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  Μαρούσι, 29-8-2001 
ΑΡΙΘ. ΑΠ. : 227/86 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το 

άρθρο 1 του Ν.2801/2000 
 
 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), 
 

Έχοντας υπόψη  : 
 

α. το άρθρο 3, παράγρ. 14, εδάφια κ΄ και κη΄ του Ν.2867/2000 
“Οργάνωση και Λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες 
∆ιατάξεις” (ΦΕΚ 273/Α/2000), 

  
β. το Ν.2801/2000 “Ρυθµίσεις Θεµάτων Aρµοδιότητας του 

Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες ∆ιατάξεις” 
(ΦΕΚ 46/Α/2000) καθώς και την Εισηγητική Έκθεση αυτού, 

 
γ. την Υπουργική Απόφαση αριθ. ∆3/∆/35694/6190/2000 

“Προστασία των Αεροπορικών Εγκαταστάσεων από τον κίνδυνο 
της ανάπτυξης κατασκευών - εµποδίων γύρω από αυτές καθώς 
και της Αεροπλοΐας εκ των υπερυψηλών ανά τη χώρα 
κατασκευών” (ΦΕΚ 1133/Β/2000), 

 
δ. την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 94649/8682/1993 

“Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα, σε συµµόρφωση µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 89/336/ΕΟΚ του Συµβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων”, όπως τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 
92/31/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ (ΦΕΚ 688/Β/1994), 

 
ε. την Απόφασή της ΑΠ. : 210/2/28-2-2001 “Κανονισµός Εκχώρη-

σης Μεµονωµένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτή-
των, υπό Καθεστώς Ειδικής Άδειας, για Παροχή ∆ηµόσιων 
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών” (ΦΕΚ 285/Β/2001), 

 
στ. την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 53571/3839/2000 “Μέτρα 

Προφύλαξης του Κοινού από τη Λειτουργία Κεραιών 
Εγκατεστηµένων στην Ξηρά” (ΦΕΚ 1105/B/2000), 
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ζ. την Εισήγηση αριθ. 1127/Φ.600/29-8-2001 της αρµόδιας 
Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, 

 
∆εδοµένου ότι : 
 
(1) το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 θέτει τον γενικό κανόνα της 

αδειοδότησης κατασκευών κεραιών εγκατεστηµένων στην ξηρά, 
 

(2) η αδειοδότηση σχετίζεται µε την εκχώρηση ή έγκριση των 
ραδιοσυχνοτήτων εκποµπής και λήψης, τη συµµόρφωση µε τις 
διατάξεις για την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα αλλά και µε τη 
σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά 
µε την ασφάλεια της αεροπλοΐας, 

 
(3) προβλέπεται, παράλληλα, εξαίρεση από την ανωτέρω υποχρέωση 

για κάποιες κατηγορίες κεραιών στις οποίες, όπως προκύπτει και 
από την Εισηγητική Έκθεση του Νόµου, δεν υπάρχει καµία 
σκοπιµότητα αδειοδότησης, 

 
(4) σύµφωνα µε το άρθρο 3, παράγρ. 3, εδάφιο α΄ του Κανονισµού 

Εκχωρήσεων (ανωτέρω υπό στοιχείο ε΄), εξαιρούνται από την 
υποχρέωση Εκχώρησης Ραδιοσυχνότητας, µεταξύ άλλων, “οι 
Σταθµοί Ραδιοεπικοινωνιών Κατόχου Ειδικής Άδειας, οι οποίοι 
χρησιµοποιούν ραδιοσυχνότητες που έχουν απονεµηθεί σε 
ορισµένη γεωγραφική περιοχή, για αποκλειστική χρήση”, 

 
(5) σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση αριθ. 

∆3/∆/35694/6190/2000, (ανωτέρω υπό στοιχείο γ΄), 
απαριθµούνται οι περιπτώσεις στις οποίες τεχνικές κατασκευές 
δύνανται να αποτελέσουν κίνδυνο στην ασφάλεια της 
αεροπλοΐας και ως εκ τούτου, για την εγκατάστασή τους, 
καθιερώνεται η υποχρέωση Γνωµάτευσης της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας, 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι : 
 

Άρθρο 1 
 
1. ∆εν απαιτείται Άδεια Κατασκευής Κεραίας Σταθµού Ξηράς, σύµφωνα 

µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000, για Κατασκευές Κεραίας, οι οποίες 
πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις : 

 
α. συνιστούν τερµατικό ραδιοεξοπλισµό χρήστη υπηρεσιών 

Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης και τοποθετούνται 
αποκλειστικά  για το σκοπό αυτό, 
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β. η συνολική ενεργός ακτινοβολούµενη ισχύς όλων των καναλιών 

δεν υπερβαίνει τα 100W (164W EIRP) για συχνότητες 
λειτουργίας µεγαλύτερες των 30 MHz, 

 
γ. η κατασκευή φέρει ένα µόνο ενεργό στοιχείο εκποµπής ή/και 

λήψης, 
 

δ. το υψηλότερο σηµείο της κατασκευής δεν εκτείνεται πέρα των 4 
µέτρων από τη βάση της, 

 
ε. δεν υπάγονται στις περιπτώσεις τεχνικών κατασκευών, για τις 

οποίες απαιτείται γνωµάτευση της ΥΠΑ, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην Υπουργική Απόφαση αριθ. 
∆3/∆/35694/6190/2000 “Προστασία των Αεροπορικών 
Εγκαταστάσεων από τον κίνδυνο της ανάπτυξης κατασκευών - 
εµποδίων γύρω από αυτές καθώς και της Αεροπλοΐας εκ των 
υπερυψηλών ανά τη χώρα κατασκευών” (ΦΕΚ 1133/Β/2000), 

 
στ. έχουν γνωστοποιηθεί στην ΕΕΤΤ τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 

κατασκευής κεραίας, µε τη συµπλήρωση Τυποποιηµένης 
∆ήλωσης, η οποία προσαρτάται στην Παρούσα και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

 
2.  Σε περίπτωση που δεν συντρέχει, έστω µία από τις ανωτέρω 

προϋποθέσεις, εφαρµόζεται το άρθρο 1 του Ν.2801/2000. 
 
 

Άρθρο 2 
 
Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣ  : EETT 
   Λεωφ. Κηφισίας 60 
   151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ 
 

∆ΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 
ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ 
Επωνυµία   

 
∆ιακριτικός τίτλος   

 

Νοµική Μορφή   

∆ιεύθυνση (Οδός, Αριθµός)    
 

Πόλη   Τ.Κ   

Νόµιµος Εκπρόσωπος 
 (Όνοµα, Θέση) 

 
 

Πληροφορίες :  

(Όνοµα, Τηλέφωνο, Fax) 

 

Στοιχεία καταθέτοντος τη ∆ήλωση 

(Όνοµα, Ιδιότητα) 

 
 

 
Αριθµός και ηµεροµηνία Άδειας λειτουργίας    
 
Περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας, σύµφωνα µε την Άδεια     

 
 
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 

 

α. Προσδιορισµός Θέσης 

Γεωγρ. Πλάτος °      ´      ´´ 

Γεωγρ.Μήκος 
ΕΓΣΑ’87 

°      ´      ´´ 
Υψόµετρο Εδάφους  

∆ιεύθυνση Θέσης  
(Οδός, Αριθµός, Τ.Κ., Περιοχή) 

 

∆ήµος*  
Νοµαρχία*  
 
β. Περιγραφή Ιστού 
Ύψος βάσης ιστού από το έδαφος  

Ύψος ιστού από τη βάση του  
Περιγράψτε το σηµείο στο οποίο θα 
τοποθετηθεί η κεραία. 
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 
Ισχύς εισόδου  (Watt) 
 

 

Κέρδος κύριου λοβού (dBi) 
 

 

EIRP 
 

 

Γωνία ηµίσεως ισχύος κύριας δέσµης 
(deg) 

 

Tilt κεραίας συνολικό (deg) 
 

 

Γωνία µεγίστου κύριου λοβού ως προς το 
Βορρά (ανατολικά) 

 

Τύπος κεραίας 
 

 

∆ιαστάσεις κεραίας 
(Μήκος / ∆ιάµετρος) 

 

Ύψος κέντρου κεραίας από  
βάση ιστού 

 

 
Ο κάτωθι υπογραφόµενος (Επώνυµο, Όνοµα , Ιδιότητα) δηλώνω υπεύθυνα, 
γνωρίζοντας τις συνέπειες του Νόµου, ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην 
παρούσα ∆ήλωση είναι ακριβείς και αληθείς. 
 

Ηµεροµηνία........................ 
 
Υπογραφή 
 
............................................................ 
Όνοµα  
 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
 

 
________________________ 
 
* Να συµπληρωθούν σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Ι. Καποδίστριας. 
 
 
Η παρούσα Απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Μαρούσι, 29 Αυγούστου 2001 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΕΜΜ. Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ 
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