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" Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε αλαθνξηθά κε ηνλ Καλνληζκό θαζνξηζκνύ ησλ επηκέξνπο 
δηαδηθαζηώλ θαη ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο 

αδεηνδόηεζεο ηππνπνηεκέλσλ θαηαζθεπώλ θεξαηώλ,  
θαη' εθαξκνγή ηεο ΚΤΑ αξηζ. 11926/261 (ΦΔΚ 453/Β΄/22.3.2011)" 

 

 

Β. ΔΙΓΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

ην άξζξν 2: 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηνλ νξηζκφ ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο, ζχκθσλα κε ην λ.2801/2000 
πεξηιακβάλεηαη ην αιεμηθέξαπλν ελψ ζηε ΚΤΑ 11926/261 φρη. Πξέπεη επνκέλσο λα πξνεγεζεί απφ 
πιεπξάο λνκηθήο ηζρχνο, ν νξηζκφο ηεο ΚΤΑ απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ λ.2801/2000. Δπίζεο ε 
παξαπνκπή ζην λ.1843/1989 δελ απαηηείηαη, δηφηη ν λ.1843/1989 αλαθέξεηαη ζε δηαηάμεηο ηνπ 
Γηεζλνχο Καλνληζκνχ Ραδηνεπηθνηλσληψλ θαη δελ ππάξρνπλ ηέηνην φξνη ζην ζρέδην ηεο απφθαζεο 
ηεο ΔΔΣΣ.  

 
ην άξζξν 3: 

Ζ δηαδηθαζία απφξξηςεο ηεο αίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 5 πξέπεη λα δηαηππσζεί 
ιεπηνκεξψο γηα ηελ απνθπγή ελζηάζεσλ, δηακαξηπξηψλ θι.π. Πξνηείλεηαη λα ζπληαρζεί ρσξηζηφ 
άξζξν ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα απνδνρήο θαη απφξξηςεο. 

Ζ πξνζεζκία ησλ 10 εκεξψλ ηεο παξαγξάθνπ 6 δελ απαηηείηαη λα είλαη ηφζν κηθξή, ηε 
ζηηγκή πνπ κπνξεί λα εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία ν θαηαζθεπαζηήο ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο, ν 
θαηαζθεπαζηήο ηνπ ξαδηνεμνπιηζκνχ ή θαη νιφθιεξνπ ηνπ ζηαζκνχ αθφκε. Θα κπνξνχζε λα είλαη 
π.ρ. 50 εκέξεο θαη ζηε ζπλέρεηα ν θάθεινο λα ηίζεηαη ζην αξρείν ή λα επηζηξέθεηαη ζηνλ 
ελδηαθεξφκελν, ή λα κελ ππάξρεη πξνζεζκία. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί ε 
δηαδηθαζία γηα ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο.  

Ζ ΔΔΣΣ πξέπεη λα ζπληάμεη θαη λα δεκνζηεχζεη ππφδεηγκα ηεο άδεηαο ηχπνπ, πνπ κε βάζε 
ηελ εκπεηξία κνπ πηζηεχσ φηη πξέπεη λα απαζρνιήζεη ηα ζηειέρε ηεο ΔΔΣΣ ην ηαρχηεξν, θαζψο ζα 
απνδεηρζεί ζηελ πξάμε φηη δελ είλαη απιή ππφζεζε. 

 
ην άξζξν 4: 

Πξέπεη λα πξνζηεζνχλ γηα ιφγνπο ζαθήλεηαο ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηεο ΚΤΑ 
11926/261 ή λα γίλεη παξαπνκπή ζηηο ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπο ηεο ΚΤΑ. 

 
ην άξζξν 6: 

Ο φξνο «δηαθνπή ιεηηνπξγίαο θεξαίαο» είλαη αδφθηκνο, δηφηη αλαθεξφκαζηε ζε «θαηαζθεπή 
θεξαίαο». Πξνηείλεηαη λα αληηθαηαζηαζεί κε "δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ζηαζκνχ" ΄ή "απνζχλδεζε ηεο 
θαηαζθεπήο θεξαίαο απφ ην ζηαζκφ".  

 

ην άξζξν 7: 
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Ηζρχεη ην παξαπάλσ ζρφιην. Δπίζεο ζεσξψ φηη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο κηαο εβδνκάδαο 
γηα ηελ απνμήισζε δελ ζα είλαη δπλαηφλ λα ηεξεζεί ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο πνιιψλ 
εγθαηαζηάζεσλ. Καζψο ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη ζηελ ΚΤΑ είλαη απξνζδηφξηζην κε ηε 
ρξήζε ηνπ φξνπ «εχινγν», πξνηείλεηαη ε πξνζεζκία απνμήισζεο λα θαζνξίδεηαη ζηελ απφθαζε 
ηεο ΔΔΣΣ αλάινγα κε ηελ θάζε πεξίπησζε. 

 
Γ. ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΥΔΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ 

Οη νδεγίεο ηεο ΔΔ πνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη πξέπεη λα ιεθζνχλ 
ππφςε γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πίλαθα ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ είλαη: 

Οδεγία γεληθήο αζθάιεηαο πξντόλησλ 2001/95. Ζ νδεγία απηή εθηφο ησλ άιισλ, ζην 
πεδίν εθαξκνγήο ηεο πεξηιακβάλεη ηηο ζθαισζηέο, γηα ηηο νπνίεο ηζρχεη ε απφθαζε 
16440/Φ.10.4/445 (ΦΔΚ 756/Β/1993). Ζ θαηαζθεπή απηή πξνζηδηάδεη κε ηελ θαηαζθεπή θεξαίαο θαη 
ε εθαξκνδφκελε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη 
παξάδεηγκα γηα πηζαλή εθαξκνγή. Ζ νδεγία απηή ηζρχεη θαη γηα ηελ θαηαζθεπή θεξαίαο θαη γηα ην 
ζηαζκφ, ζηα ζεκεία πνπ δελ ππεξθαιχπηεηαη απφ ηηο εηδηθφηεξεο νδεγίεο. Ζ νδεγία έρεη 
ελαξκνληζηεί κε ηελ ΚΤΑ Ε3/2810/2004 (ΦΔΚ 1885/Β). 

Οδεγία ρακειήο ηάζεο 2006/95, εθφζνλ πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία πνπ ιεηηνπξγνχλ κε 
ηάζε κεηαμχ 50 θαη 1000 V γηα ελαιιαζζφκελν ξεχκα θαη κεηαμχ 75 θαη 1500 V γηα ζπλερέο ξεχκα. 
Σα ζηνηρεία απηά εθφζνλ ππάξρνπλ  πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. Ζ νδεγία ζεσξείηαη φηη ηζρχεη 
θαζφζνλ απνηειεί θσδηθνπνίεζε πξνεγνχκελσλ νδεγηψλ πνπ έρνπλ ελαξκνληζηεί (ζηηο 
απνθάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1α ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ.44/2002, πξέπεη λα 
πξνζηεζνχλ νη :  

 Τ.Α. 16717/5052/1994  (ΦΔΚ 992/Β`/30.12.1994) Σξνπνπνίεζε ηεο 470/85 (183/Β), 
θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο, Οηθνλνκηθψλ θαη 
Δζληθήο Οηθνλνκίαο «ειεθηξνινγηθφ πιηθφ πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί εληφο 
νξηζκέλσλ νξίσλ ηάζεσο», ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 93/68/ΔΟΚ 
(EEL 220/30-8-93) ηεο 22-7-93  

 Τ.Α. 27356/91/1992  (ΦΔΚ 78/Β`/11.2.1992) Σξνπνπνίεζε ηεο 470/85 θνηλήο 
απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ «Ζιεθηξνινγηθφ πιηθφ πνπ 
πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί εληφο νξηζκέλσλ νξίσλ ηάζεσο ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ 
νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 73/23/ΔΟΚ (183/Β)» 

Οδεγία ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηόηεηαο 2004/108, φηαλ ζπλδέεηαη ζηελ ΣΚΚ ελεξγφο 
εμνπιηζκφο. O εμνπιηζκφο απηφο πξέπεη λα θέξεη ζήκαλζε CE.  Ζ νδεγία απηή αληηθαηέζηεζε ηελ 
νδεγία 89/336/ΔΟΚ θαη ελαξκνλίζηεθε κε ηελ ΚΤΑ 50268/5137/2007 (ΦΔΚ 1853 Β). 

Οδεγία ηειεπηθνηλσληαθνύ εμνπιηζκνύ 1999/5, γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ζηαζκνχ, θαζψο 
θαη αλ ε θαηαζθεπή θεξαίαο πεξηιακβάλεη ελεξγά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηε γλσκνδφηεζε ηεο 
TCAM. Ζ νδεγία 1999/5 παξαπέκπεη θαη ζηηο δχν πξνεγνχκελεο νδεγίεο. 

Οδεγία 2002/49/ΔΚ «ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ 
πεξηβαιινληηθνύ ζνξύβνπ» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25.6.2002.  

Οδεγία 2002/95 «ζρεηηθά κε ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ρξήζεο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ 
νπζηώλ ζε είδε ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ».  

Οδεγία 2002/96 «ζρεηηθά κε ηα απόβιεηα εηδώλ ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ 
εμνπιηζκνύ» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ιαλνπαξίνπ 2003». 

Οη δχν ηειεπηαίεο νδεγίεο έρνπλ ελαξκνληζηεί κε ην Π.Γ.117/2004 πνπ έρεη ηξνπνπνηεζεί κε 
ην Π.Γ.15/2006. 

Πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη φζνλ αθνξά ηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ πνπ αθνξά ηνλ 
ζηαζκφ, ην Π.Γ. 44/2002 θαη ε νδεγία 99/5 θαζνξίδνπλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα αμηνιφγεζεο ηεο 
ζπκκφξθσζεο  ηνπ εμνπιηζκνχ απηνχ, ηα νπνία πξέπεη λα εθαξκφδνληαη. Ζ παξάγξαθνο 6 ηνπ 
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άξζξνπ 3 ηεο ΚΤΑ 11926/261 πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.44/2002 
θαη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ ξαδηνεμνπιηζκφ πξέπεη λα είλαη κφλν ηα θαζνξηδφκελα ζην αλσηέξσ 
Π.Γ.   

Με βάζε ηα παξαπάλσ, άπνςή κνπ είλαη φηη πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί ζε πνηεο πεξηπηψζεηο 
ν ζηαζκφο ζα απνηειεί κέξνο ηεο άδεηαο ηχπνπ ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο φπσο θαίλεηαη λα 
ελλνείηαη απφ νξηζκέλα απφ ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζε πνηεο πεξηπηψζεηο ζα δειψλνληαη 
γεληθά ζηνηρεία, δηφηη ζηε θάζε ηεο έθδνζεο ηεο άδεηαο ηχπνπ πηζαλφλ λα κελ είλαη γλσζηά ηα 
κεραλήκαηα.  

ηε θάζε ηεο δήισζεο εγθαηάζηαζεο ζα ήηαλ δπλαηφλ λα δειψλεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο 
πνκπνδέθηεο, ζε κία δηαδηθαζία αληίζηνηρε κε ηε δηαδηθαζία θαηαρψξεζεο ζην κεηξψν 
ξαδηνζπρλνηήησλ. Δλαιιαθηηθή ιχζε ζα κπνξνχζε λα απνηειεί ε αλαθνξά ζηα ελαξκνληζκέλα 
πξφηππα πνπ εθαξκφδνληαη. 

 
Γ. ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

Αθνινπζψληαο ηε ζεηξά ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ΚΤΑ 11926/261 πξνηείλσ 
κία δηαθνξεηηθή ζεηξά απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ απηά πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην ππφ 
δηαβνχιεπζε ζρέδην απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε επεμεγήζεηο γηα θάζε κία απαίηεζε :  

1. Η πεξηνρή ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζε ζπζρεηηζκφ κε ηηο 
θεξαίεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ ΣΚΚ.  

Παξαδείγκαηα :  

Μία πεξηνρή ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο: 820 – 960 MHz 

Γύν πεξηνρέο ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο: 820 – 960 MHz θαη 1710 - 1880 MHz  θαη φρη 
820 – 1880 MHz. 

2. Σν ζθνπνύκελν πεξηβάιινλ θαη ππόβαζξν εγθαηάζηαζεο (π.ρ αζηηθφο ηζηφο, 
αγξνηηθή πεξηνρή, επί νξνθήο θηηξίνπ ή επί εδάθνπο) εληφο ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη ε εγθαηάζηαζε 
ησλ θαηαζθεπψλ θεξαηψλ ηνπ πξνο εμέηαζε ηχπνπ. Οη παξαπάλσ πεξηπηψζεηο "επί νξνθήο 
θηηξίνπ" θαη "επί εδάθνπο" απνηεινχλ ππνπεξηπηψζεηο είηε ηεο πεξίπησζεο «αζηηθφο ηζηφο» είηε 
ηεο πεξίπησζεο «αγξνηηθή πεξηνρή». Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί ηη ζα δειψλεη ν ελδηαθεξφκελνο 
ζε θάζε δηαθεθξηκέλε πεξίπησζε. 

3. Πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή κε δπλεηηθή αλαθνξά ζε εζληθά ή δηεζλή πξόηππα 
ή ζρεηηθνύο θαλνληζκνύο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ  εθόζνλ 
πθίζηαληαη. (Ζ ζρεηηθή δηάηαμε πξνβιέπεηαη απφ ηελ ΚΤΑ 11926/261/2011 Άξζξν 3 παξ. 5 θαη 
άξζξν 5 παξ. 2β).   

Με ηελ απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 768/2008/ΔΚ, 
ζεζπίζηεθαλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο απφ ηηο νπνίεο  κπνξνχλ λα επηιεγνχλ νη 
πην θαηάιιειεο γηα θάζε κία πεξίπησζε.  

χκθσλα κε ηελ σο άλσ απφθαζε, βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο είλαη ν 
ηερληθφο θάθεινο πνπ εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο νδεγίεο ηεο Νέαο Πξνζέγγηζεο θαη θαηά ζπλέπεηα 
ζηελ νδεγία 1999/5, ζηελ νδεγία ρακειήο ηάζεο θαη ζηελ νδεγία ειεθηξνκαγλεηηθήο 
ζπκβαηφηεηαο πνπ θαηά θχξην ιφγν εθαξκφδνληαη.  

Ο ηερληθφο θάθεινο πεξηέρεη θαηά πεξίπησζε ηνπιάρηζηνλ:  

 ηε γεληθή πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο, 

 ηα ζρέδηα αξρηθήο ζχιιεςεο θαη θαηαζθεπήο, θαζψο θαη δηαγξάκκαηα ζπζηαηηθψλ 
κεξψλ, ππνζπγθξνηεκάησλ, θπθισκάησλ θ.ιπ., 

 ηηο αλαγθαίεο πεξηγξαθέο θαη επεμεγήζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ελ ιφγσ ζρεδίσλ 
θαη δηαγξακκάησλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξντφληνο, 
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 πίλαθα ησλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ θαη/ή άιισλ ζρεηηθψλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ ησλ νπνίσλ ηα ζηνηρεία έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηα νπνία εθαξκφδνληαη πιήξσο ή ελ κέξεη, θαζψο θαη πεξηγξαθέο 
ησλ ιχζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ ηεο νδεγίαο εθφζνλ 
δελ έρνπλ εθαξκνζηεί ηα ελ ιφγσ ελαξκνληζκέλα πξφηππα. ε πεξίπησζε κεξηθψο 
εθαξκνδνκέλσλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ, ν ηερληθφο θάθεινο πξνζδηνξίδεη ηα κέξε πνπ 
έρνπλ εθαξκνζζεί, 

 ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ ζρεδηαζκνχ, ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ 
θ.ιπ., 

 ηηο εθζέζεηο δνθηκψλ. 

Ζ ππνρξέσζε ζχληαμεο ηερληθνχ θαθέινπ, ηζρχεη γηα ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ 
εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ. 

θνπφο ηνπ ηερληθνχ θαθέινπ είλαη λα επηηξέπεη ζηνπο θαηαζθεπαζηέο λα θαηαδεηθλχνπλ ηε 
ζπκκφξθσζε ηνπ κεραλήκαηνο πξνο ηηο ζπλαθείο βαζηθέο απαηηήζεηο πγείαο θαη αζθάιεηαο. 
Δπίζεο, βνεζά ηηο αξρέο επνπηείαο ηεο αγνξάο λα ειέγρνπλ ηε ζπκκφξθσζε, ηδίσο γηα δεηήκαηα 
πνπ δελ δχλαηαη λα ειεγρζνχλ κε νπηηθή επηζεψξεζε. Ζ βαζηθή απαίηεζε είλαη, ν ηερληθφο 
θάθεινο πξέπεη λα θαιχπηεη ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο, 
ζην βαζκφ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εθηίκεζε απηή. Γελ είλαη απαξαίηεην λα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηερληθφ θάθειν φιεο νη ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο 
θαηαζθεπήο ηνπ κεραλήκαηνο πνπ δελ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα ην νηθείν κεράλεκα θαη δχλαηαη λα 
δηθαηνινγνχληαη βάζεη νξζψλ ζρεδηαζηηθψλ πξαθηηθψλ. Ωζηφζν, ν θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα 
δηαζθαιίδεη φηη ν ηερληθφο θάθεινο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα 
θαηαδεηθλχεηαη κε ζαθήλεηα ε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ 
ζεκαληηθψλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κεράλεκα ψζηε απηφ λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 
ζπλαθείο βαζηθέο απαηηήζεηο πγείαο θαη αζθάιεηαο. 

Οη θαηαζθεπαζηέο πνπ εδξεχνπλ ζηελ ΔΔ ζπλήζσο θαηαξηίδνπλ ηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία 
ηνπ ηερληθνχ θαθέινπ ζηελ επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν εδξεχνπλ, αλ θαη 
δχλαηαη λα πξνηηκάηαη άιιε επίζεκε γιψζζα ηεο ΔΔ. Οη θαηαζθεπαζηέο δχλαηαη λα 
πεξηιακβάλνπλ επίζεο ζηνλ ηερληθφ θάθειν έγγξαθα παξερφκελα απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δνκηθψλ 
ζηνηρείσλ ή ππνζπλφισλ ή εθζέζεηο απφ θνξείο δνθηκψλ θαηαξηηζκέλεο ζε άιιεο επίζεκεο 
γιψζζεο ηεο ΔΔ. Σα ελ ιφγσ έγγξαθα δελ ρξεηάδεηαη λα κεηαθξάδνληαη. Ωζηφζν, ηα έγγξαθα πνπ 
είλαη θαηαξηηζκέλα ζε άιιεο γιψζζεο πέξαλ ησλ επίζεκσλ γισζζψλ ηεο ΔΔ πξέπεη λα 
κεηαθξάδνληαη ζε κηα απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο ΔΔ. Οη θαηαζθεπαζηέο πνπ εδξεχνπλ εθηφο 
ηεο ΔΔ πξέπεη λα ζπληάζζνπλ ηνλ ηερληθφ θάθειν ζε κία ή πεξηζζφηεξεο επίζεκεο γιψζζεο ηεο 
ΔΔ. 

Αλ θαη ε ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε γηα ηηο ηππνπνηεκέλεο θαηαζθεπέο θεξαηψλ πξφθεηηαη λα 
εθαξκνζζεί ζε εζληθφ επίπεδν, επεηδή ζπλαξηάηαη κε πνιιέο θνηλνηηθέο νδεγίεο, είλαη ζθφπηκν θαη 
ηερληθά ζσζηφ λα αθνινπζεζεί ε Δπξσπατθή πξαθηηθή φπσο απνηππψλεηαη ζηελ απαίηεζε ηνπ 
ηερληθνχ θαθέινπ θαη κε ηε ινγηθή πνπ θαηαξηίζηεθε ε ΤΑ 54722/1621/2008, πνπ ηξνπνπνηήζεθε 
κε ηελ ΤΑ 47500/1440/2009. 

Σα πεξηερφκελα ηνπ ηερληθνχ θαθέινπ φπσο νξίδνληαη ζηελ ΤΑ 54722/1621/2008 Άξζξν 4 
παξ.3, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΤΑ 47500/1440/2009 παξάγξαθνο 7, είλαη:  

α) Σερληθή πεξηγξαθή ηεο ΣΚΚ  

β) Κπθισκαηηθά δηαγξάκκαηα θαη δηαγξάκκαηα ζπξκαηώζεσλ θαη θαισδηώζεσλ 

γ) Μεραλνινγηθό ζρέδην γεληθήο δηάηαμεο ηεο ΣΚΚ 

ζη) Σερληθά ζηνηρεία ησλ ππνζπζηεκάησλ  

δ) Καηάινγν κεξώλ (Parts list ) 
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ηε) Φσηνγξαθίεο όισλ ησλ ηκεκάησλ, ηα νπνία ππόθεηληαη ζε αμηνιόγεζε, σο θαη 
ησλ όςεσλ νιόθιεξεο ηεο ΣΚΚ. 

ε) Αληίγξαθα ζεκάλζεσλ θαη εηηθεηώλ ησλ ππνζπζηεκάησλ 

Σα παξαπάλσ είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο ΣΚΚ – πγθεθξηκελνπνηνχληαη κε 
απηά νη απαηηήζεηο: «ηα ζρέδηα αξρηθήο ζχιιεςεο θαη θαηαζθεπήο, θαζψο θαη δηαγξάκκαηα 
ζπζηαηηθψλ κεξψλ, ππνζπγθξνηεκάησλ, θπθισκάησλ θ.ιπ.», 

δ) Καηάινγν ησλ εθαξκνδόκελσλ πξνηύπσλ  

Ο θαηάινγνο ησλ εθαξκνδφκελσλ πξνηχπσλ είλαη αλαγθαίνο γηα λα απνδεηρζεί φηη ην 
πξντφλ έρεη θαηαζθεπαζηεί θαη δνθηκαζηεί ζχκθσλα κε κία θνηλά απνδεθηή δηαδηθαζία 
ηππνπνίεζεο, ηδηαίηεξα εθφζνλ ε θαηαζθεπή  πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ησλ νδεγηψλ ηεο 
ΔΔ.  

ηβ) Γήισζε ζπκκόξθσζεο κε ηηο εθαξκνδόκελεο θαηά πεξίπησζε νδεγίεο ηεο ΔΔ 
θαη πζηάζεηο ηεο Γηεζλνύο Έλσζεο Σειεπηθνηλσληώλ. 

Ζ αηηηνινγία ηεο απαίηεζεο απηήο είλαη πξνθαλήο κε βάζε ηα παξαπάλσ.  

ε) Αμηνιόγεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνηύπσλ  

πγθεθξηκελνπνηείηαη ε απαίηεζε : «ε πεξίπησζε κεξηθψο εθαξκνδνκέλσλ 
ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ, ν ηερληθφο θάθεινο πξνζδηνξίδεη ηα κέξε πνπ έρνπλ 
εθαξκνζζεί»,δειαδή ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ζην ζρεηηθφ ηεχρνο πνηα πξφηππα έρνπλ 
εθαξκνζζεί νιηθά ή κεξηθά. 

ζ) Αληίγξαθα νδεγηώλ (γηα ην ρξήζηε, ην ζπληεξεηή, ηνλ εγθαηαζηάηε) ζηελ 
Διιεληθή γιώζζα  

Γηα ηελ ππνρξέσζε απηή ππάξρεη λνκνζεηηθή ξχζκηζε θαη ε Α.Γ. 8/93 ζχκθσλα κε ηελ 
νπνία ζε θάζε πψιεζε νρεκάησλ, κεραλψλ, κεραλεκάησλ θ.η.ι. παξέρεηαη ζηνλ αγνξαζηή 
έληππν πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη θαηά ηξφπν ζαθή ην είδνο ηνπ 
πξντφληνο, ηα βαζηθά ηνπ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο γηα ηελ αζθαιή 
ιεηηνπξγία, ρξήζε, ζπληήξεζε ,δηαηήξεζε θαη πιήξε αμηνπνίεζε ηνπ  πξντφληνο θαη ηδηαίηεξα 
ηνληζκέλνπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμνπλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία,  ρξήζε θαη 

δηαηήξεζή ηνπ. Δπίζεο βι. Ν. 2251/1994 «Πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ» , άξζξν 5 (1). 

χκθσλα κε ηελ Κοινή Υπουργική Απόφαση 1555/2002, (άξζξν 2, παξάγξαθνο 2) :  

«Ο καηαζκεςαζηήρ ηος εξοπλιζμού ή ο εξοςζιοδοηημένορ ανηιππόζωπόρ ηος ή  ηο 
εγκαηεζηημένο ζηην Κοινόηηηα ππόζωπο πος είναι ςπεύθςνο για ηην διακίνηζη ηος 
παδιοεξοπλιζμού ή ηηλεπικοινωνιακού ηεπμαηικού εξοπλιζμού ζηην αγοπά, παπέσει εγγπάθωρ 
ζηοςρ σπήζηερ όλερ ηιρ ζσεηικέρ πληποθοπίερ για ηην σπήζη ηος εξοπλιζμού και ιδιαιηέπωρ 
επιζημαίνει με εςδιάκπιηο ηπόπο και αναθέπει με ζαθήνεια ζηην Ελληνική γλώζζα ηοςρ 
πεπιοπιζμούρ ή απαγοπεύζειρ διάθεζηρ ζηην αγοπά, ππομήθειαρ, εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ ηος 
εξοπλιζμού ζηην Ελλάδα.»  

Αληίζηνηρε απαίηεζε ππάξρεη θαη ζην πξνεδξηθφ δηάηαγκα 57 « Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 
Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 2006/42/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
«ζρεηηθά κε ηα κεραλήκαηα θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 95/16/ΔΚ» θαη θαηάξγεζε ησλ Π.Γ. 
18/96 θαη 377/93 πνπ εθαξκφδεηαη ζηα αθφινπζα πξντφληα: 

α) κεραλήκαηα˙ 

β) ελαιιάμηκνο εμνπιηζκφο˙ 

γ) δνκηθά ζηνηρεία αζθαιείαο˙ 

δ) αλπςσηηθά εμαξηήκαηα˙ 

ε) αιπζίδεο, ζπξκαηφζρνηλα θαη ηκάληεο˙ 

ζη) αθαηξεηά ζπζηήκαηα κεραληθήο κεηάδνζεο˙ 

http://www.efpolis.gr/content/content.asp?catid=101
http://www.yme.gr/imagebank/categories/ctg316_9_1114601580.pdf
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δ) εκηηειή κεραλήκαηα.  

Ζ ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ Π.Γ 57 έρεη σο εμήο: 

«Όια ηα κεραλήκαηα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ νδεγίεο ρξήζεο ζηελ επίζεκε θνηλνηηθή 
γιψζζα ή γιψζζεο ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν ην κεράλεκα δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά ή/θαη 
αξρίδεη λα ρξεζηκνπνηείηαη. 

ηγ) Σα απαηηνύκελα πηζηνπνηεηηθά γηα ηελ ειεθηξηθή αζθάιεηα ηνπ πξντόληνο 

Σα πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη εθείλα πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ νδεγία ρακειήο ηάζεο. 

Οη θαηαζθεπέο θεξαηψλ ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπο ζηηο ζηέγεο ησλ ζπηηηθψλ είλαη επάισηεο ζηα 
άκεζα θεξαπληθά πιήγκαηα. Καζψο ε ΣΚΚ είλαη άγλσζην πνπ ηειηθά ζα εγθαηαζηαζεί, ην πξντφλ 
πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθά αληνρήο ζε θεξαπληθά πιήγκαηα θαη ηελ ύπαξμε 
αθξνδέθηε ζηνλ νπνίν λα κπνξεί λα ζπλδεζεί ε γείσζε.  

 

4. Μειέηε γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπήο 
θεξαίαο ζην θπζηθό θαη αλζξώπηλν πεξηβάιινλ κε ηελ νπνία ζα δηαζθαιίδεηαη όηη 
ηθαλνπνηνύληαη νη απαηηήζεηο ησλ παξ. 5,6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνύζαο. 

χκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ 1422-2, κε δεδνκέλν φηη ε εγθαηάζηαζε ηεο ΣΚΚ δελ είλαη 
γλσζηή θαηά ηε θάζε ηεο έθδνζεο άδεηαο ηχπνπ θαηαζθεπήο θεξαίαο, είλαη απαξαίηεην λα 
εμεηάδνληαη νη εμήο παξάγνληεο επηπηψζεσλ ηεο ΣΚΚ (εθηφο ηεο επίδξαζεο ησλ 
ειεθηξνκαγλεηηθψλ αθηηλνβνιηψλ) ζην θπζηθφ θαη αλζξψπηλν πεξηβάιινλ: 

(α) Θφξπβνο:  Ζ ιεηηνπξγία θάπνηνπ εμνπιηζκνχ εγθαηαζηάζεσλ, π.ρ. κία νκάδα 
γελλεηξηψλ Νηίδει, κπνξεί λα παξάγεη ζφξπβν, ν νπνίνο κπνξεί λα ελνριεί θνληηλνχο θαηνίθνπο 
εάλ δελ ιακβάλνληαη επαξθή κέηξα κείσζεο ζνξχβνπ.  

(β) Απόβληηα: Ζ ζπιινγή θαη δηάζεζε ησλ απνβιήησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε 
ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Δπίζεο ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ πξφηππν ΔΛΟΣ 1422-2, πξέπεη θαη είλαη ηερληθά 
ζσζηφ λα εμεηάδνληαη νη παξάγνληεο επηπηψζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ ΣΚΚ φπσο νξίδνληαη 
απφ ην Πξφηππν ηνπ ETSI ΔΝ 300 019-1-4:  Environmental Engineering (EE); Environmental 
conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 1-4: Classification of 
environmental conditions; Stationary use at non – weatherprotected locations. Έρνληαο δνθηκαζηεί 
ε ΣΚΚ ζε ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο, δηαζθαιίδεηαη φηη ζα εμαθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ηηο ίδηεο ηερληθέο πξνυπνζέζεηο.  

Όζνλ αθνξά ην ζόξπβν: Με ηε κειέηε ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη φηη πιεξνχληαη νη φξνη 
θαη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ΚΤΑ 13586/724/2006 (ΦΔΚ 384Β) κε ηίηιν «Καζνξηζκφο 
κέηξσλ, φξσλ θαη κεζφδσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζνξχβνπ ζην πεξηβάιινλ, ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2002/49/ΔΚ «ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε 
δηαρείξηζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ζνξχβνπ» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25.6.2002».  

Όζνλ αθνξά ηα απόβιεηα, Δθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 117/2004 (ΦΔΚ 82/2004) 
«Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απφβιεησλ εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη 
ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Οδεγηψλ 2002/95 «ζρεηηθά κε ηνλ 
πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζε είδε ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ 
εμνπιηζκνχ» θαη 2002/96 «ζρεηηθά κε ηα απφβιεηα εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ 
εμνπιηζκνχ» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηαλνπαξίνπ 2003» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. Ζ 
κειέηε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή φηη ηα ειεθηξνληθά κέξε δελ 
πεξηέρνπλ ηηο απαγνξεπκέλεο νπζίεο απφ ην Π.Γ.117/2004 θαη θάζε ππνζχζηεκα ηεο ΣΚΚ πνπ 
ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.117/2004 (πιαθέηεο) πξέπεη λα θέξεη ην ζχκβνιν ζήκαλζεο ηνπ 
ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ πνπ πξνδηαγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα V ηνπ ίδηνπ Π.Γ.  
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Πξέπεη επίζεο λα γίλεηαη αλαθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπζζσξεπηψλ, εθφζνλ πθίζηαληαη. 

Όζνλ αθνξά ηνπο παξάγνληεο επηπηώζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ ΣΚΚ όπσο 
νξίδνληαη από ην Πξόηππν ηνπ ETSI ΔΝ 300019-1-4:  

Αλάινγα κε ην πξνβιεπφκελν πεξηβάιινλ εγθαηάζηαζεο, ην πξντφλ ζα πξέπεη λα έρεη 
θαηαζθεπαζηεί απφ πιηθά πνπ δελ επεξεάδνληαη απφ ηηο ρεκηθέο νπζίεο ηνπ πίλαθα 3 ηεο 
παξαγξάθνπ 5.3, λα έρεη ππνβιεζεί ηνπιάρηζηνλ ζηηο κεραληθέο δνθηκέο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη 
ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θιάζε ε νπνία δειψλεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή 
(παξ. 5.5) θαη. εθόζνλ ην πξντόλ πξννξίδεηαη γηα ζεηζκνγελέο πεξηβάιινλ πξέπεη λα έρεη 
ππνβιεζεί ζε δνθηκέο ζύκθσλα κε ηελ παξ.5.6. 

Αθνινπζεί γηα ελεκέξσζή ζαο απφζπαζκα ηνπ πξνηχπνπ ζην Παξάξηεκα. 

Όζνλ αθνξά ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηαζκνύ: 

Ο ζηαζκφο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα εθαξκνδφκελα ελαξκνληζκέλα πξφηππα ησλ 
νπνίσλ νη ηίηινη έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 
Δπνκέλσο φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ππνβιεζνχλ πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλα κε ηελ 
απαίηεζε απηή. 

Όζνλ αθνξά ηε κειέηε ειεθηξνκαγλεηηθώλ αθηηλνβνιηώλ: 

Ζ κειέηε ειεθηξνκαγλεηηθψλ αθηηλνβνιηψλ ππνηίζεηαη φηη ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην 
δεκνζηεπκέλν ππφδεηγκα ηεο ΔΔΑΔ. Δληνχηνηο εχθνια κπνξεί λα δηαπηζηψζεη θάπνηνο φηη ην 
δεκνζηεπκέλν ππφδεηγκα πνπ έρεη ζπληαρζεί γηα ηελ πεξίπησζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζε 
ζπγθεθξηκέλε ζέζε, δελ αξκφδεη ζηε γεληθεπκέλε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ γλσξίδνπκε 
αθξηβψο ηε γεηηνληθή πεξηνρή, ην αθξηβέο πςφκεηξν εγθαηάζηαζεο, ην αδηκνχζην ηεο θαηεχζπλζεο 
ηνπ θπξίνπ ινβνχ. Καηά ζπλέπεηα ην ππφδεηγκα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί, έζησ θαη αλ ε 
κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ παξακείλεη ζρεδφλ ε ίδηα.  Σν δεκνζηεπκέλν ππφδεηγκα ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε κειέηε ειεθηξνκαγλεηηθψλ αθηηλνβνιηψλ πνπ ππνβάιιεηαη κε ηε δήισζε 
εγθαηάζηαζεο. 

Όζνλ αθνξά ηε ζηαηηθή επάξθεηα:  

Εεηείηαη κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο ηεο θαηαζθεπήο εθπνλεκέλε απφ αξκφδην κεραληθφ, 
κε ηελ νπνία ιακβάλεηαη ππφςε ε αληνρή ηνπ ππνβάζξνπ ζηεξέσζεο θαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο 
γεληθφηεξεο πνιενδνκηθέο θαη αξρηηεθηνληθέο ξπζκίζεηο. Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ε ίδηα απαίηεζε 
εθαξκφδεηαη γηα ην εξκάξην ή ηνλ νηθίζθν ζηέγαζεο ησλ κεραλεκάησλ. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνηείλεηαη ηα πεξηερόκελα ηεο αίηεζεο θαη ηνπ θαθέινπ 
πνπ ηε ζπλνδεύεη λα δηακνξθσζνύλ σο εμήο: 
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ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΑΙΣΗΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ 

 

 Αίηεζε γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ηχπνπ ( κε φια ηα δηνηθεηηθήο θχζεο ζηνηρεία)  

 

 Γήισζε ζρεηηθά κε ηελ πεξηνρή ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο 

 

 Πιήξεο ηερληθή πεξηγξαθή κε δπλεηηθή αλαθνξά ζε εζληθά ή δηεζλή πξφηππα ή 
ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ  εθφζνλ 
πθίζηαληαη. 

 

 ηνηρεία ηαπηνπνίεζεο: 

Σερληθή πεξηγξαθή ηεο ΣΚΚ  

Κπθισκαηηθά δηαγξάκκαηα θαη δηαγξάκκαηα ζπξκαηψζεσλ θαη θαισδηψζεσλ 

Μεραλνινγηθφ ζρέδην γεληθήο δηάηαμεο ηεο ΣΚΚ 

Σερληθά ζηνηρεία ησλ ππνζπζηεκάησλ  

Καηάινγν κεξψλ (Parts list ) 

Φσηνγξαθίεο φισλ ησλ ηκεκάησλ, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε αμηνιφγεζε, σο θαη ησλ 
φςεσλ νιφθιεξεο ηεο ΣΚΚ. 

 

 ηνηρεία πηζηνπνίεζεο: 

Καηάινγνο ησλ εθαξκνδφκελσλ πξνηχπσλ  

Αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνηχπσλ θαη ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ ή 
δειψζεηο ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 

 

 Πξνζηαζία ρξήζηε, ζπληεξεηή θαη εγθαηαζηάηε: 

Αληίγξαθα νδεγηψλ (γηα ην ρξήζηε, ην ζπληεξεηή, ηνλ εγθαηαζηάηε) ζηελ Διιεληθή 
γιψζζα  

 

 πκκόξθσζε κε ηελ θαηά πεξίπησζε Δζληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία, ηα 
Δπξσπατθά Πξόηππα θαη ηηο πζηάζεηο ηεο Γηεζλνύο Έλσζεο 
Σειεπηθνηλσληώλ: 

Γήισζε ζπκκφξθσζεο κε ηηο εθαξκνδφκελεο θαηά πεξίπησζε νδεγίεο ηεο ΔΔ θαη 
πζηάζεηο ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Σειεπηθνηλσληψλ θαη ηνπο Καλνληζκνχο ηνπ ΤΜΔ.  

ην θεθάιαην απηφ ζα πεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκφξθσζεο ηνπ 
ξαδηνεμνπιηζκνχ θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ εμνπιηζκνχ ππάγεηαη ζηηο  Κνηλνηηθέο 
Οδεγίεο 1999/5 θαη 2004/104. 

 Ηιεθηξηθή αζθάιεηα: 

Πηζηνπνηεηηθά αληνρήο ζε θεξαπληθά πιήγκαηα θαη χπαξμε αθξνδέθηε ζηνλ νπνίν λα 
κπνξεί λα ζπλδεζεί ε γείσζε.  

Γήισζε ζπκκφξθσζεο κε ηελ νδεγία ρακειήο ηάζεο εθφζνλ εθαξκφδεηαη. 
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 Μειέηε γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπήο 
θεξαίαο ζην θπζηθό θαη αλζξώπηλν πεξηβάιινλ κε ηελ νπνία ζα δηαζθαιίδεηαη 
όηη ηθαλνπνηνύληαη νη απαηηήζεηο ησλ παξ. 5,6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο 
παξνύζαο:. 

 Αθνπζηηθόο ζόξπβνο: Μειέηε κε ηελ νπνία ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη φηη 
πιεξνχληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ΚΤΑ 13586/724/2006 
(ΦΔΚ 384Β) κε ηίηιν «Καζνξηζκφο κέηξσλ, φξσλ θαη κεζφδσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε 
θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζνξχβνπ ζην πεξηβάιινλ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
νδεγίαο 2002/49/ΔΚ «ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ 
πεξηβαιινληηθνχ ζνξχβνπ» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25.6.2002» 

 Απόβιεηα: Ζ κειέηε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε ηνπ 
θαηαζθεπαζηή φηη ηα ειεθηξνληθά κέξε δελ πεξηέρνπλ ηηο απαγνξεπκέλεο νπζίεο απφ 
ην Π.Γ.117/2004 θαη θάζε ππνζχζηεκα ηεο ΣΚΚ πνπ ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Π.Γ.117/2004 (πιαθέηεο) πξέπεη λα θέξεη ην ζχκβνιν ζήκαλζεο ηνπ ειεθηξηθνχ θαη 
ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ πνπ πξνδηαγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα V ηνπ ίδηνπ Π.Γ. 

 

Πξέπεη επίζεο λα γίλεηαη αλαθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπζζσξεπηψλ, εθφζνλ 
πθίζηαληαη. 

 

 Δπίπησζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ ΣΚΚ :  

Πεξηγξαθή θαη πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ πνηφηεηαο ηνπ κεηαιιηθνχ κέξνπο. 
Αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ εγθαηάζηαζεο, ην πξντφλ ζα πξέπεη λα έρεη 
θαηαζθεπαζηεί απφ πιηθά πνπ δελ επεξεάδνληαη απφ ηηο ρεκηθέο νπζίεο ηνπ πίλαθα 3 
ηεο παξαγξάθνπ 5.3, λα έρεη ππνβιεζεί ηνπιάρηζηνλ ζηηο κεραληθέο δνθηκέο πνπ λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θιάζε ε νπνία 
δειψλεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή (παξ. 5.5) θαη. εθόζνλ ην πξντόλ πξννξίδεηαη 
γηα ζεηζκνγελέο πεξηβάιινλ πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί ζε δνθηκέο ζύκθσλα κε 
ηελ παξ.5.6. ηνπ πξνηύπνπ ΔΝ 300 019-1-4. 

 

 Μειέηε ειεθηξνκαγλεηηθώλ αθηηλνβνιηώλ: 

Ζ κειέηε ειεθηξνκαγλεηηθψλ αθηηλνβνιηψλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην 
δεκνζηεπκέλν ππφδεηγκα ηεο ΔΔΑΔ (ζα πξέπεη λα δεκνζηεπζεί λέν) θαη λα 
βαζίδεηαη ζηα ζρεηηθά εζληθά επξσπατθά θαη δηεζλή πξφηππα. 

 ηαηηθή επάξθεηα:  

Μειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο ηεο θαηαζθεπήο θαη ηνπ εξκαξίνπ ή νηθίζθνπ, 
εθπνλεκέλε απφ αξκφδην κεραληθφ, κε ηελ νπνία ιακβάλεηαη ππφςε ε αληνρή ηνπ 
ππνβάζξνπ ζηεξέσζεο θαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο γεληθφηεξεο πνιενδνκηθέο θαη 
αξρηηεθηνληθέο ξπζκίζεηο.  

 

Παξακέλσ ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε δηεπθξίληζε ζηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο. 

 

Με εθηίκεζε, 

 

Νηζζήκ Μπελκαγηψξ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ETSI EN 300 019-1-4 

Table 3: Chemically active substances for environmental classes 4.1, 4.1E, 4.2L and 4.2H (see note 1) 

Environmental 
parameter 

Unit 
(see note 2) 

Classes 

4.1, 4.1E, 4.2L, 4.2H Special (4C3) (see note 5) 

mean value 
(see note 3) 

max. value 
(see note 4) 

mean value 
(see note 3) 

max. value 
(see note 4) 

a) Salt mist None sea salts, road salts 

b) Sulphur dioxide (SO2) mg/m3 
cm3/m3 

0,3 
0,11 

1,0 
0,37 

5,0 
1,85 

10 
3,7 

c) Hydrogen 
sulphide(H2S) 

mg/m3 
cm3/m3 

0,1 
0,071 

0,5 
0,36 

3,0 
2,1 

10 
7,1 

d) Chlorine (Cl2) mg/m3 
cm3/m3 

0,1 
0,034 

0,3 
0,1 

0,3 
0,1 

1,0 
0,34 

e) Hydrochloric acid (HCl) mg/m3 
cm3/m3 

0,1 
0,066 

0,5 
0,33 

1,0 
0,66 

5,0 
3,3 

f) Hydrofluoric acid (HF) mg/m3 
cm3/m3 

0,01 
0,012 

0,03 
0,036 

0,1 
0,12 

2,0 
2,4 

g) Ammonia (NH3) mg/m3 
cm3/m3 

1,0 
1,4 

3,0 
4,2 

10 
14 

35 
49 

h) Ozone (O3) mg/m3 
cm3/m3 

0,05 
0,025 

0,1 
0,05 

0,1 
0,05 

0,3 
0,15 

i) Nitrogen oxides (NOx) 
(see note 6) 

mg/m3 
cm3/m3 

0,5 
0,26 

1,0 
0,52 

3,0 
1,56 

9,0 
4,68 

NOTE 1: This table shows the 99 % values.  
NOTE 2: The values given in cm3/m3 have been calculated from the values given in mg/m3 at 20°C. 
NOTE 3: Mean values are the average values (long term values) to be expected. 
NOTE 4: Maximum values are limit or peak values, occurring over a period of not more than 30 minutes per day. 
NOTE 5: It is not mandatory to consider the special class as a requirement for the combined effect of all parameters 

stated. If applicable, values of single parameters may be selected from these classes. In this case the 
severities of class 4.1 are valid for all parameters not especially named. 

NOTE 6: Expressed in the equivalent values of nitrogen dioxide.  

 

 

Table 5: Mechanical conditions for environmental classes 4.1, 4.1E, 4.2L and 4.2H 

Environmental 
parameter 

Unit Class 

4.1, 4.1E, 4.2L, 4.2H 

a) Stationary vibration, 
 sinusoidal (see notes 1 and 3) 
  displacement amplitude 
  acceleration amplitude 
  frequency range 

 
 

mm 
m/s2 
Hz 

 
 

3,0 
 

2-9 

 
 
 

10 
9-200 

b) Non-stationary vibration, 
 including shock type II (see note 2) 
  peak response acceleration  
  duration 

 
 

m/s2 
ms 

 
 

250 
6 

NOTE 1: Units are peak displacement amplitude (mm) and peak acceleration amplitude (m/s2). 
NOTE 2: For definition of Model Shock Response Spectra (First Order Maximax Shock Response Spectra) 

see IEC 60721-3-4 [ 
NOTE 3: Random vibration is often a more realistic vibration characteristic compared with sinusoidal. Test 

severities for random vibration are given in EN 300 019-2-4 [θάικα! Σν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο 
αλαθνξάο δελ βξέζεθε.] and these represent all types of vibration found in practice. It is therefore 

recommended to use random vibration as an environmental parameter unless significant sinusoidal 
vibration is known to be present in a particular application. IEC 60721-3-4  presently has no data for 
random vibration levels experienced in practice. 

 

5.6 Earthquake conditions 

If earthquake conditions are likely to occur then the conditions detailed below are applicable. 
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 ZPA =  a  =  a  x K x D x Gf g  

The parameters have been derived from methods stated in IEC Publication 60068-3-3 and 
environment zone 4 as defined in IEC 60721-2-6. 

The dynamic environment which an equipment experiences during an earthquake depends on 
several parameters including the intensity of the ground motion and the characteristics of the 
structures used to support and/or house the equipment itself. 

The conditions hereafter stated refer only to equipment mounted at ground level or on structures of 
high rigidity. Earthquake conditions for equipment mounted on pylons, poles and any other non-
rigid structures can differ significantly. For equipment mounted on top of buildings using a 
structure of high rigidity, the conditions and tests stated in EN 300 019-1-3 apply. 

The most common used way to specify seismic conditions is through the definition of a Response 
Spectrum (RS). 

A RS is the graphical representation of the maximum responses (i.e. acceleration), of an array of 
single degree-of-freedom oscillators as a function of oscillator frequency, in response to an applied 
transient base motion. 

In other words the RS may be used to describe the motion that equipment is expected to 
experience at its mounting during a postulated seismic event. 

To define an RS it is necessary to define the postulated base motion and the characteristics of the 
array of the single degree-of-freedom oscillators, including their damping ratio. 

The high frequency asymptotic value of the acceleration of the response spectrum is normally 
called Zero Period Acceleration (ZPA) and represents the largest peak value of acceleration of the 
base motion. 

In absence of a detailed knowledge of the possible seismic motion, the ZPA value can be obtained 
by the following formula (see IEC 60068-3-3): 

 ZPA = af = ag  K  D  G 

where: 

af floor acceleration; 

ag ground acceleration that depends on the intensity of the earthquake expressed as a peak 

value; 

K superelevation factor that takes into account the amplification of the ground acceleration 
resulting from the vibrational behaviour of buildings and structures;  

D direction factor that takes into consideration possible intensity differences of the seismic 
motion between the horizontal and vertical axes;  

G geometric factor; normally specified among testing parameters when single axis excitation 
is used for testing to take into account the interaction, due to installation location, along the 
different axes of the equipment of simultaneous multi-directional input vibrations.  

Table 6: Earthquake parameters for class 4.1 

Parameters Description Severity 
Earthquake intensity strong to very strong earthquakes (Richter scale magnitude > 7) ag = 5 m/s2 
Superelevation factor mounting of equipment on rigid foundations or on structures of high rigidity K = 1 (see note) 
Direction factor no intensity differences among axes Dxyz = 1 
Geometric factor single-axis excitation with no interaction with the other axes G = 1 
NOTE: If the equipment is not mounted on structures of high rigidity, i.e. pylons, poles, etc., the structure should be 

included in the test, or a corrected Response Spectrum should be determined selecting the appropriate K 
value from those reported in IEC 60068-3-3 [θάικα! Σν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ 
βξέζεθε.]. 
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The corresponding Response Spectrum, assuming a damping ratio of the single degree-of-
freedom oscillators N = 2 %, is described in figure 3 and table 7. 
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Figure 3: Earthquake Response Spectrum 

Table 7: Acceleration co-ordinates for the Response Spectrum  

Co-ordinate 
point 

Frequency 
[Hz] 

Ground 
acceleration 

[m/s2] 
1 0,3 0,57 

2 2,0 25  

3 11,6 25 

4 23,0  5 

5 50,0 5 

 

 

ΖΜΔΗΩΖ: ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο ππάγεηαη ε απαίηεζε γηα πεξηγξαθή θαη πηζηνπνηεηηθά 
ειέγρνπ πνηφηεηαο ηνπ κεηαιιηθνχ κέξνπο ηεο παξαγξάθνπ (3ηα). 


