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ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ  ΣΟΤ Ν.3431/2006  ΑΡΘΡΟ 31 ΠΑΡ. 6 

 

« 6. Με θοηλή απόθαζε ηωλ Υποσργώλ Περηβάιιοληος, Ελέργεηας θαη Κιηκαηηθής Αιιαγής 

θαη Υποδοκώλ, Μεηαθορώλ θαη Δηθηύωλ, θαηόπηλ εηζήγεζες ηες Ε.Ε.Τ.Τ., θαζορίδεηαη ε 

εηδηθή δηαδηθαζία αδεηοδόηεζες ζηελ οποία σπάγεηαη ε εγθαηάζηαζε ησποποηεκέλωλ 

θαηαζθεσώλ θεραηώλ. » 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΗ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 

 

Εηδηθή δηαδηθαζία αδεηοδόηεζες ζηελ οποία σπάγεηαη ε εγθαηάζηαζε 

Σσποποηεκέλφλ Καηαζθεσώλ Κεραηώλ 

 

 

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 

 

Περηβάιιοληος, Ελέργεηας θαη Κιηκαηηθής Αιιαγής 

Τποδοκώλ, Μεηαθορώλ θαη Δηθηύφλ 

 

 

 

Έτοληας σπόυε:  

 

1. Σν άξζξν 31 παξ. 6 ηνπ Ν.3431/2006 «Πεξί Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 13/Α/3-2-2006). 

 

2. Σν άξζξν 12, παξ. ιβ’ ηνπ Ν.3431/2006, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 24, 

παξ. 2 ηνπ Ν.3534/2007, Κεθάιαην Γ «Ρπζκίζεηο γηα ηηο ειεθηξνληθέο 

επηθνηλσλίεο» (ΦΔΚ 401/Α/23-2-2007). 

 

3. Σν άξζξν 1 ηνπ Ν.2801/2000 «Ρπζµίζεηο Θεκάησλ Αξκνδηφηεηαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 46/Α/3-3-

2000). 

 

4. Σν Π.Γ. 44/2002 «Ραδηνεμνπιηζκφο θαη ηειεπηθνηλσληαθφο ηεξκαηηθφο 

εμνπιηζκφο θαη ακνηβαία αλαγλψξηζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ εμνπιηζκψλ απηψλ. 

Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 99/5/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 9 Μαξηίνπ 1999» (ΦΔΚ 44/Α/7-3-2002). 

 

5. Σν Π.Γ. 293/1999 (Α΄ 263) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη 

Δπηθνηλσληψλ», φπσο ηζρχεη. 

http://government.gov.gr/%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7/%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%bf-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%ba/
http://government.gov.gr/%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7/%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%bc%cf%8e%ce%bd-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%ba/
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6. Σελ αξηζ. 49535/7669/13.10.10 (ΦΔΚ 1644/Β/14.10.10) Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ 

ζηνλ Τθππνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ππξίδσλα  Βνχγηα. 

 

7. Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 53571/3839/2000 «Μέηξα Πξνθχιαμεο 

ηνπ Κνηλνχ απφ ηε Λεηηνπξγία Κεξαηψλ Δγθαηεζηεκέλσλ ζηελ Ξεξά» (ΦΔΚ 

1105/B/6-9-2000). 

 

8. Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ΔΤΠΔ/126880 (ΦΔΚ 435/Β/29-3-2007) «πκπιήξσζε 

ηεο ππ’αξηζκ. Η.Π.15393/2332/2002 (ΦΔΚ 1022/Β/5.8.2002) θνηλήο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο, θαηάηαμε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε 

θαηεγνξίεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ λ.1650/1986 (Α΄160) φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3010/2002 «Δλαξκφληζε ηνπ λ. 1650/1986 

κε ηηο νδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη 96/61/ΔΔ θ.α. (Α΄ 91).» 

 

9. Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ΔΤΠΔ/126884 (ΦΔΚ 435/Β/29-3-2007) «Γηαδηθαζία 

Πεξηβαιινληηθήο Αδεηνδφηεζεο θαη Πεξηερφκελν Πεξηβαιινληηθψλ Μειεηψλ γηα 

ηηο Δγθαηαζηάζεηο Κεξαηψλ ηαζκψλ ζηελ Ξεξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 31, παξ. 

18 ηνπ λ. 3431/2006 (ΦΔΚ A΄ 13).» 

 

10. Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. ∆3/∆/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). 

 

11. Σελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 427/16/22-3-2007 «Έγθξηζε θαη Απνζηνιή ζην 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ζην Τπνπξγείν 

Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ρεδίνπ ηεο «Δηδηθήο Γηαδηθαζίαο Αδεηνδφηεζεο 

ζηελ νπνία ππάγεηαη ε εγθαηάζηαζε ησλ Σππνπνηεκέλσλ Καηαζθεπψλ Κεξαηψλ» 

γηα ηελ έθδνζε ΚΤΑ ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 

3431/2006». 

 

12. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο Απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε 

εηο βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.  
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     Αποθαζίδοσκε 

 

 

Άρζρο 1 

Πεδίο Εθαρκογής 

 

Η παξνχζα Απφθαζε πξνβιέπεη ηελ εηδηθή δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο ζηελ νπνία 

ππάγεηαη ε εγθαηάζηαζε φισλ ησλ Σππνπνηεκέλσλ Καηαζθεπψλ Κεξαηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξνρή αζχξκαησλ δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ππφ 

θαζεζηψο Γεληθήο Άδεηαο ζχκθσλα µε ην λ. 3431/2006.  

 

 

Άρζρο 2 

Ορηζµοί 

 

1. Καηαζθεσή Κεραίας: Σν ζχζηεκα θεξαηψλ εθπνκπήο ή/θαη ιήςεο ξαδηνζεκάησλ 

κεηά ησλ θαηαζθεπψλ ζηήξημήο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμαξηεκάησλ θαη 

παξειθνκέλσλ. 

 

2. Σύπος Καηαζθεσής Κεραίας: Σερληθή πξνδηαγξαθή πνπ πεξηγξάθεη επαθξηβψο θαη 

κε ζαθήλεηα  ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαηαζθεπήο θεξαίαο κε ζθνπφ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί – εθαξκνζζεί θαη’ επαλάιεςε. Όιεο νη θαηαζθεπέο θεξαηψλ πνπ 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή ππάγνληαη ζηνλ αληίζηνηρν ηχπν.  

 

3. Άδεηα Σύποσ  Καηαζθεσής Κεραίας (Άδεηα Σύποσ): Άδεηα πνπ παξέρεηαη γηα 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν θαηαζθεπήο θεξαίαο θαη πεξηιακβάλεη ηνπο φξνπο ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο  πνπ νθείιεη λα ηθαλνπνηεί θαηά ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία θάζε θαηαζθεπή θεξαίαο πνπ ππάγεηαη ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν. Η  Άδεηα Σχπνπ εθδίδεηαη θαηφπηλ εηδηθήο αίηεζεο, ζηελ νπνία 

απνηππψλεηαη κε αθξίβεηα θαη ζρεδηαζηηθή ιεπηνκέξεηα ν Σχπνο ηεο Καηαζθεπήο 

Κεξαίαο, δειαδή ηα γεληθά θαη εηδηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππνςήθηαο γηα 

ηππνπνίεζε θαηαζθεπήο θεξαίαο. 

 

4. Σσποποηεκέλε Καηαζθεσή Κεραίας (ΣΚΚ): Καηαζθεπή θεξαίαο ε νπνία 

ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ζπγθεθξηκέλε Άδεηα Σχπνπ. 

 

5. Δήιφζε Εγθαηάζηαζες Σσποποηεκέλες Καηαζθεσής Κεραίας (Δήιφζε 

Εγθαηάζηαζες): Γήισζε πνπ ππνβάιιεη ν θάηνρνο ηεο Καηαζθεπήο Κεξαίαο θαη 

βεβαηψλεη φηη ε ελ ιφγσ Καηαζθεπή Κεξαίαο είλαη Σππνπνηεκέλε. Η Γήισζε 

ππνβάιιεηαη πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία θάζε ΣΚΚ. 

 

6. Ορζή ηετληθή πραθηηθή: Η πξαθηηθή πνπ εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 

ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη νη ΣΚΚ ηθαλνπνηνχλ ηηο 

απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 
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7. Κάηοτος ΣΚΚ : Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ είλαη ηδηνθηήηεο ΣΚΚ ή έρεη 

ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ΣΚΚ. 

 

8. Σετληθός σπεύζσλος ΣΚΚ : Ο ηερληθφο πνπ έρεη ηα θαηά λφκν δηθαηψκαηα θαη 

νξίδεηαη απφ ηνλ θάηνρν ΣΚΚ σο ππεχζπλνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ηε ζπληήξεζε  

θαη ηελ ηερληθή επνπηεία ιεηηνπξγίαο ηεο ΣΚΚ ζχκθσλα κε ηελ νξζή ηερληθή 

πξαθηηθή. 

 

 

Άρζρο 3 

Γεληθές Αρτές  

 

1. Καηαζθεπέο θεξαηψλ πνπ ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηα νξηδφκελα ζηε ζρεηηθή 

Άδεηα Σχπνπ κπνξνχλ λα εγθαζίζηαληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

ηεο άδεηαο εθφζνλ αθνινπζείηαη ε πξνβιεπφκελε ζηελ παξνχζα απφθαζε 
δηαδηθαζία. 

2. Γηα ηελ ππαγσγή Καηαζθεπήο Κεξαίαο ζην θαζεζηψο ηεο ΣΚΚ απαηηείηαη Γήισζε 

Δγθαηάζηαζεο ηνπ θαηφρνπ ηεο Καηαζθεπήο Κεξαίαο πνπ βεβαηψλεη φηη ε ελ ιφγσ 

Καηαζθεπή Κεξαίαο ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε Άδεηα  Σχπνπ Καηαζθεπήο Κεξαίαο 

πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ 
(ΔΔΣΣ). 

3. Η Άδεηα Σχπνπ εθδίδεηαη γηα ηελ πινπνίεζε αζχξµαησλ δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ ζε πεξηνρέο ζπρλνηήησλ γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθδνζεί θαη πθίζηαληαη  

δηθαηψκαηα ρξήζεο θαη ζην φλνκα παξφρσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ θαζεζηψο Γεληθήο 

Άδεηαο θαη θαηέρνπλ ζρεηηθά δηθαηψκαηα  

4. Η Άδεηα Σχπνπ αθνξά ζπγθεθξηκέλν ηχπν  θαηαζθεπήο θεξαίαο θαη πεξηιακβάλεη  

ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ πξέπεη λα πιεξνί θάζε 

εγθαηάζηαζε ΣΚΚ πνπ ππάγεηαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν.  

5. Γηα ηελ έθδνζε ηεο Αδεηαο απαηηείηαη ε θαηάζεζε αίηεζεο πνπ πεξηιακβάλεη 

ιεπηνκεξή ηερληθή πξνδηαγξαθή ηνπ Σχπνπ Καηαζθεπήο Κεξαίαο θαη ζπλνδεχεηαη 

απφ ζρεηηθή κειέηε πνπ απνηηκά ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ζην αλζξψπηλν θαη θπζηθφ 
πεξηβάιινλ απφ εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ηνπ ηχπνπ ηεο αίηεζεο. 

6. Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ αλσηέξσ ζα πξέπεη ζηε ζρεηηθή αίηεζε λα πξνζδηνξίδεηαη ην 

εηδηθφηεξν ζθνπνχκελν πεξηβάιινλ θαη ππφβαζξν εγθαηάζηαζεο (π.ρ αζηηθφο ηζηφο, 

αγξνηηθή πεξηνρή, επί νξνθήο θηηξίνπ, επί εδάθνπο) εληφο ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη ε 

εγθαηάζηαζε ησλ θαηαζθεπψλ θεξαηψλ ηνπ ηχπνπ. 

7. Η ζρεηηθή κειέηε ζα πξέπεη λα εμεηάδεη, δηαζθαιίδεη θαη βεβαηψλεη φηη ε 

εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην ζθνπνχκελν πεξηβάιινλ ηθαλνπνηεί 

αζξνηζηηθά: 

α.  Σηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 44, φπσο ηζρχεη, θαη ζπγθεθξηκέλα 

α) ηελ απαίηεζε γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ρξήζηε ή ηξίηνπ, β) ηελ απαίηεζε 

πξνζηαζίαο γηα ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα, γ) ηελ απαίηεζε γηα 
απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ θάζκαηνο θαη ηελ απνθπγή επηβιαβψλ παξεκβνιψλ. 

β.  Σελ απαίηεζε πξνζηαζίαο ηνπ θνηλνχ απφ ηελ έθζεζε ζε ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία 

(βαζηδφκελε ζηα πξφηππα ηερληθψλ κειεηψλ πνπ εθδίδεη ε ΔΔΑΔ θαη ζηα ζρεηηθά 
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εζληθά, επξσπατθά θαη δηεζλή πξφηππα), ζπλππνινγίδνληαο κε πνζνηηθά ζηνηρεία 

ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ ππνβάζξνπ ζηε ζθνπνχκελε πεξηνρή 

εγθαηάζηαζεο ηεο ΣΚΚ, νξίδνληαο ζαθψο ηελ πεξηνρή εληφο ηεο νπνίαο 

ελδέρεηαη λα παξαηεξεζεί ππέξβαζε ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ νξίσλ (κε θαηάιιεια 

ζρεδηάγξακκαηα) θαζψο θαη ηα αλαγθαία κέηξα πξνθχιαμεο ηνπ θνηλνχ. 

γ.  Σε ζηαηηθή επάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο, ιακβαλνκέλεο ππφςε θαη ηεο αληνρήο 

ηνπ ππνβάζξνπ ζηεξέσζεο θαη ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο γεληθφηεξεο 

πνιενδνκηθέο θαη αξρηηεθηνληθέο ξπζκίζεηο, ηδίσο ηηο ζρεηηδφκελεο κε ηελ 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπψλ θεξαηψλ. 

δ.  Σελ απνηξνπή ηεο ξχπαλζεο θαη ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 

 

Άρζρο 4 

Σετληθά ταραθηερηζηηθά ΣΚΚ 

 

1. Η παξνχζα απφθαζε εθαξκφδεηαη γηα ΣΚΚ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηα παξαθάησ ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά: 

α. Η ζπλνιηθή ελεξγφο αθηηλνβνινχκελε ηζρχο ηεο ΣΚΚ είλαη κηθξφηεξε απφ 1,5 

kW. 

β. Σν χςνο ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο είλαη κέρξη 5,5 κέηξα. 

γ. Δπηηξέπεηαη θαηαζθεπή νηθίζθνπ ζηέγαζεο κεραλεκάησλ κε κέγηζην εκβαδφλ 6 

η.κ.  θαη κέγηζην χςνο 2 κέηξσλ. 

 

2. Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε κέρξη δχν (2) ΣΚΚ ζε άξηηα νηθφπεδα ή ζε δψκα θηηξίνπ. 

 

3. ε πεξίπησζε πνπ ε ΣΚΚ ηνπνζεηείηαη επί δψκαηνο, ην βάξνο ηεο θαηαζθεπήο δελ 

ππεξβαίλεη ηα 250 θηιά θαη ε κέγηζηε πίεζε πνπ αζθείηαη επί ηεο νξνθήο δελ μεπεξλά 

ηα 150 θηιά αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν. 

 

4. ε πεξίπησζε πνπ ε ΣΚΚ πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζεί ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 50 

κέηξσλ απφ άιινπο γεηηνληθνχο ζηαζκνχο θεξαηψλ, ε ζπλνιηθή ελεξγφο ηζνηξνπηθά 

αθηηλνβνινχκελε ηζρχο ησλ νπνίσλ είλαη κεγαιχηεξε απφ 164W eirp, απαηηείηαη ε 

δήισζε ΣΚΚ ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο λα ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθή γλσκάηεπζε 

ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (ΔΔΑΔ) επί ζρεηηθήο κειέηεο 

ξαδηνεθπνκπψλ. 

 

5. Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε νπνηνπδήπνηε άιινπ εμνπιηζκνχ επί ηνπ ηζηνχ ΣΚΚ 
εθηφο ησλ  φζσλ πξνβιέπνληαη ζηελ ζρεηηθή άδεηα ηχπνπ. 

 

 

Άρζρο 5 

Δηαδηθαζία Έθδοζες Άδεηας Σύποσ Καηαζθεσής Κεραίας 
 

1. Η Άδεηα Σχπνπ Καηαζθεπήο Κεξαίαο εθδίδεηαη θαηφπηλ αηηήζεσο πνπ ππνβάιιεηαη 

ζηελ ΔΔΣΣ. 
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2. Η αίηεζε γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ηχπνπ θαηαζθεπήο θεξαίαο πεξηγξάθεη πιήξσο ηνλ 
Σχπν ηεο Καηαζθεπήο Κεξαίαο θαη πεξηιακβάλεη απαξαηηήησο ηα αθφινπζα: 

α. Σελ πεξηνρή ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο θαη ην ζθνπνχκελν πεξηβάιινλ 

εγθαηάζηαζεο. 

β.   Πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή κε δπλεηηθή αλαθνξά ζε εζληθά ή δηεζλή πξφηππα ή 

ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 

(Τπ.Τ.Μ.Γ.), εθφζνλ πθίζηαληαη. 

γ.  Μειέηε γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο εγθαηάζηαζεο Καηαζθεπήο 

Κεξαίαο ζην θπζηθφ θαη αλζξψπηλν πεξηβάιινλ κε ηελ νπνία ζα δηαζθαιίδεηαη 

φηη ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ παξ. 5, 6 θαη 7, ηνπ Άξζξνπ 3 ηεο 
παξνχζαο. 

3. Η αίηεζε κε ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιιεηαη ζε έληππε ή ειεθηξνληθή 

κνξθή. Αληίγξαθα ηεο αίηεζεο κεηά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ δηαβηβάδεη ε ΔΔΣΣ ζηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο (Τπ.Π.Δ.Κ.Α) θαη ζηελ ΔΔΑΔ ελψ έλα αληίγξαθν ηεξείηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ. 

4. Οη αλσηέξσ θνξείο, θαηφπηλ εμέηαζεο ηεο αίηεζεο θαηά ιφγν αξκνδηφηεηαο, 

παξέρνπλ ζηελ ΔΔΣΣ ηε ζχκθσλε ή κε γλψκε ηνπο ζηελ νπνία δχλαληαη λα 

ελζσκαηψλνπλ πξφζζεηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο.  

5. Η ΔΔΣΣ, κεηά ηε ιήςε ηεο ζχκθσλεο γλψκεο φισλ αλεμαηξέησο ησλ αλσηέξσ 

εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, εθδίδεη ηελ Άδεηα Σχπνπ Καηαζθεπήο Κεξαίαο ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλνληαη θαη πηζαλνί πξφζζεηνη φξνη θαη πεξηνξηζκνί πνπ ζα πξέπεη λα 
ηεξνχληαη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο.  

 

Άρζρο 6 

Δηαδηθαζία Εγθαηάζηαζες ΣΚΚ 
 

1. Δπηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ΣΚΚ ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ απφ 

ηνλ θνξέα ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή Άδεηα Σχπνπ.  

2. Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία θάζε ΣΚΚ  απαηηείηαη ε θαηάζεζε Γήισζεο 

Δγθαηάζηαζεο ΣΚΚ ζηελ ΔΔΣΣ, κε θνηλνπνίεζε ζηελ αξκφδηα Πνιενδνκηθή 

Τπεξεζία, ηελ αξκφδηα Πεξηθέξεηα (ή ηελ θαηά  πεξίπησζε αξκφδηα γηα 
πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θεξαηψλ ππεξεζία) θαη ηελ ΔΔΑΔ.  

3. Η Γήισζε πνπ θαηαηίζεηαη ζηελ ΔΔΣΣ πξνθεηκέλνπ λα είλαη έγθπξε, βεβαηψλεη, κε 

επζχλε ηνπ θαηφρνπ ηεο θαηαζθεπήο,  φηη ε ελ ιφγσ Καηαζθεπή Κεξαίαο είλαη 

ηππνπνηεκέλε θαη πεξηιακβάλεη θαη ειάρηζηνλ: α) ηνλ αξηζκφ ηεο Απφθαζεο 

ρνξήγεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ξαδηνζπρλφηεηαο,  β) ηνλ αξηζκφ ηεο Απφθαζεο 

ηεο ΔΔΣΣ γηα ηελ  Άδεηα Σχπνπ Καηαζθεπήο Κεξαίαο κε ηελ νπνία ζπκκνξθψλεηαη  

ε ελ ιφγσ θαηαζθεπή, γ) ηα ζηνηρεία ηνπ θαηφρνπ ηεο ΣΚΚ θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ 

κεηξψνπ Γεληθψλ Αδεηψλ πνπ θαηέρεη, (δ) θάζε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηε ζέζε 

εγθαηάζηαζεο ΣΚΚ, ε) ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο 

(ΤΠΑ) ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηεο αεξνπινΐαο θαη, ζη) ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 

Σερληθνχ Τπεπζχλνπ ΣΚΚ, ν νπνίνο ζπλππνγξάθεη ηε Γήισζε. Γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ΣΚΚ ζε πεξηνρέο εηδηθήο πξνζηαζίαο απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ησλ 
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θαηά πεξίπησζε αξκφδησλ ππεξεζηψλ ή θαη ηεο Δπηηξνπήο Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ 
(ΔΠ.Α.Δ), ε νπνία ιακβάλεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν. 

4. Η ΔΔΣΣ παξαιακβάλεη ηε Γήισζε θαη εθφζνλ απηή είλαη πιήξεο, δεκηνπξγεί ηε 

ζρεηηθή εγγξαθή ζην Δζληθφ Μεηξψν Κεξαηψλ, δίλεη κνλαδηθφ αξηζκφ εγγξαθήο θαη 

εθδίδεη βεβαίσζε γηα ηελ νξζή ππνβνιή ηεο Γήισζεο Δγθαηάζηαζεο ηεο ΣΚΚ, 

εθφζνλ δελ έρεη ιεθζεί ηεθκεξησκέλε αξλεηηθή γλψκε απφ ηηο ζπλαξκφδηεο 

ππεξεζίεο ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εληφο ηξηκήλνπ απφ ηελ θαηάζεζε ηεο 

δήισζεο. 

5. Αλ ε Γήισζε δελ είλαη πιήξεο, ε ΔΔΣΣ δελ ρνξεγεί αξηζκφ εγγξαθήο θαη βεβαίσζε 

κέρξη λα ζπκπιεξσζεί πιήξσο εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο. 

Μεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο, ε ΔΔΣΣ απνξξίπηεη ηε 
Γήισζε. 

6. Μεηά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ παξαπάλσ απαηηήζεσλ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ηεο 

Καηαζθεπήο Κεξαίαο. 

7. Η ζχλδεζε ησλ ΣΚΚ κε ηα δίθηπα ησλ θνηλσθειψλ νξγαληζκψλ επηηξέπεηαη κε ηελ 
πξνζθφκηζε ηεο βεβαίσζεο ηεο παξ. 4. 

 

 

Άρζρο 7 

Σετληθός Φάθειος – ήµαλζε 

 

1. Γηα θάζε ΣΚΚ, ν θάηνρφο ηεο έρεη ηελ επζχλε λα ηεξεί ζρεηηθφ ηερληθφ θάθειν ζηνλ 

νπνίν πεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο άδεηεο, εγθξίζεηο, δηθαηνινγεηηθά,  

βεβαηψζεηο θαη κειέηεο. Με επζχλε ηνπ θαηφρνπ ηεο θεξαίαο ν ηερληθφο θάθεινο 
πξνζθνκίδεηαη, εθφζνλ δεηεζεί, γηα έιεγρν απφ θάζε αξκφδηα ππεξεζία. 

2. Δπηπιένλ, ν θάηνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πηζηνπνηεί φηη ε ΣΚΚ πιεξνί ηηο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηα φξηα πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή Άδεηα Σχπνπ θαη λα εθδίδεη  
ηερληθή έθζεζε, ε νπνία ηεξείηαη ζηνλ θάθειν ηεο θαηαζθεπήο. 

3. ε θάζε εγθαηάζηαζε ΣΚΚ ζα ππάξρεη επαλάγλσζηε, αλεμίηειε πηλαθίδα ε νπνία 

επθξηλψο αλαθέξεη ηνλ θάηνρν ηεο Καηαζθεπήο Κεξαίαο, ηνλ αξηζκφ ηεο Άδεηαο 

Σχπνπ Καηαζθεπήο Κεξαίαο θαη  ηνλ αξηζκφ βεβαίσζεο ηεο δήισζεο εγθαηάζηαζεο 

ΣΚΚ. 

 

 

Άρζρο 8 

Αλάθιεζε άδεηας ΣΚΚ 

 

1. Η Άδεηα Σχπνπ αλαθαιείηαη έπεηηα απφ εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ, 

ηδίσο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

α. Όηαλ ηεθκεξησκέλα δηαπηζησζεί ζθάικα ζηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή ηνπ ηχπνπ 

ηεο θαηαζθεπήο ην νπνίν νδεγεί ζε κε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξνχζαο απφθαζεο. 

β. Όηαλ αλαθιεζεί ε ρνξεγεζείζα ζχκθσλε γλψκε άιιεο ππεξεζίαο πνπ απνηειεί  

απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ γηα ηε ρνξήγεζε Άδεηαο Σχπνπ θ 
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Καηαζθεπήο Κεξαίαο απφ ηελ ΔΔΣΣ.  
γ. Καηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ θαηφρνπ ηεο Άδεηαο Σχπνπ. 

2. ε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο Άδεηαο Σχπνπ Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηεο ΔΔΣΣ, ν 

θάηνρνο ΣΚΚ ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε παχζε ιεηηνπξγίαο θαη ζηελ απνκάθξπλζε 

εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο φισλ ησλ ΣΚΚ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ ελ 

ιφγσ Άδεηα. 

 

 

Άρζρο 9 

Παύζε ηζτύος Δήιφζες Εγθαηάζηαζες ΣΚΚ 

 

1. Η ηζρχο ηεο Γήισζεο Δγθαηάζηαζεο ΣΚΚ παχεη θαη δελ παξάγεη νπνηνδήπνηε 

έλλνκν απνηέιεζκα έπεηηα απφ εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ, ηδίσο ζηηο 

αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

α. Όηαλ αλαθιεζεί ε Άδεηα Σχπνπ ζηελ νπνία εκπίπηεη ε ζπγθεθξηκέλε ΣΚΚ. 

β. Όηαλ αλαθιεζεί ή αλαζηαιεί ην δηθαίσκα ρξήζεο ξαδηνζπρλφηεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ελ ιφγσ ΣΚΚ, ή έρεη παξέιζεη ν ρξφλνο γηα ηνλ νπνίν έγηλε 

Απνλνµή ή Υνξήγεζε ∆ηθαησµάησλ Υξήζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ξαδηνζπρλφηεηαο (ιήμε Γηθαηψκαηνο  Υξήζεο). 

γ. Όηαλ αλαθιεζεί ε έγθξηζε άιιεο αξκφδηαο ππεξεζίαο. 

δ. Καηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθνχ αηηήκαηνο απφ ηνλ θάηνρν ηεο ΣΚΚ. 

ε. Όηαλ ηεθκεξησκέλα δηαπηζησζεί απφ αξκφδην θνξέα φηη δελ πιεξνχληαη είηε 

γεληθφηεξνη φξνη ηεο λνκνζεζίαο είηε νη φξνη θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο Άδεηαο 

Σχπνπ.  

ζη. Αλ δηαπηζησζεί απφ αξκφδην θνξέα φηη κηα ΣΚΚ δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ 

Άδεηα Σχπνπ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ αληίζηνηρε Γήισζε πνπ είρε θαηαηεζεί 

ζηελ ΔΔΣΣ. 

2. ε πεξίπησζε παχζεο ηζρχνο ηεο Γήισζεο Δγθαηάζηαζεο ΣΚΚ, ν θάηνρνο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ΣΚΚ ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε παχζε ιεηηνπξγίαο θαη ηελ 

απνκάθξπλζε απηψλ. 

 

 

Άρζρο 10 

Έιεγτοη - Κσρώζεης  

 

1. Η ΔΔΑΔ δηα ησλ νξγάλσλ ηεο ή κέζσ εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ απηήλ ζπλεξγείσλ 

ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ νξίσλ αζθαινχο έθζεζεο απφ ηηο ΣΚΚ, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 31, ηνπ λ. 3431/2006.  

2. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ γεληθψλ ή εηδηθψλ δηαηάμεσλ ηεο πνιενδνκηθήο 

λνκνζεζίαο θαη ησλ νξηδνκέλσλ πνιενδνκηθψλ κεγεζψλ γηα ηηο ΣΚΚ ηεο παξνχζαο 

απφθαζεο, επηιακβάλνληαη νη αξκφδηεο πνιενδνκηθέο ππεξεζίεο. 

3. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο λνκνζεζίαο πεξί ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη 

εηδηθφηεξσλ ξαδηνειεθηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ΣΚΚ, επηιακβάλεηαη ε ΔΔΣΣ. 

4. ηελ πεξίπησζε παξάβαζεο δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο επηβάιινληαη εθηφο 

ησλ άιισλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη νη 
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θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 3431/2006, φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη.  

 

 

Άρζρο 11 

Καλοληζκός ΕΕΣΣ - Ιζτύς 

 

1. Με θαλνληζκφ πνπ εθδίδεη ε ΔΔΣΣ δχλαληαη λα πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθφηεξα νη 

επηκέξνπο δηαδηθαζίεο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη θάζε ζρεηηθή 

ιεπηνκέξεηα αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

2. Η ηζρχο ηεο παξνχζαο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο ζηελ εθεκεξίδα ηεο 

Κπβέξλεζεο. 

3. Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο.  

 

 


