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Μαρούσι, 23-11-2001 
                                               ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 236/79 

 
AΠΟΦΑΣΗ 

 
Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά 

 
 
 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ 
 

 
 

Έχοντας υπόψη :  
  
α. το άρθρο 1, παράγρ. 2, εδάφιο δ΄ του Ν.2801/2000 «Ρυθµίσεις Θεµάτων 

Αρµοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες 
∆ιατάξεις» (ΦΕΚ 46/Α/2000), 

 
β. 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), 

 
γ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Απόφασης δεν προκαλείται 

δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού,  
 
 

Αποφασίζει : 
 
Εκδίδει τον Κανονισµό Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά, οι διατάξεις 
του οποίου έχουν ως ακολούθως : 

 
 

Άρθρο 1 
Πεδίο Εφαρµογής 

 
1. Ο παρών Κανονισµός διέπει όλες τις Κατασκευές Κεραιών  που εµπίπτουν 

στις διατάξεις του Ν.2801/2000. 
2. Η Άδεια Κατασκευής Κεραίας, που εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον 

παρόντα Κανονισµό, δεν υποκαθιστά άλλες άδειες ή εγκρίσεις που θα πρέπει 
να λάβει ο Κάτοχος της Άδειας  για την εγκατάσταση της αδειοδοτηµένης 
Κατασκευής Κεραίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 24α του 
Ν.2075/1992 και στο Ν.2801/2000. 

3. Η ΕΕΤΤ, µε ειδικά αιτιολογηµένη Απόφασή της, δύναται να εξαιρεί από την 
εφαρµογή του παρόντος συγκεκριµένες Κατασκευές Κεραιών. Η Aπόφαση 
της ΕΕΤΤ πρέπει να συνάδει µε τις αρχές που διέπουν το άρθρο 1 του 
Ν.2801/2000. 
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Άρθρο 2 
Ορισµοί 

 
1. Σταθµός: Ένας ή περισσότεροι ποµποί ή δέκτες ή συνδυασµός ποµπών και 

δεκτών µετά των πρόσθετων συσκευών, που είναι αναγκαίοι σε ορισµένη 
θέση για τη διεξαγωγή (διενέργεια) συγκεκριµένης υπηρεσίας 
ραδιοεπικοινωνίας ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονοµίας. 

2. Κατασκευή Κεραίας: Το σύστηµα των Κεραιών εκποµπής και λήψης 
ραδιοσηµάτων µετά των κατασκευών στήριξής τους εξαρτηµάτων και 
παρελκοµένων. Τα παθητικά κάτοπτρα ανάκλασης ραδιοσηµάτων θεωρούνται 
επίσης ως Κατασκευές Κεραίας. Στο ύψος της Κατασκευής Κεραίας 
περιλαµβάνεται και ο φωτισµός ασφαλείας ή το αλεξικέραυνο. 

3. Συνεγκατάσταση : Η από Kοινού Xρήση ακινήτου από δύο ή περισσότερους 
Φορείς για την εγκατάσταση των  Κατασκευών Κεραιών τους. 

4. Κοινή Χρήση Κατασκευής Κεραίας: Η χρήση της Κατασκευής Κεραίας για 
εξυπηρέτηση δύο ή περισσότερων Σταθµών που ανήκουν σε δύο ή 
περισσότερους Φορείς. 

Για κάθε όρο της παρούσας, ισχύουν οι ορισµοί που περιλαµβάνονται στον 
Ν.2867/2000 ή, αν δεν υπάρχει εκεί, στους ορισµούς οι οποίοι περιλαµβάνονται 
στο Ν.2801/2000  ή, αν δεν υπάρχει εκεί, στο Ν.1843/1989 ή, αν δεν υπάρχει εκεί, 
στο δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
 

Άρθρο 3 
∆ιαδικασία Αδειοδότησης Κατασκευής Κεραίας 

 
1. Πριν από κάθε νέα Κατασκευή Κεραίας, που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής 

του παρόντος, απαιτείται η έκδοση Άδειας. 
2. Η αίτηση κατατίθεται στην ΕΕΤΤ µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που 

περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι του παρόντος.  
3. Η αίτηση απορρίπτεται µε Απόφαση της ΕΕΤΤ και ο φάκελος επιστρέφεται 

στον αιτούµενο, στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
α. Όταν ο αιτών δεν διαθέτει την απαραίτητη από το νόµο άδεια, έγκριση ή 

εξουσιοδότηση για κατοχή Κατασκευής Κεραίας. 
β. Όταν στη συγκεκριµένη γεωγραφική θέση, για την οποία ζητείται η Άδεια 

Kατασκευής Kεραίας, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση Κατασκευής 
Κεραίας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

γ. Όταν η αίτηση δεν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι ή παρουσιάζονται ελλείψεις ή σφάλµατα στα 
προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά, ιδιαίτερα, σε περίπτωση που υπάρχει 
οποιαδήποτε ασυµφωνία ανάµεσα στα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά του 
φακέλου που αφορούν τη συγκεκριµένη Κατασκευή Κεραίας, όπως 
ενδεικτικά : 
i. οι συντεταγµένες θέσεις,  
ii. η κωδικοποιηµένη ονοµασία θέσης,  
iii. ο κωδικοποιηµένος αριθµός θέσης,  
iv. η διεύθυνση θέσης.  

δ. Σε περίπτωση κακόπιστης κατάθεσης, ιδιαίτερα, όταν η κατάθεση της 
αίτησης γίνεται µετά από την εγκατάσταση της Kατασκευής Kεραίας ή/ 
και τη θέση της σε λειτουργία. 
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4.  Eφόσον δεν συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, η αίτηση γίνεται δεκτή. 

 
  

Άρθρο 4 
Συνεγκατάσταση  

 
1. Στην περίπτωση Συνεγκατάστασης, κάθε ενδιαφερόµενος να εγκαταστήσει 

Kατασκευή Kεραίας στο ίδιο ακίνητο µε άλλο κάτοχο Kατασκευής Kεραίας, 
υποβάλλει χωριστή αίτηση µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα 
µε το Παράρτηµα Ι. Στη µελέτη που υποβάλλεται στην ΕΕΑΕ, συνυπολογί-
ζεται η επίδραση των κεραιοσυστηµάτων όλων των Kατασκευών της 
Συνεγκατάστασης. Η ΕΕΤΤ εκδίδει χωριστές Άδειες για κάθε Κατασκευή 
Kεραίας. 

2. Η ΕΕΤΤ δύναται να παρεµβαίνει, µε Απόφασή της, σε κάθε περίπτωση που 
αυτό ζητηθεί από κάποιο από τα ενδιαφερόµενα µέρη, σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα, όταν παραβιάζονται διατάξεις που αφορούν 
υποχρεώσεις τηλεπικοινωνιακής επιχείρησης, η οποία έχει σηµαντική θέση 
στην αγορά ή το άρθρο 2 του Ν.703/1977. 

3. Οι συµφωνίες µεταξύ των µερών τελούν υπό τους περιορισµούς του 
Ν.703/1977.  

 
 

Άρθρο 5 
Από Κοινού Χρήση Κατασκευής Κεραίας 

 
1. Μία Κατασκευή Κεραίας µπορεί να εξυπηρετεί έναν ή περισσότερους 

Σταθµούς.  
2. Στην περίπτωση νέας Κατασκευής Κεραίας, που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί 

από κοινού από δύο ή περισσότερους φορείς,  υποβάλλεται αίτηση από το 
φορέα ο οποίος πρόκειται να είναι ο κάτοχος της Κατασκευής. 

3. Στην περίπτωση υφιστάµενης Kατασκευής Kεραίας, απαιτείται τροποποίηση 
της Άδειας Kατασκευής Kεραίας για την οποία µεριµνά ο κάτοχος της 
Kατασκευής Kεραίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7. 

4. Σε κάθε περίπτωση, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά αφορούν το σύνολο των 
Κεραιών εκποµπής και λήψης  που χρησιµοποιούν όλοι οι φορείς που 
προβαίνουν σε από κοινού χρήση της Kατασκευής Kεραίας, ενώ η αίτηση 
συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του κάθε φορέα που φιλοξενείται στην 
Κατασκευή Κεραίας ότι τα στοιχεία της αίτησης που τον αφορούν είναι ορθά. 

5. Η ΕΕΤΤ δύναται να παρεµβαίνει µε Απόφασή της, σε κάθε περίπτωση που 
αυτό ζητηθεί από κάποιο από τα ενδιαφερόµενα µέρη σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα, όταν παραβιάζονται διατάξεις που αφορούν 
υποχρεώσεις τηλεπικοινωνιακής επιχείρησης, η οποία έχει σηµαντική θέση 
στην αγορά ή το άρθρο 2 του Ν.703/1977. 

6. Οι συµφωνίες µεταξύ των µερών τελούν υπό τους περιορισµούς του  
Ν.703/1977. ∆εν επιτρέπεται η από κοινού χρήση Kατασκευής Kεραίας, 
χωρίς  την  προηγούµενη ρητή προς τούτο έγκριση της EETT, σε περίπτωση 
που : 
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α. ως αποτέλεσµα της από κοινού χρήσης Kατασκευής Kεραίας, όλοι οι 
πάροχοι συγκεκριµένης Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας θα προβαίνουν σε 
από κοινού χρήση συγκεκριµένης Kατασκευής Kεραίας, 

β. δύο τουλάχιστον πάροχοι συγκεκριµένης Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας 
προβαίνουν σε κοινή χρήση κεραίας (Αntenna). 

H αίτηση για έγκριση υποβάλλεται, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. H EETT 
δύναται µε Απόφασή της να απαγορεύει την από κοινού χρήση Kατασκευής 
Kεραίας για συγκεκριµένη Τηλεπικοινωνιακή Υπηρεσία, σε συγκεκριµένη 
γεωγραφική περιοχή ή στο σύνολο της επικράτειας, σε περίπτωση που αυτό 
µπορεί να οδηγήσει στη λειτουργία µόνο ενός τηλεπικοινωνιακού δικτύου για 
τη συγκεκριµένη Τηλεπικοινωνιακή Υπηρεσία, στη συγκεκριµένη 
γεωγραφική περιοχή. 

7. Ο κάτοχος της Άδειας Κατασκευής Κεραίας υποχρεούται να γνωστοποιεί το 
µοναδικό αριθµό εγγραφής Κατασκευής Κεραίας, σε κάθε ενδιαφερόµενο να 
προβεί σε από κοινού χρήση της εν λόγω Κατασκευής. 

 
 

Άρθρο 6 
Κατασκευή Οικίσκων για την Εγκατάσταση Σταθµών 

 
1. Η κατασκευή οικίσκου επιτρέπεται µόνο για την εγκατάσταση Σταθµών 

τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων που παρέχουν ∆ηµόσιες Τηλεπικοινωνια-
κές Υπηρεσίες. 

2. Ο αιτούµενος φορέας υποβάλλει τα απαιτούµενα πολεοδοµικά σχέδια για την 
κατασκευή οικίσκου, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι. 

3. Η ΕΕΤΤ παρέχει τη σύµφωνη γνώµη της για την κατασκευή του οικίσκου, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2801/2000. 

4. Σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτούµενος δεν προσκοµίσει όλα τα 
απαιτούµενα έγγραφα για την κατασκευή του οικίσκου, σύµφωνα µε το 
Παράρτηµα Ι ή αυτά είναι εσφαλµένα ή ελλιπή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο 
παραβιάζονται οι διατάξεις του N.2801/2000, τότε απορρίπτεται η αίτηση που 
αφορά την Κατασκευή Κεραίας. Σε περίπτωση κατά την οποία η αίτηση 
κατασκευής οικίσκου ακολουθεί τη χορήγηση Άδειας Κατασκευής Κεραίας, η 
τυχόν απόρριψη της αίτησης για κατασκευή οικίσκου για τη συγκεκριµένη 
Κατασκευή Κεραίας δεν συνεπάγεται αφ΄εαυτής και την ανάκληση της 
Άδειας Κατασκευής Κεραίας.  

 
 

Άρθρο 7 
Τροποποίηση Άδειας 

 
1. Αλλαγή της θέσης της Κατασκευής Κεραίας δεν µπορεί να γίνει µε 

τροποποίηση της Άδειας αλλά απαιτεί την έκδοση νέας Άδειας Κατασκευής 
Κεραίας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 του 
παρόντος. 

2. Πριν από τροποποίηση υφιστάµενης Κατασκευής Κεραίας, απαιτείται 
τροποποίηση της Άδειας για την οποία µεριµνά ο κάτοχος της Άδειας. 
Iδιαίτερα, τροποποίηση της Άδειας υφιστάµενης Κατασκευής Κεραίας, 
απαιτείται στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
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α. Tροποποίηση του δοµικού µέρους της υφιστάµενης Κατασκευής Κεραίας, 
συµπεριλαµβανοµένου του ύψους της Κατασκευής. 

β. Χρήση της υπάρχουσας Κατασκευής Κεραίας για διεξαγωγή 
επιπρόσθετων Υπηρεσιών Ραδιοεπικοινωνίας πλέον των προβλεποµένων 
στην Άδεια Κατασκευής Κεραίας. 

3. Για την τροποποίηση της Άδειας, ο Κάτοχος της Άδειας θα πρέπει να 
υποβάλει στην ΕΕΤΤ αίτηση, η οποία περιλαµβάνει βεβαίωση κατάθεσης 
νέας µελέτης στην ΕΕΑΕ ή γνωµάτευση επί αυτής και εφόσον ισχύει η 
περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγρ. 2 του παρόντος άρθρου, νέα 
πολεοδοµικά σχέδια της Κατασκευής, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι και τη 
σύµφωνη γνώµη της ΥΠΑ, εφόσον υπάρχει αύξηση του ύψους της 
Κατασκευής. 

4. ∆εν απαιτείται τροποποίηση της Άδειας Κατασκευής Κεραίας για τις 
περιπτώσεις προσθήκης κεραιών, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται 
αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις : 
α. τοποθετούνται σε νόµιµα υφιστάµενη Κατασκευή Κεραίας, 
β. οι συγκεκριµένες κεραίες προορίζονται για διεξαγωγή Υπηρεσιών 

Ραδιοεπικοινωνίας που προβλέπονται στην Άδεια Κατασκευής Κεραίας, 
γ. δεν προκαλείται οποιαδήποτε τροποποίηση στη δοµική κατασκευή της 

Κατασκευής Κεραίας, συµπεριλαµβανοµένου του ύψους της Κατασκευής,  
δ. υπάρχει βεβαίωση υποβολής νέας µελέτης στην ΕΕΑΕ ή γνωµάτευση της 

ΕΕΑΕ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ 
1105/Β/2000) ή σε άλλη διάταξη Νόµου ή Υπουργικής Απόφασης ή 
Πράξη της ∆ιοίκησης µε την οποία η εν λόγω ΚΥΑ τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται, 

ε. έχει γίνει Εκχώρηση των ραδιοσυχνοτήτων ή Απονοµή των 
χρησιµοποιούµενων ραδιοσυχνοτήτων για αποκλειστική χρήση ή οι 
ραδιοσυχνότητες που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν δεν χρειάζονται 
Εκχώρηση ή Απονοµή, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, 

Στις περιπτώσεις αυτές, ο κάτοχος της Κατασκευής Κεραίας υποχρεούται, 
πριν από την τοποθέτηση των κεραιών,  να καταθέσει στην ΕΕΤΤ : 
− ∆ήλωση µε τα στοιχεία της κεραίας, όπως στο Παράρτηµα ΙΙ, 
− Βεβαίωση υποβολής νέας µελέτης στην ΕΕΑΕ ή γνωµάτευση επί της 

µελέτης αυτής, 
− Αποδεικτικό νόµιµης χρήσης της ραδιοσυχνότητας. 

 
 

Άρθρο 8 
Αναστολή της Άδειας 

 
1. Η ΕΕΤΤ, µε ειδικά αιτιολογηµένη Απόφασή της, µπορεί να αναστείλει την 

Άδεια Κατασκευής Κεραίας, στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
α. Όταν, µε µετρήσεις, που θα εκπονηθούν από τους αρµόδιους φορείς, 

σύµφωνα µε το άρθρο 7 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ 1105/Β/2000), 
αποδειχθεί ότι η συγκεκριµένη Κατασκευή υπερβαίνει τα όρια εκποµπής 
που προβλέπονται στην εν λόγω ΚΥΑ. 

β. Όταν η ΕΕΤΤ ενηµερωθεί εγγράφως από την ΕΕΑΕ, ότι η υποβληθείσα 
µελέτη ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, η οποία έχει κατατεθεί στην 
τελευταία, είναι ανεπαρκής, πληµµελής ή λανθασµένη. 
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γ. Όταν έχει ανασταλεί το δικαίωµα χρήσης κάθε ραδιοσυχνότητας που 
χρησιµοποιείται στην εν λόγω Κατασκευή. 

2. Μετά τη γνωστοποίηση της Αναστολής, ο Κάτοχος της Άδειας υποχρεούται 
να διακόψει άµεσα τη λειτουργία κάθε Σταθµού της Κατασκευής Κεραίας.  

 
 

Άρθρο 9 
Ανάκληση της Άδειας 

 
1. Η Άδεια Κατασκευής Κεραίας ανακαλείται στην περίπτωση που η αίτηση για 

έγκριση τοποθέτησης των εγκαταστάσεων της Κατασκευής Κεραίας σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα στο Ν.2801/2000 και το άρθρο 24α του Ν.2075/1992 
απορριφθεί, ή ανακληθεί η ήδη χορηγηθείσα έγκριση. 

2. Μετά την εγκατάσταση της Κατασκευής Κεραίας, η Άδεια µπορεί να 
ανακληθεί, έπειτα από ειδικά αιτιολογηµένη Απόφαση της ΕΕΤΤ, στις εξής 
περιπτώσεις : 
α.  Όταν, παρά την Αναστολή της Άδειας, εξακολουθεί η εκποµπή 

ραδιοσηµάτων από την Κατασκευή.  
β.  Όταν η Κατασκευή δεν πληροί τους όρους ηλεκτροµαγνητικής 

συµβατότητας, σύµφωνα µε τις Οδηγίες  89/336/ΕΚ και 99/5/ΕΚ.  
3. Η Άδεια Κατασκευής Κεραίας ανακαλείται στην περίπτωση που από τον 

κάτοχο της Άδειας έχει αφαιρεθεί το δικαίωµα χρήσης κάθε ραδιοσυχνότητας 
που χρησιµοποιείται στην εν λόγω Κατασκευή ή έχει παρέλθει ο χρόνος για 
τον οποίο έγινε Απονοµή ή Εκχώρηση της συγκεκριµένης ραδιοσυχνότητας. 

4. Η Άδεια Κατασκευής Κεραίας ανακαλείται άµεσα, µετά από έγγραφη αίτηση 
του Κάτοχου της Κατασκευής, στην οποία αναφέρει ότι δεν επιθυµεί πλέον να 
χρησιµοποιεί την εν λόγω Κατασκευή Κεραίας. 

 
 

Άρθρο 10 
Σήµανση 

 
1. Ο αριθµός εγγραφής κεραίας περιλαµβάνεται σε κάθε Άδεια που εκδίδεται 

από την ΕΕΤΤ.  
2. Ο κύριος της Κατασκευής Κεραίας υποχρεούται να έχει ανά πάσα στιγµή 

αναρτηµένη σε εµφανές σηµείο της Κατασκευής Κεραίας σήµανση, η οποία 
ευκρινώς θα αναφέρει :   
α. Στην περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση για την έκδοση Άδειας, την 

επωνυµία του κατόχου της Κατασκευής, τον αριθµό εγγραφής 
Κατασκευής Κεραίας και τον αριθµό της θέσης, όπως αναφέρεται στην 
άδεια του κατόχου. 

β. Στην περίπτωση Kατασκευών Kεραίας για τις οποίες δεν απαιτείται η 
έκδοση Άδειας, αναγράφεται η διάταξη µε την οποία εξαιρούνται της 
υποχρέωσης Άδειας και η επωνυµία του κατόχου της Κατασκευής 
Κεραίας.  

 
 

Άρθρο 11 
∆ιοικητικές Kυρώσεις 
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Στην περίπτωση παράβασης διατάξεων του παρόντος, εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του Ν.2801/2000 και, στην έκταση που η παράβαση συνιστά 
ταυτόχρονα και παράβαση του N.2867/2000, εφαρµόζονται και οι διοικητικές 
κυρώσεις που προβλέπονται στο N.2867/2000. 

 
 

Άρθρο 12 
Τελικές και µεταβατικές ∆ιατάξεις 

 
Οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
Kανονισµού, θα πρέπει να συµπληρωθούν µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος, µέσα σε διάστηµα 30 ηµερών 
από τη δηµοσίευση του παρόντος Kανονισµού. Tο άρθρο 3, παράγρ. 3, εδάφιο 
δ΄ δεν εφαρµόζεται σε αυτή την περίπτωση. 

 
 

Άρθρο 13 
Έναρξη ισχύος 

 
Η ισχύς του παρόντος Κανονισµού άρχεται από τη δηµοσίευσή του στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

 
H αίτηση για Άδεια Κατασκευής Κεραίας που υποβάλλεται στην ΕΕΤΤ πρέπει να 
περιλαµβάνει : 
 
1. Πλήρη στοιχεία του αιτούντος (Επωνυµία, ∆ιακριτικός Τίτλος, Νοµική Μορφή, 

∆ιεύθυνση Έδρας του αιτούντος, ΑΦΜ, ΑΡΜΑΕ, Τεχνικός Υπεύθυνος, 
Τηλέφωνο και Fax για επικοινωνία) και νοµιµοποιητικά έγγραφα για τον 
υπογράφοντα. 

2. Περιγραφή των Υπηρεσιών  Ραδιοεπικοινωνίας που θα εξυπηρετεί η Κατασκευή 
Κεραίας, σύµφωνα µε την ή τις αντίστοιχες άδειες που κατέχει ο Πάροχος.  

3. Περιγραφή της Κατασκευής Κεραίας, η οποία περιλαµβάνει :   
α. µοναδικό αριθµό θέσης και µοναδική ονοµασία θέσης σχετική µε το 

τοπωνύµιο της περιοχής, 
β. τις γεωγραφικές συντεταγµένες πλάτος και µήκος (σε σύστηµα ΕΓΣΑ 87), 
γ. το υψόµετρο του εδάφους, το ύψος της Κατασκευής Κεραίας από τη βάση 

της, το ύψος του κτιρίου (αν υπάρχει) από το έδαφος, 
δ. την ακριβή διεύθυνση της θέσης της Κατασκευής, το ∆ήµο και τη Νοµαρχία, 

εντός των οποίων θα γίνει η Κατασκευή, 
ε. εφόσον κατασκευασθεί οικίσκος (σύµφωνα µε το Ν.2801/2000), θα 

προσδιορίζεται το εµβαδόν, το ύψος και η θέση του (οικόπεδο ή δώµα) και το 
εµβαδόν του οικοπέδου, 

στ. εφόσον η Κατασκευή αποτελείται από περισσότερους του ενός πυλώνες ή 
ιστούς, θα αναφέρονται ξεχωριστά τα ύψη για κάθε ιστό ή πυλώνα. 

4. Περιγραφή των στοιχείων ακτινοβολίας της Κατασκευής Κεραίας, που 
συγκεκριµένα, είναι τα εξής : αριθµός φερουσών, ισχύς εισόδου ανά φέρουσα, 
κέρδος κύριου λοβού, EIRP, γωνία ηµίσειας ισχύος κύριας δέσµης σε µοίρες, tilt 
κεραίας συνολικό, γωνία µεγίστου κύριου λοβού ως προς το Βορρά σε µοίρες, 
διαστάσεις κεραίας, ύψος κέντρου κεραίας από βάση ιστού, συχνότητα εκποµπής 
και συχνότητα λήψης. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός πυλώνων ή ιστών, 
θα πρέπει να προσδιορίζεται ο ιστός ή ο πυλώνας στον οποίο στηρίζεται κάθε 
κεραία. 

5. ∆ιευθύνσεις των αρµοδίων Υπηρεσιών (Νοµαρχίας, Πολεοδοµίας και 
∆ασαρχείου) στις οποίες υπάγεται η συγκεκριµένη Kατασκευή Κεραίας. 

6. Αντίγραφο Πράξης Εκχώρησης ή γενικά αποδεικτικό νόµιµης χρήσης κάθε 
ραδιοσυχνότητας που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί στην εν λόγω Κατασκευή. 
Ειδικά, για την περίπτωση Παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο κοινό και 
για την περίπτωση κεραιών που εξυπηρετούν επίγειες µικροκυµατικές 
δισηµειακές ζεύξεις, η πράξη Εκχώρησης µπορεί να αντικατασταθεί από την 
αίτηση για Εκχώρηση ραδιοσυχνότητας, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης και δεν 
απορριφθεί.  

7. Πολεοδοµικά σχέδια του συνόλου της Κατασκευής Κεραίας, σε δύο αντίγραφα 
στα οποία περιλαµβάνονται υποχρεωτικά : 
α. τοπογραφικό διάγραµµα που περιέχει οδοιπορικό σκαρίφηµα και απόσπασµα 

χάρτη ΓΥΣ µε σηµειωµένη τη θέση της Κατασκευής Κεραίας, 
β. τα προβλεπόµενα από το Άρθρο 24α του Ν.2075/1992, ως αυτό ισχύει µέχρι 

την έκδοση Απόφασης του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
8. Γνωµάτευση µε τη σύµφωνη γνώµη της ΕΕΑΕ επί της µελέτης 

ηλεκτροµαγνητικών ακτινοβολιών της κεραίας ή εφόσον αυτή δεν έχει εκδοθεί, 
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βεβαίωση υποβολής της εν λόγω µελέτης στην ΕΕΑΕ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ 1105/Β/2000). 

9. Σύµφωνη γνώµη της ΥΠΑ σχετικά µε την ασφάλεια της αεροπλοΐας σε σχέση µε 
την εν λόγω Κατασκευή Κεραίας. 

10.  Στην περίπτωση Συνεγκατάστασης, απαιτείται να δηλώνεται σαφώς στην Αίτηση 
ότι πρόκειται περί Συνεγκατάστασης στο ίδιο ακίνητο και να προσδιορίζεται το 
όνοµα θέσης, ο κωδικός θέσης της Κατασκευής Κεραίας και το όνοµα του Φορέα 
µε τον οποίο θα γίνει η Συνεγκατάσταση. 

11. Σε περίπτωση Κοινής Χρήσης, η Αίτηση µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
υποβάλλεται από το Φορέα που θα είναι ο Κάτοχος της Κατασκευής και 
συνοδεύεται από Υπεύθυνη ∆ήλωση του Φορέα που φιλοξενείται στην 
Κατασκευή ότι τα στοιχεία που τον αφορούν είναι αληθή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

Η ∆ήλωση που ο Κάτοχος Κατασκευής Κεραίας οφείλει να καταθέσει στην ΕΕΤΤ, 
σύµφωνα  µε  την  παράγραφο 4 του άρθρου 7, περιλαµβάνει ανά προστιθέµενη 
κεραία : τον αριθµό εγγραφής Κατασκευής Κεραίας, τον αριθµό θέσης, αριθµό 
φερουσών, ισχύ εισόδου ανά φέρουσα, κέρδος κύριου λοβού, EIRP, γωνία ηµίσειας 
ισχύος κύριας δέσµης σε µοίρες, tilt κεραίας συνολικό, γωνία µεγίστου κύριου λοβού 
ως προς το Βορρά σε µοίρες, διαστάσεις κεραίας, ύψος κέντρου κεραίας από βάση 
ιστού, συχνότητα εκποµπής και συχνότητα λήψης.  
Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός πυλώνων ή ιστών, θα πρέπει να προσδιορίζεται 
ο ιστός ή ο πυλώνας στον οποίο στηρίζεται η κεραία. 
 
 

Ο παρών Κανονισµός να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

 
Μαρούσι, 23 Νοεµβρίου 2001 

 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΕΜΜ. Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ 

 
  


