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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Π/112/237
  Τροποποίηση της αριθμ. Π/112/345 (Β΄ 3271/06.12.2012) 

κοινής  υπουργικής απόφασης, «Καθορισμός θεμά−
των που σχετίζονται με την επιβολή και είσπραξη 
από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας του 
ετήσιου τέλους εγκατάστασης και λειτουργίας κάθε 
κατασκευής κεραίας ως προς την τήρηση των ορί−
ων ακτινοβολίας» .

 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 2801/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας 

του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 46) και ιδίως το στοιχείο Α΄ της παρ. 2 
του άρθρου 1.

2. Το Ν. 4053/2012, άρθρο 31 παρ. 2 (Α΄ 44) «Ρύθμι−
ση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 126 του Ν. 4249/2014 (Α΄ 73).

3. Το Ν. 4070/2012 (Α΄ 82), ιδίως το άρθρο 30 παρ. 5 
αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 παρ. 8 
του Ν. 4313/2014 (Α΄ 261) «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφο−
ρών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες 
διατάξεις».

4. Το Π.δ. 24/2015 (Α΄ 20) «Σύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων».

5. Το Π.δ. 25/2015 (Α΄ 21) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

6. Το Π.δ. 27/2015 (Α΄ 31) «Διορισμός Αναπληρωτών 
Υπουργών».

7. Την αριθμ. Y59 απόφαση (Β΄ 256/20.02.2015) «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονο−
μικών, Δημήτριο Μάρδα», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει (ΦΕΚ 1148/Β΄/2015).

8. Την αριθμ. Y148 απόφαση (Β΄ 483/30.03.2015) «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πο−
λιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο 
Φωτάκη».

9. Το έγγραφο της ΕΕΤΤ με Α.Π.: 4109/30.01.2015 με 
θέμα: «Τέλη Εγκατάστασης και Λειτουργίας Κατασκευ−
ών Κεραιών».

10. Την γνώμη της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής 
Ενέργειας, όπως διατυπώθηκε στην από 06.02.2015 Από−
φαση της 228ης Συνεδρίασης του ΔΣ αυτής.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η αριθμ. Π/112/345 (Β΄ 3271/06.12.2012) κοινή υπουργική 
απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, «Καθορι−
σμός θεμάτων που σχετίζονται με την επιβολή και εί−
σπραξη από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 
του ετήσιου τέλους εγκατάστασης και λειτουργίας κάθε 
κατασκευής κεραίας ως προς την τήρηση των ορίων 
ακτινοβολίας», τροποποιείται ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις

1)  Άρθρο 1: Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής
Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η παρούσα απόφαση καθορίζει τη διαδικασία είσπρα−

ξης από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 
(εφεξής ΕΕΑΕ) του ετησίου τέλους ύψους 220 Ευρώ 
για την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε κατασκευής 
κεραίας ως προς την τήρηση των ορίων ακτινοβολίας. 
Στην παρούσα απόφαση εμπίπτουν οι κατασκευές κε−
ραιών για τις οποίες απαιτείται άδεια σύμφωνα με το 
στοιχεία Α΄ της παρ. 2, του άρθρου 1, του ν. 2801/2000 
(Α΄ 46).».

2) Άρθρο 4: Καθορισμός και καταβολή τελών
Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Βάσει του καταλόγου της παρ. 1 υπολογίζεται το 

ύψος του ετησίου τέλους που θα καταβάλλει κάθε κά−
τοχος κατασκευής σύμφωνα με τον τύπο:

Ετήσιο Τέλος =  αριθμός κεραιών x 220€.».
3) Άρθρο 5: Κυρώσεις
α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εάν ο κάτοχος αδειοδοτημένης κατασκευής κεραί−

ας δεν καταβάλλει εντός της οριζόμενης προθεσμίας 
στην ΕΕΑΕ το ετήσιο τέλος ύψους 220 ευρώ για την 
εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας 
του, η ΕΕΑΕ ενημερώνει την ΕΕΤΤ προκειμένου να επι−
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βάλει σε αυτόν τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέ−
πονται στο άρθρο 77 του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82).».

β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η επιβολή κατά την παράγραφο 1 του παρόντος 

άρθρου προστίμου, το οποίο εισπράττεται στο όνομα 
και για λογαριασμό της ΕΕΤΤ, δεν καταργεί την υπο−
χρέωση καταβολής του τέλους ύψους 220 ευρώ ανά 
κεραία που πρέπει να αποδίδεται στην ΕΕΑΕ.».

Άρθρο 2

Μεταβατική Διάταξη
Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας 

απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η ΕΕΑΕ 
αποστέλλει σε κάθε κάτοχο αδειοδοτημένων κεραιών 
σχετικό τιμολόγιο – λογαριασμό οφειλής τελών, ποσού 
είκοσι (20) ευρώ, για όλες ανεξαιρέτως τις κατασκευές 
κεραιών έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2014, όπως απεστά−

λησαν από την ΕΕΤΤ, το οποίο συνιστά συμπληρωματικό 
στο ήδη αποσταλέν ετήσιο τέλος εγκατάστασης και 
λειτουργίας κάθε κατασκευής κεραίας, ως προς την 
τήρηση των ορίων ακτινοβολίας για το έτος 2014.

Άρθρο 3

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αγία Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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