηα ηελ νπνία ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

 

α). Ζ «Σππνπνηεκέλε Αίηεζε», θαη ηδίσο ηα ζηνηρεία απηήο πνπ εκπίπηνπλ ζην 

πεδίν αξκνδηνηήησλ ηεο εθάζηνηε αξκφδηαο ππεξεζίαο, ζεσξείηαη αλαπφζπαζην 

κέξνο θάζε επηκέξνπο αίηεζεο/ κειέηεο πνπ ππνβάιιεηαη πξνο αξκφδηα 

ππεξεζία, 

 

β). Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ άδεηα θαηαζθεπήο θεξαίαο θαη ην 

Πηζηνπνηεηηθφ Πιεξφηεηαο δελ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο ζε ζρέζε 

κε απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ «Σππνπνηεκέλε Αίηεζε», 

 

γ). Ζ «Σππνπνηεκέλε Αίηεζε» ζε έληππε κνξθή ζπλνδεχεη θάζε έληππε αίηεζε 

πξνο αξκφδηα ππεξεζία πνπ δελ δηαζέηεη πξφζβαζε ζην ΖΛΤΑ.    

 

 

9. Σν ΖΛΤΑ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αηηνχληεο λα θαηαρσξίζνπλ κε 

ειεθηξνληθφ ηξφπν ηα ζηνηρεία ηεο «Σππνπνηεκέλεο Αίηεζεο». Μεηά ηελ ηειηθή 

ππνβνιή ηεο «Σππνπνηεκέλεο Αίηεζεο» απνδίδεηαη απηφκαηα αξηζκφο πξσηνθφιινπ. 

Μεηά ηελ ηειηθή ππνβνιή ην πεξηερφκελν ηεο «Σππνπνηεκέλεο Αίηεζεο» δελ 

ηξνπνπνηείηαη. 

 

10. Ο αηηψλ κεξηκλά ψζηε ν ειεθηξνληθφο θάθεινο πνπ ππνβάιιεηαη ζην ΖΛΤΑ λα 

είλαη πιήξεο. Γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ δελ δηαζέηνπλ πξφζβαζε ζην ΖΛΤΑ, ν αηηψλ 

ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη ην θάθειν κε ηηο ζρεηηθέο αηηήζεηο/κειέηεο θαη ηνλ 

αξηζκφ πξσηνθφιινπ ή άιιν απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ησλ εγγξάθσλ. Ζ έλαξμε ηνπ 

ηεηξακήλνπ άξρεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ηνπ θαθέινπ θαη πξνψζεζεο 

κέζσ ηνπ ΖΛΤΑ απφ ηνλ αηηνχληα.       

 

 

11. Ο αηηψλ δχλαηαη ζηηο αηηήζεηο πξνο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο λα ρξεζηκνπνηεί 

θαηάιιειεο θαη ζαθείο παξαπνκπέο ζε ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζε άιια 

δηθαηνινγεηηθά ηνπ θαθέινπ πνπ ππνβάιεη ζην ΖΛΤΑ θαη ηδίσο ζηα ζηνηρεία ηεο 

«Σππνπνηεκέλεο Αίηεζεο», εθηφο εάλ ε επαλάιεςε ησλ ζηνηρείσλ δεηείηαη ξεηά απφ 

ηελ εθάζηνηε αξκφδηα ππεξεζία. 
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12. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ ππνβάιιεη ζην θάθειν ηνπ ΖΛΤΑ αληί 

πξνβιεπφκελεο αίηεζεο ήδε ρνξεγεζείζα ζρεηηθή έγθξηζε, άδεηα ή ζχκθσλε γλψκε 

αξκφδηαο ππεξεζίαο ζα πξέπεη: 

 

α) Να ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην θάθειν πνπ ππνβάιιεηαη ζην ΖΛΤΑ, πέξα απφ 

ηελ ήδε ρνξεγεζείζα έγθξηζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, ε αίηεζε/κειέηε βάζεη 

ηεο νπνίαο ρνξεγήζεθε ε έγθξηζε,  

 

β) Ο αηηψλ λα δηαζθαιίδεη φηη ε ππεξεζία πνπ ρνξήγεζε ηελ έγθξηζε είλαη 

ελήκεξε γηα ηε ρξήζε ηεο ελ ιφγσ έγθξηζεο γηα ηελ ελ ιφγσ θαηαζθεπή θεξαίαο 

θαζψο θαη γηα ην πεξηερφκελν ηεο «Σππνπνηεκέλεο Αίηεζεο» θαη εηδηθφηεξα γηα 

ηα ζηνηρεία απηήο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν αξκνδηφηεηαο ηεο εθάζηνηε αξκφδηαο 

ππεξεζίαο      

 

13. Οη αξκφδηνη θνξείο εμεηάδνπλ ηελ αίηεζε θαη ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ζην πεδίν 

άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 

 

14. Οη αξκφδηνη θνξείο απνθαίλνληαη επί ησλ αηηήζεσλ εγθξίλνληαο ή απνξξίπηνληαο ηελ 

αίηεζε επηζπλάπηνληαο ζην ΖΛΤΑ ηα έγγξαθα ησλ ζρεηηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. 

 

15. Γηα ηνπο αξκφδηνπο θνξείο πνπ δελ είλαη εληαγκέλνη ζην ΖΛΤΑ, ε επηζχλαςε 

εγγξάθσλ ηνλ ζρεηηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ γίλεηαη απφ ηνλ αηηνχληα. 

 

16. Οη αξκφδηνη θνξείο  κπνξνχλ λα επηζηξέθνπλ κέζσ ηνπ ΖΛΤΑ ηελ αίηεζε ζηνλ 

αηηνχληα γηα ηελ παξνρή δηεπθξηλήζεσλ ή πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ.  

 

17. Σν ΖΛΤΑ ηεξεί κε ειεθηξνληθφ ηξφπν ην ηζηνξηθφ θάζε αίηεζεο πνπ πεξηιακβάλεη 

ηηο πξάμεηο πνπ γίλνληαη θαηά ηελ εμέηαζε κίαο αίηεζεο. Σν ηζηνξηθφ είλαη δηαζέζηκν 

ζε φινπο ηνπ ρξήζηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη εμέηαζεο ηεο 

αίηεζεο. 

 

18. Με απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ δχλαηαη λα επεθηαζεί ε ρξήζε ηνπ ΖΛΤΑ θαη πέξαλ ησλ 

Αηηήζεσλ Αδεηψλ Καηαζθεπψλ Κεξαηψλ ζηελ Ξεξά.  

 

 

Άξζξν 5 

∆ηαδηθαζία Αδεηνδόηεζεο Καηαζθεπήο Κεξαίαο 

 

Α. Γηα ηελ αδεηνδφηεζε ησλ θαηαζθεπψλ θεξαηψλ ησλ ζηαζεξψλ ζηαζκψλ μεξάο, 

ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:  

  

 1. Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε λέαο θαηαζθεπήο θεξαίαο, ν αηηψλ ππνβάιεη νινθιεξσκέλν 

θάθειν απνθιεηζηηθά θαη κφλν κέζσ ηνπ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθήο Τπνβνιήο 

Αηηήζεσλ (ΖΛΤΑ). Φάθεινη ή επηκέξνπο αηηήζεηο / κειέηεο πνπ δελ ππνβάιινληαη 
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κέζσ ηνπ ΖΛΤΑ (ελδεηθηηθά, ππνβάιινληαη ζηελ ΔΔΣΣ ζε έληππε κνξθή, ή κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) δελ γίλνληαη δεθηνί θαη επηζηξέθνληαη ζηνλ αηηνχληα. 

  

 2. Ο θάθεινο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζεσξείηαη πιήξεο, εθφζνλ πεξηέρεη ην 

ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεµα Η ηνπ παξφληνο 

Καλνληζµνχ.  

 

 3. Δθφζνλ γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο θαηαζθεπήο θεξαίαο ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε 

απαηηείηαη λα ππνβιεζνχλ επηπιένλ  αηηήζεηο / κειέηεο ζε άιιεο ππεξεζίεο, πέξαλ 

εθείλσλ πνπ ξεηά αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ,  ν 

αηηψλ ππνρξενχηαη λα  ζπκπιεξψζεη αληίζηνηρα ηνλ αλσηέξσ θάθειν πξηλ ηελ 

ππνβνιή απηνχ ζην ΖΛΤΑ. 

 

 4. Πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ νινθιεξσκέλνπ θαθέινπ ν αηηψλ ππνρξενχηαη λα 

εμαζθαιίζεη φηη ν θάθεινο πεξηέρεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο αηηήζεηο / κειέηεο, φηη 

απηέο είλαη πιήξεηο, δελ πεξηέρνπλ ιάζε θαη δελ παξνπζηάδνπλ αζπκθσλίεο κεηαμχ 

ηνπο.  

 

 5. O αηηψλ ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζε θάζε αξκφδηα ππεξεζία πνπ δελ δηαζέηεη 

πξφζβαζε ζην ΖΛΤΑ ηελ αληίζηνηρε αίηεζε/ κειέηε καδί κε ηελ «Σππνπνηεκέλε 

Αίηεζε ηνπ ΖΛΤΑ», φπσο απηή νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Η, ζε έληππε κνξθή θαη 

λα ελεκεξψζεη ην ΖΛΤΑ κε ην αληίζηνηρν απνδεηθηηθφ παξαιαβήο.  

 

 6. Ο αηηψλ ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ακειιεηί ην ΖΛΤΑ, κε θάζε ζρεηηθφ 

έγγξαθν  πνπ ηνπ θνηλνπνηείηαη απφ αξκφδηεο ππεξεζίεο νη νπνίεο δελ έρνπλ 

πξφζβαζε ζην ΖΛΤΑ.  

 

 7. Ζ ΔΔΣΣ κεηά ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ηνπ νινθιεξσκέλνπ θαθέινπ θαηά ηα 

αλσηέξσ:  

α) Δθδίδεη άδεηα θαηαζθεπήο θεξαίαο εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο: 

i) ν θάθεινο πνπ έρεη ππνβιεζεί ζην ΖΛΤΑ είλαη πιήξεο, ζχκθσλα κε ην 

Παξάξηεκα Η, 

ii) έρνπλ εθδνζεί εγθξίζεηο απφ φιεο ηηο ππεξεζίεο πξνο ηηο νπνίεο 

πεξηιακβάλεηαη αίηεζε ζηνλ νινθιεξσκέλν θάθειν   

  

 β) Δθδίδεη Πηζηνπνηεηηθφ Πιεξφηεηαο ηνπ ππνβιεζέληνο θαθέινπ, εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 i) ν θάθεινο πνπ έρεη ππνβιεζεί ζην ΖΛΤΑ είλαη πιήξεο, ζχκθσλα κε ην 

Παξάξηεκα Η,   

 ii) έρνπλ παξέιζεη ηέζζεξηο κήλεο απφ ηελ νξηζηηθή ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ 

νινθιεξσκέλνπ θαθέινπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ζην θάθειν πεξηιακβάλνληαη θαη 

αηηήζεηο πξνο ππεξεζίεο νη νπνίεο δελ έρνπλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ 

θαθέινπ πξφζβαζε ζην ΖΛΤΑ, ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηεζζάξσλ κελψλ 
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αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ηνπ θαθέινπ κε φια ηα απαηηνχκελα 

απνδεηθηηθά θαηάζεζεο ησλ αηηήζεσλ απηψλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. 

 iii) έρεη ρνξεγεζεί ζχκθσλε γλψκε ηεο ΔΔΑΔ, 

 iv) έρεη ρνξεγεζεί ζχκθσλε γλψκε ηεο ΤΠΑ, 

 v) έρεη νινθιεξσζεί απφ ηελ ΔΔΣΣ, εθφζνλ απαηηείηαη, ε ρνξήγεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ρξήζεο ζπρλνηήησλ ηεο θαηαζθεπή θεξαίαο, 

 vi) δελ εθθξεκεί απάληεζε ηνπ αηηνχληα ζε αίηεκα αξκφδηαο ππεξεζίαο γηα 

παξνρή δηνξζσηηθψλ / ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ. Ο αηηψλ ζα πξέπεη λα έρεη 

αληαπνθξηζεί ζην αίηεκα θαη λα έρεη ελεκεξψζεη ζρεηηθά ην ΖΛΤΑ κε ηελ 

απάληεζή ηνπ. 

 vii) δελ έρεη γίλεη απφξξηςε ή επηζηξνθή ηεο αίηεζεο θαη δελ έρεη εθθξαζηεί 

αξλεηηθή γλψκε απφ αξκφδηα ππεξεζία 

  

8. Σν Πηζηνπνηεηηθφ Πιεξφηεηαο θαηαξγείηαη απηνδηθαίσο φηαλ εθδνζεί ε Άδεηα 

Καηαζθεπήο Κεξαίαο. 

 

9. Ζ ΔΔΣΣ απνξξίπηεη ηελ αίηεζε γηα λέα Άδεηα Καηαζθεπήο Κεξαίαο κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζή ηεο εθφζνλ ζπληξέρεη ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

i) ε αίηεζε δελ ππάγεηαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ 

ii) ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κία νξηζηηθή αηηηνινγεκέλε απφξξηςε απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο,  

iii) ν αηηψλ δελ δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έλα δηθαίσκα ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ, εθφζνλ 

απηφ απαηηείηαη, 

iv) ζηελ «Σππνπνηεκέλε Αίηεζε ηνπ ΖΛΤΑ» ππάξρνπλ ζθάικαηα, ειιείςεηο ή 

παξαιείςεηο, 

v) ν θάθεινο πνπ έρεη ππνβιεζεί ζην ΖΛΤΑ δελ είλαη πιήξεο  

vi) ε πεξίπησζε θαθφπηζηεο θαηάζεζεο αίηεζεο γηα λέα άδεηα θαηαζθεπή θεξαίαο  φηαλ 

ε θαηάζεζε ηεο αίηεζεο γίλεηαη κεηά απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο ή / 

θαη ηε ζέζε ηεο ζε ιεηηνπξγία. Νέα αίηεζε ηνπ θαηφρνπ ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο γηα ηελ 

ίδηα ζέζε γίλεηαη δεθηή, εάλ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία επηβνιήο θπξψζεσλ απφ ηελ 

ΔΔΣΣ θαη έρνπλ θαηαβιεζεί ηα ζρεηηθά πξφζηηκα. 

 

Β. Πξνθεηκέλνπ γηα θαηαζθεπέο θεξαηψλ κεηαθεξφµελσλ ζηαζµψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξνζσξηλά ε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο είλαη ε εμήο:  

1. Γηα θάζε Μεηαθεξφµελν ηαζµφ πνπ ρξεζηµνπνηείηαη γηα ηελ θάιπςε 

πεξηζηαζηαθψλ ή έθηαθησλ αλαγθψλ, φπσο ελδεηθηηθά επίγεην µεηαθεξφµελν 

δνξπθνξηθφ ζηαζµφ (SNG), ζηαζµφ ππεξεζίαο επηθνπξηθήο ηεο ξαδηνηειεφξαζεο 

(SAP/SAB), κεηαθεξφκελν ζηαζµφ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, απαηηείηαη άπαμ 

θαηάζεζε ζηελ ΔΔΣΣ ηππνπνηεµέλεο δήισζεο ζπλνδεπφµελε απφ:  

α). ζχµθσλε γλψµε ηεο ΔΔΑΔ, πνπ ζα θαζνξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπνζέηεζεο 

ηνπ ζηαζµνχ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αζθαιήο πξφζβαζε ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζµνχ γχξσ απφ απηφλ, ρσξίο λα παξαηεξείηαη ππέξβαζε ησλ νξίσλ 

αζθαινχο έθζεζεο,  

β). ζχµθσλε γλψµε ηεο ΤΠΑ ζρεηηθά µε ηελ αζθάιεηα ηεο αεξνπινΐαο.  
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2. ε θάζε πεξίπησζε, ε σο άλσ Γήισζε δελ ππνθαζηζηά άιιεο άδεηεο ή εγθξίζεηο 

πνπ ελδερνκέλσο απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ κεηαθεξφκελνπ ζηαζκνχ αλάινγα κε ηε ζέζε εγθαηάζηαζεο.  

  

 

Άξζξν 6 

Εγθαηάζηαζε επί ηνπ ηδίνπ αθηλήηνπ 

 

ηελ πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο επί ηνπ ηδίνπ αθηλήηνπ, θάζε ελδηαθεξφµελνο λα 

εγθαηαζηήζεη θαηαζθεπή θεξαίαο ζην ίδην αθίλεην µε άιιν θάηνρν θαηαζθεπήο θεξαίαο 

θαη εθφζνλ απηφ επηηξέπεηαη απφ ηηο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο, ππνβάιιεη ρσξηζηφ 

νινθιεξσκέλν θάθειν ζην ΖΛΤΑ µε φια ηα απαηηνχµελα δηθαηνινγεηηθά, ζχµθσλα 

µε ην Παξάξηεµα Η. ην θάθειν ζα πξέπεη λα ππάξρεη αλαθνξά ζην ζπλνιηθφ εµβαδφλ 

ηνπ/ησλ νηθίζθνπ/σλ ζηέγαζεο µεραλεµάησλ πνπ εγθαζίζηαληαη επί ηνπ ηδίνπ αθηλήηνπ 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 1, παξ. 2, εδάθηα Δ θαη Σ ηνπ Ν.2801/2000, φπσο 

ηζρχνπλ. ηε µειέηε πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ ΔΔΑΔ, ζπλππνινγίδεηαη ε επίδξαζε ησλ 

θεξαηνζπζηεµάησλ φισλ ησλ θαηαζθεπψλ θεξαηψλ επί ηνπ ηδίνπ αθηλήηνπ ζχµθσλα µε 

ηελ ΚΤΑ ππ’αξηζµ. 53571/3839/6.9.2000 ή ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα αληίζηνηρε ΚΤΑ. Ζ 

ΔΔΣΣ εθδίδεη ρσξηζηέο Άδεηεο ή πηζηνπνηεηηθά πιεξφηεηαο γηα θάζε θαηαζθεπή 

θεξαίαο.  

 

 

Άξζξν 7 

πλεγθαηάζηαζε (Από Κνηλνύ Υξήζε Καηαζθεπήο Κεξαίαο) 

 

1. Γηα ηε ρνξήγεζε Άδεηαο γηα ηελ ζπλεγθαηάζηαζε ζε λέα Καηαζθεπή Κεξαίαο 

ππνβάιιεηαη νινθιεξσκέλνο θάθεινο ζην ΖΛΤΑ απφ ηνλ θάηνρν ηεο θαηαζθεπήο 

θεξαίαο ζχµθσλα µε ην άξζξν 5 ηνπ παξφληνο Καλνληζµνχ.  

 

2. ε θάζε πεξίπησζε ηα απαηηνχµελα δηθαηνινγεηηθά αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ 

θεξαηνζπζηεµάησλ εθπνµπήο θαη ιήςεο πνπ πεξηιακβάλεη ε θαηαζθεπή θεξαίαο, 

ελψ ν νινθιεξσκέλνο θάθεινο πνπ ππνβάιιεηαη ζην ΖΛΤΑ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ θάζε θνξέα πνπ θηινμελείηαη επί ηεο 

θαηαζθεπήο γηα ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ. 

  

 

Άξζξν 8 

Σξνπνπνίεζε Καηαζθεπώλ Κεξαηώλ 

 

1. Σξνπνπνίεζε ηεο Άδεηαο πθηζηάκελεο θαηαζθεπήο θεξαίαο απαηηείηαη ζηελ 

πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο  θαηαζθεπήο θεξαίαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αιιαγψλ ζην δνκηθφ κέξνο ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο θαη ζηνλ 

νηθίζθν. Γελ είλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ιφγσ αιιαγήο ηεο ζέζεο ηεο θαηαζθεπήο 
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θεξαίαο ή ηνπ νηθίζθνπ ζηέγαζεο κεραλεκάησλ, κε ηελ επηθχιαμε κηθξψλ 

κεηαηνπίζεσλ επί ηνπ ηδίνπ αθηλήηνπ, ιφγσ πεξηνξηζκψλ ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο 

πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ.  

 

2. Σξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο θαηαζθεπήο θεξαίαο, επίζεο, δχλαηαη λα γίλεη φηαλ ηα 

ζηνηρεία ηεο Άδεηαο πνπ θαζνξίδνπλ ηε κνλαδηθφηεηα ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο ηεο 

θαηαζθεπήο θεξαίαο, φπσο ε δηεχζπλζε ζέζεο ή νη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ή ν 

Γήκνο, ρξήδνπλ δηφξζσζεο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε απαηηείηαη έθδνζε λέαο Άδεηαο 

κε λέν φλνκα θαη αξηζκφ ζέζεο. 

 

3. Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελεο άδεηαο θαηαζθεπήο θεξαίαο, ν θάηνρνο ηεο άδεηαο 

ππνβάιεη κέζσ ηνπ ΖΛΤΑ νινθιεξσκέλν θάθειν πνπ πξέπεη λα πεξηέρεη ην 

ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεµα Η ηνπ παξφληνο 

Καλνληζµνχ, γηα ηελ θαηαζθεπή θεξαίαο φπσο απηή ζα δηακνξθσζεί κεηά ηελ 

ηξνπνπνίεζε. 

 

4. Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαηαζθεπήο θεξαίαο γηα ηελ νπνία έρεη εθδνζεί πηζηνπνηεηηθφ 

πιεξφηεηαο θαη εθθξεκεί ε έθδνζε άδεηαο θαηαζθεπήο θεξαίαο ηζρχνπλ ηα 

αθφινπζα: 

(α) ν θάηνρνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πιεξφηεηαο ππνβάιεη ζην ΖΛΤΑ αλεμάξηεην 

νινθιεξσκέλν θάθειν κε ην ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζην Παξάξηεµα Η ηνπ παξφληνο Καλνληζµνχ, ζηνλ νπνίν ππάξρεη πιήξεο 

πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο φπσο απηή ζα 

δηακνξθσζεί κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ίδην θσδηθφ αξηζκφ 

θαη ηελ ίδηα θσδηθή νλνκαζία κε απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ 

πιεξφηεηαο. Ο αηηψλ δχλαηαη ζηνλ θάθειν ηεο ηξνπνπνίεζεο λα επηζπλάπηεη 

αηηήζεηο θαη κειέηεο πνπ είραλ θαηαηεζεί θαη ζηνλ αξρηθφ θάθειν ηεο 

θαηαζθεπήο θεξαίαο, εθφζνλ ην πεξηερφκελφ ηνπο δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο 

πξαγκαηνπνηνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο. Ο λένο απηφο θάθεινο εμεηάδεηαη 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξρηθά θαηαηεζεηκέλν θάθειν βάζεη ηνπ νπνίνπ ρνξεγήζεθε 

ην πηζηνπνηεηηθφ πιεξφηεηαο. Με ηελ έθδνζε ηνπ λένπ πηζηνπνηεηηθνχ 

πιεξφηεηαο αλαθαιείηαη ην πξνεγνχκελν πηζηνπνηεηηθφ πιεξφηεηαο θαη ν 

αξρηθφο θάθεινο επηζηξέθεηαη ζηνλ αηηνχληα.   

(β) Καηά ηα ινηπά, ε εμέηαζε ηνπ θαθέινπ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο θαηαζθεπήο 

θεξαίαο θαη ε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ ή άδεηαο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ  παξφληνο.   

 

 

Άξζξν 9 

∆ηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο 

 

1. Ζ ΔΔΣΣ δεηά απφ ηνλ Κάηνρν ηεο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηεο, 

ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο :  
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α.  Όηαλ παχζεη ε Γεληθή Άδεηα θαη γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε παχζε ηεο, 

ελφςεη ηεο νπνίαο ρνξεγήζεθε ε ελ ιφγσ άδεηα θαηαζθεπήο θεξαίαο ή 

δηαπηζησζνχλ ζνβαξέο ή/θαη επαλεηιεµµέλεο παξαβάζεηο ηεο άδεηαο 

θαηαζθεπήο θεξαίαο, ζχµθσλα θαη µε ηα νξηδφµελα ζην Άξζξν 77 ηνπ Ν. 

4070/2012.  

 

β. Όηαλ έρεη αλαζηαιεί ην δηθαίσµα ρξήζεο θάζε ξαδηνζπρλφηεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ελ ιφγσ θαηαζθεπή, γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε 

αλαζηνιή.  

 

γ.   Όηαλ µε µεηξήζεηο, πνπ ζα εθπνλεζνχλ απφ ηνπο αξµφδηνπο θνξείο, ζχµθσλα 

µε ην άξζξν 7 ηεο ΚΤΑ 53571/3839/2000 (ΦΔΚ 1105/Β/2000) φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, απνδεηρζεί φηη ε ζπγθεθξηµέλε θαηαζθεπή θεξαίαο 

ππεξβαίλεη ηα φξηα εθπνµπήο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 9 θαη 10 

ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν.4070/2012. 

  

δ.  Όηαλ ε ΔΔΣΣ ελεµεξσζεί εγγξάθσο απφ ηελ ΔΔΑΔ φηη ε ππνβιεζείζα µειέηε 

ειεθηξνµαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο, ε νπνία έρεη θαηαηεζεί ζηελ ηειεπηαία, γηα 

ηελ ελ ιφγσ ζέζε είλαη αλεπαξθήο, πιεµµειήο ή ιαλζαζµέλε.  

 

ε.  Όηαλ αλαζηαιεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν έγθξηζε άιιεο Τπεξεζίαο πνπ απνηειεί 

πξναπαηηνχµελν ηεο άδεηαο θαηαζθεπήο θεξαίαο. 

  

2. Μεηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο απφθαζεο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ν θάηνρνο  ππνρξενχηαη 

λα δηαθφςεη ακειιεηί ηε ιεηηνπξγία ησλ ηαζµψλ Ραδηνεπηθνηλσλίαο, ηεο 

θαηαζθεπήο θεξαίαο. Αλ νπνηεδήπνηε µεηά ηελ αξρηθή γλσζηνπνίεζε δηαπηζησζεί 

μαλά αληηθαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ ζηαζµψλ, ηφηε ε ΔΔΣΣ πξνβαίλεη ζηελ επηβνιή 

ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ηνπ Ν. 4070/2012 ή /θαη ζε αλάθιεζε ηεο Άδεηαο ή ηνπ 

Πηζηνπνηεηηθνχ Πιεξφηεηαο.  

 

 

Άξζξν 10 

Αλάθιεζε ηεο Άδεηαο θαη ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Πιεξόηεηαο  

 

1. Ζ άδεηα θαηαζθεπήο θεξαίαο ή ην Πηζηνπνηεηηθφ Πιεξφηεηαο αλαθαιείηαη κε 

εηδηθά αηηηνινγεµέλε Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

 

α.  Μεηά απφ έγγξαθε αίηεζε ηνπ θαηφρνπ ηεο Άδεηαο,  

 

β.  Όηαλ παχζεη ε Γεληθή Άδεηα, ελφςεη ηεο νπνίαο ρνξεγήζεθε ε ελ ιφγσ άδεηα 

θαηαζθεπήο θεξαίαο ή ν θάηνρνο ηεο άδεηαο θαηαζθεπήο θεξαίαο πξνβεί ζε 

ζνβαξέο ή/θαη επαλεηιεµµέλεο παξαβάζεηο, ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην 

Άξζξν 77 ηνπ Ν. 4070/2012.  
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γ. Όηαλ αλαθιεζεί νξηζηηθά ην δηθαίσµα ρξήζεο θάζε ξαδηνζπρλφηεηαο πνπ 

ρξεζηµνπνηείηαη ζηελ ελ ιφγσ θαηαζθεπή θεξαίαο ή έρεη παξέιζεη ν ρξφλνο 

γηα ηνλ νπνίν έγηλε Απνλνµή ή Υνξήγεζε ∆ηθαησµάησλ Υξήζεο ηεο 

ζπγθεθξηµέλεο ξαδηνζπρλφηεηαο.  

 

δ. Όηαλ αλαθιεζεί νξηζηηθά ε ρνξεγεζείζα έγθξηζε ή ζεηηθή γλσκάηεπζε  άιιεο 

ππεξεζίαο απνηεινχζα απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο 

θαηαζθεπήο θεξαίαο απφ ηελ ΔΔΣΣ.  

 

ε.  Όηαλ ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κηα νξηζηηθή αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ή επηζηξνθή  

ηεο αίηεζεο ή ηεο κειέηεο πνπ έρεη ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε ζε άιιε αξκφδηα 

ππεξεζία θαη απνηειεί πξναπαηηνχκελν γηα ηελ έθδνζε άδεηαο θαηαζθεπήο 

θεξαίαο απφ ηελ ΔΔΣΣ. 

 

2. Σν Πηζηνπνηεηηθφ Πιεξφηεηαο αλαθαιείηαη επίζεο φηαλ εθδνζεί  ε άδεηα 

θαηαζθεπήο θεξαίαο. 

 

3.  Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο θαηαζθεπήο θεξαίαο ηνπ νπνίνπ αλαθαιείηαη ε Άδεηα ή 

ειιείςεη απηήο, ην Πηζηνπνηεηηθφ Πιεξφηεηαο, ππνρξενχηαη γηα ηελ 

θαηεδάθηζε ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο.  

 

 

Άξζξν 11 

Δηνηθεηηθό Σέινο 

 

Με ηελ θαηάζεζε θάζε νινθιεξσκέλνπ θαθέινπ πξνο έθδνζε Άδεηαο Καηαζθεπήο 

Κεξαίαο επηζπλάπηεηαη απφδεημε θαηαβνιήο ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζµφ ηεο ΔΔΣΣ, 

∆ηνηθεηηθνχ Σέινπο πνζνχ χςνπο εθαηφλ είθνζη ΔΤΡΩ (€120,00) γηα ηελ δηεθπεξαίσζε 

Άδεηαο. Σν ηέινο θαηαβάιιεηαη επίζεο ζηελ πεξίπησζε εμέηαζεο θαη απφξξηςεο ηεο 

αίηεζεο. 

 

 

Άξζξν 12 

ήµαλζε 

 

1. Κάζε άδεηα θαηαζθεπήο θεξαίαο ή Πηζηνπνηεηηθφ Πιεξφηεηαο πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 

ΔΔΣΣ πεξηιαµβάλεη αξηζµφ εγγξαθήο θεξαίαο.  

 

2. Κάζε θάηνρνο θαηαζθεπήο θεξαίαο ππνρξενχηαη λα έρεη δηαξθψο θνληά ζηε βάζε ηεο 

επαλάγλσζηε αλεμίηειε πηλαθίδα, ε νπνία επθξηλψο αλαθέξεη ηελ επσλπµία ηνπ 

Καηφρνπ ηεο Καηαζθεπήο, ηνλ αξηζµφ εγγξαθήο Καηαζθεπήο Κεξαίαο θαη ηνλ 

αξηζµφ ηεο ζέζεο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Άδεηα ή ζην Πηζηνπνηεηηθφ Πιεξφηεηαο 

ηνπ θαηφρνπ.  
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Άξζξν 13 

Παξνρή Πιεξνθνξηώλ 

 

Ζ ΔΔΣΣ δχλαηαη ζχµθσλα µε ην άξζξν 77 ηνπ Ν.4070/2012 γηα ηηο Ζιεθηξνληθέο 

Δπηθνηλσλίεο λα δεηά απφ πξφζσπα ή θνξείο πνπ εγθαζηζηνχλ / ρξεζηµνπνηνχλ 

θαηαζθεπέο θεξαηψλ γηα ηειεπηθνηλσληαθνχο ζθνπνχο ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε 

πιεξνθνξίαο ζηα πιαίζηα άζθεζεο ησλ αξµνδηνηήησλ ηεο.  

 

 

Άξζξν 14 

Μεηαβίβαζε Κεξαηνζπζηεκάησλ 

 

1.  Οη αδεηνδνηεκέλεο θαηαζθεπέο θεξαηψλ είλαη δπλαηφλ λα κεηαβηβάδνληαη κε 

Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ εθηφο αλ ξεηά πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο ζρεηηθέο 

άδεηεο. Καηά ηε κεηαβίβαζε ηεο άδεηαο, νη φξνη θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ 

ζπλνδεχνπλ ή/ θαη απνξξένπλ απφ ηελ ελ ιφγσ άδεηα κεηαβηβάδνληαη εμ 

νινθιήξνπ ζην πξφζσπν πνπ ηελ απνθηά θαη θαζίζηαηαη δηθαηνχρνο απηήο. 

2. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ κεηαβίβαζε ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο είλαη ε 

έγγξαθε ζπλαίλεζε φισλ ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο, ε θαηνρή ή ε 

εθκίζζσζε απφ ηνλ λέν δηθαηνχρν ηεο άδεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο απφ ηα 

δηθαηψκαηα ρξήζεο ησλ ξαδηνζπρλνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε θαηαζθεπή 

θεξαίαο θαη λα κελ ππάξρνπλ νθεηιέο θαη ησλ δπν εκπιεθφκελσλ παξφρσλ πξνο 

ηελ ΔΔΣΣ ή ηελ ΔΔΑΔ.  

3. Καηά ηελ κεηαβίβαζε ηεο άδεηαο δελ είλαη δπλαηφλ λα ηξνπνπνηνχληαη νη φξνη ηεο 

άδεηαο. Δπηηξέπεηαη κφλνλ ε πξνζζήθε ηνπ  πξνεγνχκελνπ θαηφρνπ ηεο 

θαηαζθεπήο θεξαίαο σο θηινμελνχκελνπ παξφρνπ, εθφζνλ ην επηζπκεί.  

4. Πξηλ ηελ κεηαβίβαζε ησλ θαηαζθεπψλ θεξαηψλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζρεηηθή 

Απφθαζε  ηεο ΔΔΣΣ πνπ εθδίδεηαη θαηφπηλ αίηεζεο πνπ ππνβάιινπλ απφ θνηλνχ 

νη ελδηαθεξφκελνη πάξνρνη. 

5. Σπρφλ αηηήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζε εθθξεκφηεηα ζην φλνκα ηνπ κεηαβηβάδνληνο 

παξφρνπ, είλαη δπλαηφλ θαηφπηλ ζρεηηθήο απφ θνηλνχ αίηεζεο ησλ παξφρσλ λα 

κεηαβηβάδνληαη ζην φλνκα ηνπ λένπ  ηδηνθηήηε ηεο θαηαζθεπήο.  

6. Δθφζνλ ε κεηαβίβαζε γίλεη κεηά ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ πιεξφηεηαο θαη πξηλ 

ηελ έθδνζεο ηεο άδεηαο θαηαζθεπήο θεξαίαο απφ ηελ ΔΔΣΣ, κεηαβηβάδεηαη 

αληίζηνηρα ην πηζηνπνηεηηθφ πιεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, ελψ ε άδεηα εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ παξφρνπ ζηνλ νπνίν κεηαβηβάδεηαη 

ην δηθαίσκα.  

 

 

Άξζξν 15 

Δηνηθεηηθέο Kπξώζεηο 

 

1. ηελ πεξίπησζε παξάβαζεο δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, επηβάιινληαη νη θπξψζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4070/2012.  
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2. Ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο θαθνπηζηίαο, επηβάιινληαη ηα αλψηαηα πξφζηηκα.  

3. Γηα ηηο θαηαγγειίεο πνπ ππάγνληαη ζηε παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν.4053/2012 

νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία επηβνιήο θπξψζεσλ ηνπο, νινθιεξψλεηαη ε 

δηαδηθαζία επηβνιήο θπξψζεσλ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ θαηά ην ρξφλν 

εγθαηάζηαζήο ηνπο λνκηθφ πιαίζην θαη επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

 

 

Άξζξν 16 

Δεκνζηνπνίεζε Φαθέινπ 

 

Ζ ΔΔΣΣ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Πιεξφηεηαο ηνπ ππνβιεζέληνο θαθέινπ ή 

ηεο Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο πξνβαίλεη ζηε δεκνζηνπνίεζε ζηνλ νηθείν δηθηπαθφ 

ηφπν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ νινθιεξσκέλνπ θαθέινπ.  

 

 

Άξζξν 17 

Γεσγξαθηθό Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα (GIS) 

 

Ζ ΔΔΣΣ κε ηε βνήζεηα γεσγξαθηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο (GIS) δεκνζηνπνηεί ηηο 

θαηαζθεπέο θεξαηψλ γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί Άδεηα Καηαζθεπήο Κεξαίαο ή 

Πηζηνπνηεηηθφ Πιεξφηεηαο, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα αλάγλσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο Άδεηαο ή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Πιεξφηεηαο. 

 

 

Άξζξν 18 

Μεηαβαηηθέο  Δηαηάμεηο 

 

Α. Μέρξη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΖΛΤΑ, φζνλ αθνξά ηηο ππνβαιιφκελεο κεηά ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 4053/2012 αηηήζεηο, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

1. Ο ελδηαθεξφκελνο λα εγθαηαζηήζεη θαηαζθεπή θεξαίαο γηα ηελ νπνία απαηηείηαη ε 

έθδνζε άδεηαο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ηεξεί ζε έληππε θαη 

ειεθηξνληθή κνξθή ηνλ νινθιεξσκέλν θάθειν κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη ζην 

Παξάξηεκα Η ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ εμαηξνπκέλεο ηεο παξαγξάθνπ Ζ.  

2. Ο ελδηαθεξφκελνο ππνβάιεη ηελ αληίζηνηρε αίηεζε/κειέηε ζε θάζε αξκφδηα 

ππεξεζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηπρφλ αηηήζεσλ πξνο ηελ ΔΔΣΣ γηα ηε 

ρνξήγεζε δηθαησκάησλ ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ, θαη ελεκεξψλεη ην θάθειν κε ηα 

απνδεηθηηθά παξαιαβήο ησλ ζρεηηθψλ αηηήζεσλ/κειεηψλ απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο. Δθφζνλ γηα ηελ λφκηκε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο θαηαζθεπήο 

θεξαίαο ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε απαηηείηαη λα ππνβιεζνχλ επηπιένλ  αηηήζεηο / 

κειέηεο ζε άιιεο ππεξεζίεο, πέξαλ εθείλσλ πνπ ξεηά αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Η 

ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ,  ν αηηψλ ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ηηο αηηήζεηο απηέο θαη 

λα ζπκπιεξψζεη αληίζηνηρα ηνλ αλσηέξσ θάθειν. 

3. Ο ελδηαθεξφκελνο ππνβάιεη  ζηελ ΔΔΣΣ ηππνπνηεκέλε αίηεζε, βάζεη πξνηχπνπ πνπ 

αλαξηάηαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο ΔΔΣΣ θαη επηπιένλ αλαθέξεη ηηο αξκφδηεο 
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ππεξεζίεο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί νη αληίζηνηρεο αηηήζεηο ηνπ θαθέινπ, ηα ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο απηψλ ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ θαη ηελ εκεξνκελία ηνπ αληίζηνηρνπ 

απνδεηθηηθνχ θαηάζεζεο. Ζ αίηεζε ζπλνδεχεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ απνδεηθηηθψλ 

θαηάζεζεο ησλ αηηήζεσλ πξνο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο.  

4. Μεηά ηελ πάξνδν ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ζηελ 

ΔΔΣΣ, ή ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ρξνληθά εγγξάθνπ κε ην νπνίν 

ζπκπιεξψλεηαη ν νινθιεξσκέλνο θάθεινο  θαη εθφζνλ: 

  (α) έρεη ρνξεγεζεί ζχκθσλε γλψκε ηεο ΔΔΑΔ, 

  (β) έρεη ρνξεγεζεί ζχκθσλε γλψκε ηεο ΤΠΑ, 

  (γ) έρνπλ ρνξεγεζεί ηα απαξαίηεηα δηθαηψκαηα ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ απφ 

 ηελ ΔΔΣΣ 

  (δ) δελ εθθξεκεί απάληεζε ηνπ αηηνχληα ζε αίηεκα αξκφδηαο ππεξεζίαο γηα 

 παξνρή δηνξζσηηθψλ / ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ 

  (ε) ν θάθεινο έρεη ελεκεξσζεί κε ην ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ, 

  ν αηηψλ ππνβάιιεη ζηελ ΔΔΣΣ ηνλ νινθιεξσκέλν θάθειν, ελεκεξσκέλν κε ηπρφλ 

  άιιεο εγθξίζεηο ή έγγξαθα ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν Ζ. 

5. Ζ ΔΔΣΣ κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ: 

  (α) εθδίδεη Άδεηα εθφζνλ ν θάθεινο είλαη πιήξεο ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Η, 

 θαη έρνπλ εθδνζεί εγθξίζεηο απφ φιεο ηηο ππεξεζίεο πξνο ηηο νπνίεο 

 πεξηιακβάλεηαη αίηεζε ζηνλ νινθιεξσκέλν θάθειν.   

  (β) Δθδίδεη πηζηνπνηεηηθφ πιεξφηεηαο ηνπ ππνβιεζέληνο θαθέινπ, εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

   i) ν θάθεινο πνπ έρεη ππνβιεζεί είλαη πιήξεο, ζχκθσλα κε ην   

  Παξάξηεκα Η,   

   ii) έρεη ρνξεγεζεί ζχκθσλε γλψκε ηεο ΔΔΑΔ, 

   iii) έρεη ρνξεγεζεί ζχκθσλε γλψκε ηεο ΤΠΑ, 

   iv) έρεη γίλεη ρνξήγεζε απφ ηελ ΔΔΣΣ, εθφζνλ απαηηείηαη,  ησλ   

  δηθαησκάησλ ρξήζεο ζπρλνηήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ   

  θαηαζθεπή θεξαίαο θαηά ηε ζέζε ηεο ζε ιεηηνπξγία, 

   v) δελ έρεη γίλεη απφξξηςε αίηεζεο θαη δελ έρεη εθθξαζηεί αξλεηηθή  

  γλψκε απφ αξκφδηα ππεξεζία  

6. Ζ ΔΔΣΣ απνξξίπηεη ηελ αίηεζε γηα άδεηα θαηαζθεπήο θεξαίαο αλ ζπληξέρεη 

ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο πξνυπνζέζεηο (i)-(vi) ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 5. 

7. Ζ ΔΔΣΣ δχλαηαη λα νξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ ππνβνιή ηνπ νινθιεξσκέλνπ 

θαθέινπ ζε έληππε ή/θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ θαηάιιεινπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ή/θαη ηνπ ΤΛΤΑ, εθφζνλ έρεη αξρίζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ.  

8. Ζ ΔΔΣΣ δχλαηαη κεηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΖΛΤΑ λα νξίδεη ηνλ ηξφπν ή/θαη ζρεηηθή 

πξνζεζκία γηα ηελ πιήξε ή θαηά κέξνο κεηαθνξά ηεο αίηεζεο ζην ΖΛΤΑ, ηπρφλ 

επηζηξνθή έληππσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αίηεζεο, θαη θάζε 

άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηε κεηαθνξά ηεο αίηεζεο ζην ΖΛΤΑ.     
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Β. Γηα ηηο θαηαηεζεηκέλεο πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 4070/2012 αηηήζεηο, νη νπνίεο 

αθνξνχλ ζε θαηαζθεπέο θεξαηψλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ 

άξζξνπ 31 ηνπ Ν.4053/2012, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

1. Οη αηηήζεηο εμεηάδνληαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4070/2012. Ο αηηψλ νθείιεη λα 

ππνβάιιεη, ζπκπιεξσκαηηθά ηεο θαηαηεζεηκέλεο αίηεζεο, ην ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ 

(αηηήζεηο/κειέηεο, δειψζεηο, θηι.) ηνπ νινθιεξσκέλνπ θαθέινπ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ γηα ηηο ππνβαιιφκελεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

Ν. 4070/2012 αηηήζεηο.  

2. Ζ ππνβνιή ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ, ζα πξέπεη λα γίλεη 

εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΖΛΤΑ. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε ε αίηεζε απνξξίπηεηαη θαη επηζηξέθεηαη ζηνλ αηηνχληα. 
 

Γ.  Γηα ηηο θαηαζθεπέο θεξαηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ 

άξζξνπ 31 ηνπ Ν.4053/2012 θαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ Αδεηψλ 

Καηαζθεπψλ ζηε Ξεξά ζχκθσλα κε ην Ν.3431/2006 ηεο ΔΔΣΣ (ΦΔΚ 1666/Β/14-11-

2006), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Απφθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 512/24/23-2-2009 

(ΦΔΚ517/Β/20-3-2009) εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ. 

 

Γηα ηηο πξναλαθεξφκελεο θαηαζθεπέο θεξαηψλ ν θάηνρνο ηεο θαηαζθεπήο νθείιεη κεηά 

ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο θαηαζθεπήο θεξαίαο απφ ηελ ΔΔΣΣ λα ππνβάιιεη φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο αηηήζεηο πξνο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηε ρνξήγεζε ησλ εγθξίζεσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε λφκηκε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο θαη λα 

θνηλνπνηήζεη ζηελ ΔΔΣΣ ηα απνδεηθηηθά θαηάζεζεο ησλ αηηήζεσλ θαζψο θαη ηηο 

αληίζηνηρεο εγθξίζεηο, φηαλ απηέο ρνξεγεζνχλ. Ζ ΔΔΣΣ νξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο 

ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξναλαθεξφκελσλ εγγξάθσλ.         

 

Γ.  Γηα ηηο θαηαζθεπέο θεξαηψλ γηα ηηο νπνίεο έρεη ρνξεγεζεί άδεηα θαηαζθεπήο θεξαίαο 

απφ ηελ ΔΔΣΣ πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 4053/2012 θαη πξηλ απηέο 

εγθαηαζηαζνχλ, θαζψο θαη γηα φζεο απφ απηέο είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλεο, ν θάηνρνο 

ηεο θαηαζθεπήο νθείιεη λα θνηλνπνηήζεη ζηελ ΔΔΣΣ φιεο ηηο απαξαίηεηεο αηηήζεηο 

πξνο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηε ρνξήγεζε ησλ εγθξίζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

λφκηκε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο θαη ηηο αληίζηνηρεο 

εγθξίζεηο. Ζ ΔΔΣΣ  νξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ εγγξάθσλ απφ ηνπο θαηφρνπο.  

 

 

Άξζξν 19 

Εηδηθέο Καηαζθεπέο θεξαηώλ 

 

Με ηελ επηθχιαμε ησλ θαηαζθεπψλ θεξαηψλ ζηαζκψλ πνπ πξννξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο θίλεζεο νρεκάησλ πνπ 

δηέξρνληαη απφ ηνχλει, θαη ησλ θαηαζθεπψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο εληφο πάξθνπ 

θεξαηψλ, δελ επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή θεξαίαο λα πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξνπο απφ 
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έλαλ ηζηφ. ρεηηθέο Απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη έξρνληαη αληίζεζε 

κε ηελ παξνχζα δηάηαμε παξακέλνπλ ζε ηζρχ κέρξη ηελ θαηάξγεζή ηνπο. 

 

 

Άξζξν 20 

Πξόηππεο Πεξηβαιινληηθέο Δεζκεύζεηο 

 

1. Ο θάηνρνο ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο ζηαζκνχ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ 

εκπίπηεη ζηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο κε α/α 6 ηεο Καηεγνξίαο Β, ηεο 12εο 

Οκάδαο («Δηδηθά έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο») ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηεο ΚΤΑ 

1958/2012 (ΦΔΚ Β΄21) «ηαζκνί Βάζεο Κηλεηήο θαη Αζχξκαηεο ηαζεξήο 

Σειεθσλίαο» είλαη δπλαηφλ λα ππνβάιιεη αίηεζε γηα ππαγσγή ζε ΠΠΓ, ζχκθσλα 

κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΚΤΑ Aξηζκ. 198015/ΔΤΠΔ−ΤΠΔΚΑ (2) «Πξφηππεο 

Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (Π.Π.Γ.) γηα ηαζκνχο Βάζεο Κηλεηήο Σειεθσλίαο 

(Οκάδα 12/α.α 6 Β)» (ΦΔΚ 1510/Β΄/2012). 

2. Μαδί κε ηελ αίηεζε ν θάηνρνο ηεο θαηαζθεπήο ππνβάιεη θαη βεβαίσζε απφ 

αξκφδηα ππεξεζία, ζρεηηθά κε ην αλ ε πεξηνρή εγθαηάζηαζεο αλήθεη ζε Natura 

2000. Δθφζνλ ε ελ ιφγσ θαηαζθεπή ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία Β ηεο νκάδαο 12 

(α/α 6) ηεο πξναλαθεξφκελεο ζην πξνεγνχκελν άξζξν ΚΤΑ, νη ΠΠΓ ηεο αίηεζεο 

δεζκεχνπλ ηνλ θάηνρν ηεο θαηαζθεπήο θαη απνηεινχλ κέξνο ηεο άδεηαο 

θαηαζθεπήο θεξαίαο πνπ εθδίδεη ε ΔΔΣΣ. 

3. Ζ κειέηε ξαδηνεθπνκπψλ πνπ ζπλνδεχεη ηελ αίηεζε γηα ΠΠΓ πξέπεη λα είλαη 

αθξηβέο αληίγξαθν ηεο κειέηεο πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ ΔΔΑΔ γηα ηελ ρνξήγεζε 

ζχκθσλεο γλψκεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 30 ηνπ Ν.4070/2012. 

4. Ζ αίηεζε γηα έληαμε ζε ΠΠΓ απνξξίπηεηαη φηαλ δελ είλαη πιήξεο,  ηδίσο φηαλ δελ 

ζπλνδεχεηαη απφ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ θείκελε λνκνζεζία εγθξίζεηο απφ 

ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. 

 

 

Άξζξν 21 

Καηαξγνύµελεο Δηαηάμεηο 

 

Με ηελ επηθχιαμε εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο θαηαξγνχληαη νη Απνθάζεηο ΔΔΣΣ ΑΠ 428/13 «Καλνληζκφο Αδεηψλ 

Καηαζθεπψλ ζηε Ξεξά ζχκθσλα κε ην Ν.3431/2006 ηεο ΔΔΣΣ (ΦΔΚ 1666/Β/14-11-

2006)», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ Απφθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 512/24/23-2-2009: 

«Σξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 406/22/11-10-2006 «Καλνληζκφο αδεηψλ 

Καηαζθεπψλ θεξαηψλ ζηελ Ξεξά, ζχκθσλα κε ην λ. 3431/2006» (ΦΔΚ 1666/14-11-

2006)» (ΦΔΚ517/Β/20-3-2009). 

 

 

Άξζξν 22 

Έλαξμε ηζρύνο 

 

http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/Electronic_Communications/Antenna_Mast_Systems/FEK517_B_2009.pdf
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Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο Καλνληζµνχ άξρεηαη απφ ηε δεµνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεµεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο.  

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Πεξηερόκελν Οινθιεξσκέλνπ Φαθέινπ 

 

Ο θάθεινο πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ή ηελ 

ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελεο θαηαζθεπήο θεξαίαο κέζσ ηνπ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθήο 

Τπνβνιήο Αηηήζεσλ (ΖΛΤΑ) γηα λα είλαη πιήξεο πξέπεη λα πεξηέρεη:  

 

Α. Σππνπνηεκέλε Αίηεζε, πνπ ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ αλαθέξεηαη θαη σο 

«Σππνπνηεκέλε Αίηεζε» ηνπ ΖΛΤΑ, γηα ρνξήγεζε ή ηξνπνπνίεζε άδεηαο θαηαζθεπήο 

θεξαίαο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

1. Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ αηηνχληνο (επσλπµία, δηαθξηηηθφο ηίηινο, λνµηθή κνξθή, 

δηεχζπλζε έδξαο, ΑΦΜ, ΑΡΜΑΔ), ηα ζηνηρεία ηνπ ηερληθνχ ππεπζχλνπ, 

ηειέθσλν θαη fax γηα επηθνηλσλία θαη αλαθνξά ησλ θηινμελνχκελσλ παξφρσλ ζε 

πεξίπησζε πνπ γίλεηαη απφ θνηλνχ ρξήζε ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο.  

2. Δάλ πξφθεηηαη γηα ξαδηνθσληθφ ή ηειενπηηθφ ζηαζκφ, απαηηείηαη αλαθνξά ηεο 

άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνχ ή ειιείςεη απηήο, ηεο βεβαίσζεο λνκίκνπ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνχ απφ ην Δζληθφ πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο, 

3. Πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ ξαδηνεπηθνηλσλίαο πνπ ζα εμππεξεηεί ε θαηαζθεπή 

θεξαίαο, θαζψο θαη ησλ δσλψλ ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο,  

4. Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη:  

α. µνλαδηθφ αξηζµφ ζέζεο θαη µνλαδηθή νλνµαζία ζέζεο θαηά πξνηίκεζε 

ζρεηηθή µε ην ηνπσλχµην ηεο πεξηνρήο,  

β. ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγµέλεο -πιάηνο θαη µήθνο- ζε ζχζηεµα ΔΓΑ 

87,  

γ. ην κέγηζην χςνο ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο απφ ηε βάζε ηεο θαη απφ ην 

έδαθνο,  

δ. ηελ αθξηβή δηεχζπλζε ηεο ζέζεο ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο, ηνλ 

ηαρπδξνκηθφ θψδηθα, ην ∆ήµν θαη ην Ννµφ ππαγσγήο ηεο ζέζεο ηεο  

θαηαζθεπήο θεξαίαο,  

ε. εθφζνλ θαηαζθεπαζζεί νηθίζθνο (ζχµθσλα µε ην Ν.2801/2000), ζα 

πξνζδηνξίδεηαη ην εµβαδφλ, ην χςνο θαη ε ζέζε ηνπ (νηθφπεδν ή δψµα) 

θαη ην εµβαδφλ ηνπ νηθνπέδνπ, θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ θηινμελνχκελσλ 

παξφρσλ. Δάλ ν νηθίζθνο πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζηέγαζε 

κεραλεκάησλ πνπ κεηαδίδνπλ ζήκαηα επίγεηαο ςεθηαθήο επξπεθπνκπήο 

κε ρξήζε ζπρλνηήησλ γηα ηελ εθπνκπή ξαδηνηειενπηηθνχ ζήκαηνο, ζα 

πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ησλ πνιππιεθηψλ. 

ζη. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηζηψλ ή ππιψλσλ ζηήξημεο ησλ 

θεξαηνδηαηάμεσλ (χςνο ηζηνχ θαη χςνο θηηξίνπ).  

5. Αλαθνξά ηνπ αξηζκνχ ησλ θεξαηψλ εθπνκπήο/ιήςεο θαη ησλ θχξησλ ηερληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο (ελδεηθηηθά, ησλ δσλψλ ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ησλ 
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ππεξεζηψλ ξαδηνεπηθνηλσλίαο πνπ εμππεξεηνχλ αλά πάξνρν ζε πεξίπησζε απφ 

θνηλνχ ρξήζεο ηεο θαηαζθεπήο).  

6. ε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε αθνξά ζε ηξνπνπνίεζε ππάξρνπζαο άδεηαο, θαη ηδίσο 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε αθνξά ζε δηφξζσζε ζπληεηαγκέλσλ, 

απαηηείηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ θαηφρνπ πεξί κε κεηαθίλεζεο ηεο θαηαζθεπήο 

θαζψο θαη ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα πνπ απνδεηθλχεη φηη δελ έρεη γίλεη 

κεηαθίλεζε, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη αθξηβήο ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ζηελ 

ελ ιφγσ ζέζε. 

 

Β. Αίηεζε πξνο ηελ Δ.Δ.Σ.Σ. ε νπνία, επηπιένλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο Σππνπνηεκέλεο 

Αίηεζεο, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη :  

1. Σνλ αξηζκφ Γεληθήο Άδεηαο, εθφζνλ ν θάηνρνο ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο 

εκπίπηεη ζηηο ζρεηηθέο θαηεγνξίεο ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ, 

2. Αλαθνξά ζηνλ αξηζκφ Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε ηελ νπνία έρνπλ ρνξεγεζεί ηα 

δηθαηψκαηα ρξήζεο ησλ ξαδηνζπρλνηήησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηειενπηηθνχ δηαχινπ ή ξαδηνθσληθήο ζπρλφηεηαο) πνπ 

πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεί ε ελ ιφγσ θαηαζθεπή, κε ηελ εμαίξεζε γηα ηα 

δηθαηψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κηθξνθπκαηηθέο δεχμεηο ηνπ ζηαζκνχ 

ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο κε ην δίθηπν θνξκνχ ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ 

δεκνζίνπ δηθηχνπ, γηα ηα νπνία απαηηείηαη ην δηθαίσκα γηα ηνπιάρηζηνλ κηα 

δεχμε ή ηνλ αξηζκφ αίηεζεο ζηελ ΔΔΣΣ γηα ηελ ιήςε δηθαησκάησλ ρξήζεο 

ξαδηνζπρλνηήησλ ή αλαθνξά ζε δηαηάμεηο εμαίξεζεο απφ ηελ ελ ιφγσ 

ππνρξέσζε ζηηο νπνίεο εκπίπηεη ε ελ ιφγσ θαηαζθεπή ή/θαη ζε έγγξαθα 

βάζεη ησλ νπνίσλ θαζίζηαηαη λφκηκε ε ρξήζε ησλ ελ ιφγσ ξαδηνζπρλνηήησλ. 

3. ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ νη νξηδφκελεο πξνυπνζέζεηο ζηελ Απφθαζε 

ΔΔΣΣ 262/107/9-9-2002 «Δηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο ησλ ζηαζκψλ επνπηείαο 

ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Δπνπηείαο Φάζκαηνο 

Ραδηνζπρλνηήησλ απφ επηδήκηεο παξελνριήζεηο» (ΦΔΚ 1262/Β/26-9-2002), 

φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απαηηείηαη κειέηε πξνζηαζίαο ησλ ζηαζκψλ ηνπ 

ΔΓΔΦΡ. 

 

 Γ. Αίηεζε πξνο ηελ Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηεο 

αεξνπινΐαο.  

 

Γ. Μειέηε ξαδηνεθπνκπψλ γηα ηελ έθδνζε ζεηηθήο Γλσκάηεπζεο ηεο Διιεληθήο 

Δπηηξνπήο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (ΔΔΑΔ). 

 

Δ. Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ή θαηά πεξίπησζε αίηεζε ππαγσγή ζηηο 

Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί 

πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο. 

 

Σ. Μειέηε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζρεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο.  
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Ε. Αηηήζεηο ή/θαη δειψζεηο ή θνηλνπνηήζεηο πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε, 

θαηά δήισζε ηνπ αηηνχληα.  

 

Ζ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη ν ππνβαιιφκελνο 

θάθεινο είλαη πιήξεο θαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφλ είλαη αιεζή θαη 

αθξηβή. 

 

Θ. Απφδεημε πιεξσκήο ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ Σέινπο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 11 ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

Καηαζθεπέο θεξαηώλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 4053/2012  

 

Α. Οξηζκνί 

1. ην παξφλ Παξάξηεκα σο  «πξνγελέζηεξν ηνπ Ν.4053/2012 Καλνληζηηθφ 

Πιαίζην Αδεηνδφηεζεο Καηαζθεπψλ Κεξαηψλ» λνείηαη ε Απφθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 

406/22/11-10-2006 «Καλνληζκφο Αδεηψλ Καηαζθεπψλ ζηε Ξεξά ζχκθσλα κε ην 

Ν.3431/2006» (ΦΔΚ 1666/Β/14-11-2006), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Απφθαζε 

ΔΔΣΣ ΑΠ 512/24/23-2-2009: «Σξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο ΔΔΣΣ ΑΠ 

406/22/11-10-2006 «Καλνληζκφο αδεηψλ Καηαζθεπψλ θεξαηψλ ζηελ Ξεξά, 

ζχκθσλα κε ην λ. 3431/2006» (ΦΔΚ 1666/14-11-2006)» (ΦΔΚ517/Β/20-3-2009).  

 

2. Κάζε αλαθνξά ζε «Έγθξηζε ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ» λνείηαη σο αλαθνξά 

ζε «Έγθξηζε ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ή θαηά πεξίπησζε αίηεζε ππαγσγήο 

ζηηο Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

πεξί πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο». 

  

Β. Γεληθέο Γηαηάμεηο 

1. Γηα ηηο θαηαζθεπέο θεξαηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ 

άξζξνπ 31 ηνπ Ν.4053/2012 θαη παξάιιεια ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγελέζηεξνπ ηνπ Ν.4053/2012 Καλνληζηηθνχ Πιαηζίνπ Αδεηνδφηεζεο 

Καηαζθεπψλ Κεξαηψλ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. 

 

2. Ζ άδεηα θαηαζθεπήο θεξαίαο ησλ σο άλσ θαηαζθεπψλ θεξαηψλ εθδίδεηαη απφ ηελ 

ΔΔΣΣ ζχκθσλα κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ίζρπε πξηλ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ 

ηνπ Ν. 4053/2012, κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζην παξφλ Παξάξηεκα θαη δελ 

ππνθαζηζηά άιιεο άδεηεο ή εγθξίζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ιάβεη ν θάηνρνο ηεο 

Άδεηαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο αδεηνδνηεκέλεο θαηαζθεπήο θεξαίαο. 

 

3. Γηα ηηο σο άλσ θαηαζθεπέο θεξαηψλ δελ επηηξέπεηαη ε παξάιιειε ππαγσγή ζηε 

δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 17 ηνπ άξζξνπ 30 
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ηνπ Ν. 4070/2012, φπσο απηή εμεηδηθεχεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ. 

 

4. Κάζε θάηνρνο θαηαζθεπήο θεξαίαο πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

Παξαξηήκαηνο θαη έρεη θαηαζέζεη αίηεζε γηα άδεηα θαηαζθεπήο θεξαίαο ζηελ 

ΔΔΣΣ ππνρξενχηαη λα έρεη δηαξθψο θνληά ζηε βάζε ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο 

επαλάγλσζηε αλεμίηειε πηλαθίδα, ε νπνία επθξηλψο αλαθέξεη ηελ επσλπκία ηνπ 

θαηφρνπ ηεο θαηαζθεπήο, ηνλ αξηζµφ πξσηνθφιινπ ηεο αίηεζεο ζηελ ΔΔΣΣ θαη 

ηνλ αξηζµφ ηεο ζέζεο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ αίηεζε.  

 

5. Κάζε θαηαζθεπή θεξαίαο πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

Παξαξηήκαηνο ζεσξείηαη κε λφκηκε θαη εθαξκφδεηαη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία 

επηβνιήο θπξψζεσλ απφ ηελ ΔΔΣΣ εάλ: 

α) εληφο ηεο νξηδφκελεο ζην άξζξν 31, θαη εηδηθφηεξα ζηηο παξ. 2 θαη  5 

απηνχ, πξνζεζκία ησλ 24 κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 

4053/2012, απνξξηθζεί ε αίηεζε γηα ηελ θαηαζθεπή θεξαίαο πνπ έρεη 

θαηαηεζεί ζηελ ΔΔΣΣ ή 

β) παξέιζεη ε νξηδφκελε ζην άξζξν 31, θαη εηδηθφηεξα ζηηο παξ. 2 θαη  5 

απηνχ, πξνζεζκία ησλ 24 κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 4053/2012 

θαη δελ έρεη ρνξεγεζεί ζρεηηθή άδεηα. 

 

6. Ζ αίηεζε γηα άδεηα θαηαζθεπήο θεξαίαο πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

Παξαξηήκαηνο απνξξίπηεηαη αλ πξνθχπηεη ιφγνο απφξξηςεο βάζεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ «Καλνληζκνχ Αδεηψλ Καηαζθεπψλ ζηε Ξεξά ζχκθσλα κε ην 

Ν.3431/2006» θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη δηαπηζησζεί αδπλακία πιήξσζεο 

νπνηαζδήπνηε, απφ ηηο νξηδφκελεο ζην παξφλ Παξάξηεκα, απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο Άδεηαο.  

 

Γ. Καηαζθεπέο θεξαηψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξ. 31 ηνπ  Ν. 4053/2012 

 

1. Γηα ηηο θαηαζθεπέο θεξαηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

31 ηνπ Ν. 4053/2012, ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο θαηά ην ρξφλν ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο θαηαζθεπήο θεξαίαο απφ ηελ 

ΔΔΣΣ: 

(α) λα έρεη θαηαηεζεί ζηελ ΔΔΣΣ πξηλ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ Ν. 4053/2012 

αίηεζε γηα λέα άδεηα θαηαζθεπήο θεξαίαο ή αίηεζε ηξνπνπνίεζεο άδεηαο 

θαηαζθεπήο θεξαίαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην πξνγελέζηεξν ηνπ 

Ν.4053/2012 Καλνληζηηθφ Πιαίζην Αδεηνδφηεζεο Καηαζθεπψλ Κεξαηψλ.. 

(β) λα έρεη ρνξεγεζεί ζχκθσλε γλψκε ηεο ΔΔΑΔ επί  κειέηεο 

ξαδηνεθπνκπψλ θεξαίαο έλα (1) κήλα ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ Ν. 4053/2012 

(γ) λα έρεη ππνβιεζεί κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηελ αξκφδηα 

ππεξεζία πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 4053/2012 ή λα έρεη ππαρζεί 
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ε θαηαζθεπή θεξαίαο ζηηο Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο, 

ζχκθσλα κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία.  

(δ) λα έρεη ππνβιεζεί ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ αηηνχληα 

φηη ε θαηαζθεπή θεξαίαο έρεη εγθαηαζηαζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 

4053/2012  

(ε) Να κελ έρεη παξέιζεη ε νξηδφκελε ζην άξζξν 31 θαη εηδηθφηεξα ζηηο 

παξ. 2 θαη  5 απηνχ πξνζεζκία ησλ 24 κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

Ν. 4053/2012 

(ζη) ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 4053/2012, είρε 

ήδε είηε ππνβιεζεί ζρεηηθή θαηαγγειία ζηελ ΔΔΣΣ είηε απηεπαγγέιησο 

δηαπηζησζεί ε χπαξμή ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο, λα έρεη νινθιεξσζεί ε 

δηαδηθαζία επηβνιήο θπξψζεσλ απφ ηελ ΔΔΣΣ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ 

θαηά ην ρξφλν εγθαηάζηαζήο ηεο λνκηθφ πιαίζην θαη λα έρνπλ επηβιεζεί 

νη πξνβιεπφκελεο ζε απηφ θπξψζεηο απφ ηελ ΔΔΣΣ.  

(δ) Να ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ζχκθσλα 

κε ην πξνγελέζηεξν ηνπ Ν.4053/2012 Καλνληζηηθφ Πιαίζην 

Αδεηνδφηεζεο Καηαζθεπψλ Κεξαηψλ. 

 

2. Γηα ηηο θαηαζθεπέο θεξαηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

31 ηνπ Ν. 4053/2012 βάζεη Γήισζεο Πξνζζήθεο Κεξαηνζπζηεκάησλ πνπ έρεη 

θαηαηεζεί ζηελ ΔΔΣΣ πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 4053/2012 ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο ΔΔΣΣ ΑΠ 406/22/11-10-2006, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 512/24/23-2-2009, ζα πξέπεη λα 

ζπληξέρνπλ νη πξναλαθεξφκελεο πξνυπνζέζεηο (β), (γ), (δ), (ε), (ζη) ηνπ εδ. 1 ηεο 

παξ. Β ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο θαη ε θαηάζεζε ηεο Γήισζεο Πξνζζήθεο 

Κεξαηνζπζηεκάησλ λα πιεξνί ηα νξηδφκελα ζην πξνγελέζηεξν ηνπ Ν.4053/2012 

Καλνληζηηθφ Πιαίζην Αδεηνδφηεζεο Καηαζθεπψλ Κεξαηψλ. 

 

3. Οη θαηαζθεπέο θεξαηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 31 

ηνπ Ν. 4053/2012 γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη αλάγθε αλαβάζκηζεο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πξνο ην θνηλφ κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 

πθηζηάκελσλ θεξαηνζπζηεκάησλ, ή/θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ εθπνκπήο, είλαη 

δπλαηφλ λα ππάγνληαη απνθιεηζηηθά ζηε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν. 4070/2012, εθφζνλ ζπληξέρνπλ 

ζσξεπηηθά νη θάησζη πξνυπνζέζεηο: 

(α) Οη αλαβαζκίζεηο δελ αθνξνχλ αιιαγέο ζηνλ ηζηφ ηεο θαηαζθεπήο 

θεξαίαο, νχηε αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο απηήο. 

(β) Έρεη εθδνζεί ζεηηθή γλσκάηεπζε απφ ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή 

Αηνκηθήο Δλέξγεηαο επί ζρεηηθήο κειέηεο ε νπνία έρεη ππνβιεζεί απφ ηνλ 

θάηνρν ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην ζχλνιν ησλ 

θεξαηνζπζηεκάησλ ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο. 

(γ) Ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο (β), (γ), (δ), (ε), (ζη) ηνπ εδ. 1 ηεο παξ. Β ηνπ 

παξφληνο Παξαξηήκαηνο. 
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4. Γηα ηελ ππαγσγή ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο ζηε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν. 4070/2012 ππνβάιιεηαη ζρεηηθή 

αίηεζε ηνπ θαηφρνπ, ε νπνία ζπλνδεχεη ηνλ νινθιεξσκέλν θάθειν πνπ 

θαηαηίζεηαη γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο  θαηαζθεπήο θεξαίαο ζχκθσλα ηελ παξ. 17 

ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν. 4070/2012 θαη ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ. Ζ αίηεζε πνπ έρεη ππνβιεζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 

4070/2012 δπλάκεη ηεο νπνίαο ε θαηαζθεπή θεξαίαο ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 4053/2012 παχεη λα ηζρχεη θαη επηζηξέθεηαη ζηνλ αηηνχληα.  

 

5. Οη θάηνρνη ησλ θαηαζθεπψλ θεξαηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 4053/2012, εληφο κελφο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ, νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ κε ππεχζπλε δήισζε λφκηκνπ 

εθπξφζσπνχ ηνπο ηελ ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηηο θαηαζθεπέο θεξαηψλ πνπ εκπίπηνπλ 

ζε απηέο. Ζ ΔΔΣΣ δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ θνηλνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ αηηήζεσλ 

πνπ έρνπλ θαηαηεζεί θαη ηηο αληίζηνηρεο εγθξίζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ηελ 

ΔΔΑΔ θαη ηελ αξκφδηα Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα. Ζ ΔΔΣΣ κε αλαθνίλσζή ηεο 

δχλαηαη λα θαζηζηά ππνρξεσηηθή ηελ θνηλνπνίεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

εγγξάθσλ κέζσ ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ζε πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο ΔΔΣΣ ή 

κέζσ ηνπ ΖΛΤΑ, εθφζνλ απηφ δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε ιεηηνπξγηθφηεηα.         

 

Γ. Καηαζθεπέο θεξαηψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξ. 31 ηνπ  Ν4053/2012 

 

1. Γηα ηηο Καηαζθεπέο Κεξαηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 

31 ηνπ Ν.4053/2012 ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο θαηά ην ρξφλν ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο: 

(α) Να έρεη θαηαηεζεί ζηελ ΔΔΣΣ αίηεζε γηα λέα άδεηα θαηαζθεπήο 

θεξαίαο ή αίηεζε ηξνπνπνίεζεο άδεηαο θαηαζθεπήο θεξαίαο ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζην πξνγελέζηεξν ηνπ Ν.4053/2012 Καλνληζηηθφ Πιαίζην 

Αδεηνδφηεζεο Καηαζθεπψλ Κεξαηψλ. 

(β) Να έρεη ππνβιεζεί ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ αηηνχληα 

φηη ε θαηαζθεπή θεξαίαο έρεη εγθαηαζηαζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 

4053/2012 θαη φηη βξίζθεηαη εθηφο αζηηθνχ ηζηνχ 

(γ) Να κελ έρεη παξέιζεη ε νξηδφκελε ζην άξζξν 31 θαη εηδηθφηεξα ζηηο 

παξ. 2 θαη  5 απηνχ πξνζεζκία ησλ 24 κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

Ν. 4053/2012. 

(δ) ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 4053/2012, είρε ήδε 

είηε ππνβιεζεί ζρεηηθή θαηαγγειία ζηελ ΔΔΣΣ είηε απηεπαγγέιησο 

δηαπηζησζεί ε χπαξμή ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο, λα έρεη νινθιεξσζεί ε 

δηαδηθαζία επηβνιήο θπξψζεσλ απφ ηελ ΔΔΣΣ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ 

θαηά ην ρξφλν εγθαηάζηαζήο ηεο λνκηθφ πιαίζην θαη λα έρνπλ επηβιεζεί 

νη πξνβιεπφκελεο ζε απηφ θπξψζεηο απφ ηελ ΔΔΣΣ.  

(ε) Να ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ζχκθσλα 

κε ην πξνγελέζηεξν ηνπ Ν.4053/2012 Καλνληζηηθφ Πιαίζην 

Αδεηνδφηεζεο Καηαζθεπψλ Κεξαηψλ. 


