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Άρθρο 1 
Πεδίο εφαρμογήσ και γενικζσ διατάξεισ 

 
1. Θ παροφςα απόφαςθ εφαρμόηεται ςε εγκαταςτάςεισ μικρϊν ςτακμϊν και καταςκευϊν 

κεραιϊν χαμθλισ θλεκτρομαγνθτικισ και περιβαλλοντικισ όχλθςθσ που αναφζρονται 
αναλυτικά ςτo Άρκρο 3. 

2. Για τισ παραπάνω εγκαταςτάςεισ δεν απαιτοφνται άδεια εγκατάςταςθσ ςτακμοφ και  
καταςκευισ κεραίασ, περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ και πολεοδομικι ζγκριςθ ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του άρκρου 31 του ν.3431/2006. Οι διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ 
δεν κίγουν διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ για προςτατευόμενεσ περιοχζσ, 
παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, ιςτορικοφσ τόπουσ και ακίνθτα 
μνθμεία. 

 

Άρθρο 2 
Οριςµοί 

 

Για τουσ ςκοποφσ εφαρμογισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ νοοφνται:  

1. Εγκαταςτάςεισ ςταθμϊν και καταςκευϊν κεραιϊν χαμηλήσ ηλεκτρομαγνητικήσ και 
περιβαλλοντικήσ όχληςησ ή Εγκαταςτάςεισ Μικρϊν ταθμϊν και Καταςκευϊν 
Κεραιϊν (ΕΜΚΚ)»: Στακμοί αςφρματθσ επικοινωνίασ με τισ αντίςτοιχεσ καταςκευζσ 
κεραιϊν και τα απαραίτθτα για τθν λειτουργία τουσ παρελκόμενα, μικροφ βάρουσ, 
μικρϊν διαςτάςεων και χαμθλϊν εκπομπϊν θλεκτρομαγνθτικισ ενζργειασ.  

2. «Μικροκυψζλη» : Γεωγραφικι περιοχι με μζγιςτθ οριηόντια διάςταςθ από τθν κεραία 
προσ τθν περίμετρο, τα 500 m. 

3. «Ορθή τεχνική πρακτική»: Θ πρακτικι που εφαρμόηεται ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ 
τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ για να διαςφαλιςτεί ότι οι ΕΜΚΚ ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ 
τθσ παροφςασ απόφαςθσ. 

4. «Κάτοχοσ ΕΜΚΚ» : Κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο που είναι ιδιοκτιτθσ ΕΜΚΚ ι ζχει 
τθν ευκφνθ ΕΜΚΚ. 

5. «Σεχνικόσ υπεφθυνοσ ΕΜΚΚ» : Ο τεχνικόσ που ζχει τα κατά νόμο δικαιϊματα και 
ορίηεται από τον κάτοχο ΕΜΚΚ ωσ υπεφκυνοσ για τθν εγκατάςταςθ, τθ ςυντιρθςθ  και 
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τθν τεχνικι εποπτεία λειτουργίασ τθσ ΕΜΚΚ ςφμφωνα με τθν ορκι τεχνικι πρακτικι. Ο 
τεχνικόσ υπεφκυνοσ ΕΜΚΚ μπορεί να είναι το ίδιο πρόςωπο με τον κάτοχο ΕΜΚΚ. 

6. «ταθμόσ (ή ςταθμόσ ραδιοεπικοινωνίασ)»: Ζνασ ι περιςςότεροι πομποί ι δζκτεσ ι 
ςυνδυαςμόσ πομπϊν και δεκτϊν ςυμπεριλαμβανομζνων κεραιϊν και πρόςκετων 
ςυςκευϊν ςε οριςμζνθ κζςθ, που είναι αναγκαίοι για τθ διεξαγωγι ςυγκεκριμζνθσ 
υπθρεςίασ ραδιοεπικοινωνίασ.  

7. «Πειραματικόσ ςταθμόσ» : Ο ςτακμόσ που λειτουργεί προςωρινά του ςυμβάλλει ςτθν 
πρόοδο τθσ επιςτιμθσ ι τθσ τεχνικισ των ραδιοεπικοινωνιϊν, με τθ χριςθ 
ραδιοθλεκτρικϊν κυμάτων για πειράματα, δοκιμζσ, πιλοτικι λειτουργία, εκπαίδευςθ ι 
επιδείξεισ.  

 

Άρθρο 3 

Εγκαταςτάςεισ ςταθμϊν και καταςκευϊν κεραιϊν που εξαιροφνται από την αδειοδότηςη 

Με τθν προχπόκεςθ τιρθςθσ όλων των διατάξεων τθσ παροφςασ απόφαςθσ, οι 
αναφερόμενεσ ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 1 εγκαταςτάςεισ (ΕΜΚΚ) είναι οι εξισ:  

 
Α. ταθμοί και καταςκευζσ κεραιϊν για την κάλυψη μικροκυψζλησ και αναμετάδοςη 
ςήματοσ, με εξωτερικζσ ή ενςωματωμζνεσ κεραίεσ. 
1. Τα τεχνικά τουσ χαρακτθριςτικά είναι τα εξισ: 

1.1 Το περίβλθμα εντόσ του οποίου πρζπει να τοποκετοφνται οι πομποδζκτεσ, ο 
εξοπλιςμόσ θλεκτρικισ τροφοδοςίασ και ο λοιπόσ βοθκθτικόσ εξοπλιςμόσ, πρζπει να 
ζχει εξωτερικζσ διαςτάςεισ μζχρι 650x450x300 mm και το ςυνολικό βάροσ του 
περιβλιματοσ μετά του περιεχομζνου του να μθν υπερβαίνει τα 40kg. Σε περίπτωςθ 
ανάρτθςθσ επί ιςτοφ το βάροσ του περιβλιματοσ μετά του περιεχομζνου του δεν 
πρζπει να υπερβαίνει τα 10kg.  

1.2 Οι εξωτερικζσ διαςτάςεισ κεραίασ πρζπει να είναι μζχρι 500x400x150mm ι  
διαμζτρου μζχρι 300mm ι ςε περίπτωςθ παγκατευκυντικισ κεραίασ κυλινδρικοφ 
ςχιματοσ μικουσ μικρότερου των 900mm και διαμζτρου μζχρι 50mm. Σε όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ το βάροσ τθσ κεραίασ πρζπει να είναι μζχρι 3kg.  

1.3 Οι κεραίεσ εκπομπισ/λιψθσ ςτθρίηονται ι αναρτϊνται ςε υφιςτάμενθ δομικι 
καταςκευι ι επί μονοςωλινιου ιςτοφ. Ο μονοςωλινιοσ ιςτόσ πρζπει να ζχει φψοσ 
μζχρι 4m από τθν βάςθ ςτιριξθσ του, διάμετρο μζχρι 115mm και τοποκετείται ςτο 
δϊμα ι ςτο ζδαφοσ. Οι κεραίεσ προεξζχουν μζχρι 1m από τθν υφιςτάμενθ δομικι 
καταςκευι ι τον μονοςωλινιο ιςτό.  

1.4 Θ μζγιςτθ ιςχφσ εξόδου για κάκε πομπό δεν πρζπει να υπερβαίνει τα 2W και το 
κζρδοσ τθσ κεραίασ πρζπει να είναι μζχρι 20dBi. Σε κάκε περίπτωςθ, θ ςυνολικι 
ενεργόσ ακτινοβολοφμενθ ιςχφσ (eirp) δεν πρζπει να υπερβαίνει τα 164W. 

1.5 Κατά τα λοιπά, τα τεχνικά χαρακτθριςτικά πρζπει να είναι ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο Πρότυπο ΕΛΟΤ 1422-1 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 

Β. ταθμοί και καταςκευζσ κεραιϊν,  που χρηςιμοποιοφνται για διαςφνδεςη ςταθμϊν 
ραδιοεπικοινωνιϊν ςημείο προσ ςημείο (point to point link) 
1. Σα τεχνικά τουσ χαρακτηριςτικά είναι τα εξήσ:  

1.1 Το περίβλθμα εντόσ του οποίου πρζπει να τοποκετοφνται οι πομποδζκτεσ, ο 
εξοπλιςμόσ θλεκτρικισ τροφοδοςίασ και ο λοιπόσ βοθκθτικόσ εξοπλιςμόσ, πρζπει να 
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ζχει εξωτερικζσ διαςτάςεισ μζχρι 650x450x300mm και το ςυνολικό βάροσ του 
περιβλιματοσ μετά του περιεχομζνου του να μθν υπερβαίνει τα 40kg. Σε περίπτωςθ 
ανάρτθςθσ επί ιςτοφ, το βάροσ δεν πρζπει να υπερβαίνει τα 10kg.  

1.2 Κεραίεσ εκπομπισ/λιψθσ: Εφόςον είναι παραβολικζσ ι παρόμοιου τφπου πρζπει να 
ζχουν διάμετρο όχι μεγαλφτερθ από 1,2m ι αν είναι τφπου YAGI (ι παρόμοιου 
τφπου) πρζπει να ζχουν μικοσ μικρότερο από 2m. Θ κεραία πρζπει να ςτθρίηεται ςε 
υφιςτάμενθ δομικι καταςκευι ι επάνω ςε ιςτό μεγίςτου φψουσ μζχρι 4 m  από τθν 
βάςθ ςτιριξθσ του.  Σε περίπτωςθ τοποκζτθςθσ παραβολικισ κεραίασ ςε πυλϊνα 
φωτιςμοφ ι παρόμοια υποςτθρικτικι καταςκευι, θ διάμετροσ τθσ δεν πρζπει να 
υπερβαίνει το 0,60m. Σε κάκε ιςτό επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ μζχρι δφο (2) κεραιϊν.  

1.3 Τα θλεκτρομαγνθτικά χαρακτθριςτικά των κεραιϊν πρζπει να είναι ςφμφωνα με το 
Πρότυπο ΕΝ 302 217-4-2 όπωσ ιςχφει.  

1.4 Θ μζγιςτθ ιςχφσ εξόδου πομποφ δεν πρζπει να υπερβαίνει το 1W.  

Γ. ταθμοί και καταςκευζσ κεραιϊν, που καλφπτουν ανάγκεσ παροχήσ υπηρεςιϊν 
ταθερήσ Αςφρματησ Πρόςβαςησ ςτο χϊρο του πελάτη . 
1. Τα τεχνικά τουσ χαρακτθριςτικά είναι τα εξισ: 

1.1. Το περίβλθμα εντόσ του οποίου πρζπει να τοποκετοφνται οι πομποδζκτεσ, ο 
εξοπλιςμόσ θλεκτρικισ τροφοδοςίασ και ο λοιπόσ βοθκθτικόσ εξοπλιςμόσ, πρζπει 
να ζχει εξωτερικζσ διαςτάςεισ μζχρι 600x400x400mm και το ςυνολικό βάροσ του 
περιβλιματοσ μετά του περιεχομζνου του να μθν υπερβαίνει τα 20kg.  

1.2. Κεραίεσ εκπομπισ/λιψθσ: Θ μεγαλφτερθ διάςταςθ δεν πρζπει να υπερβαίνει το 
0,6m. Θ κεραία πρζπει να ςτθρίηεται ςε υφιςτάμενθ δομικι καταςκευι ι επάνω ςε 
μονοςωλινιο ιςτό φψουσ μζχρι 4m από τθν βάςθ ςτιριξθσ του και διαμζτρου μζχρι 
115mm. 

1.3. Σε κάκε περίπτωςθ, θ ςυνολικι ενεργόσ ακτινοβολοφμενθ ιςχφσ (eirp) δεν πρζπει 
να υπερβαίνει τα 164W. 

 

Δ. ταθμοί και καταςκευζσ κεραιϊν, που καλφπτουν ανάγκεσ παροχήσ Καθολικήσ 
Τπηρεςίασ και τοποθετοφνται ςτα πλαίςια των υποχρεϊςεων του παρόχου Καθολικήσ 
Τπηρεςίασ εκτόσ εγκεκριμζνων ρυμοτομικϊν ςχεδίων. 
1. Τα τεχνικά τουσ χαρακτθριςτικά είναι τα εξισ: 

1.1. Το περίβλθμα εντόσ του οποίου πρζπει να τοποκετοφνται οι πομποδζκτεσ, ο 
εξοπλιςμόσ θλεκτρικισ τροφοδοςίασ και ο λοιπόσ βοθκθτικόσ εξοπλιςμόσ, πρζπει 
να ζχει εξωτερικζσ διαςτάςεισ μζχρι 600x400x400mm και το ςυνολικό βάροσ του 
περιβλιματοσ μετά του περιεχομζνου του να μθν υπερβαίνει τα 20kg. 

1.2. Κεραίεσ εκπομπισ/λιψθσ: Θ  μεγαλφτερθ διάςταςθ δεν πρζπει να υπερβαίνει το 
0,5m. 

1.3. Επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ επί μονοςωλινιου ιςτοφ διαμζτρου μζχρι 250mm, 
φψουσ μζχρι 6m, εγκατεςτθμζνου ςτο ζδαφοσ. Τα ενεργά ςτοιχεία πρζπει να 
τοποκετοφνται ςε φψοσ μεγαλφτερο των 4m. 

1.4. Σε κάκε περίπτωςθ, θ ςυνολικι ενεργόσ ακτινοβολοφμενθ ιςχφσ (eirp) δεν πρζπει 
να  υπερβαίνει τα 164W. 

 
Ε. ταθμοί και καταςκευζσ κεραιϊν  ςτη ξηρά που καλφπτουν αποκλειςτικά παροχή 
υπηρεςιϊν ταθερήσ ή Κινητήσ Δορυφορικήσ Τπηρεςίασ. 
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1. Θ κεραία λειτουργεί ςε μία ι περιςςότερεσ περιοχζσ ραδιοςυχνοτιτων ςτισ ηϊνεσ τθσ 
ςτακερισ ι κινθτισ δορυφορικισ υπθρεςίασ που προςδιορίηονται ςτον Εκνικό 
Κανονιςμό Κατανομισ Ηωνϊν Συχνοτιτων. 

2. Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ εγκατάςταςθσ είναι τα εξισ: 

2.1. Κεραία εκπομπισ/λιψθσ: Θ  μεγαλφτερθ διάςταςθ δεν πρζπει να υπερβαίνει το 
1m.  

2.2. Ιςχφσ εξόδου πομποφ: Μζχρι 2W ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ ECC/DEC(03) 04.  

2.3. Θ καταςκευι κεραίασ ςτθρίηεται ςε υφιςτάμενθ δομικι καταςκευι ι επάνω ςε 
μονοςωλινιο ιςτό φψουσ μζχρι 2m, διαμζτρου μζχρι 115mm και τοποκετείται ςτο 
δϊμα κτιρίων, ζτςι ϊςτε οποιοδιποτε ςθμείο τθσ να βρίςκεται ςε απόςταςθ 
μεγαλφτερθ των 3m από το όριο ιδιοκτθςίασ και τουλάχιςτον εντόσ 1m από το 
εξωτερικό περίγραμμα του κτιρίου. Ειδικότερα, θ καταςκευι κεραίασ εγκακίςταται 
ςε απόςταςθ μεγαλφτερθ από 500m από τθν περίφραξθ αεροδρομίου εκτόσ και αν 
ορίηεται διαφορετικά από ςχετικι ζγκριςθ τθσ ΥΠΑ.  

 

Σ. Πειραματικοί ταθμοί 

Για τισ ΕΜΣΚΚ με ςυνολικι ενεργό ακτινοβολοφμενθ ιςχφ (eirp) που δεν υπερβαίνει τα 
164W και χρθςιμοποιοφνται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ για πειραματικοφσ 
ςκοποφσ (πειραματικοί ςταθμοί), ζχουν εφαρμογι τα οριηόμενα ςτθν παροφςα απόφαςθ. 

 

Άρθρο 4 
Γενικοί όροι και προχποθζςεισ 

1. Στθν παροφςα απόφαςθ δεν εμπίπτει θ ζγκριςθ καταςκευισ οικίςκου ςτζγαςθσ 
μθχανθμάτων. Ο ςτακμόσ με τα παρελκόμενά του πλθν τθσ καταςκευισ κεραίασ, 
εγκακίςτανται ςε εςωτερικό χϊρο κτθρίου. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, ο ςτακμόσ με 
τα παρελκόμενά του τοποκετοφνται εντόσ περιβλιματοσ ςτο δϊμα του κτθρίου. Θ 
καταςκευι κεραίασ εγκακίςταται ςτο δϊμα του κτθρίου ι ςε ζδαφοσ ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ.  

2. Οι κεραίεσ ςτθρίηονται ςε υφιςτάμενθ δομικι καταςκευι ι επί μονοςωλινιου ιςτοφ 
διαμζτρου μζχρι 115mm που τοποκετείται ςτο δϊμα και φψουσ (από τθ βάςθ του) 
μζχρι 4m ι  3m ςτθν  περίπτωςθ που το φψοσ του κτθρίου είναι μικρότερο από 
7,5m. Στο φψοσ αυτό δεν περιλαμβάνεται ο φωτιςμόσ αςφαλείασ ι/και το 
αλεξικζραυνο. 

3. Σε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ του ιςτοφ ςτο ζδαφοσ, το κζντρο τθσ κεραίασ πρζπει να 
απζχει τουλάχιςτον 3m από το ζδαφοσ ι άλλθ επιφάνεια πρόςβαςθσ κοινοφ και 
γφρω από τον ιςτό πρζπει να υπάρχει ελεφκεροσ χϊροσ ακτίνασ τουλάχιςτον ίςθσ με 
το φψοσ του ιςτοφ.  

4. Οι κεραίεσ προεξζχουν από τθν υφιςτάμενθ δομικι καταςκευι ι τον μονοςωλινιο 
ιςτό μζχρι 2m.  Σε κάκε περίπτωςθ πρζπει να βρίςκονται 2m εςϊτερα από τθν όψθ 
κτθρίων.   

5. Αυτοςτιρικτοι ιςτοί δεν επιτρζπεται να ςτθρίηονται ςε εξωτερικοφσ τοίχουσ.  
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6. Όταν ιςτοί τοποκετοφνται ςτο δϊμα, θ απόςταςθ από το περίγραμμα του 
υποκείμενου ορόφου δεν πρζπει να είναι μικρότερθ από το φψοσ τθσ καταςκευισ 
κεραίασ.  

7. Εντόσ του χϊρου που ορίηεται από τθ γωνία θμίςειασ ιςχφοσ του κφριου λοβοφ 
ακτινοβολίασ τθσ ΕΜΚΚ απαιτείται θ τιρθςθ ελάχιςτθσ απόςταςθσ τουλάχιςτον 
2,5m από το εγγφτερο ςθμείο τθσ κεραίασ, από κάκε επίπεδο ςτο οποίο είναι 
δυνατι θ πρόςβαςθ του κοινοφ. 

8. Για τθν ελαχιςτοποίθςθ του αρικμοφ των ιςτϊν, εφόςον αυτό είναι τεχνικά δυνατό, 
οι ΕΜΚΚ μποροφν να τοποκετοφνται ςτον ίδιο ιςτό και  να ςυνδυάηονται με άλλεσ 
ΕΜΚΚ τθσ παροφςασ απόφαςθσ.  

9. Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ ΕΜΚΚ ςε εξϊςτεσ κτιρίων και ςτισ όψεισ των κτθρίων. 

10. Το χρϊμα των παραβολικϊν κεραιϊν ι παρόμοιων που ζχουν ςθμαντικι επιφάνεια, 
πρζπει να εναρμονίηεται με το άμεςο περιβάλλον τουσ. 

11. Τα όρια μεγεκϊν και ειδικϊν τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν που ορίηονται ςτο άρκρο 3 
τθσ παροφςασ απόφαςθσ, πρζπει να τθροφνται ςε όλθ τθ διάρκεια λειτουργίασ τθσ 
ΕΜΚΚ. 

12. Οι περιοριςμοί που αφοροφν το περίβλθμα πομποδεκτϊν, θλεκτρικισ τροφοδοςίασ 
και βοθκθτικοφ εξοπλιςμοφ τθσ ΕΜΚΚ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 3 τθσ παροφςασ 
απόφαςθσ, ιςχφουν όταν ο εξοπλιςμόσ αυτόσ τοποκετείται ςε εξωτερικό χϊρο του 
κτθρίου. 

13. Για τθν τοποκζτθςθ ΕΜΚΚ ςτο δϊμα, επιτρζπεται θ εγκατάςταςθ ενόσ (1) ιςτοφ 
ανά 40m2 επιφάνειασ κτθρίου. 

 
Άρθρο 5 

Κάτοχοσ ΕΜΚΚ, τεχνικόσ υπεφθυνοσ, τεχνικόσ φάκελοσ 
 

1. Για κάκε ΕΜΚΚ τθροφνται οι ιςχφουςεσ διατάξεισ περί θλεκτρικισ αςφάλειασ και 
θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ, ενϊ λαμβάνονται υπόψθ οι οδθγίεσ του 
καταςκευαςτι και οι ςχετικζσ διατάξεισ του Προτφπου ΕΛΟΤ 1422. 

2. Για κάκε  ΕΜΚΚ εξαιρουμζνων των περιπτϊςεων Γ’ και Ε’  του άρκρου 3 τθσ παροφςθσ, 
ορίηεται από τον κάτοχό τθσ, τεχνικόσ υπεφκυνοσ ο οποίοσ ζχει τθν ευκφνθ τιρθςθσ 
τεχνικοφ φακζλου ΕΜΚΚ ςτον οποίο περιλαμβάνονται: 

α) Τεχνικι περιγραφι τθσ ΕΜΚΚ ςτθν οποία περιλαμβάνονται κατ' ελάχιςτο θ 
περιγραφι του χρθςιμοποιοφμενου εξοπλιςμοφ , θλεκτρολογικό διάγραμμα τθσ 
εγκατάςταςθσ, οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και διάγραμμα ακτινοβολίασ τθσ κεραίασ 
β) Τεχνικι διλωςθ ςυμμόρφωςθσ, με τθν οποία πιςτοποιείται ότι θ ΕΜΚΚ πλθροί 
τουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ, τα τεχνικά χαρακτθριςτικά 
που ορίηονται ςτισ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι των μθχανθμάτων και 
ακολουκοφνται οι οδθγίεσ εγκατάςταςθσ των κεραιϊν και τισ εφαρμοηόμενεσ κατά 
περίπτωςθ, κακϊσ και οι  Οδθγίεσ τθσ Ε.Ε. και οι αντίςτοιχεσ Συςτάςεισ τθσ Διεκνοφσ 
Ζνωςθσ Τθλεπικοινωνιϊν. Θ Τεχνικι διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ςυντάςςεται και 
υπογράφεται από τον  τεχνικό υπεφκυνο τθσ ΕΜΣΚΚ. 
γ) Τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά για τθν θλεκτρικι αςφάλεια του εξοπλιςμοφ  
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δ) Φωτογραφίεσ ολόκλθρθσ τθσ ΕΜΣΚΚ με ςκαρίφθμα ι τοπογραφικό διάγραμμα 
και φωτογραφίεσ τθσ κζςθσ τοποκζτθςθσ τθσ ΕΜΣΚΚ. Το τοπογραφικό διάγραμμα 
κα τθρείται εφόςον αυτό απαιτείται από ειδικότερεσ διατάξεισ. 
ε) Διλωςθ πιςτότθτασ των καταςκευαςτϊν ςφμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
50385. 

3. Ο τεχνικόσ υπεφκυνοσ ζχει τθν υποχρζωςθ επικαιροποίθςθσ των ςτοιχείων που 
τθροφνται ςτον τεχνικό φάκελο και τθν ευκφνθ για τθν ορκότθτα και τθν πλθρότθτα των 
ςτοιχείων αυτϊν. 

4. Ο κάτοχοσ τθσ ΕΜΣΚΚ υποχρεοφται να παρουςιάηει τον τεχνικό φάκελο ςτισ αρμόδιεσ 
αρχζσ όποτε ηθτθκεί.  

 
Άρθρο 6 

Ηλεκτρονική δήλωςη ΕΜΚ 
 

1. Με μζριμνα και δαπάνθ τθσ ΕΕΤΤ δθμιουργείται πλθροφοριακι υποδομι θλεκτρονικισ 
δθμοςίευςθσ των εγκαταςτάςεων ΕΜΚΚ, με βάςθ τισ ςχετικζσ θλεκτρονικζσ δθλϊςεισ 
ςε κατάλλθλθ ιςτοςελίδα θλεκτρονικά αναγνϊςιμθ από το κοινό. 

2. Πριν τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία ι τθν τροποποίθςθ κεραιϊν που υπάγονται ςτθν 
παροφςα απόφαςθ απαιτείται από τον κάτοχο ι κατόπιν εντολισ του από τον τεχνικό 
υπεφκυνο, θ υποβολι θλεκτρονικισ διλωςθσ τθσ ΕΜΚΚ ςτθν ΕΕΤΤ. Ο κάτοχοσ 
υποβάλει τθν θλεκτρονικι διλωςθ τουλάχιςτον πζντε (5) θμζρεσ πριν τθν  εγκατάςταςθ 
και λειτουργία τθσ ΕΜΚΚ και λαμβάνει από τθν ΕΕΤΤ τον αρικμό εγγραφισ με τθν 
υποβολι τθσ θλεκτρονικισ διλωςθσ.  Θ θλεκτρονικι διλωςθ περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιςτον: 

2.1. Τα ςτοιχεία του κατόχου και του τεχνικοφ υπευκφνου όπου απαιτείται. 
2.2. Το γεωγραφικό ςτίγμα τθσ εγκατάςταςθσ.  
2.3. Τθν ακριβι περιγραφι τθσ κζςθσ εγκατάςταςθσ. 
2.4. Φωτογραφίεσ και/ι  ςκαρίφθμα με τθ κζςθ τοποκζτθςθσ τθσ ΕΜΣΚΚ, θ οποία κζςθ 

πρζπει να προςδιορίηεται  με τθν μεγαλφτερθ δυνατι ακρίβεια. 
2.5. Τθν κατθγορία ςτθν οποία υπάγεται ςφμφωνα με το άρκρο 3 τθσ παροφςθσ. 
2.6. Τα πλιρθ θλεκτρομαγνθτικά χαρακτθριςτικά τθσ κεραίασ, όπωσ ιςχφσ εξόδου 

πομποφ, κζρδοσ και τφποσ κεραίασ, ενεργόσ ακτινοβολοφμενθ ιςχφσ όλων των 
καναλιϊν, γωνία θμίςειασ ιςχφοσ, αηιμοφκιο, γωνία ανφψωςθσ.  

2.7. Εγκρίςεισ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ςε περίπτωςθ που θ τοποκζτθςθ των ΕΜΣΚΚ 
επθρεάηει προςτατευόμενεσ περιοχζσ ι κτίςματα. 

2.8. Το δικαίωμα χριςθσ ραδιοςυχνότθτασ βάςει του οποίου λειτουργεί ο ςτακμόσ.  
 
3. Μζχρι τθ δθμιουργία τθσ πλθροφοριακισ υποδομισ από τθν ΕΕΤΤ οι πάροχοι 

τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν δθμοςιεφουν ςε ειδικι ιςτοςελίδα του ιςτοχϊρου τουσ, 
θ οποία είναι προςβάςιμθ από το κοινό, τισ ςχετικζσ θλεκτρονικζσ δθλϊςεισ τουσ και 
ενθμερϊνουν ςχετικά τθν ΕΕΤΤ. Θ υπόψθ δθμοςίευςθ ςτισ ειδικζσ ιςτοςελίδεσ 
περιλαμβάνουν το ςφνολο των εγκαταςτάςεων κεραιϊν των παρόχων 
τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν που υπάγονται ςε προθγοφμενεσ αποφάςεισ τθσ ΕΕΤΤ. Θ 
ΕΕΤΤ διατθρεί ςτον ιςτοχϊρο τθσ κατάλογο με τουσ ςχετικοφσ ςυνδζςμουσ προσ όλεσ τισ 
ανωτζρω ιςτοςελίδεσ.  

4. Με απόφαςθ τθσ ΕΕΤΤ μποροφν να προςτίκενται επιπλζον ςτοιχεία ςτθν θλεκτρονικι 
διλωςθ πζραν των ωσ άνω αναφερομζνων και να κακορίηεται κάκε απαιτοφμενθ 
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λεπτομζρεια ςχετικά με τθν διαδικαςία υποβολισ και τιρθςθσ των θλεκτρονικϊν 
δθλϊςεων. 

5. Θ ΕΕΤΤ εκδίδει ανακοίνωςθ όταν μεταφερκοφν όλεσ οι πλθροφορίεσ των ιςτοςελίδων 
τθσ παραγράφου 3 ςτθν υποδομι τθσ παραγράφου 2, οπότε παφει θ υποχρζωςθ τθσ 
τιρθςθσ των ειδικϊν ιςτοςελίδων. 

6. Για τθ ςφνδεςθ τθσ ΕΜΚΚ με το δίκτυο θλεκτρικισ ενζργειασ, ο κάτοχοσ ΕΜΚΚ 
υποβάλλει ςτον πάροχο θλεκτρικισ ενζργειασ, τα ςτοιχεία δθμοςίευςθσ τθσ 
θλεκτρονικισ διλωςθσ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ςτο αρχείο τθσ ΕΕΤΤ. Ο 
ςχετικόσ αρικμόσ εγγραφισ δίνεται θλεκτρονικά από τθν ΕΕΤΤ εφόςον ζχει γίνει ορκι 
υποβολι τθσ θλεκτρονικισ διλωςθσ.  

7. Ο κάτοχοσ ΕΜΚΚ γνωςτοποιεί ςτον ιδιοκτιτθ του χϊρου όπου τοποκετοφνται οι 
ΕΜΚΚ τα ςτοιχεία δθμοςίευςθσ τθσ θλεκτρονικισ διλωςθσ ΕΜΚΚ. 

 
Άρθρο 7 

Παφςη λειτουργίασ ΕΜΚΚ 
 

1. Θ ΕΜΚΚ παφει να λειτουργεί ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  

α. Όταν ανακλθκεί ι αναςταλεί ι παφςει για οποιοδιποτε λόγο το δικαίωμα χριςθσ 
ραδιοςυχνότθτασ που χρθςιμοποιείται ςτθν εν λόγω ΕΜΣΚΚ. 

β. Όταν μεταβιβαςκεί το δικαίωμα χριςθσ ραδιοςυχνότθτασ που χρθςιμοποιείται 
ςτθν εν λόγω ΕΜΣΚΚ ςε άλλο πρόςωπο. 

γ. Όταν ανακλθκεί θ ζγκριςθ άλλθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ.  

δ. Όταν διαπιςτωκοφν ςοβαρζσ παραβάςεισ τθσ διλωςθσ ΕΜΣΚΚ. 

ε.  Όταν θ ΕΕΤΤ ενθμερωκεί εγγράφωσ από τθν ΕΕΑΕ ότι διαπιςτϊκθκαν υπερβάςεισ 
των ορίων θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ. 

ςτ. Όταν υποβλθκεί ςτθν ΕΕΤΤ ςχετικό αίτθμα από τον κάτοχο ΕΜΣΚΚ. 

2. Σε κάκε περίπτωςθ ο κάτοχοσ ΕΜΚΚ υποχρεοφται να δθλϊςει ςτθν ΕΕΤΤ τθν παφςθ 
λειτουργίασ τθσ ΕΜΚΚ και να μεριμνιςει για τθν απεγκατάςταςθ και τθν 
απομάκρυνςθ τθσ ΕΜΚΚ και όλων των παρελκομζνων τθσ. Προσ τοφτο, υποβάλει 
υπεφκυνθ διλωςθ απεγκατάςταςθσ ςυνοδευόμενθ από φωτογραφίεσ του χϊρου πριν 
και μετά τθν απεγκατάςταςθ. Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ πρζπει να τθροφνται από τθν 
ΕΕΤΤ για δφο (2) ζτθ. 

  

Άρθρο 8 
Ζλεγχοσ - Kυρϊςεισ 

 
1. Οι ζλεγχοι ωσ προσ τθν θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία ςτο περιβάλλον ΕΜΚΚ 

πραγματοποιοφνται από τθν ΕΕΑΕ ςτο πλαίςιο των  αρμοδιοτιτων τθσ.  

2. Σε περίπτωςθ παράβαςθσ των γενικϊν ι ειδικϊν διατάξεων τθσ πολεοδομικισ 
νομοκεςίασ και των οριηομζνων πολεοδομικϊν μεγεκϊν για τισ ΕΜΚΚ τθσ παροφςασ 
απόφαςθσ επιλαμβάνονται οι αρμόδιεσ πολεοδομικζσ υπθρεςίεσ. 

3. Σε περίπτωςθ παράβαςθσ τθσ τθλεπικοινωνιακισ νομοκεςίασ και των 
τθλεπικοινωνιακϊν χαρακτθριςτικϊν των ΕΜΚΚ, επιλαμβάνεται θ ΕΕΤΤ. 
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4. Στθν περίπτωςθ παράβαςθσ διατάξεων τθσ παροφςασ απόφαςθσ επιβάλλονται εκτόσ 
των άλλων κυρϊςεων που προβλζπονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, και οι κυρϊςεισ 
που προβλζπονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 63 του ν.3431/2006, όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει.  

Άρθρο 9 

Καταργοφμενεσ και μεταβατικζσ διατάξεισ - Ζναρξη ιςχφοσ 

1. Από τθν ιςχφ τθσ παροφςασ απόφαςθσ παφουν να ιςχφουν οι ακόλουκεσ αποφάςεισ τθσ 
ΕΕΤΤ: 

1.1.  Απόφαςθ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ.227/86 τθσ 29-8-2001 «Καηαζκεσή Κεραιών για ηις οποίες 

δεν απαιηείηαι άδεια, ζύμθωνα με ηο άρθρο 1 ηοσ Ν.2801/2000» (ΦΕΚ 1226/Β/20-09-
2001)  

1.2. Απόφαςθ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ.302/11/2003 «Κεραιοςυςτιματα Μικροκυψελϊν για τα 
οποία δεν απαιτείται Άδεια, ςφμφωνα με το άρκρο 1 του Ν.2801/2000  (ΦΕΚ 
717/Βϋ/13-05-2004). 

2. Εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν ιςχφ τθσ παροφςασ απόφαςθσ όλοι οι πάροχοι 
θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν δθμοςιεφουν το ςφνολο των κεραιοςυςτθμάτων που ζχουν 
εγκαταςτιςει ςτο πλαίςιο εφαρμογισ παλαιότερων αποφάςεων τθσ ΕΕΤΤ για εξαίρεςθ 
από αδειοδότθςθ. 

3. Θ ιςχφσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ 
Κυβερνιςεωσ. 

4. Θ παροφςα απόφαςθ να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 

http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/Electronic_Communications/Radio_Communications/Antenna_Mast_Systems/EETT227-86.pdf
http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/Electronic_Communications/Radio_Communications/Antenna_Mast_Systems/EETT227-86.pdf
http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/Electronic_Communications/Antenna_Mast_Systems/AntennaSystemLicensing/APOF313-110FEK_microcels.pdf
http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/Electronic_Communications/Antenna_Mast_Systems/AntennaSystemLicensing/APOF313-110FEK_microcels.pdf

