ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ
ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο

«Aδεηνδόηεζε θαη Έιεγρνο Καηαζθεπώλ Κεξαηώλ ζηελ Ξεξά»

Άξζξν 1
Οξηζκνί
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ λννχληαη σο:
α. Σηαζκόο: Δλαο ή πεξηζζφηεξνη πνκπνί ή δέθηεο ή ζπλδπαζκφο πνκπψλ θαη δεθηψλ κεηά
ησλ πξφζζεησλ ζπζθεπψλ, πνπ είλαη αλαγθαίνη ζε νξηζκέλε ζέζε γηα ηε δηεμαγσγή
(δηελέξγεηα)

ζπγθεθξηκέλεο

ππεξεζίαο

ξαδηνεπηθνηλσλίαο

ή

γηα

ηελ

ππεξεζία

ξαδηναζηξνλνκίαο. Κάζε ζηαζκφο ραξαθηεξίδεηαη απφ ην είδνο ηεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία
ζπκκεηέρεη θαη απφ ην αλ είλαη κφληκνο ή πξνζσξηλφο.
β. Καηαζθεπή θεξαίαο: Σν ζχζηεκα ησλ θεξαηψλ εθπνκπήο ή//θαη ιήςεο ξαδηνζεκάησλ
κεηά ησλ θαηαζθεπψλ ζηήξημήο ηνπο, ησλ εμαξηεκάησλ θαη ησλ ινηπψλ παξειθνκέλσλ. Σα
παζεηηθά θάηνπηξα αλάθιαζεο ξαδηνζεκάησλ ζεσξνχληαη επίζεο σο θαηαζθεπέο θεξαίαο.
ην χςνο ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο πεξηιακβάλεηαη θαη ν θσηηζκφο αζθαιείαο ή θαη ην
αιεμηθέξαπλν.
γ. Φώξνο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπήο θεξαίαο: ε πεξηνρή επί εδάθνπο ή ην ηκήκα επί
θηηξίνπ πνπ κηζζψλεηαη ή παξαρσξείηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο.
δ. Σύζηεκα Ηιεθηξνληθήο Υπνβνιήο Αηηήζεωλ (Σ.ΗΛ.Υ.Α.): Σν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα
έθδνζεο άδεηαο θαηαζθεπήο θεξαίαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ
θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ).
ε. Ηιεθηξνληθό Σύζηεκα Οηθνδνκηθώλ Αδεηώλ (Η.Σ.Ο.Α.): Σν Ζιεθηξνληθφ χζηεκα
έθδνζεο Οηθνδνκηθψλ Αδεηψλ, πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ λ.4495/2017.
ζη. Αδεηα θαηαζθεπήο θεξαίαο. Ζ δηνηθεηηθή πξάμε πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Δζληθή
Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ) θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ
εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία θαηαζθεπήο θεξαίαο ζηελ μεξά.
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δ. Δνκηθέο θαηαζθεπέο θεξαηώλ: Οη θαηαζθεπέο ζηήξημεο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ θεξαηψλ
εθπνκπήο θαη ιήςεο ξαδηνζεκάησλ (φπσο ελδεηθηηθά απηνζηήξηθηνη ηζηνί, δηθηπψκαηα,
ππιψλεο ή αληίζηνηρεο θαηαζθεπέο, νη νπνίεο θέξνπλ ηα ζπζηήκαηα ησλ θεξαηψλ), νη νηθίζθνη
θαη ηα εξκάξηα γηα ηελ ζηέγαζε ησλ κεραλεκάησλ ησλ ζηαζκψλ ξαδηνεπηθνηλσλίαο, θαζψο
θαη ε πεξίθξαμε φπνπ απαηηείηαη.
ε. Έγθξηζε εγθαηάζηαζεο δνκηθώλ

θαηαζθεπώλ

θεξαίαο: Ζ δηνηθεηηθή πξάμε πνπ

επηηξέπεη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ θεξαηψλ, ηελ δηακφξθσζε ηνπ
πεξηβάιινληνο ρψξνπ απηψλ θαζψο θαη ηελ ηνπνζέηεζε πεξίθξαμεο, φπνπ απαηηείηαη.
ζ. Σπλνδά έξγα: Κάζε άιιε εγθαηάζηαζε πνπ δελ πξνζκεηξάηαη ζηα πνιενδνκηθά κεγέζε
ηνπ αθηλήηνπ πνπ εγθαζίζηαηαη ε θαηαζθεπή θεξαίαο θαη ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ
εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία απηήο.
η. Πάξθν Κεξαηώλ: είλαη ν εηδηθά θαζνξηζκέλνο θαη ειεγρφκελνο ρψξνο (γήπεδν) εθηφο
νηθηζηηθνχ ηζηνχ, δεκφζηνο ή ηδησηηθφο, φπνπ επηηξέπεηαη ε ππνδνρή θαη εγθαηάζηαζε
θαηαζθεπψλ θεξαηψλ.

Αξζξν 2
Δηαδηθαζία αδεηνδόηεζεο θαηαζθεπήο θεξαηώλ ζηελ μεξά
1. Ζ δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο θαηαζθεπψλ θεξαίσλ ζηελ μεξά νινθιεξψλεηαη ζε δχν ζηάδηα
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
2. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία θαηαζθεπήο θεξαίαο ή ηελ ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελεο
θαηαζθεπήο θεξαίαο θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 9, 10, 14, 19 ηνπ
παξφληνο, απαηηείηαη :
α. Ζ έθδνζε άδεηαο θαηαζθεπήο θεξαίαο απφ ηελ ΔΔΣΣ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
Κεθάιαην Β’ ηνπ παξφληνο.
β. Ζ έθδνζε έγθξηζεο εγθαηάζηαζεο δνκηθψλ θαηαζθεπψλ θεξαίαο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην θεθάιαην Γ’ ηνπ παξφληνο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε έγθξηζεο
εγθαηάζηαζεο δνκηθψλ θαηαζθεπψλ θεξαίαο απνηειεί ε πξνεγνχκελε έθδνζε ηεο άδεηαο
θαηαζθεπήο θεξαίαο απφ ηελ ΔΔΣΣ.
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γ. Ζ ζχληαμε Πνξίζκαηνο Διέγρνπ απφ ηνλ Διεγθηή Γφκεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζην άξζξν 5 ηνπ παξφληνο, κε ην νπνίν λα βεβαηψλεηαη φηη νη δνκηθέο θαηαζθεπέο θεξαίαο,
πινπνηήζεθαλ ζχκθσλα ηα ζηνηρεία ηεο ρνξεγεζείζαο έγθξηζεο εγθαηάζηαζεο δνκηθψλ
θαηαζθεπψλ θεξαίαο.
3. Κάζε θαηαζθεπή θεξαίαο, ε νπνία εγθαζίζηαηαη θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθφζνλ ειεθηξνδνηείηαη, απαηηείηαη λα ζπλδέεηαη απηνηειψο κε ην
δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο. Τθηζηάκελεο θαηαζθεπέο ππνρξενχληαη εληφο έμη κελψλ απφ
δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο λα πξνβνχλ ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα
ρνξεγεζεί απηνηειήο ζχλδεζε ειεθηξνδφηεζεο.
4. Kάζε θαηαζθεπή θεξαίαο, ε νπνία εγθαζίζηαηαη θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ παξφληνο λφκνπ απαηηείηαη λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ π.δ. 98/2017 «Δλαξκφληζε
ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 2014/53/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 (ΔΔ L 153/22.05.2014) ζρεηηθά κε ηελ δηαζεζηκφηεηα
ξαδηνεμνπιηζκνχ ζηελ αγνξά θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 1999/5/ΔΚ» (ΦΔΚ 139/Α/20-92017) πεξί ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο.
5. Ο θάηνρνο θαηαζθεπήο θεξαίαο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί αλαξηεκέλε ηφζν ζηελ θεληξηθή
είζνδν ηνπ θηηξίνπ, φζν θαη ζε εκθαλέο ζεκείν πιεζίνλ ηεο βάζεο απηήο, πηλαθίδα
αλεμίηειεο γξαθήο, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ε επσλπκία ηνπ, θαζψο θαη ην κνλαδηθφ
αλαγλσξηζηηθφ ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο, πνπ επηηξέπεη ηελ αλαδήηεζή ηεο ζην δεκνζίσο
πξνζβάζηκν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη κε

απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ.

Τθηζηάκελεο θαηαζθεπέο θεξαηψλ ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθσζνχλ ζηελ σο άλσ δηάηαμε
εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. Με απφθαζε ηνπ νηθείνπ
Πεξηθεξεηάξρε, χζηεξα απφ έθζεζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, επηβάιιεηαη
δηνηθεηηθφ πξφζηηκν χςνπο κέρξη είθνζη ρηιηάδεο (20.000,00) επξψ, ππέξ ηεο νηθείαο
Πεξηθέξεηαο ζηνπο θαηφρνπο θαηαζθεπψλ θεξαηψλ πνπ παξαβαίλνπλ ηελ ελ ιφγσ
ππνρξέσζή ηνπο πεξί ζήκαλζεο απηψλ.
6. Γηα θάζε αίηεκα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζθεπήο θεξαίαο, ηξνπνπνίεζεο
θαηαζθεπήο θεξαίαο, επηθαηξνπνίεζεο επηκέξνπο δηθαηνινγεηηθψλ ή/θαη δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ
πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλε θαηαζθεπή θεξαίαο, ηεξείηαη ζην χζηεκα Ζιεθηξνληθήο
Τπνβνιήο Αηηήζεσλ (.ΖΛ.Τ.Α.) θάθεινο κε ην ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ
ππνβιεζεί θαη ησλ εγθξίζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί, θαηά πεξίπησζε, ζην πιαίζην ηεο
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δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο, πνπ θαζνξίδεηαη κε ηνλ παξφληα λφκν, ν νπνίνο είλαη
πξνζβάζηκνο απ’ φιεο ηηο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο.
7. Ζ ΔΔΣΣ ππνρξενχηαη λα δεκνζηνπνηεί ηηο ζέζεηο ησλ θαηαζθεπψλ θεξαηψλ γηα ηηο νπνίεο
έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο, κε ρξήζε γεσγξαθηθνχ πιεξνθνξηαθνχ
ζπζηήκαηνο (GIS).
8. Οη θάηνρνη θαηαζθεπψλ θεξαηψλ θαη νη ππνγξάθνληεο ηηο κειέηεο/αηηήζεηο πνπ απαηηνχληαη
γηα ηελ αδεηνδφηεζε απηψλ επζχλνληαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηελ αθξίβεηα,
αιήζεηα θαη πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινπλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο
αδεηνδφηεζεο πνπ θαζνξίδεηαη κε ηνλ παξφληα λφκν.
9. ηηο εγθαηαζηάζεηο θαηαζθεπψλ θεξαηψλ ιακβάλνληαη κέηξα πξνθχιαμεο ηνπ θνηλνχ πνπ
θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, Τγείαο θαη
Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο, θαζψο θαη ηνπ εθάζηνηε αξκφδηνπ
Τπνπξγνχ γηα ζέκαηα ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (ΔΔΑΔ). Ζ εμέηαζε ηεο
αλάγθεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ νξίσλ έθζεζεο ηνπ θνηλνχ ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή
αθηηλνβνιία πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί κε ηελ ππ` αξηζ. 53571/3839/6.9.2000 θνηλή ππνπξγηθή
απφθαζε «Μέηξα πξνθχιαμεο ηνπ θνηλνχ απφ ηε ιεηηνπξγία θεξαηψλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ
μεξά» (Β΄΄1105) δηελεξγείηαη απφ ελλεακειή Δηδηθή Δπηηξνπή πνπ ζπζηήλεηαη κε απφθαζε
ηνπ Τπνπξγνχ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο θαη ζηελ νπνία
ζπκκεηέρνπλ ηξείο εθπξφζσπνη ηνπ σο άλσ Τπνπξγείνπ, ηξεηο εθπξφζσπνη ηνπ Τπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη ηξείο εθπξφζσπνη ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, πνπ ζα
ππνδεηθλχνληαη απφ ηνπο νηθείνπο Τπνπξγνχο. Ζ σο άλσ Δηδηθή Δπηηξνπή δχλαηαη λα
πξνζθαιεί θαηά πεξίπησζε θαη άιια άηνκα ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ εθπξνζψπσλ ηεο Αθαδεκατθήο Κνηλφηεηαο, ησλ Αλεμάξηεησλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ,
εηδηθψλ επηζηεκφλσλ, θνξέσλ ηεο αγνξάο, νκάδσλ ρξεζηψλ θαη ζπιινγηθνηήησλ.
Άξζξν 3
Άδεηα θαηαζθεπήο θεξαίαο από ηελ ΕΕΤΤ
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1. Γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο θαηαζθεπήο θεξαίαο απφ ηελ ΔΔΣΣ, ν ελδηαθεξφκελνο θάηνρνο
θαηαζθεπήο θεξαίαο ππνβάιιεη ζην χζηεκα Ζιεθηξνληθήο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ (ΖΛΤΑ)
ζρεηηθφ αίηεκα ζπλνδεπφκελν απφ ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά:
α) Αίηεζε πξνο ηελ Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ΤΠΑ) ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηεο
αεξνπινΐαο θαη, εθφζνλ απαηηείηαη, αληίζηνηρε αίηεζε πξνο ην Γεληθφ Δπηηειείν Αεξνπνξίαο
(ΓΔΑ).
β) Αίηεζε γηα ρνξήγεζε δηθαησκάησλ ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ ή απνδεηθηηθφ λφκηκεο
ρξήζεο ησλ ζπρλνηήησλ εθπνκπήο θαη ιήςεο. Χο απνδεηθηηθφ λφκηκεο ρξήζεο λννχληαη νη
ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ

ή

ε ππαγσγή ζε θαλφλα εμαίξεζεο, απφ ηελ ελ ιφγσ

ππνρξέσζε.
γ) Μειέηε Ραδηνεθπνκπψλ, ζπλνδεπφκελε απφ ηνπνγξαθηθφ θαη αξρηηεθηνληθά ζρέδηα πνπ
πξνβιέπνληαη θαηά πεξίπησζε ζην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο, γηα ηελ έθδνζε Θεηηθήο
Γλσκάηεπζεο ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (ΔΔΑΔ), εθφζνλ απαηηείηαη.
δ) Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ή θαηά πεξίπησζε Γήισζε ππαγσγήο ζηηο
Πξφηππεο

Πεξηβαιινληηθέο

Γεζκεχζεηο,

ζχκθσλα

κε

ηηο

θείκελεο

δηαηάμεηο

πεξί

πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο.
ε) Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ

αλάιεςε ππνρξέσζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινεγεηηθψλ

ζηνηρείσλ θαη κειεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έθδνζε εγθξηζεο εγθαηάζηαζεο δνκηθψλ
θαηαζθεπψλ θεξαίαο θαηά ην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο.
2. Σπρφλ δηνηθεηηθά ηέιε πνπ ελδερνκέλσο πξνβιέπνληαη βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα
ηελ εμέηαζε ησλ

επηκέξνπο αηηήζεσλ / κειεηψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ,

εηζπξάηηνληαη απφ ηελ ΔΔΣΣ. Οη ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαδηθαζίαο είζπξαμεο θαη απφδνζεο ησλ
δηνηθεηηθψλ ηειψλ θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο,
Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο θαη ησλ θαηά πεξίπησζε ζπλαξκνδίσλ Τπνπξγψλ. Μέρξη
ηελ έθδνζε ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, ν αηηψλ ππνβάιιεη ηα επηκέξνπο δηνηθεηηθά
ηέιε ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, σο έρνπλ νξηζηεί θαηά ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο.
3. Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο, νθείινπλ, εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο
ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ σο άλσ αηηήζεσλ θαη κειεηψλ, λα ειέγμνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά
αλαιφγσο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο θαη λα ελεκεξψζνπλ ην ΖΛΤΑ:
α) γηα ηελ έθδνζε ησλ εγθξίζεψλ ηνπο ή
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β) γηα ηελ χπαξμε ηππηθψλ ειιείςεσλ ή ιαζψλ ζηηο θαηαηεζεηκέλεο αηηήζεηο/κειέηεο,
πξνθεηκέλνπ απηέο λα ζπκπιεξσζνχλ/δηνξζσζνχλ ή
γ) γηα ηελ αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ησλ θαηαηεζεηκέλσλ αηηήζεσλ/κειεηψλ.
4. Δηδηθά γηα ηηο γλσκνδνηήζεηο θαη ηηο εγθξίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε
πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία ζην πιαίζην έθδνζεο Απνθάζεσλ Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ
Όξσλ (ΑΔΠΟ) ή ππαγσγήο ζε Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (ΠΠΓ), νη αξκφδηεο
ππεξεζίεο νθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο πξνβιεπφκελεο εηδηθέο πξνζεζκίεο.
5. Ζ άδεηα εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπήο θεξαίαο εθδίδεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ εληφο ελφο (1) κελφο
απφ ηελ έθδνζε φισλ ησλ σο άλσ απαηηνχκελσλ εγθξίζεσλ.
6. ε πεξίπησζε αλάθιεζεο ή αθχξσζεο νπνηαζδήπνηε ησλ εγθξίζεσλ νη νπνίεο
απαηηνχληαη γηα ηελ έθδνζε άδεηαο θαηαζθεπήο θεξαίαο, ε άδεηα θαηαζθεπήο θεξαίαο
αλαθαιείηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ θαη ελεκεξψλεηαη ην ΖΛΤΑ, θαζψο θαη νη νξγαληζκνί θνηλήο
σθέιεηαο γηα λα δηαθφςνπλ άκεζα ηελ παξνρή θάζε ππεξεζίαο.
7. Με απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ θαζνξίδνληαη

ε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο πνπ

ππνβάιιεηαη ζην χζηεκα Ζιεθηξνληθήο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ (ΖΛΤΑ) γηα ηελ έθδνζε
άδεηαο θαηαζθεπήο θεξαίαο ή ηελ ηξνπνπνίεζε

πθηζηάκελεο θαηαζθεπήο θεξαίαο, ηα

ζηνηρεία θαη νη φξνη πνπ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ άδεηα, ε
αθνινπζνχκελε δηαδηθαζία γηα ηελ έθδνζή ηεο, ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη θάζε
άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

Άξζξν 4
Έγθξηζε εγθαηάζηαζεο δνκηθώλ θαηαζθεπώλ θεξαίαο
1. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ θεξαίαο, απαηηείηαη ε έθδνζε έγθξηζεο
εγθαηάζηαζεο δνκηθψλ θαηαζθεπψλ θεξαίαο.
2. Ζ αίηεζε γηα ηελ έθδνζε έγθξηζεο εγθαηάζηαζεο δνκηθψλ θαηαζθεπψλ θεξαίαο,
ππνβάιιεηαη κέζσ ηνπ Hιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο Οηθνδνκηθψλ Αδεηψλ (Ζ..Ο.Α), θαηά ηα
νξηδφκελα ζην λ. 4495/2017.

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο

απνηειεί ε πξνεγνχκελε έθδνζε άδεηαο θαηαζθεπήο θεξαίαο απφ ηελ ΔΔΣΣ, θαζψο θαη ε
6

πξνεγνχκελε έθδνζε ησλ εγθξίζεσλ θαη γλσκνδνηήζεσλ άιισλ ππεξεζηψλ πνπ ηπρφλ
απαηηνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο. Ζ αίηεζε
ππνβάιιεηαη κε επζχλε εμνπζηνδνηεκέλνπ (απφ ηνλ θάηνρν ή θχξην ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο)
κεραληθνχ θαη ε έγθξηζε εθδίδεηαη ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ
δηθαηνινγεηηθψλ, κειεηψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ.
3. Ο κεραληθφο πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε γηα ηελ έθδνζε έγθξηζεο εγθαηάζηαζεο δνκηθψλ
θαηαζθεπψλ θεξαίαο, κε ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο βεβαηψλεη:
α) φηη ε αίηεζε γηα ηελ έθδνζε έγθξηζεο εγθαηάζηαζεο δνκηθψλ θαηαζθεπψλ θεξαίαο είλαη
πιήξεο, ηα δεινχκελα ζηνηρεία είλαη αθξηβή θαη αιεζή θαη ηα ζπλνδεπηηθά
δηθαηνινγεηηθά γλήζηα θαη ζε ηζρχ,
β) φηη ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζην πιαίζην
ηεο ρνξήγεζεο άδεηαο θαηαζθεπήο θεξαίαο απφ ηελ ΔΔΣΣ θαη ηεο έθδνζεο ησλ
εγθξίζεσλ άιισλ ππεξεζηψλ πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη
ιεηηνπξγία ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο.
4. Καηά ηελ ειεθηξνληθή δηαδηθαζία έθδνζεο έγθξηζεο εγθαηάζηαζεο δνκηθψλ θαηαζθεπψλ
θεξαίαο, ν κεραληθφο εηζάγεη ζην Ζιεθηξνληθφ χζηεκα Οηθνδνκηθψλ Αδεηψλ (Ζ..Ο.Α) ηνπ
λ. 4495/2017 ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
α) Αίηεζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ θαηφρνπ ηνπ έξγνπ ή ηνπ έρνληνο λφκηκν δηθαίσκα,
β) Σα ζηνηρεία ηνπ αθηλήηνπ θαη ηα δεδνκέλα γεσρσξηθνχ εληνπηζκνχ ηνπ,
γ) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ θαηφρνπ ηνπ έξγνπ ή ηνπ έρνληνο ην λφκηκν δηθαίσκα γηα ηελ
αλάζεζε ζε κεραληθφ ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο ηεο έγθξηζεο εγθαηάζηαζεο δνκηθψλ
θαηαζθεπψλ θεξαίαο θαη ηεο επίβιεςεο απηψλ θαη ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο,
θαζψο θαη γηα ηελ αλάζεζε ζε ηπρφλ άιινπο κεραληθνχο ηεο εθπφλεζεο ησλ ινηπψλ
απαηηνχκελσλ κειεηψλ θαη επηβιέςεσλ,
δ) ηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ρψξνπ, φπσο ελδεηθηηθά ηίηινπο
ηδηνθηεζίαο, ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κίζζσζεο, ην νπνίν λα έρεη ππνβιεζεί ζην TAXIS,
απφθαζε ηεο αξκφδηαο αξρήο, ζε πεξίπησζε παξαρψξεζεο, ζηελ νπνία ζα πξέπεη
λα πεξηέρεηαη εηδηθή

αλαθνξά ζηε δπλαηφηεηα έθδνζεο έγθξηζεο εγθαηάζηαζεο

δνκηθψλ θαηαζθεπψλ θεξαίαο.
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ε) Γήισζε ζπλαίλεζεο ησλ ζπληδηνθηεηψλ ηνπ αθηλήηνπ, εθφζνλ νη εξγαζίεο
πξαγκαηνπνηνχληαη

ζε

θνηλφρξεζηνπο

ρψξνπο,

φπσο

αθάιππηνπο

ρψξνπο

νηθνπέδνπ ή γεπέδνπ ή θνηλφθηεηα ηκήκαηα ηνπ θηηξίνπ, φπσο φςεηο, θέξνληα
νξγαληζκφ, δψκα θαη ζηέγε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. δ΄ ηεο παξ.1 ηνπ
άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4495/2017.
στ) Υπεύθυνη δήλωση του αρμοδίου μηχανικού ότι ο χώρος εγκατάστασης της
κατασκευής κεραίας είναι νομίμως υφιστάμενος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.
1 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012, όπως ισχύει, ή έχει εξαιρεθεί της κατεδάφισης ή
έχει ανασταλεί η κατεδάφισή του κατά τις κείμενες διατάξεις (ν. 3775/2009, ν.
3843/2010, ν. 4014/2011, ν. 4178/2013, ν. 4495/2017), συνοδευόμενη από τα
αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία (οικοδομική άδεια, δήλωση ένταξης του ν. 4495/17,
κ.α.),
δ) Απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ησλ ηειψλ ρξήζεο δηθαησκάησλ δηέιεπζεο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 4070/2012, φπσο ηζρχεη, ζε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο
ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο ζε δεκφζην ή θνηλφρξεζην ρψξν. ηελ πεξίπησζε απηή δελ
θαηαβάιιεηαη νπνηνδήπνηε άιιν ηέινο ή κίζζσκα.
ε) Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα εμαξηεκέλν απφ ην θξαηηθφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ,
ζχκθσλα

κε

ηηο

ηζρχνπζεο

πξνδηαγξαθέο,

κε

πξνζδηνξηζκφ

ηνπ

ρψξνπ

εγθαηάζηαζεο ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο.
ζ) Σερληθή έθζεζε κεραληθνχ
η)

Αξρηηεθηνληθά ζρέδηα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ:

•

Γηα θαηαζθεπή θεξαίαο επί εδάθνπο: ηνκή, φςε θαη θάηνςε ησλ
δνκηθψλ θαηαζθεπψλ θεξαίαο

κε πςφκεηξα, δηαζηαζηνιφγεζε θαη

επηθάλεηα ζε θιίκαθα 1:50 ή 1:100 θαη δηάγξακκα θάιπςεο, εθφζνλ γηα ηηο
δνκηθέο απηέο θαηαζθεπέο απαηηείηαη ν έιεγρνο ησλ πνιενδνκηθψλ
κεγεζψλ.
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•

Γηα θαηαζθεπή θεξαίαο επί θηηξίωλ: ηνκή, φςε θαη ηηο αληίζηνηρεο (κία ή
δχν) θαηφςεηο πνπ απνηππψλνπλ ηηο δνκηθέο θαηαζθεπέο θεξαίαο κε ηνλ
ρψξν κεραλεκάησλ κε πςφκεηξα, δηαζηαζηνιφγεζε θαη επηθάλεηα ζε
θιίκαθα 1:50 ή 1:100.

•

ε

πεξίπησζε

εγθαηάζηαζεο

θαηαζθεπήο

θεξαίαο

ζε

πεξηνρέο

πξνζηαζίαο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ παξφληνο γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά ζηα
ζρέδηα ηπρφλ ζρεηηθήο Σερληθήο Οδεγίαο.
ηα) ηαηηθή κειέηε ησλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ θεξαίαο, θαζψο θαη ηεο δνκηθήο θαηαζθεπήο
επί ηεο νπνίαο απηέο ζα ηνπνζεηεζνχλ, κε δήισζε αληνρήο δχν πνιηηηθψλ
κεραληθψλ ζε πεξηπηψζεηο εγθαηάζηαζήο ηεο ζε πθηζηάκελν θηίξην ή κειέηε
ελίζρπζεο απηνχ, φηαλ απαηηείηαη.
ηβ) Μειέηε Ζιεθηξνκεραλνινγηθήο (Ζ/Μ) εγθαηάζηαζεο πνπ εμππεξεηεί ηελ θαηαζθεπή
θεξαίαο
ηγ) Φσηνγξαθίεο ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο θαη ηεο θχξηαο φςεο ηνπ θηηξίνπ φπνπ ζα
εγθαηαζηαζεί ε θαηαζθεπή θεξαίαο ή ηνπ ηκήκαηνο ηνπ νηθνπέδνπ ή γεπέδνπ, εθφζνλ
ε θαηαζθεπή γίλεηαη ζε αθίλεην ρσξίο θηίζκα.
ηδ) Γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο (.Α.), φπνπ απαηηείηαη,
ιε) εγκρίσεις λοιπών υπηρεσιών ή φορέων διαχείρισης, εφόσον απαιτούνται από ειδικές
διατάξεις ή Κανονισμούς.
ηζη) Πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, ππνινγηζκφ ακνηβψλ απφ ην ζχζηεκα ηνπ ΣΔΔ θαη
απνδεηθηηθά θαηαβνιήο θφξσλ, εηζθνξψλ θαη ακνηβψλ κεραληθψλ.
Ο κεραληθφο δχλαηαη λα δεηήζεη έγγξαθε βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία Γφκεζεο
(Τ.ΓΟΜ.) γηα ηνπο φξνπο δφκεζεο πνπ ηζρχνπλ ζηε ζέζε ηνπ αθηλήηνπ, ζηελ πεξίπησζε
θαηά ηελ νπνία γηα ηηο ππφ έγθξηζε δνκηθέο θαηαζθεπέο θεξαίαο απαηηείηαη ν έιεγρνο ησλ
πνιενδνκηθψλ κεγεζψλ, ή/ θαη γηα ηηο θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελεο εγθξίζεηο θνξέσλ θαη
ππεξεζηψλ, ε νπνία εθδίδεηαη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο
ζρεηηθήο αίηεζεο.
5. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη
Δλεκέξσζεο θαη Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο είλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε, πξνζζήθε ή
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αληηθαηάζηαζε ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο θαηά πεξίπησζε αλάγθεο, ηηο
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.
6. Οη εξγαζίεο γηα ηελ

εγθαηάζηαζε ησλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ θεξαίαο ζα πξέπεη λα

νινθιεξψλνληαη εληφο δχν (2) εηψλ, απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο. Καηά ηε δηάξθεηα
ηζρχνο ηεο ε έγθξηζε εγθαηάζηαζεο δνκηθψλ θαηαζθεπψλ θεξαίαο δχλαηαη λα αλαζεσξείηαη
γηα ηξνπνπνηήζεηο ησλ κειεηψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ.
7. Ζ έγθξηζε εγθαηάζηαζεο δνκηθψλ θαηαζθεπψλ θεξαίαο θαη νη ηπρφλ αλαζεσξήζεηο απηήο,
αλαξηψληαη ζην πξφγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» θαη ζην Ζιεθηξνληθφ χζηεκα Οηθνδνκηθψλ Αδεηψλ
(ΖΟΑ), θαη ελ ζπλερεία θαηαηίζεληαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ εξγνηαμηαθή ζχλδεζε
κε ηα δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο.
8. Δηδηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο εληφο δαζηθψλ εθηάζεσλ, ε έγθξηζε
εγθαηάζηαζεο δνκηθψλ θαηαζθεπψλ θεξαίαο δχλαηαη λα εθδνζεί πξηλ ηελ έγθξηζε επέκβαζεο
ή ηελ ζρεηηθή άδεηα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.998/1979 απφ ηελ αξκφδηα δαζηθή ππεξεζία,
εθφζνλ, βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ε έγθξηζε εγθαηάζηαζεο δνκηθψλ θαηαζθεπψλ
θεξαίαο απνηειεί πξναπαηηνχκελν ηεο έθδνζεο έγθξηζεο επέκβαζεο. Ζ εθθξεκφηεηα ηεο
έθδνζεο έγθξηζεο επέκβαζεο απφ ηελ αξκφδηα δαζηθή ππεξεζία απνηππψλεηαη ζην
Ζιεθηξνληθφ χζηεκα Οηθνδνκηθψλ Αδεηψλ (Ζ..Ο.Α.) θαη ε εξγνηαμηαθή ζχλδεζε κε ηα
δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο είλαη δπλαηή κεηά ηελ έθδνζε ηεο έθδνζεο έγθξηζεο επέκβαζεο.
9. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε εγθαηαζηάζεσλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ηζρχνο κέρξη 20KW θαη
ησλ ππνζηεξηθηηθψλ απηψλ έξγσλ (νηθίζθνη θ.ιπ.), πξνο εμππεξέηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο
θαηαζθεπήο θεξαίαο δελ απαηηείηαη ε έθδνζε έγθξηζεο εγθαηάζηαζεο δνκηθψλ θαηαζθεπψλ
σο πξνο θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα. Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αδεηνδφηεζε,
εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ελ ιφγσ ζπζηεκάησλ νξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο θαη Πεξηβάιινληνο θαη
Δλέξγεηαο.

Άξζξν 5
Έιεγρνο εθαξκνγήο έγθξηζεο εγθαηάζηαζεο δνκηθώλ θαηαζθεπώλ θεξαηώλ από
Ειεγθηή Δόκεζεο- Σύλδεζε κε δίθηπα θνηλήο ωθέιεηαο
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1. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ θεξαίαο πξαγκαηνπνηείηαη απηνςία απφ
Διεγθηή Γφκεζεο, γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο πινπνίεζεο ηεο εθδνζείζαο έγθξηζεο
εγθαηάζηαζεο δνκηθψλ θαηαζθεπψλ θεξαίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζπληάζζεηαη Πφξηζκα
Διέγρνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 44-46 ηνπ λ. 4495/17, ην
νπνίν ππνβάιιεηαη ζην Ζιεθηξνληθφ χζηεκα Οηθνδνκηθψλ Αδεηψλ (ΖΟΑ). Οη δνκηθέο
θαηαζθεπέο θεξαηψλ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Α ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4495/17. Ζ
απνδεκίσζε ηνπ Διεγθηή Γφκεζεο νξίδεηαη ζε εθαηφλ πελήληα (150) επξψ θαη δχλαηαη λα
αλαπξνζαξκφδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο.
2. Ο έιεγρνο ηεο έγθξηζεο εγθαηάζηαζεο δνκηθψλ θαηαζθεπψλ θεξαίαο αθνξά ηε ζέζε, ηηο
εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο θαη ην χςνο απηψλ, ηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ, ηελ
χπαξμε πηλαθίδαο ζήκαλζεο, θαζψο θαη ηελ ζέζε θαη ην χςνο ηεο πεξίθξαμεο.
3. Ο επηβιέπσλ κεραληθφο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζην Ζιεθηξνληθφ χζηεκα
Οηθνδνκηθψλ Αδεηψλ (ΖΟΑ)

αίηεκα γηα έιεγρν ησλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ θεξαίαο

ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ. Ζ αξκφδηα Τπεξεζία
Γφκεζεο (ΤΓΟΜ) ειέγρεη ηα ζηνηρεία ηνπ αηηήκαηνο εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ θαη
ελεκεξψλεη ειεθηξνληθά ηελ Γηεχζπλζε Διέγρνπ Γφκεζεο - Πεξηθεξεηαθφ Παξαηεξεηήξην
ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, ην νπνίν νξίδεη απζεκεξφλ Διεγθηή Γφκεζεο θαηφπηλ ειεθηξνληθήο
θιήξσζεο απφ ην Μεηξψν Διεγθηψλ Γφκεζεο. ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη άπξαθην ην
ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ, ηεθκαίξεηαη φηη ε Τ.ΓΟΜ. δελ έρεη
παξαηεξήζεηο σο πξνο ηα ζηνηρεία ηνπ αηηήκαηνο, ην νπνίν δξνκνινγείηαη πεξαηηέξσ
απηφκαηα ζην ζχζηεκα.
4. ε πεξίπησζε πνπ

θαηά ηελ απηνςία δελ δηαπηζησζνχλ παξαβάζεηο, ην Πφξηζκα

Διέγρνπ ζπληάζζεηαη εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ θαη ελεκεξψλεηαη ην Ζιεθηξνληθφ
χζηεκα Οηθνδνκηθψλ Αδεηψλ (Ζ..Ο.Α.). ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη ε βεβαίσζε γηα ηε ζχλδεζε
ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο κε ηα δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο. Γελ ζπληζηνχλ απζαίξεηε θαηαζθεπή
θαη δελ θαηαγξάθνληαη σο πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο απνθιίζεηο ησλ δηαζηάζεσλ ησλ
δνκηθψλ θαηαζθεπψλ θεξαίαο θαη ηεο ρσξνζέηεζεο απηψλ πνζνζηνχ έσο δχν ηνηο εθαηφ
(2%) κε κέγηζην ηα δέθα (10) εθαηνζηά, ζε ζρέζε κε ηηο κειέηεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ
Έγθξηζε Δγθαηάζηαζεο Γνκηθψλ Καηαζθεπψλ Κεξαίαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε κε επζχλε
ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνχ ελεκεξψλεηαη ην χζηεκα Ζιεθηξνληθήο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ
(ΖΛΤΑ).
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5. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ απηνςία δηαπηζησζνχλ παξαβάζεηο, ην Πφξηζκα Διέγρνπ
ζπληάζζεηαη εληφο δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ελεκεξψλεηαη ην Ζιεθηξνληθφ χζηεκα
Οηθνδνκηθψλ Αδεηψλ (ΖΟΑ). ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν θάηνρνο ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο έρεη
ηε δπλαηφηεηα ζπκκφξθσζεο, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ελεκέξσζε
ηνπ Ζιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο Οηθνδνκηθψλ Αδεηψλ (ΖΟΑ), ρσξίο θπξψζεηο. ηε ζπλέρεηα
ππνβάιεη αίηεκα γηα έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο θαηά ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα. Δθφζνλ κε
ην Πφξηζκα Διέγρνπ δηαπηζησζεί ε ζπκκφξθσζε εθδίδεηαη βεβαίσζε γηα ηε ζχλδεζε ηεο
θαηαζθεπήο θεξαίαο κε ηα δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο.
6. Αλ ε αλσηέξσ πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε, ε θαηαζθεπή θεξαίαο πξέπεη λα
απνκαθξπλζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο. Μέζσ ηνπ πζηήκαηνο
Ζιεθηξνληθήο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ (ΖΛΤΑ) ελεκεξψλεηαη ε ΔΔΣΣ γηα ηηο δηθέο ηεο ελέξγεηεο
θαη κέζσ ηνπ Ζιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο Οηθνδνκηθψλ Αδεηψλ (ΖΟΑ) ε αξκφδηα ΤΓΟΜ γηα
ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα πεξί απζαηξέησλ
πνιενδνκηθή λνκνζεζία.
7. Καηά ησλ Πνξηζκάησλ Διέγρνπ ησλ Διεγθηψλ Γφκεζεο είλαη δπλαηή ε άζθεζε
ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 46
ηνπ λ. 4495/2017.
8. ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο, φζνλ αθνξά ζηε λνκηκφηεηα

εγθαηαζηαζέλησλ δνκηθψλ

θαηαζθεπψλ θεξαίαο ν ζρεηηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη απφ Διεγθηή Γφκεζεο, ν νπνίνο
ζπληάζζεη Πφξηζκα Διέγρνπ, ην νπνίν ππνβάιεη ζην Ζιεθηξνληθφ χζηεκα Οηθνδνκηθψλ
Αδεηψλ (ΖΟΑ). ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί φηη νη δνκηθέο θαηαζθεπέο
θεξαίαο θαηαζθεπάζζεθαλ θαηά παξάβαζε ηεο ρνξεγεζείζαο έγθξηζεο εγθαηάζηαζεο
δνκηθψλ θαηαζθεπψλ θεξαίαο, ν θάηνρνο ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο έρεη ηε δπλαηφηεηα
ζπκκφξθσζεο, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ελεκέξσζε ηνπ
Ζιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο Οηθνδνκηθψλ Αδεηψλ (Ζ..Ο.Α.). ηε ζπλέρεηα ππνβάιεη αίηεκα
γηα έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο, θαηά ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα. Σν ζρεηηθφ Πφξηζκα Διέγρνπ
ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Διεγθηή Γφκεζεο ζην Ζιεθηξνληθφ χζηεκα Οηθνδνκηθψλ Αδεηψλ
(ΖΟΑ). ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ελ ιφγσ πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε, ε
θαηαζθεπή θεξαίαο πξέπεη λα απνκαθξπλζεί, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 6 ηνπ
παξφληνο. Μέζσ ηνπ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθήο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ (ΖΛΤΑ) ελεκεξψλεηαη
ε ΔΔΣΣ γηα ηηο δηθέο ηεο ελέξγεηεο, θαζψο θαη νη νξγαληζκνί θνηλήο σθέιεηαο

γηα λα

δηαθφςνπλ άκεζα ηελ παξνρή θάζε ππεξεζίαο. Δπίζεο κέζσ ηνπ Ζιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο
Οηθνδνκηθψλ Αδεηψλ (ΖΟΑ) ελεκεξψλεηαη ε αξκφδηα Τ.ΓΟ.Μ, ε νπνία αλαθαιεί ηελ
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ρνξεγεζείζα έγθξηζε εγθαηάζηαζεο δνκηθψλ θαηαζθεπψλ θεξαίαο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε
αξκφδηα ΤΓΟΜ εθδίδεη πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ θαηά ην πφξηζκα θαη πξνβαίλεη ζε θάζε
άιιε απαηηνχκελε ελέξγεηα θαηά ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο πεξί απζαηξέησλ πνιενδνκηθέο
δηαηάμεηο.

Άξζξν 6
Απνκάθξπλζε δνκηθώλ θαηαζθεπώλ θεξαηώλ
1. ε πεξίπησζε έθδνζεο ακεηάθιεηεο απφθαζεο πεξί αλάθιεζεο ή αθχξσζεο ηεο άδεηαο
εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπήο θεξαίαο ηεο ΔΔΣΣ ή/θαη ηεο Δγθξηζεο δνκηθψλ θαηαζθεπψλ
θεξαίαο, ελεκεξψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ακέζσο ην χζηεκα Ζιεθηξνληθήο Τπνβνιήο
Αηηήζεσλ (ΖΛΤΑ) θαη ν θάηνρνο ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε
απνκάθξπλζε απηήο εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ελεκέξσζε ηνπ
πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθήο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ (ΖΛΤΑ). Παξάιιεια ελεκεξψλεηαη ην
Ζιεθηξνληθφ χζηεκα Οηθνδνκηθψλ Αδεηψλ (ΖΟΑ) γηα ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ απφ ηελ
αξκφδηα αξρή ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί απζαηξέησλ ηεο
πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο. Δάλ παξέιζεη άπξαθηε ε σο άλσ πξνζεζκία, ε απνκάθξπλζε
ηεο θαηαζθεπήο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηεο
Πεξηθέξεηαο, σο θαη απφ νπνηνλδήπνηε έρεη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ .
2. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν θάηνρνο ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο ππνβάιεη αίηεκα πεξί
αλαθιήζεσο ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο απφ ηελ ΔΔΣΣ, ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε
απνκάθξπλζε απηήο εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ
αηηήκαηνο ζην χζηεκα Ζιεθηξνληθήο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ (ΖΛΤΑ).
3. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη σο άλσ πξνζεζκίεο γηα ηελ απνκάθξπλζε θαηαζθεπψλ
θεξαηψλ παξέιζνπλ άπξαθηεο, κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε, χζηεξα απφ έθζεζε
ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, επηβάιιεηαη ζηνπο θαηφρνπο ησλ ελ ιφγσ
θαηαζθεπψλ θεξαηψλ, δηνηθεηηθφ πξφζηηκν πνζνχ ρηιίσλ (1.000,00) εκεξεζίσο, ππέξ ηεο
νηθείαο Πεξηθέξεηαο.
4. Γηα ηελ απνκάθξπλζε θαηαζθεπήο θεξαίαο απαηηείηαη ε έθδνζε έγθξηζεο εθηέιεζεο
εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 29, παξ. 4 ηνπ λ. 4495/2017. Ζ έγθξηζε
εθδίδεηαη, κε επζχλε εμνπζηνδνηεκέλνπ κεραληθνχ, κεηά ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο ζην
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Ζιεθηξνληθφ χζηεκα Έθδνζεο Οηθνδνκηθψλ Αδεηψλ (ΖΟΑ), ζπλνδεπφκελε απφ ηερληθή
έθζεζε κεραληθνχ θαη δήισζε απηνχ πεξί αλάιεςεο ηεο επζχλεο επίβιεςεο. Ζ έγθξηζε
εθηέιεζεο εξγαζηψλ αλαξηάηαη ζην ΖΛΤΑ θαη ζην πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ. Ζ απνκάθξπλζε
ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο πηζηνπνηείηαη κε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνχ, ε
νπνία ππνβάιιεηαη ζην χζηεκα Ζιεθηξνληθήο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ (ΖΛΤΑ) θαη ζην
Ζιεθηξνληθφ χζηεκα Οηθνδνκηθψλ Αδεηψλ (ΖΟΑ).

Άξζξν 7
Σπλεγθαηάζηαζε – Από θνηλνύ ρξήζε επθνιηώλ.
Γηα ηε ζπλεγθαηάζηαζε θαη ηελ απφ θνηλνχ ρξήζε επθνιηψλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 29 ηνπ λ. 4070/2012, θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4463/2017, φπσο απηέο
εμεηδηθεχνληαη κε ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ.
Άξζξν 8
Εγθαηάζηαζε θαηαζθεπώλ θεξαηώλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ
επηθνηλωληώλ
1. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζηαζκψλ θαη θαηαζθεπψλ θεξαηψλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ παξέρνπλ
ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζην θνηλφ, επηηξέπεηαη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα
έρεη πξνεγεζεί ε έθδνζε έγθξηζεο εγθαηάζηαζεο δνκηθψλ θαηαζθεπψλ θεξαίαο θαηά ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο, ε θαηαζθεπή νηθίζθνπ, ή/θαη ε ηνπνζέηεζε εξκαξίσλ
γηα ηελ ζηέγαζε κεραλεκάησλ, πάλσ απφ ην κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο ηεο πεξηνρήο θαη
κέζα ζην ηδεαηφ ζηεξεφ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 1577/1985 (210 Α'), θαζψο θαη
θαηαζθεπψλ ζηήξημεο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ θεξαηψλ εθπνκπήο θαη ιήςεο ξαδηνζεκάησλ,
(φπσο ελδεηθηηθά απηνζηήξηθηνη ηζηνί, δηθηπψκαηα, ππιψλεο ή αληίζηνηρεο θαηαζθεπέο νη
νπνίεο θέξνπλ ηα ζπζηήκαηα ησλ θεξαηψλ) πάλσ απφ ην κέγηζην χςνο θαη ην ηδεαηφ ζηεξεφ
ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 1577/1985, σο εμήο:
α) Γηα ηηο εληφο ζρεδίνπ πεξηνρέο: ε άξηηα νηθφπεδα, ζε δψκα ή ζε ζηέγε θηηξίνπ, ζην πέξαλ
ηνπ ππνρξεσηηθψο, αθεκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ αθάιππηνπ ρψξνπ ηνπ νηθνπέδνπ θαη εληφο ηνπ
θηηξίνπ. Γεληθά, επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θαη πάλσ απφ ηελ απφιεμε
θιηκαθνζηαζίνπ θαη θξέαηνο αλειθπζηήξα πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ
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λ. 1577/1985.
β) Γηα ηηο εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο: Καηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ ζηελ πεξίπησζε α', θαζψο
θαη ζε γήπεδα ειάρηζηνπ εκβαδνχ 500 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ θαη ζε απφζηαζε πέληε (5)
ηνπιάρηζηνλ κέηξσλ απφ ηα φξηα ησλ γεπέδσλ.
γ) ε δαζηθνχ ραξαθηήξα εθηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο,
επηηξέπεηαη γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο, ε
θαηαζθεπή νηθίζθνπ, ε εγθαηάζηαζε εξκαξίσλ σο θαη ησλ ζπλνδψλ έξγσλ, θαζψο θαη θάζε
άιιεο ζπλαθνχο θαηαζθεπήο απαξαίηεηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία απηήο, θαηά παξέθθιηζε ησλ
αλσηέξσ.
2. Σν εκβαδφλ ηνπ νηθίζθνπ ή/θαη ησλ εξκαξίσλ, φηαλ απηά ηνπνζεηνχληαη ζε δψκα, δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 25 ηεηξαγσληθά κέηξα θαη ην χςνο ηνπ ηα 2,40 κέηξα. 'Όηαλ απηφο
ηνπνζεηείηαη ζην έδαθνο, ην εκβαδφλ ηνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 35 ηεηξαγσληθά κέηξα
θαη ην χςνο ηνπ ηα 3,5 κέηξα. Οη αλσηέξσ κέγηζηεο επηηξεπφκελεο επηθάλεηεο ησλ νηθίζθσλ
πξνζαπμάλνληαη θαηά 15% γηα θάζε θηινμελνχκελν πάξνρν πνπ θάλεη θνηλή ρξήζε ηεο
θαηαζθεπήο θεξαίαο, ελψ ε ζπλνιηθή κέγηζηε πξνζαχμεζε ζην εκβαδφλ, αλεμαξηήησο ηνπ
αξηζκνχ ησλ παξφρσλ δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 35% ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ηηκψλ.
ηελ πεξίπησζε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο νηθίζθνπ, ηα αλσηέξσ φξηα ηζρχνπλ αζξνηζηηθά γηα
ην ζχλνιν ησλ νηθίζθσλ ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο. Όηαλ ν νηθίζθνο ηνπνζεηείηαη ζην δψκα θαη
ε θαηαζθεπή θεξαίαο είλαη ζην δψκα ή/θαη πάλσ ζηελ απφιεμε ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ θαη ηνπ
θξέαηνο αλειθπζηήξα, δελ πεξηιακβάλνληαη ζην ζπληειεζηή δφκεζεο θαη ζπληειεζηή φγθνπ
ηνπ νηθνπέδνπ ή γεπέδνπ.
3. Γηα ηελ έγθξηζε εγθαηάζηαζεο ησλ παξαπάλσ θαηαζθεπψλ ζε εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ
πεξηνρέο εηδηθήο πξνζηαζίαο (φπσο νη πεξηνρέο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 9 θαη ηεο παξ. 4 ηνπ
φξζξνπ 28 ηνπ λ. 1577/1985) θαη, θαη' εμαίξεζε, ησλ ηζρπνπζψλ γηα ηηο πεξηνρέο απηέο
δηαηάμεσλ θαη πεξηνξηζκψλ, απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ησλ, θαηά πεξίπησζε, αξκφδησλ
ππεξεζηψλ ή θαη ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο.

Αξζξν 9
Τξνπνπνίεζε θαηαζθεπώλ θεξαηώλ
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1. Καη’ εμαίξεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ αλσηέξσ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαηαζθεπψλ θεξαηψλ,
δελ απαηηείηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο άδεηαο θαηαζθεπήο θεξαίαο ή ε έθδνζε λέαο
άδεηαο θαηαζθεπήο θεξαίαο, αιιά ππνβάιιεηαη ζρεηηθή Γήισζε ζην χζηεκα Ζιεθηξνληθήο
Τπνβνιήο Αηηήζεσλ (ΖΛΤΑ), ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:
Α.Η.

ε πεξίπησζε κεηαβνιψλ ζηηο δνκηθέο θαηαζθεπέο θεξαηψλ πεξηβαιινληηθήο

θαηεγνξίαο Β, νη νπνίεο ππάγνληαη ζε Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο, ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζην λ. 4014/2011 θαη νη νπνίεο δελ εκπίπηνπλ ζηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο ηνπ
άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο, εθφζνλ απηέο αθνξνχλ: α. θαηαζθεπέο θεξαηψλ ησλ νπνίσλ νη
θαηαζθεπέο ζηήξημεο (πρ απηνζηήξηθηνη ηζηνί, δηθηπψκαηα, ππιψλεο ή αληίζηνηρεο δνκηθέο
θαηαζθεπέο), είηε εδξάδνληαη επί εδάθνπο θαη ην κέγηζην χςνο θαηαζθεπήο θεξαίαο, κεηά ηηο
ηξνπνπνηήζεηο, παξακέλεη κηθξφηεξν ησλ 15 κέηξσλ, είηε εδξάδνληαη επί θηεξίνπ θαη ην
κέγηζην χςνο θαηαζθεπήο θεξαίαο, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο, παξακέλεη κηθξφηεξν ησλ 10
κέηξσλ,

β.

θαηαζθεπέο

θεξαηψλ,

πνπ

δελ

πεξηιακβάλνπλ

θαηαζθεπέο

ζηήξημεο

(απηνζηήξηθηνπο ηζηνχο, δηθηπψκαηα, ππιψλεο ή αληίζηνηρεο δνκηθέο θαηαζθεπέο), αιιά ε
ζηήξημε απηψλ γίλεηαη επί πθηζηάκελσλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ κε ρξήζε κεηαιιηθψλ
ζηεξηγκάησλ νη δηαζηάζεηο ησλ νπνίσλ, κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε, δελ μεπεξλά ηα δχν (2)
κέηξα.
ΗΗ.

Ζ σο άλσ Γήισζε ππνβάιιεηαη ζην χζηεκα Ζιεθηξνληθήο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ

(ΖΛΤΑ) ζπλνδεπφκελε απφ ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά:
(α)

επηθαηξνπνηεκέλε

κειέηε

ξαδηνεθπνκπψλ,

πνπ

αθνξά

ην

ζχλνιν

ησλ

θεξαηνζπζηεκάησλ ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο, εθφζνλ απαηηείηαη,
(β)

επηθαηξνπνίεζε ηεο Γήισζεο Τπαγσγήο ζηηο Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο

Γεζκεχζεηο (Π.Π.Γ.) κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο εγθξίζεηο,
(γ) αίηεζε πξνο ηελ Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ΤΠΑ) θαη, εθφζνλ απαηηείηαη,
πξνο ην Γεληθφ Δπηηειείν Αεξνπνξίαο (ΓΔΑ), ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηεο αεξνπινΐαο.
ΗΗΗ. Ζ ελ ιφγσ Γήισζε ηίζεηαη ζε ηζρχ, κεηά ηελ έθδνζε κέζσ ηνπ ΖΛΤΑ:
(α) ζεηηθήο γλσκάηεπζεο απφ ηελ ΔΔΑΔ,
(β) ζεηηθήο γλσκνδφηεζεο απφ ηελ Τ.Π.Α.,
(γ) ζεηηθήο γλσκνδφηεζεο ηνπ Γ.Δ.Α., εθφζνλ απαηηείηαη.
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Β. Η. ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ή/θαη αιιαγήο ησλ πθηζηακέλσλ θεξαηνζπζηεκάησλ ή ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ εθπνκπήο θαηαζθεπψλ θεξαηψλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο
ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ παξφληνο, γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ πξνο ην θνηλφ
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ζπλεπεία ησλ νπνίσλ δελ επέξρνληαη αιιαγέο ησλ
δνκηθψλ θαηαζθεπψλ θεξαίαο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, δελ απαηηείηαη επίζεο ε έθδνζε
έγθξηζεο εγθαηάζηαζεο δνκηθψλ θαηαζθεπψλ θεξαίαο, εθφζνλ κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο δελ
επέξρεηαη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ζηηο δνκηθέο θαηαζθεπέο ηεο πθηζηάκελεο θαηαζθεπήο
θεξαίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ χςνπο απηήο θαη ηνπ νηθίζθνπ.
ΗΗ. Ζ

σο άλσ Γήισζε Σξνπνπνίεζεο Κεξαηνζπζηεκάησλ, ππνβάιιεηαη ζην χζηεκα

Ζιεθηξνληθήο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ (ΖΛΤΑ), ζπλνδεπφκελε απφ ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά:
(α)

επηθαηξνπνηεκέλε

κειέηε

ξαδηνεθπνκπψλ,

πνπ

αθνξά

ην

ζχλνιν

ησλ

θεξαηνζπζηεκάησλ ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο, εθφζνλ απαηηείηαη,
(β) επηθαηξνπνηεκέλε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) ή θαηά πεξίπησζε
επηθαηξνπνίεζε ηεο Γήισζεο Τπαγσγήο ζηηο Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο
(ΠΠΓ), ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο,
ΗΗΗ. Ζ ελ ιφγσ Γήισζε ηίζεηαη ζε ηζρχ, κεηά ηελ έθδνζε κέζσ ηνπ ΖΛΤΑ:
(α) ζεηηθήο γλσκάηεπζεο ηεο ΔΔΑΔ θαη
(β)

απφθαζεο

Έγθξηζεο

Πεξηβαιινληηθψλ

Όξσλ

(ΑΔΠΟ),

κε

βάζε

ηελ

επηθαηξνπνηεκέλε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ). ε πεξίπησζε θαηά
ηελ νπνία

ε θαηαζθεπή θεξαίαο έρεη εληαρζεί ζε Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο

Γεζκεχζεηο (ΠΠΓ), ε Γήισζε ηίζεηαη ζε ηζρχ κεηά ηελ πάξνδν ηνπιάρηζηνλ δέθα (10)
εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπο,
Γ. Η. ε πεξίπησζε πξνζζήθεο εξκαξίσλ ζηέγαζεο κεραλεκάησλ, ην εκβαδφ ησλ νπνίσλ
δελ ππεξβαίλεη ηα 7 η.κ., γηα ηνπνζέηεζε επί δψκαηνο θαη ηα 10 η.κ., γηα ηνπνζέηεζε επί
εδάθνπο, ηεξνπκέλσλ ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη ζε
πεξίπησζε κείσζεο ηνπ εκβαδνχ ηεο έθηαζεο πνπ θαηαιακβάλεη ε θαηαζθεπή θεξαίαο.
ΗΗ. Ζ σο άλσ Γήισζε ππνβάιιεηαη ζην χζηεκα Ζιεθηξνληθήο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ (ΖΛΤΑ)
θαη θνηλνπνηείηαη κε επζχλε ηνπ θαηφρνπ ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο ζηηο αξκφδηεο γηα ηελ
ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο ππεξεζίεο.
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ΗΗΗ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, δελ απαηηείηαη επίζεο έγθξηζε εγθαηάζηαζεο δνκηθψλ
θαηαζθεπψλ, εθφζνλ δελ επέξρεηαη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ζηηο δνκηθέο θαηαζθεπέο ηεο
πθηζηάκελεο θαηαζθεπήο θεξαίαο.
3. Ζ ηπρφλ απαηηνχκελε, ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο, ηξνπνπνίεζε ηεο έγθξηζεο
εγθαηάζηαζεο δνκηθψλ θαηαζθεπψλ θεξαίαο, εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν
4 ηνπ παξφληνο, κεηά ηελ πάξνδν ελφο (1) κελφο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο σο άλσ
Γήισζεο.
4. Οη Γειψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν, καδί κε ην ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ
δηθαηνινγεηηθψλ, εκπεξηέρνληαη ζην θάθειιν ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο πνπ ηεξείηαη ζην
χζηεκα Ζιεθηξνληθήο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ (ΖΛΤΑ).

Άξζξν 10
Εηδηθέο θαηεγνξίεο θαηαζθεπώλ θεξαηώλ.
1. Απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο
εμαηξνχληαη:
α) Οη θαηαζθεπέο θεξαηψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ησλ σκάησλ Αζθαιείαο, ηεο Δ.Τ.Π.,
ηεο Δ.Μ.Τ., ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο θαη ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Άκεζεο Βνήζεηαο (Δ.Κ.Α.Β.).
β) Οη θαηαζθεπέο θεξαηψλ Τπνπξγείσλ, ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ, ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Δπνπηείαο Φάζκαηνο Ραδηνζπρλνηήησλ (ΔΓΔΦΡ) ηεο ΔΔΣΣ,
ηνπ Δ.Π.Ζ.Π., ησλ πξεζβεηψλ θαη δηπισκαηηθψλ απνζηνιψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη: α.
δελ επεξεάδνπλ δπζκελψο ηελ αζθάιεηα ηεο αεξνπινΐαο, β. έρεη ρνξεγεζεί εθρψξεζε ή
έγθξηζε ξαδηνζπρλνηήησλ εθπνκπήο ή/θαη ιήςεο θαη γ. έρεη ππνβιεζεί θαη εγθξηζεί απφ ηελ
ΔΔΑΔ κειέηε ξαδηνεθπνκπψλ.
γ) Οη θαηαζθεπέο θεξαηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο
(ΤΠΑ) , είηε γηα ηελ αεξνλαπηηθή ξαδηνπινήγεζε, είηε γηα επηθνηλσλίεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε
φηη έρεη ρνξεγεζεί εθρψξεζε ή έγθξηζε ξαδηνζπρλνηήησλ εθπνκπήο ή θαη ιήςεο.
δ) Οη θαηαζθεπέο θεξαηψλ ξαδηνεξαζηηερλψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη: α. δελ επεξεάδνπλ
δπζκελψο ηελ αζθάιεηα ηεο αεξνπινΐαο, β. έρεη ρνξεγεζεί εθρψξεζε ή έγθξηζε
ξαδηνζπρλνηήησλ εθπνκπήο ή/ θαη ιήςεο θαη γ. έρεη ππνβιεζεί θαη εγθξηζεί απφ ηελ ΔΑΔΔ
κειέηε ξαδηνεθπνκπψλ. Αλεμαξηήησο ηεο ππνρξέσζεο ιήςεσο ησλ θαηά πεξίπησζε
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απαηηνχκελσλ

εγθξίζεσλ,

γηα

ηε

λφκηκε

εγθαηάζηαζε

θαη

ιεηηνπξγία

απηψλ

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πθηζηάκελσλ θαηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ
θαηαζθεπψλ) απαηηείηαη θαη έγγξαθε δήισζε ζπλαίλεζεο ησλ ζπληδηνθηεηψλ ηνπ αθηλήηνπ,
εθφζνλ νη θαηαζθεπέο εγθαζίζηαληαη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο απηνχ, φπσο αθάιππηνπο
ρψξνπο νηθνπέδνπ ή γεπέδνπ ή θνηλφθηεηα ηκήκαηα ηνπ θηηξίνπ, φπσο φςεηο, θέξνληα
νξγαληζκφ, δψκα θαη ζηέγε θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. δ) ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ
λ.4495/2017.
ε) Οη θαηαζθεπέο θεξαηψλ ζηαζκψλ βάζεο εηδηθψλ ξαδηνδηθηχσλ, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο
παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
(αα) Έρνπλ ζε ηζρχ άδεηα ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηελ νπνία
πεξηιακβάλεηαη πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο θαη εγθαζίζηαληαη ζην θηίξην πνπ
αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα.
(ββ) Σν πςειφηεξν ζεκείν ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο δελ εθηείλεηαη πέξαλ ησλ έμη (6)
κέηξσλ απφ ηε βάζε ηεο.
(γγ) Ζ θεξαία απέρεη ζε νξηδφληηα πξνβνιή ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4) κέηξα απφ ην
πεξίγξακκα ηνπ νηθνπέδνπ.
ζη) Οη θαηαζθεπέο θεξαηψλ ζηαζκψλ βάζεο CΒ, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηηξέπεηαη,
εθφζνλ πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
(αα) Γηα ηνπο ζηαζκνχο έρνπλ εθδνζεί θαη ηζρχνπλ άδεηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
(ββ) Σν πςειφηεξν ζεκείν ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο δελ εθηείλεηαη πέξαλ ησλ έμη (6)
κέηξσλ απφ ηε βάζε ηεο.
δ) Οη θαηαζθεπέο κηθξψλ θεξαηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε εληφο ησλ θηηξίσλ.
ε) Οη θαηαζθεπέο κηθξψλ θεξαηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε κεηαθνξάο δεδνκέλσλ
ηνπηθήο εκβέιεηαο (π.ρ. εληφο βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, γεπέδσλ, ζπγθξνηεκάησλ
θηηξίσλ θ.ιπ.).
ζ) Οη θαηαζθεπέο θεξαηψλ κφλν ιήςεο εθπνκπψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ην επξχ θνηλφ.
2. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη
Δλεκέξσζεο θαη Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο ΔΔΣΣ:
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α) Καζνξίδνληαη νη θαηεγνξίεο, νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη νη πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο, ηα
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ν έιεγρνο θαη νη θπξψζεηο ζε πεξίπησζε παξαβάζεσλ, σο θαη θάζε
ζρεηηθφ ζέκα, γηα ηηο θαηαζθεπέο θεξαηψλ ρακειήο ειεθηξνκαγλεηηθήο πεξηβαιινληηθήο
φριεζεο, ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή ελεξγφο ηζνηξνπηθή αθηηλνβνινχκελε ηζρχο (eirp) δελ
ππεξβαίλεη ηα 164W ή, εηδηθά γηα ηηο κηθξνθπκαηηθέο δεχμεηο θαη ηνπο δνξπθνξηθνχο ζηαζκνχο
ηχπνπ VSAT, ε ηζρχο εηζφδνπ ζηελ θεξαία δελ ππεξβαίλεη ην 1W θαη 2W αληίζηνηρα. Οη
εγθαηαζηάζεηο απηέο δχλαληαη λα εμαηξνχληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηε δηαδηθαζία
αδεηνδφηεζεο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο.
β) Ρπζκίδνληαη φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ εγθαηαζηάζεηο ζηαζκψλ θαη θαηαζθεπέο θεξαηψλ
πνπ εμαηξνχληαη απφ ηελ δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο. Οη ξπζκίζεηο
αθνξνχλ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θαηαζθεπψλ θεξαηψλ θαη ησλ ζηαζκψλ, ηνπο φξνπο, ηηο
πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ηα ηερληθά ηνπο
ραξαθηεξηζηηθά, ηνλ έιεγρν απηψλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηηο θπξψζεηο ζε
πεξίπησζε παξαβάζεσλ, σο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.
γ) θαζνξίδεηαη ε εηδηθή δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηππνπνηεκέλσλ
θαηαζθεπψλ θεξαηψλ.
3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο θαη
ησλ θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδησλ Τπνπξγψλ, θπξψλνληαη ηερληθνί θαλνληζκνί πνπ
βαζίδνληαη ζε εζληθά, επξσπατθά ή δηεζλή πξφηππα γηα ηελ εγθαηάζηαζε θεξαηψλ:
α) ε ππιψλεο ηζρπξψλ ξεπκάησλ.
β) ε ππιψλεο θσηηζκνχ.
γ) Καηά κήθνο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ.
δ) Δληφο εγθαηαζηάζεσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ.
Μέρξη ηελ δεκνζίεπζε ησλ αλσηέξσ θαλνληζκψλ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία
θαηαζθεπψλ θεξαηψλ ζηηο αλσηέξσ ππνδνκέο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο,Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο
θπξψλνληαη ηερληθνί θαλνληζκνί πνπ βαζίδνληαη ζε επξσπατθά ή δηεζλή πξφηππα ή, ελ
ειιείςεη απηψλ , ζε εζληθά θαη αθνξνχλ:
α. Σππνπνηεκέλεο θαηαζθεπέο θεξαηψλ.
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β. Σελ ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα κεηαμχ ησλ θαηαζθεπψλ θεξαηψλ θαη άιισλ
γεηηνληθψλ ειεθηξνληθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
γ. Άιιεο ζπλαθείο κε ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο, εγθαηαζηάζεηο ή πιηθά.
Γηα ην έξγν ηεο ηππνπνίεζεο δχλαηαη λα αλαηίζεληαη εηδηθέο κειέηεο ζε θνξείο ή
Οξγαληζκνχο Σππνπνίεζεο. Σν θφζηνο ηνπ έξγνπ κπνξεί λα βαξχλεη ην απνζεκαηηθφ ηεο
ΔΔΣΣ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λ. 4070/2012, φπσο ηζρχεη.
5. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη Φεθηαθήο Πνιηηηθήο,
Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο θαη Δζληθήο Άκπλαο θαζνξίδνληαη νη παξακεζφξηεο δψλεο
ηεο ρψξαο, ησλ νπνίσλ ε θάιπςε απφ ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο θξίλεηαη σο εζληθά
αλαγθαία, θαζψο θαη νη εηδηθέο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο ησλ θαηαζθεπψλ θεξαηψλ, δνκηθψλ
θαηαζθεπψλ θεξαηψλ θαη ησλ ζπλνδψλ έξγσλ ζηηο πεξηνρέο απηέο.
6. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, Φεθηαθήο Πνιηηηθήο,
Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο θαη Αλάπηπμεο θαζνξίδνληαη ππνεμππεξεηνχκελεο
πεξηνρέο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, γηα ηηο νπνίεο ε αλάπηπμε ππνδνκήο αζχξκαηεο
πξφζβαζεο ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε ή/θαη ε θάιπςε απφ ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο θξίλεηαη
σο εζληθά αλαγθαία θαη θαζνξίδνληαη εηδηθέο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο ησλ θαηαζθεπψλ
θεξαηψλ, δνκηθψλ θαηαζθεπψλ θεξαηψλ θαη ησλ ζπλνδψλ έξγσλ ζηηο πεξηνρέο απηέο.

Άξζξν 11
Πεξηνξηζκνί γηα ηελ εγθαηάζηαζε θεξαηώλ ζε πεξηνρέο πξνζηαζίαο

1.

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπψλ θεξαηψλ, δνκηθψλ θαηαζθεπψλ θεξαηψλ θαη

ζπλνδψλ έξγσλ ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ησλ λ. 1650/86 θαη λ. 3937/2011,
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4014/2011 , σο θαη νη θαηά πεξίπησζε ηζρχνπζεο
εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο.

2.

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπψλ θεξαηψλ, δνκηθψλ θαηαζθεπψλ θεξαηψλ θαη

ζπλνδψλ έξγσλ ζε εθηάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηε δαζηθή λνκνζεζία εθαξκφδνληαη νη εηδηθέο
πξνβιέςεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο θαη ηνπ λ. 998/79, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.
ε πεξίπησζε θαηαζθεπψλ θεξαηψλ πεξηβαιινληηθήο θαηεγνξίαο Β, γηα ηηο νπνίεο έρνπλ
θαζνξηζηεί κε ζρεηηθέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (ΠΠΓ)
θαη νη νπνίεο πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζε εθηάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηε δαζηθή λνκνζεζία,
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ε πξάμε ππαγσγήο ζε Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (ΠΠΓ) εθδίδεηαη, ππφ ηελ
αίξεζε ηεο έθδνζεο απφθαζεο έγθξηζεο επέκβαζεο, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 45, ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 53 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 998/79.
Ακθφηεξεο νη δηαδηθαζίεο δχλαληαη λα εμειίζζνληαη παξάιιεια.
Αλ ζπληξέρνπλ εμαηξεηηθνί ιφγνη πνπ απνθιείνπλ ηε δπλαηφηεηα έθδνζεο έγθξηζεο
επέκβαζεο, ε αξκφδηα θαηά ηφπνπο Γαζηθή Τπεξεζία ελεκεξψλεη άκεζα ηελ ΔΔΣΣ γηα ηηο
ελέξγεηέο ηεο ζρεηηθά κε ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπήο θεξαίαο.

3.

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπψλ θεξαηψλ, δνκηθψλ θαηαζθεπψλ θεξαηψλ θαη

ζπλνδψλ

έξγσλ

ζε

αξραηνινγηθνχο

ρψξνπο,

ηζηνξηθνχο

ηφπνπο,

δηαηεξεηένπο

ή

παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 3028/2002 θαη ηπρφλ εηδηθφηεξεο
δηαηάμεηο.

4.

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο ,

σο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, θαηαξηίδνληαη θαη θπξψλνληαη ηερληθέο
νδεγίεο θαη ηερληθνί θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ζηελ εγθαηάζηαζε θαηαζθεπψλ θεξαηψλ ζε
πεξηνρέο ή / θαη ππνδνκέο εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο ελδεηθηηθά:

• ε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, πιεζίνλ κλεκείσλ, ζε ηζηνξηθά θέληξα πφιεσλ
• ε πεξηνρέο πνπ εκπίπηνπλ ζηε δαζηθή λνκνζεζία
• ε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ή ζε πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Natura 2000
• ε θξίζηκεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ππνδνκέο
Σν έξγν ηεο θαηάξηηζεο ησλ ηερληθψλ νδεγηψλ θαη ηερληθψλ θαλνληζκψλ δχλαηαη λα
αλαηίζεηαη ζην ζχλνιφ ηνπ ή ελ κέξεη ζην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο (ΣΔΔ).
Μέρξη ηελ δεκνζίεπζε ησλ αλσηέξσ νδεγηψλ θαη θαλνληζκψλ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε θαη
ιεηηνπξγία θαηαζθεπψλ θεξαηψλ ζηηο αλσηέξσ πεξηνρέο/ππνδνκέο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ παξφληνο σο θαη ηεο ινηπήο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.

Άξζξν 12
Oξγαλωκέλεο εθηάζεηο ππνδνρήο θαηαζθεπώλ θεξαηώλ (Πάξθα Κεξαηώλ)
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1. ε νξγαλσκέλεο εθηάζεηο ππνδνρήο θαηαζθεπψλ θεξαηψλ (πάξθα θεξαηψλ)

σο

Γηαρεηξηζηήο αλαιακβάλεη δεκφζηνο ή ηδησηηθφο θνξέαο, ν νπνίνο ξπζκίδεη ηελ νξγάλσζε θαη
ζπληήξεζε, θαζψο θαη ηε γεληθή επνπηεία ηνπ πάξθνπ θεξαηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, δηαζέηνληαο θαηάιιειε εκπεηξία θαη κέζα. Χο θαηάιιειε ζεσξείηαη ε
εκπεηξία πνπ έρεη απνθηεζεί είηε ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, είηε/θαη ζηνλ ηνκέα
δηαρείξηζεο νξγαλσκέλσλ ππνδνρέσλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ δηνίθεζε, ε δηαρείξηζε θαη ε
ιεηηνπξγία ηνπ πάξθνπ θεξαηψλ ξπζκίδεηαη απφ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο πνπ θαηαξηίδεηαη απφ
ηνλ εθάζηνηε θνξέα δηαρείξηζεο . Με ηνλ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ξπζκίδνληαη νη ππνρξεψζεηο
θαη ηα δηθαηψκαηα επί ησλ θεξαηνζπζηεκάησλ, θαζψο θαη επί ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ,
ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, εθφζνλ πθίζηαληαη, νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί πνπ απνζθνπνχλ
ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πάξθνπ,
ε ελδερφκελε ακνηβή ηνπ δηαρεηξηζηή, σο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα .
2. Πάξθα θεξαηψλ δχλαληαη λα εγθαζίζηαληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ ζε εηδηθά θαζνξηζκέλεο
πεξηνρέο, νη νπνίεο δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο :
Α) Δθηάζεηο έσο 10.000,00 η.κ., νη νπνίεο πξννξίδνληαη γηα ηελ ππνδνρή θαη
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπψλ θεξαηψλ, πνπ αδεηνδνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ θαη γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηνχληαη πξφζζεηα έξγα θαη εγθαηαζηάζεηο.
Β) Δθηάζεηο άλσ ησλ 10.000,01 η.κ. θαη έσο 50.000,00 η.κ., νη νπνίεο πξννξίδνληαη γηα
ηελ ππνδνρή θαη εγθαηάζηαζε θαηαζθεπψλ θεξαηψλ, πνπ αδεηνδνηνχληαη ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηνχληαη πξφζζεηα έξγα θαη
εγθαηαζηάζεηο.
Γ)

Δθηάζεηο άλσ ησλ 50.000,01 η.κ, νη νπνίεο πξννξίδνληαη γηα ηελ ππνδνρή θαη

εγθαηάζηαζε θαηαζθεπψλ θεξαηψλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
Γ) Δθηάζεηο πιεζίνλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ηζηνξηθψλ ηφπσλ ή εληφο πεξηνρψλ ηνπ
άξζξνπ 19 ηνπ λ. 1650/1986, φπσο ηζρχεη, ή εληφο πεξηνρψλ πνπ δηέπνληαη απφ εηδηθά
δηαηάγκαηα θαζνξηζκνχ φξσλ δφκεζεο θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο θαη ρξήζεσλ γεο.
3. Γηα ηηο σο άλσ ππφ ζηνηρεία Α, Β, Γ θαη Γ θαηεγνξίεο απαηηείηαη ε θαηά πεξίπησζε
έγθξηζε ρσξνζέηεζεο.
4. ηηο εθηάζεηο ηεο πεξίπησζεο Α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ γηα ηελ έγθξηζε
ρσξνζέηεζεο απαηηνχληαη :
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A. Ζ πξνεγνχκελε έγθξηζε γεληθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ
πεξηβαιινληηθνχ πξνειέγρνπ, θαηά ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο
λνκνζεζίαο.
Β. Ζ έγθξηζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε θεξαηψλ απφ ηελ ΔΔΣΣ, θαζψο θαη ε γλσκάηεπζε πεξί
ξαδηνεθπνκπψλ απφ ηελ ΔΔΑΔ, θαηφπηλ δηεμαγσγήο εηδηθψλ κειεηψλ επί ηνπ ρψξνπ. ηηο
κειέηεο ζα αλαθέξνληαη εθηφο ησλ άιισλ θαη ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο/ζπλεγθαηάζηαζεο
θεξαηψλ ζην ρψξν, ην πιήζνο ησλ ππφ εγθαηάζηαζε θεξαηψλ, θαζψο θαη ε εθπεκπφκελε
αθηηλνβνιία απφ ηηο δπλάκελεο λα εγθαηαζηαζνχλ θεξαίεο.
Ο θαζνξηζκφο ηεο νξγαλσκέλεο έθηαζεο ππνδνρήο θεξαηψλ εγθξίλεηαη κε Απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο.
5. ηηο εθηάζεηο ηεο πεξίπησζεο Β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ γηα ηελ έγθξηζε
ρσξνζέηεζεο απαηηνχληαη :
Α. Ζ πξνεγνχκελε έγθξηζε γεληθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ χζηεξα απφ ηξαηεγηθή Μειέηε
Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, ε νπνία ζπληάζζεηαη θαηά ην άξζξν 6 θαη δεκνζηνπνηείηαη
θαηά ην άξζξν 7 ηεο θνηλήο απφθαζεο 107017/2006 ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθψλ, Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ηνπ Τθππνπξγνχ
Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (ΦΔΚ Β' 1225).
Β. Ζ έγθξηζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε θεξαηψλ απφ ηελ ΔΔΣΣ, θαζψο θαη ε γλσκάηεπζε πεξί
ξαδηνεθπνκπψλ απφ ηελ ΔΔΑΔ, θαηφπηλ δηεμαγσγήο εηδηθψλ κειεηψλ επί ηνπ ρψξνπ. ηηο
κειέηεο ζα αλαθέξνληαη εθηφο ησλ άιισλ θαη ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο/ζπλεγθαηάζηαζεο
θεξαηψλ ζην ρψξν, ην πιήζνο ησλ ππφ εγθαηάζηαζε θεξαηψλ, θαζψο θαη ε εθπεκπφκελε
αθηηλνβνιία απφ ηηο δπλάκελεο λα εγθαηαζηαζνχλ θεξαίεο.
Ο θαζνξηζκφο ηεο νξγαλσκέλεο έθηαζεο ππνδνρήο θεξαηψλ εγθξίλεηαη κε Απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο, θαζψο θαη ηνπ θαηά
πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ.
6. ηηο εθηάζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ Γ θαη Γ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ , γηα ηελ
ρσξνζέηεζε απαηηείηαη ε έγθξηζε Δηδηθνχ Υσξηθνχ ρεδίνπ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8
ηνπ λ. 4447/2016 (ΦΔΚ Α΄ 241).
7. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο,
θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Δ.Δ.Σ.Σ., θαζνξίδεηαη ν πξφηππνο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ
πάξθσλ θεξαηψλ, κε ηνλ νπνίν ξπζκίδνληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ θνξέα νξγάλσζεο θαη ησλ
24

θαηφρσλ εγθαηεζηεκέλσλ θαηαζθεπψλ θεξαηψλ, νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θνηλή
ρξήζε ηζηψλ θαη θαηαζθεπψλ θεξαηψλ απφ πνιινχο θαηφρνπο, σο θαη θάζε άιιε αλαγθαία
ιεπηνκέξεηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ πάξθσλ θεξαηψλ. Με ηελ ίδηα απφθαζε
δχλαληαη επηπιένλ λα θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάδεημε ησλ
θαηαζθεπαζηψλ θαη δηαρεηξηζηψλ ησλ πάξθσλ θεξαηψλ θαζψο θαη νη νηθνλνκηθέο θαη
θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ θαηφρσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζην πάξθα θαηαζθεπψλ θεξαηψλ
έλαληη ησλ δηαρεηξηζηψλ ησλ πάξθσλ θεξαηψλ.

Άξζξν 13
Πάξθα

Κεξαηώλ

εληόο

Οξγαλωκέλωλ

Υπνδνρέωλ

Μεηαπνηεηηθώλ

θαη

Επηρεηξεκαηηθώλ Δξαζηεξηνηήηωλ
1. Πάξθν Κεξαηψλ θαηεγνξίαο Α ζε έθηαζε ηνπιάρηζηνλ 2.000,00 η.κ., θαηεγνξίαο Β,
ή θαηεγνξίαο Γ κπνξεί λα ρσξνζεηεζεί θαη εληφο Οξγαλσκέλσλ Τπνδνρέσλ Μεηαπνηεηηθψλ
θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ άξζξνπ 41 θαη 43 ηνπ λ. 3982/2011 (Α 143).
Φνξέαο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Πάξθνπ Κεξαηψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ κπνξεί
λα είλαη είηε ν αληίζηνηρνο θνξέαο ηνπ Τπνδνρέα Γξαζηεξηνηήησλ είηε νπνηνδήπνηε άιιν
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν , ην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε απηφλ.
2. Γηα ηελ έγθξηζε ρσξνζέηεζεο ησλ πάξθσλ θεξαηψλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε απαηηνχκελε
πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη ζηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε
ηνπ Οξγαλσκέλνπ Τπνδνρέα Μεηαπνηεηηθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ.
3. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία
λέαο θαηαζθεπήο θεξαίαο ζε ρψξν πνπ βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ Οξγαλσκέλνπ Τπνδνρέα
Δπηρεηξεκαηηθψλ θαη Μεηαπνηεηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ άξζξνπ 41 θαη 43 ηνπ λ.
3982/2011, εθφζνλ εληφο απηνχ είηε έρεη εγθξηζεί ε ρσξνζέηεζε πάξθνπ θεξαηψλ θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο είηε ππάξρνπλ δηαζέζηκνη πξνο ηνχην θνηλφρξεζηνη ή θνηλσθειείο
ρψξνη, θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξ. 11 θαη 13 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 3982/2011 θαη ηελ
εγθεθξηκέλε πνιενδφκεζε ηνπ Οξγαλσκέλνπ Τπνδνρέα. Τθηζηάκελεο, θαηά ηε δεκνζίεπζε
ηνπ παξφληνο, θαηαζθεπέο θεξαηψλ, νη νπνίεο πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, δελ
ζίγνληαη.
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Άξζξν 14
Έιεγρνη

1. Οη έιεγρνη ησλ θαηαζθεπψλ θεξαηψλ, ησλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ θεξαηψλ θαη ησλ ζπλνδψλ
έξγσλ γίλεηαη απφ ηηο θαησηέξσ ελδεηθηηθά αλαθεξφκελεο αξκφδηεο θαηά πεξίπησζε
ππεξεζίεο, ήηνη:
(α) Οη έιεγρνη φζνλ αθνξά ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία ζην πεξηβάιινλ
θαηαζθεπψλ θεξαηψλ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ Δ.Δ.Α.Δ. ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζηα άξζξν 15 ηνπ παξφληνο.
(β) Οη έιεγρνη φζνλ αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο
θαη ησλ εηδηθφηεξσλ φξσλ ησλ Απνθάζεσλ Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΑΔΠΟ)
θαη ησλ Πξφηππσλ Πεξηβαιινληηθψλ Γεζκεχζεσλ (ΠΠΓ) γίλνληαη απφ ηηο αξκφδηεο
βάζεη ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο ππεξεζίεο.
(γ) Οη έιεγρνη φζνλ αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο
θαη ηελ λνκηκφηεηα ησλ εγθξίζεσλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ θεξαηψλ πξαγκαηνπνηνχληαη
απφ ηηο αξκφδηεο, θαηά ην λ. 4495/2017, ππεξεζίεο θαη φξγαλα.
(δ) Οη έιεγρνη ζρεηηθά κε ηελ νξζή πινπνίεζε ησλ εγθξίζεσλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ
θεξαηψλ γίλνληαη απφ ηνπο Διεγθηέο Γφκεζεο.
(ε) Οη έιεγρνη φζνλ αθνξά ηελ εζσηεξηθή ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε πνπ ηπρφλ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ξεπκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο, γίλνληαη απφ ηηο
αξκφδηεο βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ππεξεζίεο.
(ζη) Ζ ζχλδεζε κε ηα δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο ειέγρεηαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ
δηθηχσλ.
(δ) Ζ λφκηκε ρξήζε ηνπ θάζκαηνο ξαδηνζπρλνηήησλ θαη ε πξφθιεζε παξεκβνιψλ ζε
λφκηκνπο ρξήζηεο ηνπ θάζκαηνο ειέγρεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ.
2. Οη αλσηέξσ ππεξεζίεο νθείινπλ λα δεκνζηνπνηνχλ εηεζίσο ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα
αλαθνξηθά κε ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχλ.
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3. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο
θαη ησλ θαηά πεξίπησζε ζπλαξκνδίσλ Τπνπξγψλ, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο ΔΔΣΣ, ηίζεηαη ζε
ιεηηνπξγία πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα ηελ κνλναπεπζπληηθή δηαρείξηζε ησλ θαηαγγειηψλ
πνπ αθνξνχλ ζε παξαβάζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία
θαηαζθεπψλ θεξαηψλ θαη ξπζκίδεηαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία
ηνπ, ηνπο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη ηηο εθαξκνδφκελεο δηαδηθαζίεο. Οη

θαηαγγειίεο

ππνβάιινληαη ζην ζχζηεκα επψλπκα, καδί κε παξάβνιν πνζνχ πελήληα (50,00) επξψ γηα
θάζε

έιεγρν,

ην

νπνίν

απνδίδεηαη

θαηά

πεξίπησζε

ζηηο

ππεξεζίεο

πνπ

ζα

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνπο ειέγρνπο. Σν χςνο ηνπ παξαβφινπ δχλαηαη λα ηξνπνπνηείηαη κε
θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη
Δλεκέξσζεο θαη ησλ θαηά πεξίπησζε ζπλαξκνδίσλ ππνπξγψλ.
Δάλ απφ ηνλ έιεγρν πξνθχςεη φηη ε θαηαγγειία αθνξά εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο γηα
ηελ νπνία δελ έρεη εθδνζεί άδεηα θαηαζθεπήο θεξαίαο ή /θαη έγθξηζε δνκηθψλ θαηαζθεπψλ
θεξαίαο,

ην

παξάβνιν

επηζηξέθεηαη

ζηνλ

θαηαγγέιινληα.

Σα

αηηήκαηα

παξνρήο

πιεξνθνξηψλ εμεηάδνληαη αηειψο.
4. Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ηεο παξαγξάθνπ 3, ζε πεξίπησζε
θαηαγγειηψλ επηιακβάλνληαη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.

Άξζξν 15
Καηαγξαθή θαη έληαμε πθηζηάκελωλ δνκηθώλ θαηαζθεπώλ θεξαηώλ ζην λέν
πιαίζην
1. Τθηζηάκελεο δνκηθέο θαηαζθεπέο θεξαηψλ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ
λ. 4495/2017 θαη ηα νξηδφκελα ζην παξφλ άξζξν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη βξίζθεηαη ζε
ηζρχ άδεηα θαηαζθεπήο θεξαίαο πνπ έρεη ρνξεγεζεί απφ ηελ ΔΔΣΣ ή απφ ηνπο θνξείο πνπ
είραλ ηε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα θαηά ην πξντζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην.
2.

Δηδηθά

γηα

ηηο

θαηαζθεπέο

θεξαηψλ

θαη

ηηο

δνκηθέο

θαηαζθεπέο

απηψλ

πνπ

ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέξνο δηθηχνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ
πξνο ην θνηλφ εθαξκφδνληαη ηα αθφινπζα:
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α) Αλ ε θαηαζθεπή θεξαίαο έρεη εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί θαηά παξέθθιηζε άδεηαο
θαηαζθεπήο θεξαίαο πνπ έρεη εθδνζεί γηα ηνλ ρψξν εγθαηάζηαζεο απηήο, ν θάηνρνο ηεο
θαηαζθεπήο θεξαίαο νθείιεη εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο:
αα) λα θαηαβάιεη πξφζηηκν χςνπο πεληαθνζίσλ (500,00) Δπξψ ζηελ Δ.Δ.Σ.Σ.
αβ) λα ππνβάιιεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο αίηεκα ηξνπνπνίεζεο άδεηαο
θαηαζθεπήο θεξαίαο ή ηππνπνηεκέλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο, πνπ λα
αθνξά ηελ εγθαηεζηεκέλε θαηαζθεπή θεξαίαο
αγ) λα δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο κέρξη λα εθδνζεί ζεηηθή
γλσκάηεπζε ηεο ΔΔΑΔ επί κειέηεο ξαδηνεθπνκπψλ γηα ηελ εγθαηεζηεκέλε θαηαζθεπή
θεξαίαο
αδ) λα θαηαβάιεη ζηελ ΔΔΑΔ πνζφ χςνπο δηαθνζίσλ πελήληα (250,00) επξψ γηα ηε
δηελέξγεηα ζρεηηθνχ ειέγρνπ (απηνςία θαη επί ηφπνπ κέηξεζε) εληφο κελφο απφ ηελ
ελεξγνπνίεζε ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο
β) Αλ ε θαηαζθεπή θεξαίαο έρεη εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί ρσξίο λα έρεη ρνξεγεζεί άδεηα
θαηαζθεπήο θεξαίαο γηα ηνλ ρψξν εγθαηάζηαζεο απηήο, αιιά έρεη ππνβιεζεί αίηεζε ζηελ
ΔΔΣΣ πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ έγθξηζε ηεο
Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ΤΠΑ), κειέηε ξαδηνεθπνκπψλ πνπ έρεη ππνβιεζεί ζηελ
ΔΔΑΔ ή γλσκάηεπζε απηήο, Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) ή θαηά
πεξίπησζε Γήισζε Τπαγσγήο ζηηο Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (ΠΠΓ),
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο, ν θάηνρνο ηεο
θαηαζθεπήο θεξαίαο νθείιεη εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο:
βα) λα θαηαβάιεη πξφζηηκν χςνπο δχν ρηιηάδσλ (2.000,00) Δπξψ ζηελ Δ.Δ.Σ.Σ.
ββ) λα ππνβάιιεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο αίηεκα ρνξήγεζεο άδεηαο
θαηαζθεπήο θεξαίαο γηα ηελ εγθαηεζηεκέλε θαηαζθεπή θεξαίαο
βγ) λα δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο κέρξη λα εθδνζεί ζεηηθή
γλσκάηεπζε ηεο ΔΔΑΔ επί κειέηεο ξαδηνεπνκπψλ γηα ηελ εγθαηεζηεκέλε θαηαζθεπή
θεξαίαο
βδ) λα θαηαβάιεη ζηελ ΔΔΑΔ πνζφ χςνπο δηαθνζίσλ πελήληα (500,00) Δπξψ γηα ηε
δηελέξγεηα ζρεηηθνχ ειέγρνπ (απηνςία θαη επί ηφπνπ κέηξεζε) εληφο κελφο απφ ηελ
ελεξγνπνίεζε ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο
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3. Γηα ηηο θαηαζθεπέο θεξαηψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, κεηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο
θαηαζθεπήο θεξαίαο απφ ηελ ΔΔΣΣ, αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο
ηνπ λ. 4495/2017 , σο θαη ηνπ παξφληνο λφκνπ.
4. Καηαζθεπέο θεξαηψλ πνπ δελ ζα αδεηνδνηεζνχλ απφ ηελ ΔΔΣΣ εληφο δψδεθα (12) κελψλ
απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ
απηψλ θαη ησλ ινηπψλ ζπλνδψλ έξγσλ απηψλ, απνκαθξχλνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο, εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο σο άλσ
πξνζεζκίαο ησλ δψδεθα (12) κελψλ.
5. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ νη θάηνρνη θαηαζθεπψλ θεξαηψλ,
νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ζηελ ΔΔΣΣ εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
παξφληνο θαηάινγν κε ηηο θαηαζθεπέο θεξαηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
άξζξνπ κε ζαθή θαη ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ηνπ πθηζηάκελνπ αδεηνδνηηθνχ πιαηζίνπ φπνπ
αλήθνπλ νη θαηαζθεπέο θεξαηψλ θαηά ηα αλσηέξσ .

Άξζξν 16
Έιεγρνη Ηιεθηξνκαγλεηηθήο Αθηηλνβνιίαο

1. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο, γηα
ηελ νπνία δελ έρεη ππνβιεζεί θαη εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔΑΔ κειέηε πνπ λα απνδεηθλχεη φηη δελ
ππάξρνπλ ρψξνη γχξσ απφ ηελ θεξαία ειεχζεξα πξνζπειάζηκνη απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ,
ζηνπο νπνίνπο ηα φξηα έθζεζεο ππεξβαίλνπλ ην 70% ησλ ηηκψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα
2−4 ηεο ππ’ αξηζκ. 53571/3839/6.9.2000 (Β΄ 1105) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ή ζηελ
εθάζηνηε ηζρχνπζα αληίζηνηρε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο,
Τγείαο θαη Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο θαη ηνπ εθάζηνηε
αξκφδηνπ γηα ηελ ΔΔΑΔ Τπνπξγνχ.
χληαμε θαη ππνβνιή ηερληθήο κειέηεο δελ απαηηείηαη γηα ηνπο ζηαζκνχο ησλ νπνίσλ ε
ζπλνιηθή ελεξγφο αθηηλνβνινχκελε ηζρχο φισλ ησλ θαλαιηψλ δελ μεπεξλά ηα 100 W (164
Weirp) γηα ηηο δψλεο ζπρλνηήησλ πάλσ απφ 30 ΜΖz, θαζψο θαη ην 1 KW γηα ηηο δψλεο
ζπρλνηήησλ θάησ απφ 30 ΜΖz, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 6
ηεο σο άλσ θνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο.
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2. Ζ Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (ΔΔΑΔ), είηε δηα ησλ νξγάλσλ ηεο ή κε
ζπλεξγεία πνπ έρνπλ εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεζεί απφ απηήλ, ππνρξενχηαη λα ειέγρεη
ηελ ηήξεζε ησλ νξίσλ αζθαινχο έθζεζεο ηνπ θνηλνχ ζε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία απφ
θάζε θεξαία:
α) απηεπαγγέιησο θαη θαηά ηξφπν δεηγκαηνιεπηηθφ, εηεζίσο ζε πνζνζηφ 20% ηνπιάρηζηνλ
ησλ αδεηνδνηεκέλσλ απφ ηελ ΔΔΣΣ θεξαηψλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ζρεδίνπ πφιεσο,
β) θαηφπηλ αίηεζεο εθ κέξνπο ηεο ΔΔΣΣ ή νπνηνπδήπνηε θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, πνπ
έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, εληφο είθνζη εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ
αηηήκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή ε ΔΔΑΔ ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ακέζσο ηα
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ζηνλ αηηνχληα θαη ζηνλ θάηνρν ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο.
Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο,
θαη ηνπ εθάζηνηε αξκφδηνπ γηα ηελ ΔΔΑΔ Τπνπξγνχ, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο ΔΔΑΔ,
θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο δηελέξγεηαο ησλ κεηξήζεσλ θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.
3. Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη απεπζείαο ζηελ ΔΔΑΔ θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηελ θαηαβνιή ζρεηηθνχ
παξαβφινπ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ ξπζκίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ,
Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο θαη ηνπ εθάζηνηε αξκφδηνπ γηα ηελ
ΔΔΑΔ Τπνπξγνχ θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 80% ηνπ πνζνχ ηεο παξαγξάθνπ 4. Σα
απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο δεκνζηεχνληαη άκεζα ζηνλ
ηζηνρψξν ηεο ΔΔΑΔ θαη ζπγθεληξσηηθά αλά έηνο.
4. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο νη θάηνρνη αδεηνδνηεκέλσλ ή εγθαηεζηεκέλσλ
θεξαηψλ πξνθαηαβάιινπλ ζηελ ΔΔΑΔ εηήζην ηέινο χςνπο δηαθνζίσλ είθνζη (220) επξψ γηα
ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία θάζε θαηαζθεπήο θεξαίαο σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ νξίσλ
αθηηλνβνιίαο. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ θάζε θνξά αξκφδηνπ
γηα ηελ ΔΔΑΔ Τπνπξγνχ, κεηά απφ γλψκε ηεο ΔΔΑΔ, θαζνξίδνληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ
επηβνιή θαη είζπξαμε ηνπ ηέινπο ζέκαηα. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη
ηνπ θάζε θνξά αξκφδηνπ γηα ηελ ΔΔΑΔ Τπνπξγνχ, δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη ην χςνο
ηνπ αλσηέξσ ηέινπο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, ψζηε λα θαιχπηνληαη ηα έμνδα ηεο δηελέξγεηαο
ησλ ειέγρσλ ηεο παξαγξάθνπ 2, θαζψο θαη ηα έμνδα ηεο ιεηηνπξγίαο, αλάπηπμεο θαη
επέθηαζεο ηνπ Δζληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ Ζιεθηξνκαγλεηηθψλ Πεδίσλ (ΔΠΖΠ) ηνπ άξζξνπ 16
ηνπ παξφληνο. Με φκνηα απφθαζε δχλαηαη λα θαζνξηζηεί ην κέξνο ησλ εζφδσλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν απηή θαη δηαηίζεληαη απφ ηελ ΔΔΑΔ ζηνπο δήκνπο ή άιινπο
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εκπιεθφκελνπο θνξείο γηα ηελ θάιπςε πάζεο θχζεσο εμφδσλ ηνπο ζρεηηθψλ κε ηε
ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ Ζιεθηξνκαγλεηηθψλ Πεδίσλ.
5. Αλ ε ΔΔΑΔ δηαπηζηψζεη νπνηεδήπνηε φηη ηα δεισζέληα ζηελ ππνβιεζείζα κειέηε (πνπ
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 6 ηεο ΚΤΑ 53571/3839/2000 (Β΄ 1105) ή/θαη ηα ζπλεκκέλα ζε απηή
ζρέδηα παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη νπνίεο επεξεάδνπλ
νπζησδψο ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο κειέηεο ή ηα κέηξα πξνθχιαμεο ηνπ θνηλνχ, ρσξίο,
σζηφζν, λα ππεξβαίλνπλ ηα φξηα αζθαινχο έθζεζεο απηνχ, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ
θείκελε λνκνζεζία, ελεκεξψλεη άκεζα εγγξάθσο ή κε ηειενκνηνηππία ή κέζσ ΖΛΤΑ ηελ
ΔΔΣΣ θαη ηνλ θάηνρν ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο. Ζ ΔΔΣΣ ελεκεξψλεη άκεζα εγγξάθσο ή κε
ηειενκνηνηππία ή κέζσ ΖΛΤΑ ηνλ θάηνρν ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο λα πξνβεί ζηελ
θαηάζεζε δηνξζσκέλεο κειέηεο ξαδηνεθπνκπψλ εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20)
εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζή ηνπ θαη γλσζηνπνίεζή ηεο ζηελ ΔΔΣΣ. Ζ δηνξζσκέλε κειέηε
ξαδηνεθπνκπψλ θαηαηίζεηαη απεπζείαο ζηελ ΔΔΑΔ θαη εμεηάδεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ
απηήλ, ε νπνία εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηεο είηε εθδίδεη γλσκάηεπζε είηε
ελεκεξψλεη ηνλ πάξνρν γηα ηελ θαηάζεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ. Αλ παξέιζεη
άπξαθηε ε αλσηέξσ πξνζεζκία ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ, ν θάηνρνο ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο
πξνβαίλεη ζε άκεζε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ ππαίηηνπ ζηαζκνχ θαη γλσζηνπνίεζή ηεο ζηελ
ΔΔΣΣ.
6. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ππέξβαζεο ησλ επηηξεπφκελσλ νξίσλ εθπεκπφκελεο
ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο, εθαξκφδνληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπεη ε ππ’ αξηζκ.
53571/3839/6.9.2000 (Β΄ 1105) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε.
7. Γελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε θηηξηαθέο
εγθαηαζηάζεηο βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, ζρνιείσλ, γεξνθνκείσλ θαη λνζνθνκείσλ.
Τθηζηάκελεο θαηαζθεπέο θεξαηψλ επί ησλ ελ ιφγσ θηηξίσλ απνκαθξχλνληαη, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο.
8. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπήο θεξαίαο ζε απφζηαζε κέρξη 300 κέηξσλ απφ ηελ
πεξίκεηξν θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, ζρνιείσλ, γεξνθνκείσλ θαη
λνζνθνκείσλ, ηα φξηα έθζεζεο ηνπ θνηλνχ απαγνξεχεηαη λα ππεξβαίλνπλ ην 60% ησλ ηηκψλ
πνπ θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 2−4 ηεο ππ’ αξηζκ. 53571/3839/6.9.2000 (Β΄ 1105) θνηλήο
ππνπξγηθήο απφθαζεο ή ζηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα αληίζηνηρε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
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Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, Τγείαο θαη Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη
Δλεκέξσζεο, θαζψο θαη ηνπ εθάζηνηε αξκφδηνπ γηα ηελ ΔΔΑΔ Τπνπξγνχ.

Άξζξν 17
Εζληθό Παξαηεξεηήξην Ηιεθηξνκαγλεηηθώλ Πεδίωλ (ΕΠΗΠ)
1. Ζ Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (ΔΔΑΔ) είλαη αξκφδηα γηα ηε δηαξθή κέηξεζε θαη
θαηαγξαθή, ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο, ησλ επηπέδσλ αθηηλνβνιίαο ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ
πεδίσλ, πνπ νθείινληαη ζην ζχλνιν ησλ ζηαζκψλ θεξαηψλ θάζε είδνπο.
2. ηελ ΔΔΑΔ δεκηνπξγείηαη ην Δζληθφ Παξαηεξεηήξην Ζιεθηξνκαγλεηηθψλ Πεδίσλ (ΔΠΖΠ),
πνπ έρεη σο αξκνδηφηεηα ην δηαξθή έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ νξίσλ
αζθαινχο έθζεζεο ηνπ θνηλνχ ζηα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέζσ ελφο δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ζηαζκψλ επεμεξγαζίαο θαη
ζηαζεξψλ, θηλεηψλ θαη θνξεηψλ ζηαζκψλ κέηξεζεο ησλ ηηκψλ ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο
αθηηλνβνιίαο, νλνκαδφκελν εθεμήο «Γίθηπν», κε ζηφρνηε δηαξθή ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ.
3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη
Δλεκέξσζεο, Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαη Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, κεηά
απφ

εηζήγεζε

ηεο

ΔΔΑΔ,

θαζνξίδνληαη

ηα

ζέκαηα

νξγάλσζεο,

εγθαηάζηαζεο,

ρξεκαηνδφηεζεο, αλάπηπμεο, επέθηαζεο, ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ
Παξαηεξεηεξίνπ Ζιεθηξνκαγλεηηθψλ Πεδίσλ θαη εθδίδεηαη Καλνληζκφο ηνπ Δζληθνχ
Παξαηεξεηεξίνπ Ζιεθηξνκαγλεηηθψλ Πεδίσλ. Με ηνλ Καλνληζκφ θαζνξίδνληαη:
α. Οη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ θνξέσλ πνπ ζπλδένληαη ζην
Γίθηπν.
β. Σα θξηηήξηα επηινγήο ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο ή/θαη κεηεγθαηάζηαζεο ησλ ζηαζκψλ
κέηξεζεο αλάινγα κε ηηο παξνπζηαδφκελεο αλάγθεο.
γ. Οη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο, επέθηαζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ
Γηθηχνπ.
δ. Οη θνξείο αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο
αθηηλνβνιίαο.
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ε. Ζ νξγάλσζε θαη παξαθνινχζεζε απφ ηελ ΔΔΑΔ, ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο Πνιηηηθήο,
Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο, ηελ ΔΔΣΣ θαη άιινπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο, φπσο
Πεξηθέξεηεο, Γήκνη, Παλεπηζηήκηα, πάξνρνη ξαδηνηειενπηηθψλ θαη ηειεπηθνηλσληαθψλ
ππεξεζηψλ, Σ.Δ.Δ., ησλ κεηξήζεσλ ησλ ηηκψλ ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο θαη ε
δεκνζηνπνίεζή ηνπο.
ζη. Ζ δεκνζίεπζε πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ απφ ηελ ΔΔΑΔ ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ
κεηξήζεσλ ηεο ηήξεζεο ησλ νξίσλ ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο, θαζψο θαη θάζε
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.
4. Ζ ΔΔΑΔ ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη
Δλεκέξσζεο αλαιακβάλεη ηελ ππνζηήξημε ηνπ Δζληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ Ζιεθηξνκαγλεηηθψλ
Πεδίσλ (ΔΠΖΠ) θαη είλαη αξκφδηα γηα λα:
α. ρεδηάδεη θαη πξνγξακκαηίδεη ηηο αλαγθαίεο κεηξήζεηο.
β. Λεηηνπξγεί ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη φια ηα ζηνηρεία ησλ
κεηξήζεσλ.
γ. Αλαιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ κεηξήζεσλ ζε θαηάιιεια
δηακνξθσκέλε ηζηνζειίδα κε ηε κνξθή απιψλ θαη θαηαλνεηψλ δηαγξακκάησλ αλά
γεσγξαθηθή πεξηνρή.
δ. Μεξηκλά γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε εμνπιηζκνχ, ηελ
αγνξά πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ ή ηελ εθπνίεζε, εθφζνλ απαηηείηαη, κε ρξήζηκνπ
εμνπιηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλεηψλ κνλάδσλ ηνπ ΔΠΖΠ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
Άξζξν 18
Κπξώζεηο
Με ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο:
Α) Ζ εγθαηάζηαζε ζηαζκνχ εθπνκπήο ή/θαη ιήςεο ξαδηνζήκαηνο θαη θαηαζθεπήο θεξαίαο
ρσξίο άδεηα ή έγθξηζε, εθφζνλ απηή απαηηείηαη, ε ρξήζε ζηαζκνχ εθπνκπήο ξαδηνζήκαηνο
ρσξίο άδεηα ή ε παξαρψξεζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζε εγθαηαζηάζεηο άιινπ, ν νπνίνο
θαηέρεη ή ιεηηνπξγεί ζηαζκφ εθπνκπήο ή/θαη ιήςεο ξαδηνζήκαηνο κε ή ρσξίο άδεηα, ε
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παξαρψξεζε ηεο θαηαζθεπήο ζε άιινλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θεξαίαο ρσξίο άδεηα, εθφζνλ
απαηηείηαη, θαζψο θαη ε παξεκπφδηζε ή παξελφριεζε ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ λα
πξαγκαηνπνηήζνπλ έιεγρν ησλ ζηαζκψλ εθπνκπήο ή/θαη ιήςεο ξαδηνζήκαηνο θαη ησλ
εγθαηαζηάζεσλ απηψλ ή ε παξνρή κε δφιν εζθαικέλσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ
ειέγρνπ, ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο κέρξη ηξηψλ (3) εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή απφ επηά
ρηιηάδεο (7.000) επξψ έσο ζαξάληα ρηιηάδεο (40.000) επξψ. ε πεξίπησζε θαηαδίθεο
δηαηάζζεηαη ε αλάθιεζε ησλ ηπρφλ πθηζηακέλσλ αδεηψλ, ε άκεζε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ
θεξαηνζπζηήκαηνο θαη ε δήκεπζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζηαζκνχ θαη ησλ ζπλαθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ.
Β) Με θπιάθηζε κέρξη ηξία (3) έηε ηηκσξείηαη φπνηνο πξνθαιεί επηβιαβείο παξελνριήζεηο
(παξεκβνιέο), δηαπηζησκέλεο απφ ηελ αξκφδηα Αξρή, ζε άιιν λφκηκν ρξήζηε, φπσο θαη
φπνηνο εθπέκπεη ρσξίο άδεηα ζε δψλεο ξαδηνζπρλνηήησλ πνπ δελ πξνβιέπεηαη γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ζηνλ Δζληθφ Καλνληζκφ Καηαλνκήο Εσλψλ πρλνηήησλ (ΔΚΚΕ). ε
πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ αλσηέξσ, αθαηξείηαη ε ηπρφλ πθηζηάκελε άδεηα απφ ην φξγαλν
πνπ ηελ εμέδσζε, δχλαηαη δε λα δηαηαρζεί ε άκεζε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ
θεξαηνζπζηήκαηνο. Δπίζεο θαηάζρεηαη φινο ν εμνπιηζκφο ηνπ ζηαζκνχ θαη νη ζπλαθείο
εγθαηαζηάζεηο θαη δεκεχεηαη κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ.
Σα αδηθήκαηα ησλ πεξηπηψζεσλ Α` θαη Β` ζεσξνχληαη απηφθσξα, ζχκθσλα κε ηνπο
νξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 242 ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο.
Γ) Με απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ, κεηά απφ ηερληθή έθζεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, ζηνπο
θαηφρνπο θαηαζθεπψλ θεξαηψλ ζηελ μεξά:
α) πνπ δελ δηαζέηνπλ άδεηα εγθαηάζηαζεο απφ ηελ ΔΔΣΣ νχηε πηζηνπνηεηηθφ πιεξφηεηαο ή
β) πνπ δηαζέηνπλ άδεηα εγθαηάζηαζεο ε νπνία έρεη εθδνζεί επί ηε βάζεη ςεπδψλ, αλαθξηβψλ
ή παξαπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν απφ είθνζη ρηιηάδεο (20.000)
επξψ κέρξη θαη ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο (300.000) επξψ. Θεσξείηαη επηβαξπληηθή πεξίπησζε
ηδίσο ε ςεπδήο αλαγξαθή ή ε παξαπνίεζε ζηνηρείσλ ή ε ππνηξνπή. Σα πξφζηηκα απηά
απνηεινχλ έζνδα ηνπ Γεκνζίνπ, ζπλππνινγίδνληαη ζην πνζνζηφ εθ ηνπ απνζεκαηηθνχ πνπ
θαηαβάιεη ε ΔΔΣΣ ζην Γεκφζην θαη εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Δηζπξάμεσλ
Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Κ.Δ.Γ.Δ.).
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Γ) Ζ επηβνιή ησλ σο άλσ δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ δελ ππνθαζηζηά ηπρφλ άιιεο πνηλέο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Σπρφλ άζθεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ
δηνηθεηηθψλ ή έλδηθσλ κέζσλ δελ αλαζηέιιεη ηελ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ. Δθφζνλ ηα
πξφζηηκα εμνθινχληαη εληφο κελφο απφ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο επηβνιήο ηνπο,
θαη κφλνλ ηφηε, κεηψλνληαη απηνκάησο θαηά ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%). Μεηά ηελ παξέιεπζε
ηνπ κελφο ε είζπξαμε ησλ πξνζηίκσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Κ.Δ.Γ.Δ.
Άξζξν 19
Λεηηνπξγία ηεο Πιεξνθνξηαθήο Υπνδνκήο

1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο θαη
ησλ θαηά πεξίπησζε ζπλαξκνδίσλ Τπνπξγψλ, ξπζκίδνληαη ζέκαηα δηαδηθαζηψλ θαη
εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ παξφληνο.

2. Ζ ΔΔΣΣ εθδίδεη απφθαζε κε ηελ νπνία ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ΖΛΤΑ, θαζψο θαη θάζε ζέκα αξκνδηφηεηάο ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθφ κε ηελ αδεηνδφηεζε ησλ
θαηαζθεπψλ θεξαηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο.

3. Δληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο
ΔΔΣΣ, νθείινπλ λα ππνβάιινπλ αίηεκα εγγξαθήο ζην χζηεκα Ζιεθηξνληθήο Τπνβνιήο
Αηηήζεσλ (ΖΛΤΑ), ε Τπεξεζία Πνιηηηθήο Τπεξεζίαο Αεξνπνξίαο (ΤΠΑ), ε Διιεληθή
Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (ΔΔΑΔ), νη αξκφδηεο γηα ηελ δφκεζε, ηελ πεξηβαιινληηθή
αδεηνδφηεζε θαη ηε δηελέξγεηα πεξηβαιινληηθψλ ειέγρσλ ππεξεζίεο, θαζψο θαη νη ππεξεζίεο
πνπ γλσκνδνηνχλ, παξέρνπλ έγθξηζε ή ζχκθσλε γλψκε ζην πιαίζην ηεο πεξηβαιινληηθήο
αδεηνδφηεζεο θαηαζθεπψλ θεξαηψλ. Γελ απαηηείηαη εθ λένπ εγγξαθή ζην ΖΛΤΑ ησλ
ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ ήδε εγγξαθεί ζην ΖΛΤΑ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4070/2012, σο
ίζρπαλ πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Φεθηαθήο
Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο δχλαληαη λα θαζνξίδνληαη θαη άιιεο ππεξεζίεο
πξνο ζχλδεζε κε ην χζηεκα Ζιεθηξνληθήο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ (ΖΛΤΑ).
4. Σν χζηεκα Ζιεθηξνληθήο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ (ΖΛΤΑ), θαη ην Ζιεθηξνληθφ χζηεκα
Οηθνδνκηθψλ Αδεηψλ (ΖΟΑ), δηαζπλδένληαη ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα δηεζλή θαη εζληθά
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πξφηππα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Ζ δηαζχλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ είλαη ακθίδξνκε θαη
παξέρνληαη, θαη’ ειάρηζην, νη εμήο ππεξεζίεο:

• Πιήξεο πξφζβαζε ζε θάζε δηαζπλδεδεκέλε ειεθηξνληθή αίηεζε απφ ηνπο ρξήζηεο
νπνηνπδήπνηε ζπζηήκαηνο κε απιή ελάξηζκε αλαθνξά.

• Δθαξκνγή θαλφλσλ πξνψζεζεο ή νινθιήξσζεο κηαο αίηεζεο αλάινγα κε ηελ
θαηάζηαζε ηεο δηαζπλδεδεκέλεο αίηεζεο ζε νπνηνδήπνηε πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα

• Μεηαθνξά δεδνκέλσλ γεγνλφησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο απφ
ην έλα ζχζηεκα ζην άιιν.
Οη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαζχλδεζεο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ΔΔΣΣ.

5. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Πεξηβαιινληηθνχ Μεηξψνπ (Ζ.Π.Μ.) θαηά ην λ.
4014/2011 θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαζχλδεζήο ηνπ κε ηελ παξαπάλσ πιεξνθνξηαθή
ππνδνκή, νη Γειψζεηο Τπαγσγήο ζε Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (ΠΠΓ) θαη νη
αηηήζεηο έθδνζεο Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΑΔΠΟ) ππνβάιινληαη θαη
δηεθπεξαηψλνληαη κέζσ ηνπ ΖΛΤΑ. Ζ ηπρφλ απαηηνχκελε ελεκέξσζε ηνπ Ζ.Π.Μ. γίλεηαη
απνθιεηζηηθά κε κέξηκλα ηνπ θαηφρνπ ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο.

Αξζξν 20
Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο

1. Μέρξη ηελ εγγξαθή ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 19 ηνπ παξφληνο ζην
ΖΛΤΑ, ε έθδνζε ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία θαηαζθεπήο
θεξαίαο γίλεηαη σο εμήο:
α) ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιεη ηηο απαηηνχκελεο αηηήζεηο θαη κειέηεο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο
θαη ζηε ζπλέρεηα

ππνβάιιεη ζην χζηεκα Ζιεθηξνληθήο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ (ΖΛΤΑ)

θάθειν κε ηα απνδεηθηηθά παξαιαβήο απηψλ.
β) Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο, νθείινπλ, εληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ παξαιαβή ησλ
ζρεηηθψλ αηηήζεσλ/κειεηψλ, λα ειέγμνπλ ηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπο θαη λα ελεκεξψζνπλ
εγγξάθσο ηελ ΔΔΣΣ θαη ηνλ ελδηαθεξφκελν:
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βα) γηα ηελ έθδνζε ησλ εγθξίζεψλ ηνπο ή
ββ) γηα ηελ χπαξμε ηππηθψλ ειιείςεσλ ή ιαζψλ ζηηο θαηαηεζεηκέλεο αηηήζεηο/κειέηεο,
πξνθεηκέλνπ απηέο λα ζπκπιεξσζνχλ/δηνξζσζνχλ ή
βγ) γηα ηελ αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ησλ θαηαηεζεηκέλσλ αηηήζεσλ/κειεηψλ.
2. Δθθξεκείο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ,
ππάγνληαη θαη νινθιεξψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηνχ.
3. Δθθξεκείο δηαδηθαζίεο επηβνιήο θπξψζεσλ απφ ηελ ΔΔΣΣ, νινθιεξψλνληαη ζχκθσλα κε
ηελ ηζρχνπζα θαηά ην ρξφλν ηέιεζεο ηεο παξάβαζεο λνκνζεζία.
4. Δθθξεκείο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο θεξαηνζπζηεκάησλ ξαδηνθσληθψλ ζηαζκψλ θαζψο
θαη θεξαηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ηνπ πξνβιεπφκελνπ δηθηχνπ ηειενπηηθήο
επξπεθπνκπήο νινθιεξψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εληφο ελλέα (9)
κελψλ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο,
Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο δχλαληαη λα θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο,
ρξνληθέο δηαδηθαζίεο θαη φξνη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ αλσηέξσ εδαθίνπ.
5. Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 16, ηζρχεη ε
ππ’ αξηζ. 2300 ΔΦΑ (493) ΚYΑ «Σξφπνο δηελέξγεηαο ησλ κεηξήζεσλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ
νξίσλ αζθαινχο έθζεζεο ηνπ θνηλνχ ζε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία απφ θάζε θεξαία»
(ΦΔΚ 346/Β/3-3-2008).
6. Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 16, ηζρχεη ε
ππ’ αξηζκ. Π/112/345 ΚΤΑ «Καζνξηζκφο ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηβνιή θαη
είζπξαμε απφ ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο ηνπ εηήζηνπ ηέινπο εγθαηάζηαζεο
θαη ιεηηνπξγίαο θάζε θαηαζθεπήο θεξαίαο σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ νξίσλ αθηηλνβνιίαο»
(ΦΔΚ 3271/Β΄/6-12-2012), φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ. αξηζ. Π/112/237 ΚΤΑ
«Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζκ. Π/112/345 (Β΄ 3271/06.12.2012) ΚΤΑ, Καζνξηζκφο ζεκάησλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ επηβνιή θαη είζπξαμε απφ ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο ηνπ
εηήζηνπ ηέινπο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο θάζε θαηαζθεπήο θεξαίαο σο πξνο ηελ ηήξεζε
ησλ νξίσλ αθηηλνβνιίαο» (ΦΔΚ 1659/Β΄/7-8-2015).
7. Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 17, ηζρχεη ε
ππ' αξηζ. νηθ. 65977/974/Φγ61, ΦΔΚ 3260/Β/20.12.2013 KYA “Οξγάλσζε, εγθαηάζηαζε,
αλάπηπμε,

επέθηαζε,

ζπληήξεζε

θαη

ιεηηνπξγία

Ζιεθηξνκαγλεηηθψλ Πεδίσλ”.
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ηνπ

Δζληθνχ

Παξαηεξεηεξίνπ

8. Μέρξη ηελ έθδνζε ηνπ Καλνληζκνχ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 17, ηζρχεη ε ππ' αξηζκ. νηθ.
29179/340/Φγ61

ΚΤΑ

«Καλνληζκφο

Λεηηνπξγίαο

ηνπ

Δζληθνχ

Παξαηεξεηεξίνπ

Ζιεθηξνκαγλεηηθψλ Πεδίσλ» (ΦΔΚ 1275/Β/20.05.2014).

Άξζξν 21
Καηαξγνύκελεο δηαηάμεηο
Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγνχληαη ην άξζξν 24Α ηνπ λ. 2075/1992, ην
άξζξν 1 ηνπ λ. 2801/2000 (Α΄ 46), ην άξζξν 30 ηνπ λ. 4070/2012 (Α΄ 82), ηα άξζξα 22 θαη 31
ηνπ λ. 4053/2012 (Α΄44), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, θαζψο θαη θάζε άιιε εηδηθή ή
γεληθή δηάηαμε πνπ αληηβαίλεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.

Άξζξν 22
Κωδηθνπνίεζε Ννκνζεηηθνύ Πιαηζίνπ Αδεηνδόηεζεο θαη Ειέγρνπ Καηαζθεπώλ
Κεξαηώλ
1. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο θαη Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ
θαη Δλεκέξσζεο ζπζηήλεηαη εηδηθή λνκνπαξαζθεπαζηηθή επηηξνπή, ηεο νπνίαο ηα κέιε δελ
επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ηα δέθα (10) γηα ηε ζχληαμε Κψδηθα πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο
δηαηάμεηο ηνπ πιαηζίνπ αδεηνδφηεζεο θαη ειέγρνπ ησλ θαηαζθεπψλ θεξαηψλ.
2. Ο Κψδηθαο ζα πεξηιακβάλεη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο λφκσλ θαη θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ,
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο θαη ειέγρνπ θαηαζθεπψλ θεξαηψλ.
3. Ο Κψδηθαο θαηαξηίδεηαη ζε ειεθηξνληθή βάζε θαη νξίδνληαη νη εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο γηα
ηα αξκφδηα φξγαλα, ηε δηαδηθαζία ελεκέξσζεο, επηθαηξνπνίεζεο θαη έγθξηζεο ηεο ηπρφλ
ηξνπνπνίεζήο ηνπ, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.

Άξζξν 23
Έλαξμε ηζρύνο
Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ άξρεηαη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο, εθηφο αλ εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ νξίδνπλ δηαθνξεηηθά.
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