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ΕΕΤΤ - Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά (ν. 4635/2019) - Σχέδιο για Διαβούλευση

Πρόλογος
Το παρόν κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης έχει προετοιμαστεί από την Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της εκ των ν.
4070/2012 και ν. 4635/2019 και αφορά την έκδοση νέου Κανονισμού Αδειών Κατασκευών
Κεραιών στην Ξηρά.
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), κατ’ εφαρμογή της Απόφασης
ΕΕΤΤ με αριθμό 375/10/14-2-2006 «Κανονισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (ΦΕΚ
314/Β/16-4-2006), ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης η οποία θα διαρκέσει από
την 29η Νοεμβρίου 2019 μέχρι και την 9η Δεκεμβρίου 2019 για την έκδοση νέου Κανονισμού
Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τα σχόλιά τους κάνοντας σαφή αναφορά στα
άρθρα ή και παραγράφους του σχεδίου Κανονισμού.
Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και σε
ηλεκτρονική μορφή όχι αργότερα από την 9η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00 µµ. Τυχόν
ανώνυμες απαντήσεις δε θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα δημοσιευθούν αυτούσιες εν όλω ή
εν μέρει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του ανωτέρω Κανονισμού Δημόσιας
Διαβούλευσης και σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη του άρθρου 11 περί τήρησης
εμπιστευτικότητας του εν λόγω Κανονισμού. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν
εμπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτημα, προκειμένου να μη
δημοσιευθούν.
Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:
«Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου “Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά”»
Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΕΤΤ
Λ. Κηφισίας 60,
15125 Μαρούσι
Αττική
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου : keraies@eett.gr
Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΕΕΤΤ
διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται
επώνυμα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: keraies@eett.gr.
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ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 167) και
ιδίως τα άρθρα 20 έως 42,
β. του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων
έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α΄/10.4.2012) και ιδίως το άρθρο 12,
γ. του ν. 4313/2014 “Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων
Έργων και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 261/Α΄/17.12.2014) και ιδίως το Κεφάλαιο Ζ΄
δ. του ν. 4053/2012 «Ρύθμιση και λειτουργία της Ταχυδρομικής Αγοράς, θεμάτων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/Α΄/7.3.2012), και ιδίως
το άρθρο 31,
ε. του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209/Α΄/21-92011),
στ. του ν. 998/1979 “Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων
της Χώρας” (ΦΕΚ 289/A/29-12-1979), όπως ισχύει ιδίως μετά την τροποποίησή
του με το Ν. 4280/2014 “Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις”
(ΦΕΚ A159/08-08-2014),
ζ. του Π.Δ. 98/2017 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία
2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 (ΕΕ L 153/22.05.2014) σχετικά με την διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην
αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.» (ΦΕΚ Α 139),
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η. της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. 53571/3839/2000 «Μέτρα Προφύλαξης
του Κοινού από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστηµένων στην Ξηρά» (ΦΕΚ
1105/B΄/2000),
θ. της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. οικ. 174610/1-9-2014 “Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της
12ης ομάδας «Ειδικά Έργα και Δραστηριότητες», α/α 6 «Σταθμοί Βάσης Κινητής
και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας», του παραρτήματος ΧΙΙ της Υ.Α.
1958/2012 (Β΄ 21), όπως εκάστοτε ισχύει.” (ΦΕΚ 2498/Β΄/19-9-2014),
ι. της ΚΥΑ υπ’ αριθ. 11926/261/2011 «Ειδική διαδικασία αδειοδότησης στην οποία
υπάγεται η εγκατάσταση τυποποιημένων κατασκευών κεραιών» (ΦΕΚ Β 453),
ια. της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 27217/505/4-6-2013 «Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών
Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης, εξαιρούμενες από την
αδειοδότηση σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012.» (ΦΕΚ
1442/Β/14-6-2013),
ιβ. της ΥΑ με αριθμ. 1958/12 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1
παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ 209/Α’/2011)» (ΦΕΚ 21/Β/13-12012),
ιγ. της Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ3/Δ/35694/6190/2000 «Προστασία των
Αεροπορικών Εγκαταστάσεων από τον κίνδυνο της ανάπτυξης κατασκευώνεμποδίων γύρω από αυτές καθώς και της Αεροπλοΐας εκ των υπερυψηλών ανά τη
χώρα κατασκευών» (ΦΕΚ 1133/ Β΄/11.9.2000), όπως τροποποιήθηκε με την
απόφαση ΥΜΕ/ΥΠΑ/Δ3/Δ/3271/781/27.1.2009 (ΦΕΚ191/Β΄/5.2. 2009),
ιδ. της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 834/2/2017 “Κανονισμός Γενικών Αδειών” (ΦΕΚ
4462/Β/6-12-2017),
ιε. της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 661/2/19-7-2012 «Κανονισμός Αδειών Κατασκευών
στην Ξηρά» (ΦΕΚ 2529/Β/17-9-2012),
ιστ. της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/30/20-12-2012 “Κανονισμός Χρήσης και
Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής
Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών”,
(ΦΕΚ 110/Β/24-01-2013),
2. το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού ούτε του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ.
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Αποφασίζει :
Εκδίδει, τον Κανονισµό Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά, οι διατάξεις του οποίου έχουν
ως ακολούθως :
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρµογής
1. Στον παρόντα Κανονισμό εμπίπτουν οι κατασκευές κεραιών, για τις οποίες απαιτείται η
έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4635/2019, η χορήγησή της οποίας άπτεται των αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στον ν. 4635/2019, κεφάλαιο Α΄ του μέρους ΙΑ΄, και στον ν. 4070/2012, άρθρο
12 περίπτωση λα’.
2. Στον παρόντα Κανονισµό δεν εµπίπτουν οι κατασκευές κεραιών του άρθρου 29 του ν.
4635/2019, που εξαιρούνται αδειοδότησης, ή που υπόκεινται σε ειδική διαδικασία
αδειοδότησης, οι κατασκευές κεραιών των άρθρου 31 και 32 του ν. 4635/2019 που
εγκαθίστανται σε πάρκα κεραιών, καθώς και οι κατασκευές κεραιών που υπάγονται στις
ακόλουθες αποφάσεις που παραμένουν σε ισχύ δυνάμει των παραγράφων 13, 14 και 15 του
άρθρου 39 του ν. 4635/2019:
i.

στην υπ’ αριθμ. 27217/505/14.6.2013 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών
Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 1442),

ii.

στην υπ’ αριθμ. 11926/261/8.3.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων (Β΄ 453),

iii.

στην υπ’ αριθμ. 529/138/30.6.2009 απόφαση της ΕΕΤΤ (Β΄ 1458).

Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι εξής ορισμοί του άρθρου 20 του ν. 4635/2019:
α) Σταθμός: ένας ή περισσότεροι πομποί ή δέκτες ή συνδυασμός πομπών και δεκτών με τις
πρόσθετες συσκευές τους, που είναι αναγκαίοι σε ορισμένη θέση για τη διεξαγωγή
συγκεκριμένης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας. Κάθε
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σταθμός χαρακτηρίζεται από το είδος της υπηρεσίας στην οποία συμμετέχει και από το αν
είναι μόνιμος ή προσωρινός.
β) Κατασκευή κεραίας: το σύστημα των κεραιών εκπομπής ή και λήψης ραδιοσημάτων με
τις κατασκευές στήριξής τους, τα εξαρτήματα και τα λοιπά παρελκόμενα. Τα παθητικά
κάτοπτρα ανάκλασης ραδιοσημάτων θεωρούνται, επίσης, ως κατασκευές κεραίας. Στο
ύψος της κατασκευής κεραίας περιλαμβάνεται και ο φωτισμός ασφαλείας ή και το
αλεξικέραυνο.
γ) Χώρος εγκατάστασης κατασκευής κεραίας: η περιοχή επί εδάφους ή το τμήμα επί
κτιρίου που ανήκει νόμιμα κατά κυριότητα στον κάτοχο κατασκευής κεραίας ή
εκμισθώνεται ή παραχωρείται σε αυτόν για την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας.
δ) Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ): το ηλεκτρονικό σύστημα
έκδοσης άδειας κατασκευής κεραίας που διαχειρίζεται η Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).
ε) Ηλεκτρονικό Σύστημα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών (e-Άδειες): η ηλεκτρονική
πλατφόρμα ελέγχου και έκδοσης των πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών του
άρθρου 33 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), όπως κάθε φορά ισχύει.
στ) Άδεια κατασκευής κεραίας: η διοικητική πράξη που εκδίδεται από την ΕΕΤΤ και
αποτελεί προϋπόθεση για την εγκατάσταση και τη λειτουργία κατασκευής κεραίας στην
ξηρά.
ζ) Δομικές κατασκευές κεραίας: οι κατασκευές στήριξης του συστήματος των κεραιών
εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων, όπως ενδεικτικά αυτοστήρικτοι ιστοί, δικτυώματα,
πυλώνες ή αντίστοιχες κατασκευές, οι οποίες φέρουν τα συστήματα των κεραιών, οι
οικίσκοι και τα ερμάρια για τη στέγαση των μηχανημάτων των σταθμών
ραδιοεπικοινωνίας, καθώς και η περίφραξη, όπου απαιτείται.
η) Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης ραδιοεπικοινωνίας: οι τεχνικές υποδομές που
εντάσσονται στα δίκτυα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και είναι αναγκαίες για τη
μετάδοση σήματος, μέσω καλωδίων ή ασύρματης σύνδεσης, στο τηλεπικοινωνιακό κέντρο
και τη σύνδεση ασύρματων συσκευών, για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων των
πολιτών εντός και εκτός των αστικών περιοχών. Οι εγκαταστάσεις αυτές διέπονται από
νομικό καθεστώς αντίστοιχο των δικτύων κοινής ωφέλειας (ενέργειας, ύδρευσης,
αποχέτευσης κ.ο.κ.) και δεν αντιστοιχούν σε χρήσεις γης.
θ) Έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας: η διοικητική πράξη του άρθρου 23 του ν.
4635/2019, η οποία επιτρέπει την εγκατάσταση των δομικών κατασκευών κεραιών, τη
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διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτών, καθώς και την τοποθέτηση περίφραξης,
όπου απαιτείται.
ι) Συνοδά έργα: κάθε άλλη εγκατάσταση που δεν προσμετράται στα πολεοδομικά μεγέθη
του ακινήτου, που εγκαθίσταται η κατασκευή κεραίας, και η οποία είναι απαραίτητη για
την εγκατάσταση και λειτουργία της, όπως ενδεικτικά τοιχία αντιστήριξης, δρόμοι
πρόσβασης και φωτοβολταϊκά συστήματα που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του
σταθμού.
ια) Πάρκο κεραιών: ο ειδικά καθορισμένος και ελεγχόμενος χώρος (γήπεδο) εκτός
οικιστικού ιστού, δημόσιος ή ιδιωτικός, όπου επιτρέπεται η υποδοχή και η εγκατάσταση
κατασκευών κεραιών.
ιβ) Κέντρο Δορυφορικών Επικοινωνιών: μια συγκεκριμένη και οριοθετημένη περιοχή στην
οποία βρίσκονται εγκατεστημένοι ένας ή περισσότεροι δορυφορικοί σταθμοί εδάφους για
την εκπομπή/λήψη σήματος από και προς τους τεχνητούς δορυφόρους, μαζί με τις
υποστηρικτικές υποδομές, στο πλαίσιο και με τους περιορισμούς του εκάστοτε ισχύοντος
Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) για τη Σταθερή
Δορυφορική Υπηρεσία.
Σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους που χρησιµοποιούνται στον παρόντα
Κανονισµό δεν ορίζεται στο παρόν άρθρο, ισχύουν οι ορισμοί του ν. 4070/2012, του ν.
4463/2017, του ν.1843/1989 και οι ορισμοί που παρατίθενται στις υπουργικές αποφάσεις
και τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των νόμων αυτών.

Άρθρο 3
Γενικές Διατάξεις
1. Για την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε κατασκευής κεραίας που εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής του παρόντος απαιτείται η έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ
(στο εξής, Άδειας), εξαιρουμένων των κατασκευών κεραιών μεταφερόμενων σταθμών για
τους οποίους ισχύουν τα οριζόμενα στo άρθρο 13 του παρόντος.
2. Ο κάτοχος της Άδειας έχει δικαίωμα να προδιαγράψει στην αίτησή του τον μέγιστο αριθμό
των κεραιών εκπομπής και λήψης που είναι δυνατόν να φέρει η κατασκευή κεραίας, ώστε
να περιγράψει τυχόν μελλοντικές επεκτάσεις της κατασκευής για κεραίες σταθμών
ραδιοεπικοινωνίας που χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες με ευρύ γεωγραφικό περιορισμό,
καθώς και για κεραίες που αφορούν μικροκυματικές ζεύξεις σημείο προς σημείο. Σε κάθε
περίπτωση, για κάθε κεραία που εγκαθίσταται επί της κατασκευής απαιτείται η νόμιμη και
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σύμφωνη με τη σχετική μελέτη ραδιοεκπομπών, χρήση όλων των ραδιοσυχνοτήτων της
κατασκευής κεραίας.
3. Για κάθε κατασκευή κεραίας ορίζεται ένας ή περισσότεροι αρμόδιοι τεχνικοί ως υπεύθυνοι
του κατόχου της άδειας κατασκευής κεραίας για κάθε θέµα αρτιότητας της κατασκευής και
της συμμόρφωσης του συνόλου της εγκατάστασης µε τις διατάξεις της νομοθεσίας και των
όρων της Άδειας. Για κάθε κατασκευή κεραίας ο αρµόδιος τεχνικός, που ορίζεται ως
τεχνικός υπεύθυνος από τον κάτοχο άδειας κατασκευής κεραίας, υπογράφει την αίτηση ή
τη δήλωση που κατατίθεται στο πλαίσιο της αδειοδότησης της κατασκευής κεραίας. Ο
ενδιαφερόμενος για την χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας και οι υπογράφοντες τις
μελέτες και τις αιτήσεις που απαιτούνται για την αδειοδότησή τους ευθύνονται, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις για την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των στοιχείων
που υποβάλλουν στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης.
4. Ο υπογράφων κάθε αίτηση ή δήλωση του φακέλου της αίτησης καθίσταται υπεύθυνος,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/1986, να διασφαλίζει με ατομική του ευθύνη ότι τα
στοιχεία που υποβάλει στις αρμόδιες υπηρεσίες ή/και το ΣΗΛΥΑ σε έντυπη ή ηλεκτρονική
μορφή είναι επαρκή, αληθή, ακριβή και δεν παρουσιάζουν μεταξύ τους ασυμφωνίες.
5. Η υποβολή των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών και μελετών προς τις
αρμόδιες υπηρεσίες για την παροχή σύμφωνης γνώμης, άδειας ή έγκρισης γίνεται
αποκλειστικά μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ),
εφόσον αυτές διαθέτουν πρόσβαση στο ΣΗΛΥΑ και έχουν τη δυνατότητα να αποφαίνονται
επί των αιτήσεων αρμοδιότητάς τους μέσω του ΣΗΛΥΑ.
Για κάθε αίτηση κατασκευής κεραίας που υποβάλλεται από τον αιτούντα στο ΣΗΛΥΑ και
περιλαμβάνει έγγραφα που δεν φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, ο αιτών είναι
υποχρεωμένος να διατηρεί για κάθε κατασκευή κεραίας φάκελο με τα έγγραφα σε έντυπη
μορφή και να τα διαθέτει άμεσα για κάθε έλεγχο στις αρμόδιες Αρχές.
6. Όλες οι αιτήσεις, εγκρίσεις και μελέτες που υποβάλλονται για την λήψη της άδειας θα
πρέπει να αναφέρουν τις ίδιες συντεταγμένες για τον προσδιορισμό της θέσης
εγκατάστασης. Στην αίτηση του ΣΗΛΥΑ οι συντεταγμένες αναφέρονται στο σύστημα
συντεταγμένων ΕΓΣΑ87 (τύπος συντεταγμένων: γεωδαιτικές (φ, λ), μορφή
συντεταγμένων: μοίρες, λεπτά, δευτερόλεπτα) στρογγυλοποιημένες στο πλησιέστερο
δευτερόλεπτο και αντιστοιχούν σε σημείο εντός του χώρου εγκατάστασης της κατασκευής
κεραίας.
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Άρθρο 4
Αρχές Λειτουργίας του ΣΗΛΥΑ
Η λειτουργία του ΣΗΛΥΑ ρυθμίζεται με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος
Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών, που προβλέπεται στην παράγραφο
2 του άρθρου 38 του ν. 4635/2019.

Άρθρο 5
Έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας
1. Για την έκδοση της άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, ο ενδιαφερόμενος για τη
χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας υποβάλλει στο ΣΗΛΥΑ αίτημα που περιέχει τα
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 6 και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
α) αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) για την ασφάλεια της
αεροπλοΐας και αντίστοιχη αίτηση προς το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ),
β) αίτηση για χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αποδεικτικό
νόμιμης χρήσης των συχνοτήτων εκπομπής και λήψης, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 21 του παρόντος,
γ) μελέτη ραδιοεκπομπών που συνοδεύεται από τοπογραφικό και αρχιτεκτονικά
σχέδια, που προβλέπονται κατά περίπτωση στο άρθρο 23 του νόμου 4635/2019, για
την έκδοση θετικής γνωμάτευσης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας
(ΕΕΑΕ), εφόσον απαιτείται,
δ) μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) ή, κατά περίπτωση, δήλωση
υπαγωγής στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (ΠΠΔ), σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και τα οριζόμενα στο
άρθρο 20,
ε) υπεύθυνη δήλωση για την ανάληψη υποχρέωσης υποβολής εντός χρονικού
διαστήματος έξι μηνών από την έκδοση της άδειας των δικαιολογητικών στοιχείων
και μελετών, που απαιτούνται για την έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας
σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου 4635/2019.
στ) Αποδεικτικό καταβολής διοικητικού τέλους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11,
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ζ) Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με το αν η εγκατάσταση της κατασκευής κεραίας
ή / και η θέση της σε λειτουργία πραγματοποιήθηκε πριν την κατάθεση της αίτησης
για χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας.
η) Αναφορά, εφόσον απαιτείται, στην προβλεπόμενη στην παράγραφο 1β του
άρθρου 27 του ν. 4635/2019 Απόφαση της ΕΕΤΤ.
2. Η υποβαλλόμενη στο ΣΗΛΥΑ αίτηση επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.
1599/1986 περί της ακρίβειας και πληρότητας των υποβαλλόμενων στοιχείων.
3. Για τις αιτήσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες που δεν έχουν εγγραφεί στο ΣΗΛΥΑ
εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 22.
4. Η ΕΕΤΤ απορρίπτει την αίτηση χορήγησης άδειας κατασκευής κεραίας ιδίως στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) αν η αίτηση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος,
(β) αν δεν έχει υποβληθεί το προβλεπόμενο Διοικητικό Τέλος,
(γ) αν ο αιτών δεν διαθέτει τουλάχιστον ένα δικαίωμα χρήσης ραδιοφάσματος,
εφόσον απαιτείται, ούτε έχει υποβάλει σχετική αίτηση,
(δ) αν στην αίτηση υπάρχουν σφάλματα ή ελλείψεις ή παρουσιάζονται ασυμφωνίες
μεταξύ των αναφερόμενων στην αίτηση και στα δικαιολογητικά ή μεταξύ των
δικαιολογητικών του φακέλου της αίτησης,
(ε) αν ο φάκελος της αίτησης δεν είναι πλήρης, δηλαδή δεν περιέχει το σύνολο των
προβλεπόμενων δικαιολογητικών συμπεριλαμβανομένων των σχετικών υπεύθυνων
δηλώσεων και μελετών,
(στ) σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης,
(ζ) αν ο πάροχος δεν αποκριθεί εντός τριών εβδομάδων σε αίτημα της ΕΕΤΤ για
παροχή διευκρινίσεων ή/και συμπληρωματικών στοιχείων,
(η) αν υπάρχει τουλάχιστον μία απόρριψη ή διατύπωση αρνητικής γνώμης ή
έκφραση αδυναμίας έκφρασης γνώμης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, των οποίων η
έγκριση, γνώμη, γνωμάτευση ή άδεια απαιτείται για την έκδοση της άδειας
κατασκευής κεραίας της ΕΕΤΤ,
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(θ) αν η Δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ, που τυχόν έχει υποβληθεί, είναι ελλιπής ή /
και δεν συνοδεύεται από τις απαραίτητες εγκρίσεις που απαιτούνται κατά δήλωση
του αιτούντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20,
(ι) σε περίπτωση κακόπιστης κατάθεσης αίτησης για νέα άδεια κατασκευής κεραίας
όταν η κατάθεση της αίτησης γίνεται μετά από την εγκατάσταση της κατασκευής
κεραίας ή / και τη θέση της σε λειτουργία. Νέα αίτηση για την ίδια θέση γίνεται
δεκτή, μόνο εφόσον έχει αποκατασταθεί η νομιμότητα αναφορικά με τις
διαπιστωθείσες παραβάσεις χωρίς κατ’ ανάγκη να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
επιβολής κυρώσεων από την ΕΕΤΤ.
5. Ο αιτών δύναται, σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας αδειοδότησης, να αποσύρει το
αίτημά του από το ΣΗΛΥΑ. Αν η ΕΕΤΤ έχει ξεκινήσει την εξέταση του φακέλου το
διοικητικό τέλος, δεν επιστρέφεται.
6. Η άδεια κατασκευής κεραίας εκδίδεται από την ΕΕΤΤ μέσα σε έναν (1) μήνα από την
έκδοση όλων των παραπάνω απαιτούμενων διοικητικών πράξεων έγκρισης και, κατά
περίπτωση, των διοικητικών πράξεων έγκρισης που συνοδεύουν την Δήλωση Υπαγωγής σε
ΠΠΔ σύμφωνα με το άρθρο 20, υπό την προϋπόθεση ότι τόσο ο κάτοχος της άδειας όσο
και τυχόν φιλοξενούμενοι διαθέτουν τουλάχιστον ένα δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
και ότι δεν συντρέχουν ένας ή περισσότεροι λόγοι για την απόρριψη της αίτησης.
Επιπλέον, σε περίπτωση που στη θέση που αφορά η αίτηση έχει εγκατασταθεί κατασκευή
κεραίας χωρίς άδεια ή κατά παρέκκλιση άδειας, προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια
κατασκευής κεραίας θα πρέπει να έχει αποκατασταθεί η νομιμότητα αναφορικά με τις
διαπιστωθείσες παραβάσεις, χωρίς κατ’ ανάγκη να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
επιβολής κυρώσεων από την ΕΕΤΤ.
7. Η άδεια κατασκευής κεραίας κοινοποιείται στην αιτούντα και τις υπηρεσίες που έχουν
εγγραφεί στο ΣΗΛΥΑ μέσω του ΣΗΛΥΑ.
8. Ο φάκελος της άδειας κατασκευής κεραίας δημοσιοποιείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
19.
9. Η άδεια κατασκευής κεραίας, που χορηγείται από την ΕΕΤΤ, περιέχει αναφορά της
ισχύουσας νομοθεσίας βάσει της οποίας εκδόθηκε, περιγραφή των κύριων στοιχείων της
θέσης και των βασικών χαρακτηριστικών της κατασκευής κεραίας, καθώς και αναφορά
στις βασικές υποχρεώσεις του κατόχου της άδειας κατασκευής κεραίας.
10. Η άδεια κατασκευής κεραίας, που χορηγείται από την ΕΕΤΤ, σε καμία περίπτωση:
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i.

δεν υποκαθιστά άλλες εκ του νόμου προβλεπόμενες άδειες ή και εγκρίσεις και δεν
παρέχει δικαίωμα εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας χωρίς να έχει
ολοκληρωθεί η οριζόμενη στο άρθρο 21 του ν. 4635/2019 διαδικασία,

ii.

Δεν παρέχει το δικαίωμα σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, πριν την έκδοση
των οι εκ του νόμου προαπαιτούμενων εγκρίσεων,

iii.

δεν παρέχει δικαίωµα εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας χωρίς την συµφωνία
του κύριου του ακινήτου, του οικοπέδου ή της έκτασης, επί της οποίας κατά τα
δηλωθέντα στοιχεία τοποθετείται κατασκευή κεραίας, ούτε δημιουργεί
οποιαδήποτε υποχρέωση για τον κύριο του ακινήτου, του οικοπέδου ή της έκτασης,
επί της οποίας τοποθετείται η κατασκευή κεραίας, να αποδεχτεί την εγκατάσταση
της κατασκευής.

11. Μετά τη χορήγηση της άδειας κατασκευής κεραίας ο κάτοχος της άδειας κατασκευής
κεραίας οφείλει:
i.

να συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
και ιδίως υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ. 98/2017 (ΦΕΚ 139/Α/20-92017) και να τηρεί τα όρια ασφαλούς έκθεσης του γενικού πληθυσμού σε
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπως αυτά προκύπτουν από την υποβληθείσα
μελέτη ραδιοεκπομπών κεραίας, για την οποία δόθηκε η σύμφωνη γνώμη της
Ε.Ε.Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35, παρ.ι 2 και 3 του ν. 4635/2019
και την ΚΥΑ αριθμ. 53571/3839 (ΦΕΚ 1105/Β΄/2000),

ii.

να διευκολύνει, σε κάθε περίπτωση που τυχόν του ζητηθεί, την πραγματοποίηση
ελέγχων και μετρήσεων στην εν λόγω εγκατάσταση από αρμόδια ή
εξουσιοδοτημένα Όργανα της Πολιτείας,

iii.

να μεριμνά για την επικαιροποίηση των μελετών, βάσει των οποίων εκδόθηκε η
άδεια, ιδίως σε περίπτωση που λάβει σχετική ενημέρωση από αρμόδια αρχή,

iv.

να αποκρίνεται σε αιτήματα της ΕΕΤΤ για παροχή πληροφοριών αναφορικά με την
κατασκευή κεραίας, το αργότερο εντός προθεσμίας τριών εβδομάδων,

v.

με ευθύνη του επιβλέποντα μηχανικού να ενημερώνεται το ΣΗΛΥΑ, εφόσον μετά
τη χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας - κατά τη διαδικασία εγκατάστασης των
δομικών κατασκευών κεραίας - συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του
άρθρου 24 του ν. 4635/2019.
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Άρθρο 6
Περιεχόμενο αίτησης χορήγησης ή τροποποίησης άδειας κατασκευής κεραίας
Η αίτηση για χορήγηση ή τροποποίηση άδειας κατασκευής κεραίας περιλαμβάνει:
i.

Πλήρη στοιχεία του αιτούντος (επωνυµία, διακριτικός τίτλος, νοµική μορφή,
διεύθυνση έδρας, ΑΦΜ, ΑΡΜΑΕ), τα στοιχεία του τεχνικού υπευθύνου, τηλέφωνο
και fax για επικοινωνία και αναφορά των φιλοξενούμενων παρόχων σε περίπτωση
που γίνεται από κοινού χρήση της κατασκευής κεραίας.

ii.

Αριθμό Γενικής Άδειας, εφόσον ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας εμπίπτει στις
σχετικές κατηγορίες των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

iii.

Εάν πρόκειται για ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό, απαιτείται αναφορά της
άδειας λειτουργίας του σταθμού ή ελλείψει αυτής, της βεβαίωσης νομίμου
λειτουργίας του σταθμού από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης,

iv.

Περιγραφή των υπηρεσιών ραδιοεπικοινωνίας που θα εξυπηρετεί η κατασκευή
κεραίας, καθώς και των ζωνών συχνοτήτων λειτουργίας,

v.

Περιγραφή της κατασκευής κεραίας, η οποία περιλαμβάνει:
α. µοναδικό αριθµό θέσης και µοναδική ονοµασία θέσης, κατά προτίμηση
σχετική µε το τοπωνύµιο της περιοχής,
β. τις γεωγραφικές συντεταγµένες -πλάτος και µήκος- σε σύστηµα ΕΓΣΑ
87,
γ. το μέγιστο ύψος της κατασκευής κεραίας από τη βάση της και από το
έδαφος,
δ. την ακριβή διεύθυνση της θέσης της κατασκευής κεραίας, τον
ταχυδρομικό κώδικα, τον Δήµο και το Νοµό υπαγωγής της θέσης της
κατασκευής κεραίας,
ε. αναφορά στο αν θα κατασκευασθεί οικίσκος ή/και θα εγκατασταθούν
ερμάρια. Εάν ο οικίσκος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση
μηχανημάτων που μεταδίδουν σήματα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής με
χρήση συχνοτήτων για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, θα πρέπει
να αναφέρεται ο αριθμός των πολυπλεκτών.
στ. Εφόσον απαιτείται, αναφορά στην προβλεπόμενη στην παράγραφο 1β
του άρθρου 27 του ν. 4635/2019 Απόφαση της ΕΕΤΤ.
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ζ. Τα χαρακτηριστικά των ιστών ή πυλώνων στήριξης των κεραιοδιατάξεων
(ύψος ιστού και ύψος βάσης ιστού από το έδαφος).
η. Αναφορά του αριθμού των κεραιών εκπομπής/λήψης και των κύριων
τεχνικών χαρακτηριστικών τους (ενδεικτικά, των ζωνών λειτουργίας τους
και των υπηρεσιών ραδιοεπικοινωνίας που εξυπηρετούν ανά πάροχο σε
περίπτωση από κοινού χρήσης της κατασκευής).
vi.

Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά σε τροποποίηση υπάρχουσας άδειας, υπεύθυνη
δήλωση του κατόχου περί μη μετακίνησης της κατασκευής. Στην περίπτωση που η
τροποποίηση αφορά σε διόρθωση συντεταγμένων, απαιτείται επιπλέον και
βεβαίωση μηχανικού περί μη μετακίνησης της κατασκευής, καθώς και
τοπογραφικό διάγραμμα, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει γίνει μετακίνηση, σε
περίπτωση που δεν υπάρχει ακριβής ταχυδρομική διεύθυνση στην εν λόγω θέση.

Άρθρο 7
Συνεγκατάσταση και από κοινού χρήση ευκολιών
1. Για τη συνεγκατάσταση και την από κοινού χρήση ευκολιών εφαρμόζεται το άρθρο 29 του
ν. 4070/2012 (Α΄ 82), οι διατάξεις του ν. 4463/2017 (Α΄ 40), καθώς και της Απόφασης
ΕΕΤΤ ΑΠ 859/3/16-7-2018 “Κανονισμός Συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης
ευκολιών” (Β΄ 3907).
2. Για τη χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας που αφορά σε συνεγκατάσταση
περισσοτέρων του ενός παρόχων για την από κοινού χρήση κατασκευής κεραίας
υποβάλλεται αίτημα στο ΣΗΛΥΑ από τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας σύµφωνα µε το
άρθρο 5. Σε κάθε περίπτωση, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά αφορούν το σύνολο των
κεραιοσυστηµάτων εκποµπής και λήψης που περιλαμβάνει η κατασκευή κεραίας, ενώ ο
αιτών θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση του κάθε φορέα που φιλοξενείται επί
της κατασκευής κεραίας για την ορθότητα των στοιχείων.
3. Η διαδοχική εγκατάσταση κατασκευών κεραιών περισσοτέρων του ενός παρόχων επί του
ιδίου ακινήτου, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις λοιπές διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας, δύναται να γίνεται, κατά περίπτωση, είτε με κατάλληλη τροποποίηση
υπάρχουσας άδειας κατασκευής κεραίας για την προσθήκη φιλοξενούμενου παρόχου είτε
με την υποβολή χωριστού αιτήματος στο ΣΗΛΥΑ από κάθε ενδιαφερόμενο µε όλα τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε το άρθρο 6, και την έκδοση ξεχωριστής άδειας
κατασκευής κεραίας.
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4. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό εµβαδόν των οικίσκων ή/και των ερμαρίων στέγασης
µηχανηµάτων που εγκαθίστανται επί του ιδίου ακινήτου θα πρέπει να είναι σύμφωνο με
τους περιορισμούς της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4635/2019.
5. Οι κάτοχοι κατασκευών κεραιών επί του ιδίου ακινήτου θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να
μεριμνούν για την τήρηση του συνόλου των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας
συμπεριλαμβανομένης της σχετιζόμενης με την προστασία του κοινού από την
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Άρθρο 8
Τροποποίηση κατασκευής κεραίας
1. Για την υποβολή στο ΣΗΛΥΑ από τον κάτοχο άδειας κατασκευής κεραίας αίτησης ή
δήλωσης τροποποίησης της κατασκευής κεραίας, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο,
απαιτείται να πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
i.

να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν.
4635/2019, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 30 του ν. 4635/2019,
και σε κάθε περίπτωση να έχουν χορηγηθεί όλες οι εγκρίσεις που απαιτούνται για
την εγκατάσταση της υφιστάμενης κατασκευής κεραίας στην οποία αφορά η
αίτηση ή δήλωση τροποποίησης,

ii.

να μην έχει εγκατασταθεί η κατασκευή κεραίας στην οποία αφορά η αίτηση ή
δήλωση τροποποίησης,

iii.

η αίτηση ή δήλωση τροποποίησης να αφορά αποκλειστικά σε διόρθωση στοιχείων
της άδειας κατασκευής κεραίας κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

Η ΕΕΤΤ δύναται να επιτρέψει αποκλίσεις από τα ανωτέρω σε ειδικές περιπτώσεις, όπως,
ενδεικτικά όταν υφίσταται σχετική ειδοποίηση αρμόδιας αρχής αναφορικά με την
αναγκαιότητα τροποποίησης της κατασκευής κεραίας.
2. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης ή δήλωσης τροποποίησης της Άδειας, κατασκευής
κεραίας που δεν έχει εγκατασταθεί, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 1(ii), ο κάτοχος
της Άδειας δύναται να εγκαταστήσει την κατασκευή κεραίας, στην οποία αφορά η Άδεια,
πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία τροποποίησης της Άδειας, υπό την αίρεση ολοκλήρωσης
της διαδικασίας της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 4635/2019 εντός δύο μηνών από
την πραγματοποίηση της εγκατάστασης ιδίως ως προς το σημείο που αφορά την σύνταξη
πορίσματος ελέγχου από τον ελεγκτή δόμησης. Σε περίπτωση που το ΣΗΛΥΑ δεν
ενημερωθεί, με μέριμνα του ενδιαφερομένου αν αυτό δεν γίνει με άλλο τρόπο, για την
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ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 4635/2019 για την
κατασκευή κεραίας στην οποία αφορά η Άδεια, η αίτηση (ή, κατά περίπτωση, η δήλωση)
τροποποίησης απορρίπτεται αυτοματοποιημένα από το ΣΗΛΥΑ χωρίς να απαιτείται η
έκδοση διοικητικής πράξης από την ΕΕΤΤ.
3. Οι δηλώσεις τροποποίησης κατασκευής κεραίας του παρόντος άρθρου τίθενται σε ισχύ,
εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες - για κάθε επιμέρους κατηγορία δήλωσης - προϋποθέσεις
των παρ. 9Α, 9Β και 9Γ του παρόντος άρθρου και επιπλέον:
i.

βρίσκεται σε ισχύ τουλάχιστον ένα δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνότητας για την
κατασκευή κεραίας και

ii.

έχει πραγματοποιηθεί η δημοσιοποίησή της δήλωσης στο σχετικό διαδικτυακό τόπο
της ΕΕΤΤ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19,

Επιπλέον, σε περίπτωση που στη θέση που αφορά η δήλωση είχε εγκατασταθεί κατασκευή
κεραίας χωρίς άδεια ή κατά παρέκκλιση άδειας, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η δήλωση θα
πρέπει να έχει αποκατασταθεί η νομιμότητα αναφορικά με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις,
χωρίς κατ’ ανάγκη να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιβολής κυρώσεων από την ΕΕΤΤ.
Σε περίπτωση κακόπιστης κατάθεσης της δήλωσης, όταν δηλαδή η υποβολή της δήλωσης
γίνεται μετά την τροποποίηση της κατασκευής κεραίας, η δήλωση θεωρείται ως ουδέποτε
υποβληθείσα και τίθεται αυτοδίκαια στο αρχείο, χωρίς να απαιτείται η έκδοση διοικητικής
πράξης από την ΕΕΤΤ, και ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας δύναται να προβεί σε
υποβολή νέας δήλωσης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκατάστασης της
νομιμότητας αναφορικά με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις.
4. Τροποποίηση της άδειας κατασκευής κεραίας απαιτείται στην περίπτωση τροποποίησης
των χαρακτηριστικών της κατασκευής κεραίας συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στις
δομικές κατασκευές κεραίας και στην έκταση που καταλαμβάνει η κατασκευή κεραίας.
5. Τροποποίηση της άδειας κατασκευής κεραίας δύναται επίσης να γίνει όταν τα στοιχεία της
άδειας που καθορίζουν τη μοναδικότητα της θέσης εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας,
όπως η διεύθυνση θέσης ή οι γεωγραφικές συντεταγμένες ή ο Δήμος, χρήζουν διόρθωσης.
Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται έκδοση νέας Άδειας με νέο όνομα και νέο κωδικό
αριθμό θέσης.
6. Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση της άδειας κατασκευής κεραίας λόγω αλλαγής της θέσης
της κατασκευής κεραίας ή του οικίσκου στέγασης μηχανημάτων, με την επιφύλαξη
μετατοπίσεων εντός του χώρου εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας.
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7. Για την έκδοση της απόφασης τροποποίησης της άδειας κατασκευής κεραίας από την
ΕΕΤΤ ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο ΣΗΛΥΑ αίτημα που περιέχει τα στοιχεία που
αναφέρονται στο άρθρο 6 και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά της παραγρ. 1 του
άρθρου 5 για την τροποποιημένη κατασκευή κεραίας. Στην περίπτωση που η τροποποίηση
αφορά σε διόρθωση συντεταγμένων απαιτείται επιπλέον και βεβαίωση μηχανικού περί μη
μετακίνησης της κατασκευής, καθώς και τοπογραφικό διάγραμμα, από το οποίο προκύπτει
ότι δεν έχει γίνει μετακίνηση σε περίπτωση που δεν υπάρχει ακριβής ταχυδρομική
διεύθυνση στην εν λόγω θέση.
8. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 5.
9. Κατ’ εξαίρεση των προαναφερομένων στις παραγρ. 4, 5 και 6, για την τροποποίηση
κατασκευών κεραιών δεν απαιτείται η τροποποίηση της υπάρχουσας άδειας κατασκευής
κεραίας ή η έκδοση νέας άδειας κατασκευής κεραίας, αλλά υποβάλλεται σχετική δήλωση
στο ΣΗΛΥΑ, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Α. i. Σε περίπτωση μεταβολών στις δομικές κατασκευές κεραιών περιβαλλοντικής
κατηγορίας Β, οι οποίες υπάγονται σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στον ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και οι οποίες δεν εμπίπτουν στις ειδικές
κατηγορίες του άρθρου 29 του νόμου 4635/2019, εφόσον αυτές αφορούν:
α) κατασκευές κεραιών, των οποίων οι κατασκευές στήριξης, όπως αυτοστήρικτοι
ιστοί, δικτυώματα, πυλώνες ή αντίστοιχες δομικές κατασκευές, είτε εδράζονται επί
εδάφους και το μέγιστο ύψος κατασκευής κεραίας, μετά τις τροποποιήσεις,
παραμένει μικρότερο των δεκαπέντε (15) μέτρων είτε εδράζονται επί κτιρίου και το
μέγιστο ύψος κατασκευής κεραίας, μετά τις τροποποιήσεις, παραμένει μικρότερο
των δέκα (10) μέτρων,
β) κατασκευές κεραιών, που δεν περιλαμβάνουν κατασκευές στήριξης όπως
αυτοστήρικτους ιστούς, δικτυώματα, πυλώνες ή αντίστοιχες δομικές κατασκευές,
αλλά η στήριξη αυτών γίνεται σε υφιστάμενες δομικές κατασκευές με χρήση
μεταλλικών στηριγμάτων, οι διαστάσεις των οποίων, μετά την τροποποίηση, δεν
ξεπερνά τα δύο (2) μέτρα.
i.

Η δήλωση τροποποίησης της κατασκευής κεραίας υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ,
περιέχει τα υπό τροποποίηση στοιχεία της άδειας κατασκευής κεραίας και
συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
α) επικαιροποιημένη μελέτη ραδιοεκπομπών, που αφορά στο σύνολο των
κεραιοσυστημάτων της κατασκευής κεραίας, εφόσον απαιτείται,
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β) επικαιροποίηση της δήλωσης υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις,
γ) αίτηση προς την ΥΠΑ και, εφόσον απαιτείται, προς το ΓΕΑ σχετικά με
την ασφάλεια της αεροπλοΐας.
ii.

Αναφορικά με τις αιτήσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες που δεν έχουν εγγραφεί
στο ΣΗΛΥΑ εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 22.

iii.

Η δήλωση επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 περί της ακρίβειας
της αλήθειας και της πληρότητας των υποβαλλόμενων στοιχείων.

iv.

Με τη δήλωση ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας αναλαμβάνει την υποχρέωση
μετά τη θέση σε ισχύ της δήλωσης να μεριμνήσει για την υποβολή των
δικαιολογητικών στοιχείων και μελετών που απαιτούνται για την ενημέρωση του
πολεοδομικού φακέλου στο e-Άδειες, κατά τα οριζόμενα στην παράγρ. 1 του άρθρ.
28 του ν. 4635/2019.

v.

Η ως άνω δήλωση τροποποίησης της κατασκευής κεραίας δύναται να αφορά και
την περίπτωση που τα στοιχεία της άδειας κατασκευής κεραίας που καθορίζουν τη
μοναδικότητα της θέσης εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας, όπως η διεύθυνση
θέσης ή οι γεωγραφικές συντεταγμένες ή ο Δήμος, χρήζουν διόρθωσης. Σε αυτή
την περίπτωση απαιτείται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του κατόχου περί μη
μετακίνησης της κατασκευής, ενώ όταν η τροποποίηση αφορά σε διόρθωση
συντεταγμένων, απαιτείται επιπλέον και βεβαίωση μηχανικού περί μη μετακίνησης
της κατασκευής καθώς και τοπογραφικό διάγραμμα, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν έχει γίνει μετακίνηση, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ακριβής ταχυδρομική
διεύθυνση στην εν λόγω θέση.

vi.

Εφόσον δεν απαιτείται η εκ νέου υπαγωγή της κατασκευής κεραίας σε Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, μετά την έκδοση θετικής γνωμάτευσης μέσω του
ΣΗΛΥΑ, από: (αα) την ΕΕΑΕ, (ββ) την ΥΠΑ και (γγ) το ΓΕΑ η δήλωση
δημοσιοποιείται αυτοματοποιημένα από το ΣΗΛΥΑ και τίθεται σε ισχύ, με την
επιφύλαξη της παραγράφου 3, και εφόσον επιβεβαιωθεί από τον δηλούντα η
πλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων.
Εφόσον απαιτείται η εκ νέου υπαγωγή της κατασκευής κεραίας σε Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, η δήλωση δημοσιοποιείται μετά την έκδοση θετικής
γνωμάτευσης μέσω του ΣΗΛΥΑ, από: (αα) την ΕΕΑΕ, (ββ) την ΥΠΑ και (γγ) το
ΓΕΑ και τίθεται σε ισχύ μετά την έκδοση της σχετικής πράξης της ΕΕΤΤ για την
υπαγωγή της κατασκευής κεραίας σε ΠΠΔ και με την επιφύλαξη της παραγράφου
3.
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Β. i. Σε περίπτωση τροποποίησης ή/και αλλαγής των υφιστάμενων κεραιοσυστημάτων ή
των χαρακτηριστικών εκπομπής κατασκευών κεραιών που δεν εμπίπτουν στις ειδικές
κατηγορίες του άρθρου 29 του ν. 4635/2019 για την αναβάθμιση των παρεχόμενων προς το
κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συνεπεία των οποίων δεν επέρχονται
αλλαγές των δομικών κατασκευών κεραίας.
ii.

Η δήλωση τροποποίησης κεραιοσυστημάτων, περιέχει τα υπό τροποποίηση
στοιχεία της άδειας κατασκευής κεραίας, και υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ
συνοδευόμενη από:
α) επικαιροποιημένη μελέτη ραδιοεκπομπών, που αφορά στο σύνολο των
κεραιοσυστημάτων της κατασκευής κεραίας, εφόσον απαιτείται,
(β) επικαιροποιημένη ΜΠΕ ή, κατά περίπτωση, δήλωση υπαγωγής στις
ΠΠΔ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

iii.

Αναφορικά με τις αιτήσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες που δεν έχουν εγγραφεί
στο ΣΗΛΥΑ εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 22.

iv.

Η υποβαλλόμενη δήλωση επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986
περί της ακρίβειας και πληρότητας των υποβαλλόμενων στοιχείων.

v.

Με τη δήλωση ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας αναλαμβάνει την υποχρέωση
υποβολής των δικαιολογητικών στοιχείων και μελετών που απαιτούνται για την
έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου
4635/2019.

vi.

Η δήλωση δημοσιοποιείται αυτοματοποιημένα από το ΣΗΛΥΑ μετά την έκδοση
μέσω του ΣΗΛΥΑ:
(α) θετικής γνωμάτευσης της ΕΕΑΕ, και
β) απόφασης ΑΕΠΟ, με βάση την επικαιροποιημένη ΜΠΕ,
και εφόσον επιβεβαιωθεί από τον δηλούντα η πλήρωση των απαιτούμενων
προϋποθέσεων.

vii.

Εφόσον δεν απαιτείται η έκδοση πράξης της ΕΕΤΤ για την υπαγωγή της
κατασκευής κεραίας σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, η δήλωση τίθεται
σε ισχύ μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευσή της και με την
επιφύλαξη της παραγρ. 3 χωρίς να απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε Απόφασης
της ΕΕΤΤ.
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viii.

Εφόσον απαιτείται η έκδοση πράξης της ΕΕΤΤ για την υπαγωγή της κατασκευής
κεραίας σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, η δήλωση τίθεται σε ισχύ μετά
την πάροδο δέκα (10) ημερών από την έκδοση της πράξης της ΕΕΤΤ για την
υπαγωγή της κατασκευής κεραίας σε ΠΠΔ και με την επιφύλαξη της παραγράφου
3.

Στην περίπτωση αυτή, κατά τα οριζόμενα στο άρθ. 28 παρ. 1 εδαφ. Β του ν. 4635/2019,
δεν απαιτείται, επίσης, η έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας, εφόσον με τις
τροποποιήσεις δεν επέρχεται οποιαδήποτε τροποποίηση στις δομικές κατασκευές της
υφιστάμενης κατασκευής κεραίας, συμπεριλαμβανομένου του ύψους της και του οικίσκου.
Γ. i. Σε περίπτωση αλλαγής της χωροθέτησης των ερμαρίων στέγασης μηχανημάτων ή
προσθήκης ερμαρίων στέγασης μηχανημάτων, το εμβαδόν των οποίων δεν υπερβαίνει τα
επτά (7) τ.μ. για τοποθέτηση επί δώματος και τα δέκα (10) τ.μ. για τοποθέτηση επί
εδάφους εντός του χώρου εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας, με την προϋπόθεση ότι
δεν παραβιάζονται: α) η παράγρ. 2 του άρθ. 27 και β) το άρθ. 30 του ν. 4635/2019, καθώς
και σε περίπτωση μείωσης του εμβαδού της έκτασης που καταλαμβάνει η κατασκευή
κεραίας.
ii.

Η παραπάνω δήλωση υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ, περιέχει τα υπό τροποποίηση
στοιχεία της άδειας κατασκευής κεραίας και συνοδεύεται από τα επικαιροποιημένα
στοιχεία του φακέλου της άδειας, που κατά περίπτωση χρήζουν επικαιροποίησης.

iii.

Η υποβαλλόμενη δήλωση επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986
περί της ακρίβειας και πληρότητας των υποβαλλόμενων στοιχείων και
κοινοποιείται με ευθύνη του κατόχου της κατασκευής κεραίας στις αρμόδιες για τη
διαδικασία υπηρεσίες κατά τα άρθρα 24 και 25 του ν. 4635/2019.

iv.

Με τη δήλωση ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας αναλαμβάνει την ευθύνη ότι δεν
θίγονται οι ήδη υποβληθείσες μελέτες και εγκρίσεις, καθώς και την υποχρέωση
ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών.

v.

Η δήλωση δημοσιοποιείται αυτοματοποιημένα από το ΣΗΛΥΑ, μετά την υποβολή
της.

vi.

Σε περίπτωση που αρμόδια υπηρεσία εκφράσει αντίρρηση, ο κάτοχος οφείλει να
μην προχωρήσει ή να άρει τις πραγματοποιηθείσες αλλαγές και να προβεί σε
υποβολή νέας, διορθωτικής δήλωσης.

10. Οι δηλώσεις τροποποίησης του παρόντος άρθρου, μετά την υποβολή τους, υπόκεινται σε
δειγματοληπτικό έλεγχο από την ΕΕΤΤ, τόσο πριν όσο και μετά τη δημοσιοποίησή τους.
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Τυχόν επιλογή τους για έλεγχο δύναται να καθυστερήσει τη δημοσιοποίησή τους σε σχέση
με τα οριζόμενα στις ως άνω παραγράφους.
11. Αν κατά τους ελέγχους που πραγματοποιούνται πριν τη δημοσιοποίηση της δήλωσης
τροποποίησης διαπιστωθούν ελλείψεις, σφάλματα, ασυμφωνίες ή ανακρίβειες στις
υπεύθυνες δηλώσεις, η δήλωση επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο, ώστε, κατά περίπτωση,
είτε να προβεί σε συμπλήρωση είτε σε εκ νέου υποβολή της δήλωσης.
12. Αν κατά τους ελέγχους που πραγματοποιούνται μετά τη δημοσιοποίηση της δήλωσης
τροποποίησης διαπιστωθούν ουσιώδεις ελλείψεις, σφάλματα, ασυμφωνίες ή ανακρίβειες
στις υπεύθυνες δηλώσεις, ή αν διαπιστωθεί έλλειψη πληρότητας της δήλωσης, κατά
περίπτωση, είτε ανακαλείται η άδεια κατασκευής κεραίας, εφόσον συντρέχουν οι
οριζόμενες στο άρθρο 10 προϋποθέσεις, είτε, σε διαφορετική περίπτωση, καλείται ο
ενδιαφερόμενος να υποβάλλει εκ νέου Δήλωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών
εβδομάδων.

Άρθρο 9
Διακοπή λειτουργίας της κατασκευής κεραίας
1. Η ΕΕΤΤ ζητά από τον κάτοχο της άδειας κατασκευής κεραίας τη διακοπή λειτουργίας της
στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α. Όταν παύσει η Γενική Άδεια ενόψει της οποίας χορηγήθηκε η εν λόγω άδεια
κατασκευής κεραίας και για όσο διάστημα διαρκεί η παύση της, ή όταν
διαπιστωθούν σοβαρές ή/και επανειλημμένες παραβάσεις των όρων της άδειας
κατασκευής κεραίας, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 εδαφ. (γ) του
άρθρου 77 του ν. 4070/2012.
β. Όταν έχει ανασταλεί το δικαίωμα χρήσης κάθε ραδιοσυχνότητας που
χρησιμοποιείται στην εν λόγω κατασκευή κεραίας, για όσο διάστημα διαρκεί η
αναστολή.
γ. Όταν ανασταλεί οποιαδήποτε από τις εγκρίσεις, οι οποίες απαιτούνται για την
έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας.
δ. Αν κατά την εφαρμογή της διαδικασίας της παραγράφου 6 του άρθρου 35 του ν.
4635/2019, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης της ΕΕΑΕ, παρέλθουν άπρακτες οι εκεί
οριζόμενες προθεσμίες.
ε. Όταν υπάρξει έγγραφη ειδοποίηση της ΕΕΤΤ από αρμόδια υπηρεσία περί
ανάγκης διακοπής της λειτουργίας και ιδίως σε εφαρμογή των διατάξεων του
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άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 53571/3839/1.9.2000 κοινής απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των
Υφυπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄ 1105),
κατόπιν σχετικής ειδοποίησης της ΕΕΑΕ.
στ. όταν ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας δεν μεριμνά για την επικαιροποίηση
των στοιχείων της κατασκευής κεραίας, ιδίως κατόπιν σχετικής ειδοποίησης
αρμόδιας υπηρεσίας, όπως ενδεικτικά στην περίπτωση ανάγκης επικαιροποίησης
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης της κατασκευής κεραίας λόγω παρέλευσης του
χρόνου ισχύος της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή λόγω
της ανάγκης επικαιροποίησης επιμέρους δικαιολογητικών.
2. Μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης διακοπής λειτουργίας ο κάτοχος υποχρεούται να
διακόψει αμελλητί τη λειτουργία της κατασκευής κεραίας και να συμμορφωθεί με τις κατά
περίπτωση υποδείξεις των αρμοδίων αρχών.

Άρθρο 10
Ανάκληση της Άδειας Κατασκευής Κεραίας
1. Η άδεια κατασκευής κεραίας ανακαλείται με Απόφαση της ΕΕΤΤ στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α. Μετά από αίτηση του κατόχου της άδειας,
β. Όταν ανακληθεί η Γενική Άδεια, ενόψει της οποίας χορηγήθηκε η εν λόγω άδεια
κατασκευής κεραίας ή όταν ο κάτοχος της άδειας κατασκευής κεραίας προβεί σε
σοβαρές ή/και επανειλημμένες παραβάσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη παρ. 2
εδαφ. (γ) του άρθρου 77 του ν. 4070/2012.
γ. Όταν ανακληθεί το δικαίωµα χρήσης κάθε ραδιοσυχνότητας που χρησιµοποιείται
στην εν λόγω κατασκευή κεραίας ή έχει παρέλθει ο χρόνος για τον οποίο έγινε
χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος
δ. Όταν ανακληθεί ή ακυρωθεί οποιαδήποτε από τις εγκρίσεις, οι οποίες
απαιτούνται για την έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας.
ε. Όταν υπάρξει έγγραφη ειδοποίηση αρμόδιας υπηρεσίας ότι η εγκατάσταση
κατασκευής κεραίας σύμφωνα με τους όρους της χορηγηθείσας άδειας παραβιάζει
την κείμενη νομοθεσία, ιδίως τη νομοθεσία που σχετίζεται με την προστασία του
περιβάλλοντος,
των
αρχαιοτήτων
και
των
δασικών
εκτάσεων,
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συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που η αρμόδια κατά τόπον δασική υπηρεσία
ενημερώσει την ΕΕΤΤ ότι συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που αποκλείουν τη
δυνατότητα παροχής έγκρισης επέμβασης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2
του άρθρου 30 του ν. 4635/2019.
στ. Εάν διαπιστωθεί ότι η άδεια ή η δήλωση τροποποίησης της κατασκευής κεραίας
βασίζεται σε ψευδή ή ανακριβή στοιχεία ή δηλώσεις ή ότι περιέχουν ασυμφωνίες.
ζ. Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2γ του άρθρου 7 της αριθμ.
53571/3839/1.9.2000 κοινής απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των Υφυπουργών Υγείας
και Πρόνοιας και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄ 1105).
2. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας κατασκευής κεραίας, και σε εφαρμογή των όσων
ορίζονται στο άρθρο 25 του ν. 4635/2019 ενημερώνεται το ΣΗΛΥΑ και οι οργανισμοί
κοινής ωφέλειας.
3. Ο κάτοχος της άδειας κατασκευής κεραίας υποχρεούται να προβεί σε απομάκρυνση της
κατασκευής κεραίας μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την ενημέρωση του
ΣΗΛΥΑ. Ειδικά για την περίπτωση που ο κάτοχος της Άδειας υποβάλλει αίτημα για
ανάκλησή της από την ΕΕΤΤ, υποχρεούται να προβεί σε απομάκρυνση της κατασκευής
κεραίας μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος στο
ΣΗΛΥΑ.
4. Η έγκριση εκτέλεσης εργασιών που εκδίδεται με ευθύνη εξουσιοδοτημένου μηχανικού
μέσω του e-Άδειες, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4635/2019, καθώς και η υπεύθυνη
δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού, με την οποία πιστοποιείται η απομάκρυνση της
κατασκευής κεραίας, αναρτώνται στο ΣΗΛΥΑ.

Άρθρο 11
Διοικητικό Τέλος
1. Η υποβολή στο ΣΗΛΥΑ αιτήματος χορήγησης ή τροποποίησης άδειας κατασκευής
κεραίας θα πρέπει να συνοδεύεται από καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΕΤΤ
Διοικητικού Τέλους ύψους εκατόν είκοσι ΕΥΡΩ (€120,00) για τη διεκπεραίωση της
Αίτησης.
2. Η υποβολή στο ΣΗΛΥΑ δήλωσης τροποποίησης άδειας κατασκευής κεραίας θα πρέπει να
συνοδεύεται από καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΕΤΤ Διοικητικού Τέλους
ύψους πενήντα ΕΥΡΩ (€50,00) για τη διεκπεραίωση της Δήλωσης.
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3. Τα προαναφερόμενα τέλη:
i.

δεν επιστρέφονται σε περίπτωση απόρριψης ή επιστροφής της Αίτησης ή της
Δήλωσης.

ii.

δεν περιλαμβάνουν τα τέλη που καταβάλλονται στην ΕΕΤΤ για την εξέταση των
αιτήσεων χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, που τυχόν
συνοδεύουν την αίτηση ή τη Δήλωση.

4. Για διευκόλυνση των αιτούντων, και εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, σε τραπεζικό
λογαριασμό της ΕΕΤΤ καταβάλλεται ποσό που αντιστοιχεί στα Διοικητικά Τέλη
περισσοτέρων του ενός αιτημάτων και η σχετική διαχείρισή τους γίνεται μέσω του
ΣΗΛΥΑ.

Άρθρο 12
Έκδοση της Απόφασης ΕΕΤΤ που προβλέπεται στην παράγραφο 1β του άρθρου 27 του ν.
4635/2019
1. Η απόφαση της ΕΕΤΤ που προβλέπεται στην παράγραφο 1β του άρθρου 27 του ν.
4635/2019 εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου παρόχου ηλεκτρονικών
επικοινωνιών στο κοινό, που συνοδεύεται από:
i)

Έγγραφο αρμόδιας αρχής ή άλλο αποδεικτικό από το οποίο να τεκμαίρεται ότι η
θέση της κατασκευής κεραίας βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή,

ii)

Διάγραμμα με απεικόνιση της κατασκευής κεραίας και των εγκαταστάσεων άλλων
παρόχων σε όμορες και γειτονικές εκτάσεις,

iii)

Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού που να τεκμηριώνει:
α) την αδυναμία πλήρωσης των προϋποθέσεων της παραγράφου 1α του
άρθρου 27 του ν. 4635/2019,
β) την αναγκαιότητα των παρεκκλίσεων που αιτείται ο ενδιαφερόμενος,
γ) την αδυναμία εξυπηρέτησης του σκοπού της κατασκευής κεραίας με την
εγκατάστασή της σε εναλλακτικές θέσεις,

iv)

Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αδυναμία συνεγκατάστασης με άλλους παρόχους
σε όμορες και γειτονικές εκτάσεις, όπως ενδεικτικά, αιτήματα συνεγκατάστασης
που υποβλήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο και δεν ικανοποιήθηκαν.
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2. Η ΕΕΤΤ, εφόσον από τα προσκομιζόμενα στοιχεία προκύπτει η σκοπιμότητα και η
αναγκαιότητα των αιτούμενων παρεκκλίσεων, προβαίνει στην έκδοση της απόφασης της
παραγρ. 1β του άρθρου 27 του ν. 4635/2019, η οποία σε καμία περίπτωση δεν αιτιολογεί
αποκλίσεις ή μη τήρηση των όρων που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, ιδίως
αναφορικά με την προστασία από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ή και την προστασία
του περιβάλλοντος.
3. Η απόφαση της ΕΕΤΤ της παραγρ. 1β του αρθρ. 27 του ν. 4635/2019 ανακαλείται σε
περίπτωση ειδοποίησης από αρμόδια αρχή ότι οι αποκλίσεις στις οποίες αφορά η εν λόγω
Απόφαση της ΕΕΤΤ συνεπάγονται αδυναμία πλήρωσης των όρων και προϋποθέσεων που
ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, ιδίως αναφορικά με την προστασία από την
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Άρθρο 13
Μεταφερόμενοι Σταθμοί
1. Προκειμένου για κατασκευές κεραιών μεταφερόµενων σταθµών που χρησιμοποιούνται
προσωρινά, και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών μηνών ανά
ημερολογιακό έτος, ακολουθείται πριν την εγκατάστασή τους η διαδικασία του παρόντος
άρθρου.
2. Για κάθε Μεταφερόµενο Σταθµό που χρησιµοποιείται για την κάλυψη περιστασιακών ή
έκτακτων αναγκών, όπως ενδεικτικά επίγειο µεταφερόµενο δορυφορικό σταθµό (SNG),
σταθµό υπηρεσίας επικουρικής της ραδιοτηλεόρασης (SAP/SAB), ή μεταφερόμενο
σταθµό βάσης κινητής τηλεφωνίας, απαιτείται άπαξ κατάθεση στην ΕΕΤΤ τυποποιηµένης
δήλωσης συνοδευόµενη από:
α) σύµφωνη γνώµη της ΕΕΑΕ, επί κατατεθειμένης μελέτης που θα καθορίζει τις
προϋποθέσεις τοποθέτησης του σταθµού (ενδεικτικά ελάχιστη απόσταση από τον
μεταφερόμενο σταθμό στην οποία δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση του κοινού),
ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής πρόσβαση του γενικού πληθυσµού γύρω από
αυτόν, χωρίς να παρατηρείται υπέρβαση των ορίων ασφαλούς έκθεσης,
β) σύµφωνη γνώµη της ΥΠΑ σχετικά µε την ασφάλεια της αεροπλοΐας.
3. Σε περίπτωση μη υποβολής της προαναφερόμενης τυποποιημένης δήλωσης, απαιτείται
πέντε (5) ημέρες πριν την εγκατάσταση και ενεργοποίηση του μεταφερόμενου σταθμού σε
συγκεκριμένη θέση να δηλώνεται στην Ε.Ε.Τ.Τ. η πρόθεση εγκατάστασης και
ενεργοποίησης του μεταφερόμενου σταθμού στην εν λόγω θέση και να υποβάλλεται
σχετική σύμφωνη γνώμη της ΕΕΑΕ και της ΥΠΑ που αφορούν τη συγκεκριμένη θέση.
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4. Σε κάθε περίπτωση οι ως άνω Δηλώσεις δεν υποκαθιστούν άλλες άδειες ή εγκρίσεις, που
ενδεχομένως απαιτούνται για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία του
μεταφερόμενου σταθμού, ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης.
5. Οι Δηλώσεις Μεταφερόμενων Σταθμών δεν υπόκεινται σε διοικητικά τέλη.

Άρθρο 14
Σήµανση
1. Κάθε άδεια κατασκευής κεραίας που εκδίδεται από την ΕΕΤΤ περιλαµβάνει κωδικό
αριθμό θέσης και αριθµό εγγραφής κεραίας.
2. Ο κωδικός αριθμός θέσης είναι το μοναδικό αναγνωριστικό της κατασκευής κεραίας που
επιτρέπει την αναζήτησή της στο δημοσίως προσβάσιμο πληροφοριακό σύστημα και που
πρέπει, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 4635/2019, να
αναγράφεται μαζί με την επωνυμία του παρόχου στην πινακίδα ανεξίτηλης γραφής.

Άρθρο 15
Παροχή Πληροφοριών
Η ΕΕΤΤ δύναται, σύµφωνα µε το άρθρο 77 του Ν.4070/2012 να ζητά από πρόσωπα ή φορείς
που εγκαθιστούν / χρησιµοποιούν κατασκευές κεραιών για τηλεπικοινωνιακούς σκοπούς την
παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας στα πλαίσια άσκησης των αρµοδιοτήτων της.

Άρθρο 16
Μεταβίβαση Αδειών Κατασκευών Κεραιών
1. Οι άδειες κατασκευών κεραιών είναι δυνατόν να μεταβιβάζονται με Απόφαση της ΕΕΤΤ.
Κατά τη μεταβίβαση της άδειας οι όροι και οι υποχρεώσεις που συνοδεύουν ή/ και
απορρέουν από την εν λόγω άδεια μεταβιβάζονται εξ ολοκλήρου στον πάροχο που την
αποκτά και καθίσταται δικαιούχος αυτής.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την μεταβίβαση της άδειας κατασκευής κεραίας είναι η
κατοχή από τον νέο κάτοχο της άδειας τουλάχιστον ενός από τα δικαιώματα χρήσης των
ραδιοσυχνοτήτων, που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κεραίας.
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3. Άδειες κατασκευών κεραιών που έχουν χορηγηθεί βάσει ειδικών όρων της νομοθεσίας,
όπως, ενδεικτικά, οι ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας για παρόχους ηλεκτρονικών
επικοινωνιών προς το κοινό, δύνανται να μεταβιβαστούν μόνο σε φορείς που πληρούν τις
σχετικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή των ειδικών όρων.
4. Κατά την μεταβίβαση της άδειας δεν είναι δυνατόν να τροποποιούνται οι όροι αυτής.
Επιτρέπεται μόνον η προσθήκη του προηγούμενου κατόχου της άδειας κατασκευής
κεραίας ως φιλοξενούμενου παρόχου, εφόσον το επιθυμεί και συντρέχουν οι απαραίτητες
προϋποθέσεις.
5. Εφόσον για την κατασκευή κεραίας, στην οποία αφορά η μεταβίβαση, βρίσκεται σε ισχύ
δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ, πριν την μεταβίβαση της άδειας πρέπει ο νέος κάτοχος της
άδειας να υποβάλει νέα δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ, η οποία αποτελεί πλέον αναπόσπαστο
μέρος της μεταβιβασθείσας άδειας. Η δήλωση του προηγούμενου κατόχου παύει
αυτοδίκαια να ισχύει και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.
6. Για την έκδοση της σχετικής Απόφασης της ΕΕΤΤ απαιτείται η από κοινού υποβολή
αίτησης από τον παλαιό και τον νέο κάτοχο της άδειας κατασκευής κεραίας.
7. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση αίτησης
μεταβίβασης άδειας κατασκευής κεραίας είναι να μην εκκρεμούν αιτήσεις ή/και δηλώσεις
για την κατασκευή κεραίας, στην οποία αφορά η αίτηση μεταβίβασης άδειας κατασκευής
κεραίας.
8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη τήρησης των λοιπών
διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ιδίως αυτών περί
ανταγωνισμού.

Άρθρο 17
Διοικητικές Kυρώσεις
1. Στην περίπτωση παράβασης διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, επιβάλλονται οι
κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4635/2019 και του ν. 4070/2012.
2. Οι περιπτώσεις κακόπιστης κατάθεσης της αίτησης, θεωρούνται ιδιαίτερα επιβαρυντικές
ως προς το ύψος του προστίμου που επιβάλλεται.
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Άρθρο 18
Τήρηση Φακέλου Κατασκευής Κεραίας
1. Για κάθε αίτημα εγκατάστασης και λειτουργίας κατασκευής κεραίας, τροποποίησης
κατασκευής κεραίας, επικαιροποίησης επιμέρους δικαιολογητικών ή/και τροποποίησης
διοικητικών πράξεων που αφορούν συγκεκριμένη κατασκευή κεραίας τηρείται, μέσω
διαλειτουργικότητας με το e-Άδειες, στο ΣΗΛΥΑ φάκελος, ο οποίος περιλαμβάνει το
σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί και των διοικητικών πράξεων που
έχουν εκδοθεί κατά περίπτωση, στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης του ν.
4635/2019, και είναι αυτός προσβάσιμος από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.
2. Οι δηλώσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 28 του ν. 4635/2019, μαζί με το σύνολο των
σχετικών δικαιολογητικών εμπεριέχονται στο φάκελο της κατασκευής κεραίας που
τηρείται στο ΣΗΛΥΑ.

Άρθρο 19
Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS)
Η ΕΕΤΤ δημοσιοποιεί τις θέσεις των κατασκευών κεραιών, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία αδειοδότησης, με χρήση γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος (GIS), καθώς
και το περιεχόμενο του φακέλου της άδειας κατασκευής κεραίας συμπεριλαμβανομένων των
δηλώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 28 του ν. 4635/2019.

Άρθρο 20
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)
1. Με τη Δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) ο κάτοχος της
κατασκευής κεραίας:
i.

βεβαιώνει ότι συντρέχουν σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις που απαιτούνται
προκειμένου η κατασκευή κεραίας να υπάγεται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις,

ii.

δεσμεύεται για την εφαρμογή, κατά τη διάρκεια κατασκευής, και την τήρηση, κατά
τη διάρκεια λειτουργίας, του συνόλου των προβλεπομένων Πρότυπων
Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για την κατασκευή κεραίας,

iii.

υποβάλλει το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.
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2. Εφόσον οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τη χορήγηση των δικαιολογητικών που πρέπει
να συνοδεύουν τη Δήλωση Υπαγωγής σε ΠΠΔ, είναι εγγεγραμμένες στο ΣΗΛΥΑ και
έχουν τη δυνατότητα να αποφαίνονται επί των αιτήσεων μέσω του ΣΗΛΥΑ, ο
ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλλει στο ΣΗΛΥΑ αιτήσεις προς τις υπηρεσίες αυτές.
Σε διαφορετική περίπτωση εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 22. Σε κάθε περίπτωση,
η Δήλωση Υπαγωγής σε ΠΠΔ θεωρείται πλήρης μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η
χορήγηση του συνόλου των απαιτούμενων εγκρίσεων.
3. Η Δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο με αποκλειστικά δική
του ευθύνη ως προς την ορθότητα, ακρίβεια και πληρότητα των δηλούμενων στοιχείων.
4. Η ΕΕΤΤ, εφόσον συντρέχουν, βάσει των δηλωθέντων στοιχείων, οι απαραίτητες
προϋποθέσεις για την ένταξη της κατασκευής κεραίας σε πρότυπες περιβαλλοντικές
δεσμεύσεις προβαίνει σε έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας ή σε περιπτώσεις ήδη
αδειοδοτημένων κατασκευών κεραιών διαπιστωτικής πράξης για την υπαγωγή της
κατασκευής κεραίας σε ΠΠΔ.
5. Η έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας ή άλλης πράξης της ΕΕΤΤ ή η δημοσιοποίηση
δήλωσης τροποποίησης κατασκευής κεραίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8, για
κατασκευή κεραίας, που κατά δήλωση του κατόχου της, πληροί τις προϋποθέσεις για την
υπαγωγή της σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί
επικύρωση ή αποδοχή από την πλευρά της ΕΕΤΤ των δηλωθέντων στοιχείων.
6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, σε περίπτωση που η Δήλωση Υπαγωγής σε ΠΠΔ
κατά την υποβολή της δεν είναι πλήρης ή περιέχει ανακριβή ή αναληθή στοιχεία ή
παρουσιάζονται ασυμφωνίες στα δηλούμενα στοιχεία, η σχετική αίτηση ή δήλωση, μέρος
της οποίας είναι η Δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ, απορρίπτεται.
7. Ο κάτοχος της άδειας κατασκευής κεραίας οφείλει να προβαίνει, εφόσον απαιτείται, και
ιδίως κατόπιν σχετικής ειδοποίησης αρμόδιας υπηρεσίας, σε επικαιροποίηση της Δήλωσης
υπαγωγής σε ΠΠΔ και των σχετικών δικαιολογητικών. Τυχόν άρνηση ή αμέλεια του
ενδιαφερόμενου να προβεί εντός της τασσόμενης για αυτό το σκοπό προθεσμίας σε
επικαιροποίηση της Δήλωσης υπαγωγής σε ΠΠΔ αποτελεί λόγο για την επιβολή διακοπής
λειτουργίας της κατασκευής κεραίας. Για την επικαιροποίηση της ΠΠΔ τάσσεται
προθεσμία τριών εβδομάδων, εκτός των περιπτώσεων που συντρέχουν ειδικοί λόγοι.
8. Σε περίπτωση επικαιροποίησης της δήλωσης υπαγωγής σε ΠΠΔ ή τροποποίησης της
κατασκευής με την υποβολή δήλωσης τροποποίησης του άρθρου 8, δεν απαιτείται εκ νέου
υπαγωγή της κατασκευής κεραίας σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, εφόσον:
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i.

εξακολουθούν να ισχύουν στο σύνολο τους οι προϋποθέσεις υπαγωγής της
κατασκευής κεραίας σε ΠΠΔ,

ii.

δεν απαιτούνται νέα πρόσθετα δικαιολογητικά, αλλά πραγματοποιείται μόνο
επικαιροποίηση ή τροποποίηση των συνοδευτικών δικαιολογητικών.

9. Σε περίπτωση που μετά την έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας ή τη δημοσιοποίηση
δήλωσης τροποποίησης κατασκευής κεραίας του άρθρου 8, διαπιστωθεί ότι η σχετική
Δήλωση Υπαγωγής σε ΠΠΔ δεν είναι πλήρης ή περιέχει ανακριβή ή αναληθή στοιχεία ή
παρουσιάζονται ασυμφωνίες στα δηλούμενα στοιχεία, η σχετική άδεια κατασκευής
κεραίας ανακαλείται, εξαιρουμένης της περίπτωσης της παραγράφου 6 του άρθρου 35 του
ν. 4635/2019 καθώς και της περίπτωσης αντίστοιχων ζητημάτων σε σχετικές μελέτες.
10. Ειδικά για τις κατασκευές κεραιών, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ αριθμ.
174610/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2498/Β/19-9-2014), ο ενδιαφερόμενος με τη Δήλωση
υπαγωγής σε ΠΠΔ δεσμεύεται ότι το έργο στο οποίο αφορά η Δήλωση εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής της εν λόγω ΚΥΑ και ότι ισχύουν σωρευτικά όλες οι σχετικές προϋποθέσεις
αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του έργου, της θέσης υλοποίησής του και των συνοδών
έργων. Επιπλέον, ο κάτοχος της άδειας κατασκευής κεραίας οφείλει με τη Δήλωση
Υπαγωγής σε ΠΠΔ να δηλώσει αν:
(Α.1) Για το Σταθµό έχει συνταχθεί µελέτη ραδιοεκποµπών κεραιών σύµφωνα µε
την ΚΥΑ 53571/3839/2000.
(Α.2) Ο Σταθµός βρίσκεται σε απόσταση µικρότερη των 300 µέτρων από το όριο
γηπέδων που υπάρχουν κτιριακές εγκαταστάσεις ευαίσθητων αποδεκτών
(βρεφονηπιακοί σταθµοί, σχολεία, γηροκοµεία, νοσοκοµεία).
(Α.3) Ο Σταθµός διαθέτει ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (για την εγκατάσταση του
οποίου απαιτείται σχετική απόφαση εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης Άδειας
Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την ΡΑΕ σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν.
2773/1999 (ΦΕΚ Α΄286), και το άρθρο 22 της ΥΑ 17951/2000 (ΦΕΚ Β΄1498)
(Α.4) Ο Σταθµός εγκαθίσταται εντός εκτάσεων που εµπίπτουν στις διατάξεις της
κείµενης δασικής νοµοθεσίας.
(Α.5) O Σταθµός εγκαθίσταται σε εκτάσεις που εµπίπτουν στις διατάξεις του ν.
3028/2002 (ΦΕΚ Α΄153), όπως εκάστοτε ισχύουν.
(Α.6) Ο Σταθµός εγκαθίσταται εντός του Δικτύου NATURA 2000.
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Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να επισυνάπτει τα σχετικά δικαιολογητικά που
προβλέπονται στις ενότητες Α.1-Α.6 της ΚΥΑ αριθμ. 174610/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ
2498/Β/19-9-2014).
11. Δεν απαιτείται εκ νέου υπαγωγή κατασκευής κεραίας σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσµεύσεις, σε περίπτωση επικαιροποίησης µελέτης, γνωµοδότησης, σύµφωνης γνώµης ή
/ και έγκρισης που συνοδεύει την Δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσµεύσεις εφόσον δεν επέρχεται µεταβολή ως προς την πλήρωση ή /µη των
προαναφερόμενων συνθηκών (Α.1)-(Α.6) .
12. Σε περίπτωση κατασκευών κεραιών περιβαλλοντικής κατηγορίας Β, οι οποίες πρόκειται να
εγκατασταθούν σε εκτάσεις που εμπίπτουν στη δασική νομοθεσία, η πράξη υπαγωγής σε
ΠΠΔ εκδίδεται υπό την αίρεση της έκδοσης απόφασης έγκρισης επέμβασης, σύμφωνα με
την παρ. 2 του άρθ. 53, την παρ. 4 του άρθ. 45 και την παρ. 5 του άρθ. 57 του ν. 998/1979.
Σε περίπτωση που η ΕΕΤΤ λάβει από την αρμόδια κατά τόπον δασική υπηρεσία
ενημέρωση ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα παροχής έγκρισης επέμβασης, προχωρά στην
ανάκληση της άδειας κατασκευής κεραίας.

Άρθρο 21
Δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος
1. Η αίτηση χορήγησης, καθώς και η αίτηση ή δήλωση τροποποίησης κατασκευής κεραίας,
πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό νόμιμης χρήσης των συχνοτήτων εκπομπής και
λήψης ή από αίτηση για χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος ή αντίστοιχης
δήλωσης κατά περίπτωση. Ως αποδεικτικό νόμιμης χρήσης νοούνται οι σχετικές
αποφάσεις της ΕΕΤΤ ή η υπαγωγή σε κανόνα εξαίρεσης από την εν λόγω υποχρέωση.
2. Σε περίπτωση που, βάσει των όσων ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κανονιστικών και ατομικών πράξεων της ΕΕΤΤ, για
τη χρήση του ραδιοφάσματος θα πρέπει να συντρέχουν ειδικοί όροι και προϋποθέσεις, ο
αιτών οφείλει να έχει μεριμνήσει πριν την υποβολή της αίτησης, για την πλήρωση των
σχετικών όρων και προϋποθέσεων λαμβάνοντας όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα μέτρα
(για παράδειγμα, εκπόνηση των σχετικών μελετών και κοινοποίησή τους στις αρμόδιες
αρχές) και τηρώντας το σύνολο των στοιχείων που τεκμηριώνουν την προαναφερόμενη
μέριμνά του (όπως, μελέτες και επιστολές ενημέρωσης αρμόδιων αρχών).
Η παράλειψη λήψης των απαραίτητων μέτρων, η μη τήρηση των στοιχείων τεκμηρίωσης,
καθώς και τυχόν ψευδής ή ανακριβής δήλωση αναφορικά με τα παραπάνω αποτελούν λόγο
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απόρριψης αίτησης χορήγησης - ή ανάκλησης της ήδη χορηγηθείσας - άδειας κατασκευής
κεραίας.
3. Ο αιτών οφείλει να τηρεί επικαιροποιημένα ανά πάσα στιγμή σε ηλεκτρονικά
επεξεργάσιμη μορφή: α) το σύνολο των τεχνικών χαρακτηριστικών και των
χαρακτηριστικών εκπομπής των κεραιοσυστημάτων που χρησιμοποιούνται στην
κατασκευή κεραίας, τόσο από τον ίδιο όσο και από τυχόν φιλοξενούμενους παρόχους,
συμπεριλαμβανομένων όσων χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και για τη διασύνδεση με το υπολοιπο δίκτυο, β) το συνόλο των
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κεραίας.
4. Με Απόφαση της ΕΕΤΤ δύναται να καθορίζεται ο μορφότυπος τήρησης των στοιχείων της
παρ. 3 και να καθορίζεται ο τρόπος υποβολής στην ΕΕΤΤ των σχετικών στοιχείων σε
έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
5. Στις περιπτώσεις που η αίτηση ή η δήλωση τροποποίησης κατασκευής κεραίας (ΑΚΚ)
αφορά μεταξύ άλλων και σε διόρθωση των συντεταγμένων της θέσης της κατασκευής
κεραίας:
(i) Κατά το χρόνο υποβολής της, η αίτηση ή δήλωση επέχει τη θέση δήλωσης
αποδοχής από τον αιτούντα της αναγκαιότητας (σε περίπτωση έκδοσης της
αιτούμενης τροποποίησης της ΑΚΚ ή θέσης σε ισχύ της δήλωσης) της
τροποποίησης των συντεταγμένων θέσης των σχετιζόμενων με την κατασκευή
κεραίας Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων (ΔΧΡ) με σαφή ορισμό των
Θέσεων Σταθμών (ΘΣ) τόσο του κατόχου της κατασκευής κεραίας όσο και τυχόν
φιλοξενούμενων παρόχων, ώστε αυτές να ταυτίζονται με τις αναφερόμενες
συντεταγμένες θέσης στην πραγματοποιούμενη τροποποίηση της ΑΚΚ.
(ii) Κατά το χρόνο έκδοσης της αιτούμενης τροποποίησης της ΑΚΚ (ή θέσης σε
ισχύ της δήλωσης) η αίτηση (ή δήλωση) επέχει τη θέση αίτησης τροποποίησης των
συντεταγμένων θέσης των σχετιζόμενων με την κατασκευή κεραίας δικαιωμάτων
Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων με σαφή ορισμό των Θέσεων Σταθμών, τόσο του
κατόχου της κατασκευής κεραίας όσο και τυχόν φιλοξενούμενων παρόχων
σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 της Απόφασης
ΕΕΤΤ ΑΠ 860/2/23-7-2018 (ΦΕΚ 3919/Β/10-9-2018).
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Άρθρο 22
Μεταβατικές διατάξεις μέχρι την εγγραφή των αρμοδίων υπηρεσιών στο ΣΗΛΥΑ
1. O αιτών υποβάλει σε κάθε αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 5 που δεν διαθέτει πρόσβαση
στο ΣΗΛΥΑ ή που δεν δύναται να αποφανθεί επί της αίτησης μέσω του ΣΗΛΥΑ την
αντίστοιχη αίτηση/μελέτη, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 σε έντυπη μορφή και
ενημερώνει το ΣΗΛΥΑ με το αντίστοιχο αποδεικτικό παραλαβής.
2. Ο αιτών υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα το ΣΗΛΥΑ με κάθε σχετικό έγγραφο που του
γνωστοποιείται από αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στο ΣΗΛΥΑ, και
ιδίως με έγγραφα εγκριτικών ή απορριπτικών πράξεων, καθώς και με έγγραφα
ειδοποιήσεων περί της ανάγκης συμπλήρωσης / διόρθωσης τυπικών ελλείψεων ή λαθών
στις αιτήσεις / μελέτες.

Άρθρο 23
Μεταβατικές διατάξεις μέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσης του Ηλεκτρονικού
Συστήματος ΣΗΛΥΑ με το Ηλεκτρονικό Σύστημα e-Άδειες
Μέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσης του ΣΗΛΥΑ με το Ηλεκτρονικό Σύστημα e-Άδειες, τα
απαιτούμενα για την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών στοιχεία και δικαιολογητικά
υποβάλλονται με ευθύνη των κατόχων αδειών κατασκευών κεραιών και των αιτούντων για
χορήγηση ή τροποποίηση άδειας κατασκευής κεραίας. Προς το σκοπό αυτό ο κάτοχος της άδειας
κατασκευής κεραίας οφείλει να ενημερώνει το ΣΗΛΥΑ:
i.

Για κάθε εγκριτική, απορριπτική, ανακλητική πράξη που εκδίδεται μέσω του e-Άδειες
ή/και από την αρμόδια πολεοδομική αρχή και αφορά σε κατασκευή κεραίας,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν αναθεωρήσεων.

ii.

Για κάθε αίτημα έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας που υποβάλλεται μέσω του eΆδειες ή/και στην αρμόδια πολεοδομική αρχή και αφορά σε κατασκευή κεραίας.

iii.

Για κάθε πόρισμα ελεγκτή δόμησης που λαμβάνει γνώση και ιδίως για τα πορίσματα
ελέγχου που εκδίδονται σε εφαρμογή των παραγράφων 5 και 8 του άρθρου 24 του ν.
4635/2019.

iv.

Επιπλέον, ο κάτοχος της άδειας κατασκευής κεραίας οφείλει να ενημερώνει το e-Άδειες ή/
και την αρμόδια πολεοδομική αρχή αναφορικά με εγκριτικές και ανακλητικές πράξεις της
ΕΕΤΤ που αφορούν σε κατασκευές κεραιών, καθώς και για τη δημοσιοποίηση και θέση σε
ισχύ δηλώσεων τροποποίησης κατασκευών κεραιών του άρθρου 8.
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Άρθρο 24
Μεταβατικές διατάξεις για εκκρεμούσες διαδικασίες αδειοδότησης για κατασκευές κεραιών
που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4635/2019
1. Εκκρεμούσες διαδικασίες αδειοδότησης πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4635/2019, για
κατασκευές κεραιών που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4635/2019
εξετάζονται βάσει των διατάξεων του ν. 4635/2019 και του παρόντος Κανονισμού.
Εκδοθείσες εγκρίσεις παραμένουν σε ισχύ κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του
άρθρου 39 του ν. 4635/2019. Επιπλέον, για τα αιτήματα τροποποίησης άδειας κατασκευής
κεραίας δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 8.
2. Εντός 3 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος τα αιτήματα χορήγησης άδειας
κατασκευής κεραίας ή τροποποίησης άδειας κατασκευής κεραίας που εκκρεμούν και έχουν
υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4635/2019 συμπληρώνονται με ευθύνη του
αιτούντος με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας κατασκευής
κεραίας βάσει των διατάξεων του ν. 4635/2019, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 8. Σε
διαφορετική περίπτωση τα αιτήματα απορρίπτονται.
3. Αιτήματα τροποποίησης κατασκευής κεραίας που είχαν υποβληθεί βάσει του προϊσχύοντος
του ν. 4635/2019 νομοθετικού πλαισίου, δύνανται να αποσυρθούν και σε αντικατάσταση
αυτών να υποβληθούν δηλώσεις τροποποίησης κατασκευών κεραιών του άρθρου 28 του ν.
4635/2019, εφόσον κάτι τέτοιο δικαιολογείται από τη φύση των τροποποιήσεων στις
οποίες αφορούν.
4. Όσον αφορά τα πιστοποιητικά πληρότητας που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την περίπτωση
β΄ της παραγράφου 17Γ΄ του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 διατηρούνται σε ισχύ για δύο (2)
έτη από την έναρξη ισχύος του ν. 4635/2019. Για πιστοποιητικά πληρότητας, για την
έκδοση των οποίων έχει ληφθεί υπόψη έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή δήλωση
υπαγωγής σε ΠΠΔ, χορηγείται από την ΕΕΤΤ, μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία,
άδεια κατασκευής κεραίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Η ανωτέρω διαδικασία
ακολουθείται και για τα κέντρα δορυφορικών επικοινωνιών.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για αιτήματα ή δηλώσεις
αδειοδότησης που υποβλήθηκαν από την έναρξη ισχύος του ν. 4635/2019 και μέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού.

Σελίδα 34 από 40

ΕΕΤΤ - Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά (ν. 4635/2019) - Σχέδιο για Διαβούλευση

Άρθρο 25
Μεταβατικές διατάξεις για εκκρεμούσες διαδικασίες αδειοδότησης για κατασκευές κεραιών
που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019
1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγονται αποκλειστικά οι κατασκευές κεραιών, οι
οποίες κατά δήλωση του κατόχου τους, που έχει υποβληθεί στην ΕΕΤΤ εμπρόθεσμα
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019, εμπίπτουν στις
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019.
2. Κατασκευές κεραιών, που σύμφωνα με τη δήλωση της παραγράφου 1, υπάγονται στην
περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019, θα πρέπει σωρευτικά να
πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) να χρησιμοποιούνται ως μέρος δικτύου για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών προς το κοινό,
β) να βρίσκεται σε ισχύ άδεια κατασκευής κεραίας, ή πιστοποιητικό πληρότητας
για τον χώρο εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας.
Σε διαφορετική περίπτωση, τυχόν υποβληθείσα αίτηση ή δήλωση τροποποίησης
κατασκευής κεραίας απορρίπτεται και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 12.
3. Ο κάτοχος κατασκευής κεραίας, που σύμφωνα με τη δήλωση της παρ. 1 υπάγεται στην
περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019, υποχρεούται μέσα σε προθεσμία
τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 4635/2019:
αα) να καταβάλει πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ στην ΕΕΤΤ, με την
επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019,
ββ) να υποβάλει αίτημα τροποποίησης της άδειας κατασκευής κεραίας ή δήλωση,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, για την αδειοδότηση της εγκατεστημένης
κατασκευής κεραίας, εφόσον δεν έχει ήδη υποβληθεί,
γγ) να διακόψει τη λειτουργία των συχνοτήτων που δεν καλύπτονται από
υφιστάμενη γνωμάτευση της ΕΕΑΕ, μέχρι να εκδοθεί θετική γνωμάτευση της
ΕΕΑΕ επί νέας μελέτης ραδιοεκπομπών, και
δδ) να καταβάλει στην ΕΕΑΕ μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης ή
της δήλωσης, ποσό ύψους διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ για τη διενέργεια
σχετικού ελέγχου (αυτοψία και επί τόπου μέτρηση),
4. Για τις κατασκευές κεραιών της παραγράφου 2:
Σελίδα 35 από 40

ΕΕΤΤ - Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά (ν. 4635/2019) - Σχέδιο για Διαβούλευση

i.

Σε περίπτωση που μετά το πέρας τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του
ν.4635/2019 δεν πληρούνται οι ανωτέρω υπό (αα) και (ββ) προϋποθέσεις της παρ.
3, καθώς και σε περίπτωση που η ΕΕΑΕ ενημερώσει την ΕΕΤΤ ότι δεν πληρείται η
ανωτέρω υπό (δδ) προϋπόθεση της παρ. 3, τυχόν εκκρεμούσα αίτηση ή δήλωση
τροποποίησης κατασκευής κεραίας απορρίπτεται και εφαρμόζονται οι διατάξεις της
παρ. 12.

ii.

Σε περίπτωση που η ΕΕΑΕ ενημερώσει την ΕΕΤΤ ότι ο κάτοχος της κατασκευής
κεραίας δεν διέκοψε τη λειτουργία των συχνοτήτων που δεν καλύπτονται από την
υφιστάμενη γνωμάτευση της και ως εκ τούτου δεν πληρούται η ανωτέρω υπό (γγ)
προϋπόθεση της παρ. 3, η ΕΕΤΤ ειδοποιεί τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας να
προβεί σε άμεση διακοπή λειτουργίας της κατασκευής κεραίας και εφαρμόζονται οι
προβλεπόμενες κυρώσεις για παράνομη λειτουργία κατασκευής κεραίας.

5. Κατασκευές κεραιών που σύμφωνα με τη δήλωση της παραγράφου 1 υπάγονται στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019 θα πρέπει σωρευτικά να
πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) να χρησιμοποιούνται ως μέρος δικτύου για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών προς το κοινό,
β) για τον χώρο εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας να έχει υποβληθεί πριν την
έναρξη ισχύος του ν. 4635/2019 αίτηση χορήγησης άδειας κατασκευής κεραίας, η
οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον:
i.

έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ),

ii.

μελέτη ραδιοεκπομπών που έχει υποβληθεί στην ΕΕΑΕ ή γνώμη
αυτής,

iii.

κατατεθειμένη στην αρμόδια αρχή Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ή, κατά περίπτωση, κατατεθειμένη στο ΣΗΛΥΑ
δήλωση υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ),
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί περιβαλλοντικής
αδειοδότησης,

Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση χορήγησης άδειας κατασκευής κεραίας απορρίπτεται
και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 12.
6. Κάθε κάτοχος κατασκευής κεραίας της παραγράφου 1, που σύμφωνα με τη δήλωση της
παρ. 1 υπάγεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019,
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υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου ν.
4635/2019:
αα) να καταβάλει πρόστιμο ύψους τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ στην ΕΕΤΤ, με
την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019,
ββ) να υποβάλει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος αίτημα χορήγησης άδειας
κατασκευής κεραίας,
γγ) εφόσον δεν έχει εκδοθεί γνωμάτευση της ΕΕΑΕ για ορισμένες από τις
εκπεμπόμενες συχνότητες, να διακόψει τη λειτουργία αυτών των συχνοτήτων μέχρι
να εκδοθεί θετική γνωμάτευση της ΕΕΑΕ επί μελέτης ραδιοεκπομπών για την
εγκατεστημένη κατασκευή κεραίας ή και έγκριση της ΥΠΑ εφόσον απαιτείται, και
δδ) να καταβάλει στην ΕΕΑΕ, μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης,
ποσό ύψους πεντακοσίων (500,00) ευρώ για τη διενέργεια σχετικού ελέγχου
(αυτοψία και επί τόπου μέτρηση).
7. Για τις κατασκευές κεραιών της παρ. 5:
i.

Σε περίπτωση που μετά το πέρας τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του
ν.4635/2019 δεν πληρούνται οι ανωτέρω υπό (αα) και (ββ) προϋποθέσεις της παρ.
6, καθώς και σε περίπτωση που η ΕΕΑΕ ενημερώσει την ΕΕΤΤ ότι δεν πληρούται
η ανωτέρω υπό (δδ) προϋπόθεση της παρ. 6, τυχόν εκκρεμούσα αίτηση χορήγησης
άδειας κατασκευής κεραίας απορρίπτεται και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.
12.

ii.

Σε περίπτωση που η ΕΕΑΕ ενημερώσει την ΕΕΤΤ ότι ο κάτοχος της κατασκευής
κεραίας δεν διέκοψε τη λειτουργία των συχνοτήτων που δεν καλύπτονται από την
υφιστάμενη γνωμάτευσή της, και ως εκ τούτου δεν πληρείται η ανωτέρω υπό (γγ)
προϋπόθεση της παραγράφου 6, η ΕΕΤΤ ειδοποιεί τον κάτοχο της κατασκευής
κεραίας να προβεί σε άμεση διακοπή λειτουργίας της κατασκευής κεραίας και
εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις για παράνομη λειτουργία κατασκευής
κεραίας.

8. Οι αιτήσεις χορήγησης και τροποποίησης άδειας, καθώς και οι δηλώσεις τροποποίησης
κατασκευών κεραιών των παρ. 4 και 6, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος Κανονισμού, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών ρυθμίσεων του παρόντος
άρθρου. Για τα αιτήματα τροποποίησης άδειας και τις δηλώσεις τροποποίησης κατασκευής
κεραίας δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 8.
9. Για τις κατασκευές κεραιών του παρόντος άρθρου μέχρι:
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i.

την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησής τους από την ΕΕΤΤ ή

ii.

την απόρριψη της υποβληθείσας αίτησης χορήγησης ή τροποποίησης άδειας
κατασκευής κεραίας ή της δήλωσης τροποποίησης του άρθρου 8 από την ΕΕΤΤ ή

iii.

την πάροδο της προθεσμίας που τίθεται με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του ν.
4635/2019

αναστέλλεται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων από την ΕΕΤΤ.
10. Για τις κατασκευές κεραιών που αδειοδοτούνται από την ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου, δεν επιβάλλεται ούτε οφείλεται άλλο πρόστιμο πέραν των
αναφερομένων στο παρόν άρθρο.
11. Κατασκευές κεραιών, που δεν αδειοδοτούνται από την ΕΕΤΤ μέσα στην προθεσμία που
ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019, απομακρύνονται σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του ν. 4635/2019, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από
τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.
Η ΕΕΤΤ εκκινεί τη διαδικασία κυρώσεων για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας
βάσει της δήλωσης της παρ. 1 και συνεχίζεται τυχόν εκκρεμούσα διαδικασία κυρώσεων
που είχε ανασταλεί βάσει της δήλωσης της παρ. 1.
Η διαδικασία έκδοσης άδειας κατασκευής κεραίας συνεχίζεται μόνο μετά την
αποκατάσταση της νομιμότητας με την απομάκρυνσή της κατασκευής κεραίας ή την
εξάλειψη των παρεκκλίσεων ως προς τυχόν υφιστάμενη άδεια κατασκευής κεραίας.
12. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης χορήγησης ή τροποποίησης άδειας κατασκευής
κεραίας ή της δήλωσης τροποποίησης κατασκευής κεραίας του παρόντος άρθρου:
α) ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας οφείλει να μεριμνήσει για την απομάκρυνσή της
ή την εξάλειψη των παρεκκλίσεων ως προς τυχόν υφιστάμενη άδεια κατασκευής
κεραίας, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την απόρριψη.
β) η ΕΕΤΤ εκκινεί τη διαδικασία κυρώσεων για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής
κεραίας βάσει της δήλωσης της παρ. 1 και συνεχίζεται τυχόν εκκρεμούσα
διαδικασία κυρώσεων που είχε ανασταλεί βάσει της δήλωσης της παρ. 1.
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Άρθρο 26
Μεταβατικές διατάξεις για κατασκευές κεραιών που υπάγονται στις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019
1. Η ΕΕΤΤ δημοσιοποιεί τον κατάλογο κατασκευών κεραιών που, κατά δήλωση του κατόχου
τους, υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019.
2. Οι κάτοχοι των κατασκευών κεραιών της παρ. 1 σε περίπτωση αλλαγής χωροθέτησης
ερμαρίων και οικίσκων εντός του χώρου εγκατάστασης, που έγινε σε συμμόρφωση με τα
μεγέθη που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4635/2019, οφείλουν να
μεριμνήσουν για την ενημέρωση του φακέλου της άδειας κατασκευής κεραίας κατά τα
οριζόμενα στα άρθρα 24 και 25 του ν. 4635/2019.
3. Η ενημέρωση του ΣΗΛΥΑ στο πλαίσιο της παρ. 2, θα πρέπει να γίνει πριν την υποβολή
αίτησης ή δήλωσης τροποποίησης της κατασκευής κεραίας και σε κάθε περίπτωση εντός
12 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 27
Μεταβατικές διατάξεις για κεραιοσυστήματα επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής
1. Οι άδειες για τις κατασκευές κεραιών, που υπάγονται στην παρ. 7 του άρθρου 39 του ν.
4635/2019, χορηγούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, μετά τη λήξη της
προθεσμίας για την απελευθέρωση και διάθεση του ψηφιακού μερίσματος.
2. Οι προβλεπόμενες στην παρ. 7 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019 δηλώσεις υποβάλλονται
μέσω του ΣΗΛΥΑ και δημοσιοποιούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19.
3. Σε περίπτωση που η προβλεπόμενη στην παρ. 7 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019 έγκριση
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) χορηγείται μέσω του ΣΗΛΥΑ, η δήλωση
τίθεται σε ισχύ μετά τη χορήγηση της σχετικής έγκρισης από την ΥΠΑ.
4. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας δήλωσης και αδειοδότησης των κατασκευών κεραιών
του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η χρήση δύο διαφορετικών κωδικών αριθμών θέσης για
την ίδια κατασκευή κεραίας:
i.

Ενός κωδικού αριθμού θέσης για χρήση στο πλαίσιο υποβολής και τροποποίησης
της προβλεπόμενης στην παράγραφο 7 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019 δήλωσης,
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ii.

Ενός κωδικού αριθμού θέσης για χρήση στο πλαίσιο υποβολής αίτησης για τη
χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την
απελευθέρωση και διάθεση του ψηφιακού μερίσματος

5. Αιτήσεις χορήγησης άδειας κατασκευής κεραίας που έχουν υποβληθεί στο ΣΗΛΥΑ βάσει
του προγενέστερου του ν. 4635/2019 νομοθετικού πλαισίου επιστρέφονται στον αιτούντα.

Άρθρο 28
Μεταβατικές διατάξεις για τα κεραιοσυστήματα ραδιοφωνικών σταθμών
Οι άδειες για τις κατασκευές κεραιών που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.
4313/2014 χορηγούνται μετά την οριστικοποίηση των οικείων χαρτών συχνοτήτων και την
αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών. Έως τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 61 του ν. 4313/2014, όπως ισχύει.

Άρθρο 29
Καταργούµενες Διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 661/2/19-7-2012
«Κανονισμός Αδειών Κατασκευών στην Ξηρά» (ΦΕΚ 2529/Β/17-9-2012).

Άρθρο 30
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς του παρόντος Κανονισµού άρχεται από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
2. Ο παρών Κανονισμός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

……………………...
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