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ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ  
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΔ ΣΟN ΚΑΝΟΝΙΜΟ 
ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ 
ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΔΡΑΙΩΝ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μαπούζι, Μάιορ 2011  
Δθνική Δπιηποπή Σηλεπικοινυνιών και Σασςδπομείυν (ΔΔΣΣ)  

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά



Πρόλογος  

Σο παπόν Κείμενο Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ έσει πποεηοιμαζηεί από ηην Δθνική Δπιηποπή 
Σηλεπικοινυνιών και Σασςδπομείυν (ΔΔΣΣ) ζύμθυνα με ηιρ απμοδιόηηηέρ ηηρ εκ ηος 
Ν.3431/2006 και αθοπά ηον Κανονιζμό καθοπιζμού ηυν επιμέποςρ διαδικαζιών και ηυν 
απαιηούμενυν δικαιολογηηικών ζηο πλαίζιο ηηρ διαδικαζίαρ αδειοδόηηζηρ ηςποποιημένυν 
καηαζκεςών κεπαιών, καη’ εθαπμογή ηηρ ΚΤΑ απιθ. 11926/261 (ΦΔΚ 453/Β΄/22.3.2011).  

Η διαβούλεςζη θα διεξασθεί ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηηρ Απόθαζηρ ΔΔΣΣ ΑΠ 
375/10/14.2.2006 «Κανονιζμόρ Γιαδικαζίαρ Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ» (ΦΔΚ 
314/Β/16.4.2006). Οι ενδιαθεπόμενοι καλούνηαι να καηαθέζοςν ηιρ απότειρ ηοςρ επί ηος 
πεπιεσομένος ηος ζσεδίος κανονιζμού.  

Οι απανηήζειρ ππέπει να ςποβληθούν επυνύμυρ, ζηην Δλληνική, ζε ένηςπη και ηλεκηπονική 

μοπθή όσι απγόηεπα από ηιρ 17 Μαΐος 2011 και ώπα 12:00 μ.μ., ζηη διεύθςνζη: Δθνική 
Δπιηποπή Σηλεπικοινυνιών και Σασςδπομείυν, Λευθόπορ Κηθιζίαρ 60, 151 25 Μαπούζι, 
διεύθςνζη ηλεκηπονικού ηασςδπομείος: info@eett.gr. Σςσόν ανώνςμερ απανηήζειρ δε θα 
ληθθούν ςπότη. Οι απανηήζειρ θα δημοζιεςηούν αςηούζιερ και επυνύμυρ. ε πεπίπηυζη 
πος οι απανηήζειρ πεπιέσοςν εμπιζηεςηικά ζηοισεία, αςηά θα ππέπει να ηοποθεηηθούν ζε 
ειδικό Παπάπηημα, πποκειμένος να μη δημοζιεςθούν.  

Οι απανηήζειρ ππέπει να θέποςν ηην ένδειξη:  

«Γημόζια Γιαβούλεσζη αναθορικά με ηον Κανονιζμό καθοριζμού ηων επιμέροσς διαδικαζιών 
και ηων απαιηούμενων δικαιολογηηικών ζηο πλαίζιο ηης διαδικαζίας αδειοδόηηζης 

ησποποιημένων καηαζκεσών κεραιών, καη’ εθαρμογή ηης ΚΥΑ αριθ. 11926/261 (ΦΔΚ 
453/Β΄/22.3.2011)»  

Καηά ηη διάπκεια ηηρ Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ είναι δςναηό να παπέσονηαι από ηην ΔΔΣΣ 
διεςκπινιζηικέρ απανηήζειρ ζε επυηήζειρ ηυν ενδιαθεπομένυν, οι οποίερ ππέπει να 
ςποβάλλονηαι επώνςμα, μόνο μέζυ ηος ηλεκηπονικού ηασςδπομείος ζηη διεύθςνζη: 
info@eett.gr.  

Σο παπόν κείμενο δε δεζμεύει ηην ΔΔΣΣ υρ ππορ ηο πεπιεσόμενο ηηρ πύθμιζηρ πος θα 
επακολοςθήζει.  



Μαπούζι,  

ΑΡΙΘ. ΑΠ.:  
AΠΟΦΑΗ  

Κανονιζμόρ καθοπιζμού ηυν επιμέποςρ διαδικαζιών και ηυν απαιηούμενυν 

δικαιολογηηικών ζηο πλαίζιο ηηρ διαδικαζίαρ αδειοδόηηζηρ ηςποποιημένυν 

καηαζκεςών κεπαιών, καη’ εθαπμογή ηηρ ΚΤΑ απιθ. 11926/261 (ΦΔΚ 

453/Β΄/22.3.2011)  

Η Δθνική Δπιηποπή Σηλεπικοινυνιών και Σασςδπομείυν ΔΔΣΣ  

Έσονηαρ ςπότη :  
α. Σν άξζξν 4 παξ.1 θαη 2 εδάθην ηδ, ην άξζξν 12 παξ. ια’ θαη ην άξζξν 31 παξ. 6 

ηνπ λ. 3431/2006 «Πεξί Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

φπσο ηζρχεη (Α΄13).  

β. Σν άξζξν 1 παξ. 2 εδάθην δ΄ ηνπ λ.2801/2000 «Ρπζκίζεηο Θεκάησλ 

Αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο 

Γηαηάμεηο» (Α’ 46).  

γ. Σελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 53571/3839/2000 «Μέηξα Πξνθχιαμεο 

ηνπ Κνηλνχ απφ ηε Λεηηνπξγία Κεξαηψλ Δγθαηεζηεκέλσλ ζηελ Ξεξά» (Β’ 

1105).  

δ. Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξίζ. 11926/261 «Δηδηθή δηαδηθαζία 

αδεηνδφηεζεο ζηελ νπνία ππάγεηαη ε εγθαηάζηαζε Σππνπνηεκέλσλ 

Καηαζθεπψλ Κεξαηψλ» (ΦΔΚ 453/Β΄/22.3.2011), ηδίσο ην άξζξν 11, παξ. 1.  

ε. Σελ ππνπξγηθή απφθαζε αξηζ. Γ3/Γ/35694/6190/2000 «Πξνζηαζία ησλ 

Αεξνπνξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ απφ ηνλ θίλδπλν ηεο αλάπηπμεο θαηαζθεπψλ – 

εκπνδίσλ γχξσ απφ απηέο θαζψο θαη ηεο Αεξνπινΐαο εθ ησλ ππεξπςειψλ 

αλά ηε ρψξα θαηαζθεπψλ» (ΦΔΚ 1133/ Β΄/11−9−2000), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απφθαζε ΤΜΔ/ΤΠΑ/Γ3/Γ/3271/781/ 27−1−2009 

(ΦΔΚ 191/ Β΄/5.2.2009).  

ζη. Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 94649/8682/1993 “Ηιεθηξνκαγλεηηθή 

πκβαηφηεηα, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 89/336/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ”, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο 

Οδεγίεο 92/31/ΔΟΚ θαη 93/68/ΔΟΚ (ΦΔΚ 688/ Β΄/1994).  

Διαγράφηκε: 4



δ. Σελ Απφθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 375/10/14-2-2006 «Καλνληζκφο Γηαδηθαζίαο 

Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο» (ΦΔΚ 314/Β/16-03-2006).  

Αποθαζίζει :  
Δκδίδει ηνλ Καλνληζκφ θαζνξηζκνχ ησλ επηκέξνπο δηαδηθαζηψλ θαη ησλ 

απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο 

ηππνπνηεκέλσλ θαηαζθεπψλ θεξαηψλ, θαη’ εθαξκνγή ηεο ΚΤΑ αξηζ. 11926/261 

(ΦΔΚ 453/Β΄/22.3.2011), νη δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ έρνπλ σο αθνινχζσο :  

Άπθπο 1  

Πεδίο Δθαπμογήρ  
Ο παξψλ Καλνληζκφο πξνζδηνξίδεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη εμεηδηθεχεη 

ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ αδεηνδφηεζε ηππνπνηεκέλσλ θαηαζθεπψλ θεξαηψλ ζχκθσλα 

κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο ΚΤΑ αξηζ. 11926/261 «Δηδηθή δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο ζηελ 

νπνία ππάγεηαη ε εγθαηάζηαζε ηππνπνηεκέλσλ θαηαζθεπψλ θεξαηψλ» (ΦΔΚ 

453/Β΄/22.3.2011).  

Άπθπο 2  

Οπιζμοί  
Γηα θάζε φξν ηεο παξνχζαο, ηζρχνπλ νη νξηζκνί πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

Ν.3431/2006 (ΦΔΚ 13/Α΄/13.2.2006) ή, επηθνπξηθψο ζην Ν.2801/2000 (ΦΔΚ 

43/Α΄/3.3.2000) ή, αλ δελ ππάξρεη εθεί, ζην Ν.1843/1989 (ΦΔΚ 96/Α/14.4.1989) ή αλ 

δελ ππάξρεη εθεί, ζηελ ΚΤΑ αξηζ. 11926/261 (ΦΔΚ 453/Β΄/22.4.2011).  

Άπθπο 3  

Γιαδικαζία Έκδοζηρ Άδειαρ Σύπος Καηαζκεςήρ Κεπαίαρ  
1. Η αίηεζε γηα ηελ Έθδνζε ηεο Άδεηαο Σχπνπ Καηαζθεπήο Κεξαίαο ζπλνδεπφκελε 

απφ θάθειν κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα (εθεμήο «ε Αίηεζε»), 

θαηαηίζεηαη ζηελ ΔΔΣΣ ζε ηέζζεξα (4) έληππα αληίγξαθα ελψ παξέρεηαη θαη 

ειεθηξνληθφ αληίγξαθν.  

2. Σν πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο θαη ηνπ θαθέινπ κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 

θαη ζπλνδεπηηθά έγγξαθα πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ. Η ΔΔΣΣ δχλαηαη λα δεκνζηεχεη ζην ηζηνπεδίν ηεο πξφηππo-

ππφδεηγκα αίηεζεο.  

3. Γηα ηελ εμέηαζε ηεο θάζε Αίηεζεο θαηαηίζεηαη ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο 

ΔΔΣΣ δηνηθεηηθφ ηέινο χςνπο 950 Δπξψ. [Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί λνκηθά 

θαη νηθνλνκηθά ε επηβνιή  ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηέινπο]  

4. Η ΔΔΣΣ εθφζνλ δηαπηζηψζεη φηη α) ε αίηεζε είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλε β) 

ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη γ) πιεξνχληαη νη φξνη ηεο 

παξ 3 ηνπ Άξζξνπ 3 ηεο ΚΤΑ αξηζ. 11926/261 δηαβηβάδεη αληίγξαθα ηεο αίηεζεο 

ζην ΤΠΔΚΑ (2 αληίγξαθα) θαη ζηελ ΔΔΑΔ (1 αληίγξαθν) θαη ελεκεξψλεη 

εγγξάθσο ζρεηηθά ηνλ αηηνχληα.  

5. Η Αίηεζε απνξξίπηεηαη θαη ν θάθεινο επηζηξέθεηαη ζηνλ αηηνχκελν, φηαλ θαηά 

ηελ εμέηαζε απφ νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο δηαπηζησζεί φηη 

δελ πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο ΚΤΑ αξηζ. 11926/261. Σν 

θαηαηεζέλ ηέινο δελ επηζηξέθεηαη.  

 

 

Διαγράφηκε: 4

Μορφοποιήθηκε: Διακριηή διαγραθή

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά



 
6. Όηαλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο δηαπηζησζεί φηη ε Αίηεζε 

δελ ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ή παξνπζηάδνληαη 

ειιείςεηο ή ζθάικαηα ζηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά ε ΔΔΣΣ παξέρεη ζηνλ 

αηηνχληα γηα ηελ δηφξζσζε ησλ ζθαικάησλ ή ηελ ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο 

απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 10 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζή ηνπ κε 

έγγξαθν ή ειεθηξνληθφ ηξφπν. Η πξνζεζκία παξαηείλεηαη γηα επηπιένλ 10 

εξγάζηκεο εκέξεο θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ αηηνχληνο. Δθφζνλ ε πξνζεζκία 

παξέιζεη άθαξπε ή δελ πξαγκαηνπνηεζεί ην ζχλνιν ησλ αηηνχκελσλ δηνξζψζεσλ 

ή ζπκπιεξψζεσλ ε αίηεζε απνξξίπηεηαη. Σν θαηαηεζέλ ηέινο δελ επηζηξέθεηαη.  

7. Η ΔΔΣΣ, κεηά ηε ιήςε ηεο, θαηά ιφγν αξκνδηφηεηαο, ζχκθσλεο γλψκεο φισλ 

αλεμαηξέησο ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ (ΤΠΔΚΑ θαη ΔΔΑΔ), ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ΚΤΑ αξηζ. 11926/261, εθδίδεη ηελ Άδεηα Σχπνπ ζηελ 

νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη πηζαλνί πξφζζεηνη φξνη θαη πεξηνξηζκνί πνπ ζα 

πξέπεη λα ηεξνχληαη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο θαηαζθεπήο 

θεξαίαο.  

8. Κάζε άδεηα ηχπνπ ιακβάλεη κνλαδηθφ αξηζκφ εγγξαθήο θαη δεκνζηεχεηαη ζην 

ηζηνπεδίν ηεο ΔΔΣΣ.  

 

Άπθπο 4  

Γήλυζη εγκαηάζηαζηρ ΣΚΚ  
1. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ 3 δ ηνπ Άξζξνπ 6 

ηεο ΚΤΑ αξηζ. 11926/261, ν θάηνρνο ηεο θαηαζθεπήο ππνρξενχηαη λα πξνζδηνξίδεη 

ζηε δήισζε εγθαηάζηαζεο:  

(α) Σηο ζπληεηαγκέλεο ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο θαη ηελ αθξηβή δηεχζπλζε 

(νδφο, αξηζκφο -εθφζνλ πθίζηαληαη- πφιε/ρσξηφ, Γήκνο, Ννκφο).  

(β) Σν ππφβαζξν ζηήξημεο ηζηνχ θαη νηθίζθνπ (επί εδάθνπο ή επί θηηξίνπ). ε 

πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο επί δψκαηνο θηηξίνπ πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο 

θαη ν αξηζκφο νξφθσλ.  

(γ) Σνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ηζηνχ ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο σο πξνο ηνλ 

πξαγκαηηθφ Βνξξά (κε αλαθνξά ζηα ζρέδηα ηεο άδεηαο ηχπνπ).  

θαη λα πξνζθνκίδεη θαηάιιειεο θσηνγξαθίεο πνπ α) απνηππψλνπλ παλνξακηθά ην 

θηίξην ή ην νηθφπεδν επί ηνπ νπνίνπ εγθαζίζηαηαη ε θαηαζθεπή θαη β) εζηηάδνπλ ζην 

ζεκείν πνπ ζα γίλεη ε εγθαηάζηαζε.  

2. Η βεβαίσζε γηα ηελ νξζή ππνβνιή ηεο δήισζεο εγθαηάζηαζεο ΣΚΚ πνπ εθδίδεη ε 

ΔΔΣΣ ζχκθσλα κε ηελ παξ 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ΚΤΑ αξηζ. 11926/261 δεκνζηεχεηαη 

ζην ηζηνπεδίν ηεο ΔΔΣΣ.  

3. Η ΔΔΣΣ δχλαηαη λα δεκνζηεχεη ζην ηζηνπεδίν ηεο πξφηππν-ππφδεηγκα δήισζεο 

εγθαηάζηαζεο ηππνπνηεκέλεο θαηαζθεπήο θεξαίαο.  

4. Γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο δήισζεο εγθαηάζηαζεο θαηαβάιιεηαη ζηελ ΔΔΣΣ δηνηθεηηθφ 

ηέινο 90 Δπξψ. [Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί λνκηθά θαη νηθνλνκηθά ε επηβνιή 

ηνπ  ζπγθεθξηκέλνπ ηέινπο] 

 

Άπθπο 5  

Έλεγσοι και Σήπηζη Φακέλος  

 

Μορφοποιήθηκε: Διακριηή διαγραθή

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά



 
1. Ο θάζε θάηνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίδεη ηνλ ηερληθφ θάθειν ηεο 

θαηαζθεπήο ζε θάζε Αξκφδηα γηα έιεγρν Αξρή ην αξγφηεξν εληφο 5 εκεξψλ απφ 

έγγξαθε ή ειεθηξνληθή εηδνπνίεζή ηνπ.  

2. Παξνκνίσο νθείιεη λα παξέρεη πξφζβαζε ζε αξκφδηα θιηκάθηα γηα επηηφπνπ έιεγρν 

ηεο θαηαζθεπψλ. ηνπο επηηφπηνπο ειέγρνπο νθείιεη λα παξεπξίζθεηαη ν 

εμνπζηνδνηεκέλνο ηερληθφο ππεχζπλνο ηεο θαηφρνπ θαηαζθεπήο, εθφζνλ δεηεζεί 

αξκνδίσο.  

 

Άπθπο 6  

Ανάκληζη Άδειαρ Σύπος  
1. ηελ πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ηχπνπ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 8 ηεο ΚΤΑ αξηζ. 11926/261, θάζε θάηνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παχζεη 

άκεζα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ ησλ θεξαηψλ ηνπ ηχπνπ πνπ αλαθιήζεθε θαη λα 

πξνβεί ζε πιήξε απνμήισζε εληφο δηκήλνπ ηξηκήλνπ. 

2. ε πεξίπησζε αλαζηνιήο ηεο άδεηαο ηχπνπ θάζε θάηνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

παχζεη άκεζα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ ησλ θεξαηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ.  

 

Άπθπο 7  

Παύζη ιζσύορ Γήλυζηρ Δγκαηάζηαζηρ ΣΚΚ  
ε πεξίπησζε παχζεο ηζρχνο δήισζεο εγθαηάζηαζεο ΣΚΚ ν θάηνρνο ηεο 

ππνρξενχηαη λα δηαθφςεη άκεζα ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη λα πξνβεί ζε πιήξε 

απνμήισζε εληφο 15 εξγαζίκσλ εκεξψλ εβδνκάδαο απφ ηελ ιήςε απφθαζεο ηεο 

ΔΔΣΣ.  

Άπθπο 8  

Δηήζιο ηέλορ ΣΚΚ  
1. Γηα θάζε θαηαζθεπή θεξαίαο γηα ηελ νπνία έρεη ππνβιεζεί Γήισζε Δγθαηάζηαζεο 

ΣΚΚ θαηαβάιιεηαη εηήζην ηέινο χςνπο 200 Δπξψ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 31 παξ 5 ηνπ λφκνπ 3431/2006, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη ζηελ Απφθαζε ηεο 

ΔΔΣΣ ΑΠ 417/1 «Καλνληζκφο Απφδνζεο ζηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο 

Δλέξγεηαο Δηήζηνπ Σέινπο Δγθαηάζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο Καηαζθεπψλ Κεξαηψλ» 

(ΦΔΚ 183/Β΄/14.2.2007).  

2. Σν εηήζην ηέινο γηα ηηο ΣΚΚ, ησλ νπνίσλ νη βεβαηψζεηο γηα νξζή δήισζε 

εγθαηάζηαζεο έρνπλ εθδνζεί κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο, θαηαβάιιεηαη 

ζηελ ΔΔΣΣ απφ ηνπο ππφρξενπο απφ ην έηνο πνπ αθνινπζεί θαη εθεμήο θαηφπηλ 

εηδνπνίεζεο πιεξσκήο απφ ηελ ΔΔΣΣ.  

 

Άπθπο 9  

Έναπξη ιζσύορ  
Η ηζρχο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ άξρεηαη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο.  

 

Μορφοποιήθηκε: Διάζηημα Μεηά:  0
ζη.

Μορφοποιήθηκε: Διακριηή διαγραθή

Μορφοποιήθηκε: Διακριηή διαγραθή

Μορφοποιήθηκε: Διακριηή διαγραθή

Μορφοποιήθηκε: Διακριηή διαγραθή

Μορφοποιήθηκε: Όχι Διακριηή
διαγραθή

Διαγράφηκε:  

Μορφοποιήθηκε: Διακριηή διαγραθή

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι  

Η αίηεζε γηα ηελ Έθδνζε ηεο Άδεηαο Σχπνπ Καηαζθεπήο Κεξαίαο πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ 

ΔΔΣΣ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:  

1. Πιήξε ζηνηρεία ηνπ αηηνχληνο (Δπσλπκία, Γηαθξηηηθφο Σίηινο, Ννκηθή Μνξθή, 

Γηεχζπλζε Έδξαο, ΑΦΜ, ΑΡΜΑΔ, Σερληθφο Τπεχζπλνο, ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο 

Σερληθνχ Τπεπζχλνπ, Αξηζκφο Γεληθήο Άδεηαο).  

2. χληνκε πεξηγξαθή ηνπ Σχπνπ Καηαζθεπήο Κεξαίαο.  

3. Πεξηγξαθή ησλ Τπεξεζηψλ Ραδηνεπηθνηλσλίαο πνπ ζα εμππεξεηεί ε Καηαζθεπή 

Κεξαίαο, κε αλαθνξά ζηνπο αξηζκνχο απφθαζεο ρνξήγεζεο ησλ απαξαίηεησλ γηα 

ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ηχπνπ δηθαησκάησλ ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ.  

4. Γεληθά ζηνηρεία ηεο Καηαζθεπήο Κεξαίαο. Σα ζηνηρεία απηά πεξηιακβάλνπλ ηα 

εμήο:  

i. Πεξηβάιινλ εγθαηάζηαζεο (αζηηθφ, εκηαζηηθφ, αγξνηηθφ, δαζηθή πεξηνρή)  

ii. Τπφβαζξν εγθαηάζηαζεο (έδαθνο, νξνθή θηηξίνπ, άιιν),  

iii. Μέγηζην χςνο ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο,  

iv. Αλαθνξά ζηελ χπαξμε Οηθίζθνπ ζηέγαζεο κεραλεκάησλ (θαη δηαζηάζεηο 

απηνχ), ζπλνιηθφ EIRP (ζε Watts),  

v. Δθηηκψκελν κέγεζνο ηεο πεξηνρήο ξαδηνθάιπςεο / πεξηνρήο παξνρήο 

ππεξεζηψλ (ελδεηθηηθά, κέζε αθηίλα ηεο πεξηνρήο θάιπςεο αλά 

ππεξεζία),  

vi. Δθηηκψκελε ηειεπηθνηλσληαθή θίλεζε πνπ ν ζηαζκφο δχλαηαη λα 

εμππεξεηήζεη (αλά ππεξεζία),  

vii. Πξνζδηνξηζκφο ηεο ζθνπηκφηεηαο εγθαηάζηαζεο (αλαθνξά ζην δίθηπν 

ηελ αλάπηπμε ηνπ νπνίνπ ζα εμππεξεηήζεη ν ζηαζκφο θαζψο θαη ζην ξφιν 

ηνπ ζηαζκνχ εληφο ηνπ δηθηχνπ (π.ρ. ζηαζκφο βάζεο, αλακεηαδφηεο, 

άιιν)). [Η δηαγξαθή πξνηείλεηαη δεδνκέλνπ φηη ηα ζεκεία v, vi θαη vii 

ήδε πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο, πην πάλσ]   

5. Πνιενδνκηθά ζρέδηα (θάηνςε, ηνκή θαη πιάγηα φςε) ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο θαη 

ηνπ νηθίζθνπ ζηέγαζεο κεραλεκάησλ (αλ ππάξρεη).  

6. Πνιενδνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Καηαζθεπήο Κεξαίαο, ζηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία ζηαηηθήο αληνρήο ηεο εγθαηάζηαζεο ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. 7β ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΚΤΑ αξηζ. 11926/261 (ίδην βάξνο θαη βάξνο θέξνληα 

εμνπιηζκνχ, θνξηία αλέκνπ), κέηξα πξνζηαζίαο γηα πξφιεςε δηαβξψζεσλ -π.ρ. 

επηζηξψζεηο-βαθέο, επηινγή κεηάιισλ (ειεθηξνρεκηθή ζεηξά)-, γεηψζεηο θαη 

αληηθεξαπληθή πξνζηαζία, ειεθηξηθή ηξνθνδνζία (ειεθηξηθέο ζπλδεζκνινγίεο 

θαη πίλαθεο, απαηηνχκελε ηζρχο ιεηηνπξγίαο).  

7. Ηιεθηξνινγηθφ ζρέδην ηεο θαηαζθεπήο κε απεηθφληζε φισλ ησλ ζπζθεπψλ ή 

εμαξηεκάησλ, ησλ ηξνθνδνζηψλ θαη ησλ ζπλδεζκνινγηψλ ηνπο.  

8. Πεξηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ αθηηλνβνιίαο ηεο Καηαζθεπήο Κεξαίαο. Δηδηθφηεξα, ζα 

πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη: ν αξηζκφο θεξαηψλ θαη νη γσλίεο ηνπνζέηεζήο1 ηνπο, 

ην χςνο απφ ηελ βάζε ζηήξημεο ηεο θαηαζθεπήο, ε ειεθηξηθή θαη κεραληθή 

Κιίζε (ζπλνιηθφ tilt - δηαθχκαλζε), ην θέξδνο θχξηνπ ινβνχ (ζε dBi), ε γσλία 

κέγηζηνπ θχξηνπ ινβνχ σο πξνο ηνλ (ππνηηζέκελν) Βνξξά, ε  

             
1 

Ο ηζηφο καδί κε ηηο θεξαίεο πνπ ζα θέξεη ζα ζρεδηάδεηαη ζε κία ζέζε αλαθνξάο σο πξνο ηνλ 

ππνηηζέκελν Βνξξά θαη ζηελ ζπλέρεηα γηα θάζε εγθαηάζηαζε ζα δειψλεηαη ε γσλία ζηξνθήο σο πξνο 

ηνλ πξαγκαηηθφ Βνξξά.  

 

Μορφοποιήθηκε: Διακριηή διαγραθή

Μορφοποιήθηκε: Όχι Διακριηή
διαγραθή

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά

Μορφοποιήθηκε: Διακριηή διαγραθή

Μορφοποιήθηκε: Διακριηή διαγραθή

Μορφοποιήθηκε: Διακριηή διαγραθή

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά



 
κέγηζηε ηζρχο εηζφδνπ, ην EIRP ( φπσο πξνθχπηεη ζεσξψληαο ηελ ηζρχ ζηελ είζνδν 

ηεο θεξαίαο θαη ην θέξδνο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο κέγηζηεο απνιαβήο ηνπ 

θεξαηνζπζηήκαηνο. Σν EIRP ζα εθθξάδεηαη ζε Watt) θαη ε πεξηνρή ζπρλνηήησλ 

γηα ηελ νπνία ηζρχνπλ ηα αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθά. ηελ αίηεζε δελ ζα 

δειψλνληαη νη αθξηβείο γσλίεο κέγηζησλ θπξίσλ ινβψλ ησλ θεξαηνδηαηάμεσλ σο 

πξνο ηνλ ππνηηζέκελν βνξξά, αξθεί λα αλαθέξεηαη φηη ε ζρεηηθή αδηκνπζηαθή 

γσλία κεηαμχ δχν γεηηνληθψλ θεξαηψλ είλαη κεγαιχηεξε ή ίζε ησλ 700.  

 

9. Πεξηγξαθή ησλ πνκπνδεθηψλ ηνπ ζηαζκνχ κε δπλεηηθή αλαθνξά ζε πξφηππα κε ηα 

νπνία ζα ελαξκνλίδεηαη ν ζρεηηθφο εμνπιηζκφο πνπ εγθαζίζηαηαη.  

10. Έγγξαθα απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ε ηθαλνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο ν 

ξαδηνεμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε δηθηχσλ αζχξκαηεο 

επηθνηλσλίαο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 99/5/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 9 Μαξηίνπ 1999 θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα κε: α) ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ηνπ ρξήζηε ή 

ηξίηνπ, β) ηελ απαίηεζε πξνζηαζίαο γηα ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα θαη 

γ) ηελ απαίηεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ θάζκαηνο θαη ηελ απνθπγή 

επηβιαβψλ παξεκβνιψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ θαηφρνπ ηεο 

θαηαζθεπήο θαη ηνπ ηερληθνχ ππεπζχλνπ λα δηαζθαιίζνπλ φηη ην ζχλνιν ηεο 

εγθαηάζηαζεο θαηά ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία εμαθνινπζεί λα ζπκκνξθψλεηαη 

πιήξσο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 99/5/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 9 Μαξηίνπ 1999. [H επζχλε γηα ην ξαδηνεμνπιηζκφ 

αλαθνξηθά κε ηελ νδεγία 99/5/ΔΚ νξίδεηαη  ζην Π.Γ 44/2002]  

11. Υαξαθηεξηζηηθά πληήξεζεο ηεο Καηαζθεπήο Κεξαίαο πνπ αθνξνχλ ζην 

πξφγξακκα ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ γηα θαιή ιεηηνπξγία ηεο φιεο εγθαηάζηαζεο 

(ελδεηθηηθά: Ιζηφο, Οηθίζθνο, Κεξαίεο, Πνκπνί & Γέθηεο, Ηιεθηξηθή ηξνθνδνζία 

θαη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, Άιιεο ζπζθεπέο, Έιεγρνο γηα ελδερφκελεο 

αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο). [Σα πξνγξάκκαηα ζπληήξεζεο φισλ ησλ 

θαηαζθεπψλ θεξαηψλ αλαιχνληαη ζηηο εμακεληαίεο αλαθνξέο ησλ παξφρσλ πνπ 

ππνβάιινληαη ζηελ ΔΔΣΣ] 

12. Αλαθνξά ζε ζέκαηα Τγείαο θαη Αζθάιεηαο πνπ ελδεηθηηθά αθνξνχλ ζηελ έθζεζε 

ζε ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία, ζηνπο θηλδχλνπο ππξθαγηάο & ειεθηξνπιεμίαο, ζηε 

δηαξξνή ρεκηθψλ απφ κπαηαξίεο ή άιιεο ζπζθεπέο, ζηνλ θίλδπλν απνθφιιεζεο 

αληηθεηκέλσλ (θεξαηψλ, πάγνπ θιπ).  

13. Αλαθνξά ζε Πεξηβαιινληηθά Θέκαηα, φπνπ πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα 

εμήο:  

i. θνπνχκελν πεξηβάιινλ εγθαηάζηαζεο,  

ii. Πεξηγξαθή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ δπλεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ, θνηλσληθψλ 

θαη νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ θαη ησλ ζπλνδψλ ηνπ ζην ζχλνιν ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ θαη παξακέηξσλ,  

iii. Όξηα θαη πεξηνξηζκνί πνπ πξέπεη λα ηζρχνπλ γηα ηελ ζέζε εγθαηάζηαζεο 

ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη πηζαλέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο,  

iv. Μέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ζην θπζηθφ 

θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ ηφζν θαηά ηελ εγθαηάζηαζε φζν θαη θαηά 

ηελ ιεηηνπξγία ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο.  

14. Απφδεημε θαηαβνιήο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σέινπο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ, ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο ΔΔΣΣ.  

 

 

Διαγράφηκε: ζε Watts

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά

Μορφοποιήθηκε: Διακριηή διαγραθή

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά

Μορφοποιήθηκε: Διακριηή διαγραθή

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά




