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Κατηγορίες Κατασκευών Κεραιών 

Κατασκευές που δεν 
εμπίπτουν στη    

περί νομοθεσία 
αδειοδότησης  

Κατασκευές κεραιών 
εντός Πάρκων 

Κεραιών 

Κατασκευές κεραιών 
που εξαιρούνται της 

λήψης 
άδειας/πιστοποιητικού 

ΚΚ που εμπίπτουν 
στη παρ.2Α του 
άρθρου 1 του 
Ν.2801/2000 

Εξαίρεση βάσει των 
διατάξεων της ΚΥΑ 

23217/505 (ΕΚΚΧΟ) 

Ειδικές κατηγορίες 
(δηλώσεις 

αναβάθμισης, Ρ/Σ) 

Κατασκευές κεραιών  
που χρήζουν 
αδειοδότησης 

Αδειοδότηση βάσει 
του νέου πλαισίου 

(άρθρο 30 Ν.4070/12) 

Αδειοδότηση βάσει 
του άρθρου 31 του 

Ν.4053/12 

Αδειοδότηση 
Τυποποιημένων 

Κατασκευών Κεραιών 
(ΚΥΑ 11926/261 ΦΕΚ 

453/Β/2011)  



Τομείς αρμοδιοτήτων 

Τομέας Αρμόδια Υπηρεσία 

Νόμιμη χρήση ραδιοσυχνοτήτων  Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 

 

Διασφάλιση ασφάλειας αεροπλοΐας 
 

ΥΠΑ, ΓΕΑ κατόπιν σύστασης της ΥΠΑ 

Τήρηση ορίων έκθεσης σε 
 ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

 

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) 

 
 

Προστασία φυσικού και 
 ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

Κατηγορία Α1: ΥΠΕΚΑ (όχι αυτοψία) 
Κατηγορία Α2: Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Κατηγορία Β που δεν έχουν καθοριστεί οι ΠΠΔ: Περιφέρεια  
 

Κατηγορία Β που έχουν καθοριστεί οι ΠΠΔ: ΕΕΤΤ (υπαγωγή που 
ενσωματώνεται στην άδεια , όχι αυτοψία/έγκριση όρων) 

 

Πολεοδομικά θέματα 
Οικεία Πολεοδομία  
ΥΠΕΚΑ για παραμεθόριες περιοχές (όχι αυτοψία) 

 
Δασική νομοθεσία 

 
Κυρίως αρμόδιο Δασαρχείο  

Προστασία μνημείων και 
αρχαιολογικών χώρων 

 

Αρμόδιες Εφορίες Αρχαιοτήτων 

Λοιπές διατάξεις κείμενης 
Νομοθεσίας (δημόσια κτήματα, 
εγκαταστάσεις) 

 

Αρμόδιες αρχές 



Εξαιρέσεις από την αδειοδότηση (1/3) 

Οι οριζόμενες από τον Ν 2801/2000, Άρθρο1  

 κατασκευές κεραιών  

 Ενόπλων Δυνάμεων, Αστυνομίας, Λιμενικού, ΕΚΑΒ 

 Υπουργείων πρεσβειών και ραδιοερασιτεχνών (όχι αναμεταδότες) 

 Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 

 Σταθμών βάσης ειδικών ραδιοδικτύων και CB με ύψος μικρότερο από 6 

μέτρα 

 και οι κατασκευές  

 Κεραιών μόνο λήψης εκπομπών που προορίζονται για το ευρύ κοινό 

 μικρών κεραιών για χρήση εντός κτιρίων  

 μικρών κεραιών για χρήση μεταφοράς δεδομένων τοπικής εμβέλειας 

 

 

 



Εξαιρέσεις από την αδειοδότηση (2/3) 

 Εγκαταστάσεις Kατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής 
Περιβαλλοντικής Όχλησης (ΕΚΚΧΟ)* (άρθρο 30, παρ.23, ν.4070/12). 

 Εγκαθίστανται χωρίς άδεια(επιφύλαξη για ειδική προστασία) 

 Στην σχετική ΚΥΑ ορίζονται δέκα (10) διαφορετικές κατηγορίες με 
διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά. 

 Απαιτείται υποβολή Δήλωσης στην ΕΕΤΤ 10 ημέρες πριν την 
εγκατάσταση (με την εξαίρεση για τις 2 κατηγορίες που αφορούν 
συστήματα Wi-Fi  (2,4GHz και 5470-5725MHz) 

 Ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 ακτινοβολούμενη ισχύς < 164 eirp 

Ύψος ιστού 4 ή 6 μ (ανάλογα με την κατηγορία ΕΚΚΧΟ) 

Μικρές διαστάσεις ερμαρίου εξοπλισμού (μεγαλύτερη διάσταση < 1 μ)  

 

(*) ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 27217/505 «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). 



Εξαιρέσεις από την αδειοδότηση (3/3) 

 Τροποποιήσεις χωρίς δομικές αλλαγές, αδειοδοτημένων (ή με ΠΠ) 

κατασκευών κεραιών προκειμένου να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες 

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, γίνονται με υποβολή Δήλωσης 

Αναβάθμισης(*). Προϋποθέσεις: 

 Υποβολή Δήλωσης μέσω ΣΗΛΥΑ 

 Θετική γνωμάτευση από Ε.Ε.Α.Ε. 

 ΑΕΠΟ ή επικαιροποιημένη ΠΠΔ 

 Τυποποιημένες Κατασκευών Κεραιών: Εκδίδεται Έγκριση Τύπου από 

την ΕΕΤΤ, πριν την τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απαιτείται 

δήλωση στις συναρμόδιες υπηρεσίες.  

 Κατασκευές κεραιών νομίμως λειτουργουσών Ραδιοφωνικών 

Σταθμών θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούσες προσωρινά και 

μέχρι την οριστική τους αδειοδότησή τους, εφόσον έχουν υποβληθεί 

για αυτές  κατάλληλες δηλώσεις στην ΕΕΤΤ και τηρούνται οι όροι του 

άρθρου 61 του ν.4313/14. 

(*)Παρ. 17 άρθρο 30 του ν.4070/12 τροποποιηθέν με το άρθρο 60 του ν.4313/14. 



Αδειοδότηση Κατασκευών κεραιών: παλαιότερο 

νομοθετικό πλαίσιο (Ν.4053/12) 

 Θέσπιση ειδικού καθεστώτος προσωρινής (24-μηνης) νόμιμης λειτουργίας για 

τις κατασκευές κεραιών που είχαν εγκατασταθεί χωρίς τις απαραίτητες άδειες 

πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4053/2012, υπό προϋποθέσεις: 

 εγκατάσταση και λειτουργία  

 αίτηση στην ΕΕΤΤ 

 Θετική γνωμάτευση για την τήρηση των ορίων Η/Μ πεδίων (ΕΕΑΕ) 

 αίτηση περιβαλλοντική αδειοδότησης  

 πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4053/2012 

 Διατήρησης του προγενέστερου του ν. 4053/2012 νομοθετικού πλαισίου για 

την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών που υπάγονται στο ειδικό 

καθεστώτος προσωρινής νόμιμης λειτουργίας του άρθρου 31 του ν. 

4053/2012. 

 Με το Ν.4249/2014 υπήρχε υποχρέωση των παρόχων να υποβάλουν πλήρη 

φάκελο   μέχρι την 30.4.2014, ενώ οι εκκρεμούσες εγκρίσεις από αρμόδιες 

υπηρεσίες για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών του φακέλου, θα πρέπει 

να έχουν εκδοθεί μέχρι 30.10.2015. 



Διαδικασία αδειοδότησης εκκρεμουσών αιτήσεων 

του Ν.4053/12 

Προϋποθέσεις 
ένταξης σε 

ΝΛ 

• Έγκριση συναρμόδιων 
φορέων όπου 
απαιτείται (Δασαρχεία, 
Αρχαιολογίες) 

Έκδοση 
ΑΕΠΟ ή 

υποβολή ΠΠΔ 
 

Έκδοση 
Άδειας ΕΕΤΤ 

Έκδοση 
Πολεοδομικής 

έγκρισης 

Αίτηση ΕΕΤΤ 

Θετική γνωμάτευση ΕΕΑΕ 

Υποβολή Αίτησης Περιβαλλοντικής έγκρισης 

Εγκατάσταση και Λειτουργία 



Άδεια Κατασκευής κεραίας  

(άρθρο 30 Ν.4070/12) 

Άδεια 
ΚΚ 

Γνωμάτευση 
ΕΕΑΕ 

Έγκριση 
ΥΠΑ 

Πολεοδομική 
έγκριση 

ΑΕΠΟ ή 
ΠΠΔ 

Εκχωρήσεις 
Συχνοτήτων 

(ΕΕΤΤ) 



Πιστοποιητικό Πληρότητας  

(άρθρο 30 Ν.4070/12) 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

Γνωμάτευση 
ΕΕΑΕ 

Έγκριση 
ΥΠΑ 

Πλήρης 
Φάκελος 

Παρέλευση 
4μήνου 

Εκχωρήσεις 
Συχνοτήτων 

(ΕΕΤΤ) 



Υποχρεώσεις αρμόδιων φορέων 

 Οι αρμόδιες Υπηρεσίες εντός 4μήνου από την υποβολή 

του Ολοκληρωμένου φακέλου  οφείλουν να εξετάσουν τα 

θέματα αρμοδιότητάς τους και να προβούν: 

 

 Στην έκδοση των εγκρίσεών τους ή 

 Στην ενημέρωση του αιτούντα για σφάλματα ή ελλείψεις της 

αίτησης, προκειμένου να διορθωθούν ή 

 Στην αιτιολογημένη απόρριψη των αιτήσεων /μελετών 

 

 Μετά την έναρξη της λειτουργίας του ΣΗΛΥΑ, οι αρμόδιοι 

φορείς οφείλουν να ενημέρωνουν για τις ανωτέρω 

ενέργειες το ΣΗΛΥΑ (παρ. 17, άρθρο 30, ν.4070/12).  



Έλεγχος σε μη Αδειοδοτημένες Κατασκευές Κεραιών 

Στην περίπτωση που υπάρχει καταγγελία ότι κάποια Κατασκευή Κεραίας δε 
διαθέτει άδεια ή πιστοποιητικό πληρότητας διενεργείται αυτοψία, από κλιμάκιο 
της ΕΕΤΤ  

 Αν με την αυτοψία επιβεβαιωθεί η εγκατάσταση, η ΕΕΤΤ προβαίνει στις 
κάτωθι ενέργειες: 
 Αποστέλλει στον κάτοχο της μη αδειοδοτημένης Κατασκευής Κεραίας επιστολή 

συμμόρφωσης, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να διατυπώσει τις απόψεις του και 
να αποκαταστήσει τη νομιμότητα.  

 Σε περίπτωση που δεν έχει αποκατασταθεί η νομιμότητα, καλεί σε ακρόαση τον 
κάτοχο της Κατασκευής Κεραίας.  

 Εν συνεχεία σύμφωνα με το Άρθρο 80 του Ν.4070/2012, η ΕΕΤΤ δύναται να 
 Επιβάλλει στον κάτοχο της Κατασκευής Κεραίας, με Απόφασή της, διοικητικό 

πρόστιμο ύψους από 10.000 ευρώ μέχρι και 300.000 ευρώ. 
 Κοινοποιεί την ανωτέρω Απόφαση επιβολής διοικητικών κυρώσεων στην αρμόδια 

Εισαγγελία (στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας προς επιβολή των 
προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων) και στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία. 

 

 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο1 παρ. 5 εδ. Ε’ του Ν.2801/2000, αρμόδια για την απομάκρυνση των 
παράνομων Κατασκευών Κεραιών μετά των παρελκομένων τους (ιστοί, βάσεις στήριξης, οικίσκοι) είναι η εκάστοτε 
Πολεοδομική Υπηρεσία, η οποία δύναται να διατάξει την κατεδάφιση αυτών, είτε κατόπιν λήψης της Απόφασης 
επιβολής κυρώσεων είτε αυτεπάγγελτα. 

 

 



Τι είναι το Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής 

Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) 



Διαδικασία 

ΠΑΡΟΧΟΣ 

ΣΗΛΥΑ ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Εξέταση του Ολοκληρωμένου φακέλου από τις 

Αρμόδιες Υπηρεσίες ανεξάρτητα και κατά λόγο 

αρμοδιότητας. 



Αρμόδιοι Φορείς για υπαγωγή στο Σ.ΗΛ.Υ.Α. 

ΣΗΛΥΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

Υ.Π.Α. 

 
Ε.Ε.Α.Ε. 

Ε.Ε.Τ.Τ. 

Συναρμόδια 
Υπηρεσία 

ΠΑΡΟΧΟΣ 



Συμπερασματικά 

 Ο κύριος στόχος του ΣΗΛΥΑ είναι να υποστηρίξει την 

μονοαπευθυντική  διαδικασία αδειοδότησης κατασκευών 

κεραιών όπως προβλέπεται στο Ν.407012. 

 Δεν καλύπτει πλήρως τις διαδικασίες στο εσωτερικό κάθε 

φορέα, αλλά έχει τα εξής πλεονεκτήματα 

 Απλή λειτουργία, ευκολία χρήσης 

 Ευελιξία στη χρήση, ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες 

 Διαφάνεια, όλοι οι αρμόδιοι φορείς έχουν πρόσβαση στο 

περιεχόμενου του ολοκληρωμένου φακέλου 

 Αποδοτικότητα, κάθε επίσημη επικοινωνία γίνεται με 

ηλεκτρονικό τρόπο. 

 Πληρότητα  όλων των δεδομένων σχετικά με τις κατασκευές 

κεραιών σε μια βάση δεδομένων. 



Σας Ευχαριστώ 

 

https://spectrum.eett.gr 


