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Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 1

Τροποποίηση του ν. 4608/2019 (A΄ 66) 

(Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα 

και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων 

και άλλες διατάξεις)

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 10 του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«ε) «Αυτοδίκαια εντασσόμενες Στρατηγικές Επενδύ-
σεις», όπως οι επενδύσεις του ν. 3389/2005 (Α΄ 232) που 
έχουν εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ και οι 
επενδύσεις του άρθρου 8 του ν. 4271/2014 (Α΄ 144) για 
τα Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος - 
Projects of Common Interest (PCI).».

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 11 
του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για τις επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας της 
περίπτωσης β΄ και της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτω-
σης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10, ο ανώτατος 
επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης που προβλέπεται 
στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Γ΄ 
του άρθρου 11 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) ορίζεται σε 
0.6.».

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του ν. 4608/2019 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, για την 
έκδοση οποιασδήποτε απαιτούμενης άδειας ή έγκρι-
σης για την εκτέλεση των έργων, την εγκατάσταση ή 
λειτουργία Στρατηγικής Επένδυσης, συμπεριλαμβανο-
μένων των χωροταξικών αδειών, ορίζεται προθεσμία 
σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών. Ειδικά για 
την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(ΑΕΠΟ) Στρατηγικής Επένδυσης, η προθεσμία της υπο-
περίπτωσης δδ) της περίπτωσης β) της παραγράφου 2 
του άρθρου 3 και η προθεσμία της περίπτωσης δ) της 

παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 μειώ-
νεται σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες. Οι προθεσμίες 
αυτές εκκινούν από την υποβολή από τον φορέα της 
επένδυσης στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύ-
σεων (ΓΔΣΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
του σχετικού φακέλου για έκαστη απαιτούμενη άδεια ή 
έγκριση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην ως 
άνω προθεσμία δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος προσκό-
μισης των ζητούμενων από τη Διοίκηση συμπληρωμα-
τικών στοιχείων.

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 13 του ν. 4608/2019 
αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προ-
θεσμίας της παραγράφου 1, η αρμοδιότητα έκδοσης 
κάθε άδειας μεταφέρεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, ο οποίος, μετά από εισήγηση της Γενικής 
Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βεβαιώ-
νει την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, και είτε 
αιτιολογημένα εκδίδει τη σχετική άδεια λαμβάνοντας 
υπόψη την αίτηση, τα στοιχεία του φακέλου και τις κεί-
μενες διατάξεις, είτε αιτιολογημένα την απορρίπτει εντός 
προθεσμίας ενός (1) μηνός.».

5. Στο άρθρο 13 του ν. 4608/2016 προστίθεται παρά-
γραφος 7 ως εξής:

«7. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παρα-
γράφου 1 ή η μη εμπρόθεσμη αποστολή από τις περιφε-
ρειακές ή άλλες υπηρεσίες προς την αρμόδια αδειοδο-
τούσα αρχή εγκρίσεων, εισηγήσεων ή γνωμοδοτήσεων 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 συνιστά επιβαρυντική 
περίσταση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 109 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) για την επιβολή 
πειθαρχικής ποινής τόσο στον αρμόδιο υπάλληλο όσο 
και στον προϊστάμενο της εκάστοτε αδειοδοτικής ή γνω-
μοδοτικής υπηρεσίας, ο οποίος ορίζεται εκ του νόμου 
ως το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο για την υλοποίηση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα νόμο.

6. Στο άρθρο 19 του ν. 4608/2019 προστίθεται παρά-
γραφος 6 ως εξής:

«6. Ως προς την υπαγωγή επενδυτικής πρότασης σε 
μια από τις κατηγορίες του άρθρου 10 και τη συνδρομή 
των προϋποθέσεων χαρακτηρισμού αυτής ως Στρατη-
γικής Επένδυσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύ-
ουν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής 
και αποκλείεται η αναδρομική ισχύς μεταγενέστερων 
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11. Στο άρθρο 152 προστίθενται νέες παράγραφοι 8 
και 9 ως εξής:

«8. Σε κάθε εποπτεύουσα αρχή συντάσσεται μητρώο 
ελεγκτών το οποίο κοινοποιείται ετησίως στο αρμόδιο 
Υπουργείο και στη Διεύθυνση του άρθρου 133, η οποία 
συντάσσει ενιαίο μητρώο ελεγκτών. Στο μητρώο εντάσ-
σεται κάθε πρόσωπο που εμπίπτει στον ορισμό του ελε-
γκτή όπως ορίζεται στο άρθρο 128. 

9. Οι ελεγκτικές αρμοδιότητες μπορούν να ασκούνται 
και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία παραχω-
ρείται η σχετική αρμοδιότητα από την εποπτεύουσα 
αρχή για την υποβοήθηση του έργου τους. Τα φυσικά 
πρόσωπα πιστοποιούνται για τον σκοπό αυτόν από δι-
απιστευμένο φορέα και τα νομικά πρόσωπα διαπιστεύ-
ονται για την άσκηση των εκάστοτε κατά παραχώρηση 
αρμοδιοτήτων. Με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου 
Υπουργού ορίζονται οι κατά παραχώρηση αρμοδιότη-
τες, ο τρόπος παραχώρησης, η διαπίστευση των προ-
σώπων που αναλαμβάνουν τις σχετικές αρμοδιότητες, 
ο τρόπος άσκησης αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

12. α) Οι κανονιστικές πράξεις που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1-9 του άρθρου 173, όσον αφορά στα 
πεδία εποπτείας: ασφάλεια και συμμόρφωση προϊόντων, 
ασφάλεια τροφίμων και προστασία του περιβάλλοντος 
του άρθρου 127, παράγραφος 4 εκδίδονται έως τις 
30.6.2020.

β) Οι κανονιστικές πράξεις που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1-9 του άρθρου 173, όσον αφορά στα 
πεδία εποπτείας: Προστασία καταναλωτή και σύννομη (ή 
προσήκουσα) παροχή υπηρεσιών, Ασφάλεια υποδομών 
και κατασκευών, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια και Υγεία 
Εργαζομένων του άρθρου 127, παράγραφος 4 εκδίδο-
νται έως τις 31.12.2021.

ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΔΕΙΟΔOΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡA

Άρθρο 20

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι εξής ορι-
σμοί: 

α) Σταθμός: ένας ή περισσότεροι πομποί ή δέκτες ή 
συνδυασμός πομπών και δεκτών με τις πρόσθετες συ-
σκευές τους, που είναι αναγκαίοι σε ορισμένη θέση για τη 
διεξαγωγή συγκεκριμένης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας 
ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας. Κάθε σταθμός 
χαρακτηρίζεται από το είδος της υπηρεσίας στην οποία 
συμμετέχει και από το αν είναι μόνιμος ή προσωρινός. 

β) Κατασκευή κεραίας: το σύστημα των κεραιών εκ-
πομπής ή και λήψης ραδιοσημάτων με τις κατασκευές 
στήριξής τους, τα εξαρτήματα και τα λοιπά παρελκόμε-
να. Τα παθητικά κάτοπτρα ανάκλασης ραδιοσημάτων 
θεωρούνται, επίσης, ως κατασκευές κεραίας. Στο ύψος 
της κατασκευής κεραίας περιλαμβάνεται και ο φωτισμός 
ασφαλείας ή και το αλεξικέραυνο.

γ) Χώρος εγκατάστασης κατασκευής κεραίας: η πε-
ριοχή επί εδάφους ή το τμήμα επί κτιρίου που ανήκει 

νόμιμα κατά κυριότητα στον κάτοχο κατασκευής κεραίας 
ή εκμισθώνεται ή παραχωρείται σε αυτόν για την εγκα-
τάσταση κατασκευής κεραίας.

δ) Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗ-
ΛΥΑ): το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης άδειας κατα-
σκευής κεραίας που διαχειρίζεται η Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

ε) Ηλεκτρονικό Σύστημα Έκδοσης Οικοδομικών Αδει-
ών (e-Άδειες): η ηλεκτρονική πλατφόρμα ελέγχου και 
έκδοσης των πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών 
του άρθρου 33 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), όπως κάθε 
φορά ισχύει. 

στ) Άδεια κατασκευής κεραίας: η διοικητική πράξη που 
εκδίδεται από την ΕΕΤΤ και αποτελεί προϋπόθεση για 
την εγκατάσταση και τη λειτουργία κατασκευής κεραίας 
στην ξηρά.

ζ) Δομικές κατασκευές κεραίας: οι κατασκευές στήρι-
ξης του συστήματος των κεραιών εκπομπής και λήψης 
ραδιοσημάτων, όπως ενδεικτικά αυτοστήρικτοι ιστοί, 
δικτυώματα, πυλώνες ή αντίστοιχες κατασκευές, οι 
οποίες φέρουν τα συστήματα των κεραιών, οι οικίσκοι 
και τα ερμάρια για τη στέγαση των μηχανημάτων των 
σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, καθώς και η περίφραξη, 
όπου απαιτείται.

η) Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης ραδιοεπικοινωνί-
ας: οι τεχνικές υποδομές που εντάσσονται στα δίκτυα 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και είναι αναγκαίες για 
τη μετάδοση σήματος, μέσω καλωδίων ή ασύρματης 
σύνδεσης, στο τηλεπικοινωνιακό κέντρο και τη σύνδεση 
ασύρματων συσκευών, για την εξυπηρέτηση των δρα-
στηριοτήτων των πολιτών εντός και εκτός των αστικών 
περιοχών. Οι εγκαταστάσεις αυτές διέπονται από νομι-
κό καθεστώς αντίστοιχο των δικτύων κοινής ωφέλειας 
(ενέργειας, ύδρευσης, αποχέτευσης κ.ο.κ.) και δεν αντι-
στοιχούν σε χρήσεις γης.

θ) Έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας: η διοικητική 
πράξη του άρθρου 23 του παρόντος, η οποία επιτρέπει 
την εγκατάσταση των δομικών κατασκευών κεραιών, τη 
διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτών, καθώς 
και την τοποθέτηση περίφραξης, όπου απαιτείται.

ι) Συνοδά έργα: κάθε άλλη εγκατάσταση που δεν προ-
σμετράται στα πολεοδομικά μεγέθη του ακινήτου, που 
εγκαθίσταται η κατασκευή κεραίας, και η οποία είναι 
απαραίτητη για την εγκατάσταση και λειτουργία της, 
όπως ενδεικτικά τοιχία αντιστήριξης, δρόμοι πρόσβασης 
και φωτοβολταϊκά συστήματα που χρησιμοποιούνται για 
τη λειτουργία του σταθμού. 

ια) Πάρκο κεραιών: ο ειδικά καθορισμένος και ελεγχό-
μενος χώρος (γήπεδο) εκτός οικιστικού ιστού, δημόσιος 
ή ιδιωτικός, όπου επιτρέπεται η υποδοχή και η εγκατά-
σταση κατασκευών κεραιών.

ιβ) Κέντρο Δορυφορικών Επικοινωνιών: μια συγκε-
κριμένη και οριοθετημένη περιοχή στην οποία βρίσκο-
νται εγκατεστημένοι ένας ή περισσότεροι δορυφορικοί 
σταθμοί εδάφους για την εκπομπή/λήψη σήματος από 
και προς τους τεχνητούς δορυφόρους, μαζί με τις υπο-
στηρικτικές υποδομές, στο πλαίσιο και με τους περιο-
ρισμούς του εκάστοτε ισχύοντος Εθνικού Κανονισμού 
Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) για τη Σταθερή 
Δορυφορική Υπηρεσία. 
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Άρθρο 21

Διαδικασία αδειοδότησης 

κατασκευών κεραιών στην ξηρά

1. Για την εγκατάσταση και τη λειτουργία κατασκευής 
κεραίας ή την τροποποίηση υφιστάμενης κατασκευής 
κεραίας στην ξηρά και με την επιφύλαξη των διατάξε-
ων των άρθρων 28, 29, 34 και 38 του παρόντος νόμου 
απαιτείται:

α) η έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του παρόντος,

β) η έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του παρόντος. Απαραίτη-
τη προϋπόθεση για την έγκριση δομικών κατασκευών 
κεραίας αποτελεί η προηγούμενη έκδοση της άδειας 
κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ,

γ) η σύνταξη πορίσματος ελέγχου από τον ελεγκτή 
δόμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του 
παρόντος, με το οποίο βεβαιώνεται ότι οι δομικές κα-
τασκευές κεραίας, υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τα στοι-
χεία της χορηγηθείσας έγκρισης δομικών κατασκευών 
κεραίας.

2. Για την ηλεκτροδότηση οποιασδήποτε κατασκευής 
κεραίας που εγκαθίσταται και λειτουργεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος απαιτείται η αυτοτελής σύνδεσή 
της με το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Με την επιφύλαξη του 
άρθρου 34 του παρόντος, οι απαιτούμενες ενέργειες για 
την αυτοτελή σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροδότησης 
των ήδη υφιστάμενων αδειοδοτημένων κατασκευών 
κεραιών ολοκληρώνονται μέσα σε έξι (6) μήνες από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Με απόφαση 
του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από έκθεση των 
αρμόδιων οργάνων, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 
ύψους από πέντε χιλιάδες (5.000,00) μέχρι είκοσι χιλιάδες 
(20.000,00) ευρώ, υπέρ της οικείας Περιφέρειας στους 
κατόχους κατασκευών κεραιών που παραβαίνουν την 
υποχρέωση της παρούσας παραγράφου. 

3. Ο κάτοχος κατασκευής κεραίας υποχρεούται να δια-
τηρεί αναρτημένη σε εμφανές σημείο πινακίδα ανεξίτη-
λης γραφής, στην οποία αναγράφονται η επωνυμία του, 
καθώς και το μοναδικό αναγνωριστικό της κατασκευής 
κεραίας που επιτρέπει την αναζήτησή της στο δημοσίως 
προσβάσιμο πληροφοριακό σύστημα, όπως αυτό καθο-
ρίζεται με απόφαση της ΕΕΤΤ. Οι κάτοχοι υφιστάμενων 
κατασκευών κεραιών υποχρεούνται να συμμορφώνο-
νται με την παρούσα διάταξη μέσα σε έξι (6) μήνες από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Με απόφαση 
του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από έκθεση των 
αρμοδίων οργάνων, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 
ύψους από πέντε χιλιάδες (5.000,00) μέχρι είκοσι χιλιάδες 
(20.000,00) ευρώ, υπέρ της οικείας Περιφέρειας στους 
κατόχους κατασκευών κεραιών που παραβαίνουν την 
υποχρέωσή τους περί σήμανσης αυτών. 

4. Η ΕΕΤΤ δημοσιοποιεί τις θέσεις των κατασκευών 
κεραιών, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
αδειοδότησης, με χρήση γεωγραφικού πληροφοριακού 
συστήματος (GIS), καθώς και το περιεχόμενο του φακέ-
λου της άδειας κατασκευής κεραίας.

5. Για κάθε αίτημα εγκατάστασης και λειτουργίας κα-
τασκευής κεραίας, τροποποίησης κατασκευής κεραίας, 

επικαιροποίησης επιμέρους δικαιολογητικών ή/και τρο-
ποποίησης διοικητικών πράξεων που αφορούν συγκε-
κριμένη κατασκευή κεραίας τηρείται, μέσω διαλειτουρ-
γικότητας με το e-Άδειες, στο ΣΗΛΥΑ φάκελος, ο οποίος 
περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν 
υποβληθεί και των διοικητικών πράξεων που έχουν εκ-
δοθεί κατά περίπτωση, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
αδειοδότησης που προβλέπεται με τον παρόντα νόμο 
και είναι προσβάσιμος από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.

6. Οι κάτοχοι κατασκευών κεραιών και οι υπογράφο-
ντες τις μελέτες και τις αιτήσεις που απαιτούνται για την 
αδειοδότησή τους ευθύνονται σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις για την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρό-
τητα των στοιχείων που υποβάλλουν στο πλαίσιο της 
διαδικασίας αδειοδότησης που καθορίζεται με τον πα-
ρόντα νόμο. 

Άρθρο 22

Άδεια κατασκευής κεραίας 

από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 

και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

1. Για την έκδοση της άδειας κατασκευής κεραίας από 
την ΕΕΤΤ, ο ενδιαφερόμενος κάτοχος κατασκευής κεραί-
ας υποβάλλει στο ΣΗΛΥΑ αίτημα που συνοδεύεται από 
τα εξής δικαιολογητικά:

α) αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
(ΥΠΑ) για την ασφάλεια της αεροπλοΐας και αντίστοιχη 
αίτηση προς το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ),

β) αίτηση για χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδι-
οσυχνοτήτων ή αποδεικτικό νόμιμης χρήσης των συ-
χνοτήτων εκπομπής και λήψης. Ως αποδεικτικό νόμιμης 
χρήσης νοούνται οι σχετικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ ή η 
υπαγωγή σε κανόνα εξαίρεσης από την εν λόγω υπο-
χρέωση,

γ) μελέτη ραδιοεκπομπών που συνοδεύεται από το-
πογραφικό και αρχιτεκτονικά σχέδια, που προβλέπονται, 
κατά περίπτωση, στο άρθρο 23 του παρόντος νόμου, για 
την έκδοση θετικής γνωμοδότησης της Ελληνικής Επι-
τροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), εφόσον απαιτείται,

δ) μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) ή κατά 
περίπτωση δήλωση υπαγωγής στις πρότυπες περιβαλ-
λοντικές δεσμεύσεις (ΠΠΔ), σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία για περιβαλλοντική αδειοδότηση και

ε) υπεύθυνη δήλωση για την ανάληψη υποχρέωσης 
υποβολής των δικαιολογητικών στοιχείων και μελετών 
που απαιτούνται για την έγκριση δομικών κατασκευών 
κεραίας σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος νόμου. 

2. Διοικητικά τέλη που προβλέπονται για την εξέταση 
των επιμέρους αιτήσεων/μελετών της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου, εισπράττονται από την ΕΕΤΤ. Με 
κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών 
καθορίζεται κάθε ειδικότερο και λεπτομερειακό θέμα 
σχετικό με τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των 
διοικητικών τελών. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω από-
φασης, ο αιτών καταβάλλει τα επιμέρους διοικητικά τέλη 
στις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με διατάξεις που 
ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης.

3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται, μέσα σε τρεις 
(3) μήνες από την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υπο-
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βολής των ανωτέρω αιτήσεων και μελετών, να ελέγχουν 
τα δικαιολογητικά και να ενημερώνουν το ΣΗΛΥΑ ανα-
φορικά με:

α) την έκδοση των διοικητικών πράξεων εγκρίσεων, 
β) τη διαπίστωση τυπικών ελλείψεων ή λαθών στις κα-

τατεθειμένες αιτήσεις/μελέτες, προκειμένου οι ανωτέρω 
ελλείψεις ή λάθη να συμπληρωθούν ή να διορθωθούν 
από τους αιτούντες μέσα σε προθεσμία που τάσσεται 
ειδικά για τον σκοπό αυτόν, 

γ) την αιτιολογημένη απόρριψη των αιτήσεων/μελε-
τών που έχουν υποβληθεί.

4. Για τις γνωμοδοτήσεις και τις εγκρίσεις που προ-
βλέπονται από την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία 
στο πλαίσιο έκδοσης Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλ-
λοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή υπαγωγής σε Πρότυπες Περι-
βαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), οι αρμόδιες υπηρεσίες 
υποχρεούνται να τηρούν τις προβλεπόμενες κατά περί-
πτωση ειδικές προθεσμίες.

5. Η άδεια κατασκευής κεραίας εκδίδεται από την ΕΕΤΤ 
μέσα σε έναν (1) μήνα από την έκδοση όλων των πα-
ραπάνω απαιτούμενων διοικητικών πράξεων έγκρισης.

6. Σε περίπτωση ανάκλησης ή ακύρωσης οποιασδή-
ποτε από τις εγκρίσεις, οι οποίες απαιτούνται για την 
έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας, η άδεια κατασκευής 
κεραίας ανακαλείται από την ΕΕΤΤ και ενημερώνεται το 
ΣΗΛΥΑ, καθώς και οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας για να 
διακόψουν άμεσα κάθε παροχή.

7. Με απόφαση της ΕΕΤΤ καθορίζονται η μορφή και το 
περιεχόμενο της αίτησης που υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ 
για την έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας ή την τρο-
ποποίηση υφιστάμενης κατασκευής κεραίας, τα στοιχεία 
και οι όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται στην άδεια, 
η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την έκδο-
σή της, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο 
ειδικότερο τεχνικό ή/και λεπτομερειακό θέμα σχετικά με 
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 

8. Η διαδικασία έκδοσης της άδειας κατασκευής κε-
ραίας δεν εξαρτάται ούτε διακόπτεται από τυχόν εκ-
κρεμείς διοικητικές διαδικασίες και κυρώσεις για τον 
σταθμό βάσης. Στην περίπτωση που η εγκατάσταση 
της κατασκευής κεραίας ή/και η θέση της σε λειτουρ-
γία πραγματοποιείται μετά την κατάθεση της αίτησης 
για άδεια κατασκευής κεραίας, η διαδικασία χορήγη-
σης της σχετικής άδειας της ΕΕΤΤ συνεχίζεται κανονικά, 
χωρίς να απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
επιβολής κυρώσεων από την ΕΕΤΤ ή/και να έχουν κα-
ταβληθεί οι επιβληθείσες διοικητικές κυρώσεις. Ειδικά, 
στην περίπτωση που η κατάθεση της αίτησης για άδεια 
κατασκευής κεραίας γίνεται μετά από την εγκατάσταση 
της κατασκευής κεραίας ή/και τη θέση της σε λειτουργία, 
ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας δύναται να υποβάλει 
νέα αίτηση για την ίδια θέση και να χορηγηθεί η σχετική 
άδεια της ΕΕΤΤ, χωρίς να απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί 
η διαδικασία επιβολής κυρώσεων από την ΕΕΤΤ ή/και να 
έχουν καταβληθεί τα επιβληθέντα πρόστιμα. 

Άρθρο 23
Έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας

1. Για την εγκατάσταση των δομικών κατασκευών 
απαιτείται η έκδοση της διοικητικής πράξης έγκρισης 
δομικών κατασκευών κεραίας.

2. Η αίτηση για την έκδοση της διοικητικής πράξης 
έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας υποβάλλε-
ται μέσω του e-Άδειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4495/2017 (Α΄ 167). Απαραίτητη προϋπόθεση για την 
υποβολή της αίτησης αποτελεί η προηγούμενη έκδοση 
άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, καθώς και 
οι προηγούμενες εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις άλλων 
υπηρεσιών που απαιτούνται για την εγκατάσταση και τη 
λειτουργία της κατασκευής κεραίας. Η αίτηση υποβάλ-
λεται με ευθύνη εξουσιοδοτημένου, από τον κάτοχο ή 
κύριο της κατασκευής κεραίας, μηχανικού και η έγκριση 
εκδίδεται αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών, μελετών και λοιπών 
στοιχείων. 

3. Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός που υποβάλλει την 
αίτηση για την έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας με 
την κατάθεση της αίτησης βεβαιώνει με ευθύνη του ότι:

α) η αίτηση για την έγκριση δομικών κατασκευών κε-
ραίας είναι πλήρης, τα δηλούμενα στοιχεία είναι ακριβή 
και αληθή και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά γνήσια 
και σε ισχύ,

β) τα στοιχεία της αίτησης αντιστοιχούν στα στοιχεία 
που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της χορήγησης άδειας 
κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ και των εγκρίσεων 
άλλων υπηρεσιών που απαιτούνται για την εγκατάσταση 
και τη λειτουργία της κατασκευής κεραίας.

4. Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία για την έγκριση 
δομικών κατασκευών κεραίας, ο μηχανικός υποβάλλει 
στο e-Άδειες του ν. 4495/2017 τα εξής δικαιολογητικά:

α) αίτηση με τα στοιχεία του κυρίου ή κατόχου της 
κατασκευής κεραίας έγκρισης,

β) τα στοιχεία του ακινήτου και τα δεδομένα γεωχω-
ρικού εντοπισμού του,

γ) υπεύθυνη δήλωση του κυρίου ή κατόχου της κα-
τασκευής κεραίας για την ανάθεση και εξουσιοδότηση 
στο μηχανικό που υποβάλλει τα στοιχεία στο πλαίσιο 
υποβολής της σχετικής αίτησης, καθώς και για την ανά-
θεση σε άλλους μηχανικούς της εκπόνησης των λοιπών 
απαιτούμενων μελετών και επιβλέψεων,

δ) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο κύριος ή κάτο-
χος της κατασκευής κεραίας έχει εμπράγματο δικαίωμα 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τη 
νομή και κατοχή του ακινήτου, όπου θα γίνει η εγκατά-
σταση της δομικής κατασκευής κεραίας, ή απόφαση της 
αρμόδιας αρχής ή άλλου δημόσιου φορέα, καθώς και 
αποδεικτικό για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης, 
εφόσον αυτός έχει επιλέξει να ακολουθήσει τη διαδικα-
σία που προβλέπεται για τα δικαιώματα διέλευσης. Σε 
περίπτωση μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης ακινήτου, 
από τα σχετικά έγγραφα του προηγουμένου εδαφίου 
πρέπει επιπλέον να προκύπτει ότι ο εκμισθωτής ή ο πα-
ραχωρών τη χρήση έχει ρητά και ανέκκλητα επιτρέψει 
τη χρήση του ακινήτου για την εγκατάσταση δομικής 
κατασκευής κεραίας, 

ε) σε περίπτωση που το εν λόγω ακίνητο ανήκει κατά 
κυριότητα σε περισσότερους συνιδιοκτήτες, δήλωση συ-
ναίνεσης των συνιδιοκτητών για την εγκατάσταση δομι-
κής κατασκευής κεραίας, εφόσον οι αντίστοιχες εργασίες 
πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους, όπως 
ενδεικτικά ακάλυπτους χώρους οικοπέδου ή γηπέδου, 
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όψεις, φέροντα οργανισμό, δώμα, στέγη, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 
του άρθρου 41 του ν. 4495/2017,

στ) δήλωση του μηχανικού ότι ο χώρος εγκατάστασης 
της κατασκευής κεραίας είναι νόμιμα υφιστάμενος, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 
23 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), ή έχει εξαιρεθεί της κατεδά-
φισης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,

ζ) τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατι-
κό σύστημα συντεταγμένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
προδιαγραφές, με προσδιορισμό του χώρου εγκατάστα-
σης της κατασκευής κεραίας,

η) τεχνική έκθεση μηχανικού,
θ) αρχιτεκτονικά σχέδια τα οποία περιλαμβάνουν:
αα) για κατασκευή κεραίας επί εδάφους: τομή, όψη 

και κάτοψη των δομικών κατασκευών κεραίας και των 
συστημάτων των κεραιών εκπομπής και λήψης ραδιο-
σημάτων, με υψόμετρα, διαστασιολόγηση και επιφάνεια 
σε κλίμακα 1:50 (ένα προς πενήντα) ή 1:100 (ένα προς 
εκατό) και διάγραμμα κάλυψης, εφόσον για τις δομικές 
αυτές κατασκευές απαιτείται ο έλεγχος των πολεοδομι-
κών μεγεθών,

ββ) για κατασκευή κεραίας επί κτηρίων: τομή, όψη και 
τις κατόψεις που αποτυπώνουν τις δομικές κατασκευές 
κεραίας και τα συστήματα των κεραιών εκπομπής και 
λήψης ραδιοσημάτων με το χώρο μηχανημάτων, με υψό-
μετρα, διαστασιολόγηση και επιφάνεια σε κλίμακα 1:50 
(ένα προς πενήντα) ή 1:100 (ένα προς εκατό),

γγ) για κατασκευής κεραίας σε περιοχή προστασίας 
του άρθρου 30 του παρόντος νόμου, σαφή αναφορά της 
αντίστοιχης τεχνικής οδηγίας, εφόσον υπάρχει,

ι) στατική μελέτη των δομικών κατασκευών κεραίας. 
Όταν η εγκατάσταση πρόκειται να γίνει σε υφιστάμενο 
κτίριο, δήλωση αντοχής του κτιρίου υπογεγραμμένη από 
δύο πολιτικούς μηχανικούς. Σε περίπτωση που διαπι-
στωθεί η ανάγκη ενίσχυσης, πρέπει να έχει εκδοθεί η 
σχετική άδεια και να έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες 
κατασκευές πριν από την εγκατάσταση της κεραίας, 

ια) τεχνική έκθεση εξουσιοδοτημένου μηχανικού με 
περιγραφή της ηλεκτρομηχανολογικής (Η/Μ) εγκατά-
στασης που εξυπηρετεί την κατασκευή κεραίας, όπου 
απαιτείται,

ιβ) φωτογραφίες του χώρου εγκατάστασης και της 
κύριας όψης του κτιρίου, στο οποίο θα εγκατασταθεί 
η κατασκευή κεραίας ή του τμήματος του οικοπέδου ή 
γηπέδου, εφόσον η κατασκευή γίνεται σε ακίνητο χωρίς 
κτίσμα,

ιγ) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ), 
όπου απαιτείται,

ιδ) εγκρίσεις λοιπών υπηρεσιών ή φορέων διαχείρι-
σης, εφόσον απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή κανο-
νισμούς,

ιε) προϋπολογισμό του έργου, υπολογισμό αμοιβών 
από το σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
(ΤΕΕ), καθώς και αποδεικτικά καταβολής φόρων, εισφο-
ρών και αμοιβών μηχανικών.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι δυ-
νατή η τροποποίηση, η προσθήκη ή η αντικατάσταση 

των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις κατά 
περίπτωση ανάγκες, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις 
απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας. Με όμοια απόφα-
ση δύναται να καθορίζονται οι ειδικότερες διαδικασίες 
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και της έγκρισης 
δομικών κατασκευών κεραίας, τα προσβάσιμα στο κοι-
νό στοιχεία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για το 
ζήτημα αυτό.

6. Οι εγκρίσεις δομικών κατασκευών κεραιών εμπί-
πτουν στον δειγματοληπτικό έλεγχο νομιμότητας των 
υποβαλλόμενων μελετών και στοιχείων της παραγράφου 
2γ του άρθρου 38 του ν. 4495/2017, καθώς και στον υπο-
χρεωτικό έλεγχο της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, 
σε περίπτωση καταγγελίας για τη νομιμότητα της εκδο-
θείσας αδείας. 

7. Οι εργασίες για την εγκατάσταση των δομικών κα-
τασκευών κεραίας πρέπει να ολοκληρώνονται μέσα σε 
δύο (2) έτη από την ημερομηνία έγκρισης δομικών κατα-
σκευών κεραίας ή της αναθεώρησής της. Η έγκριση δο-
μικών κατασκευών κεραίας μπορεί να αναθεωρείται για 
τροποποιήσεις των μελετών και των λοιπών στοιχείων.

8. Η έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας και οι ανα-
θεωρήσεις της αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
και στο e-Άδειες και στη συνέχεια κατατίθενται στις αρ-
μόδιες υπηρεσίες για την εργοταξιακή σύνδεση με τα 
δίκτυα κοινής ωφέλειας.

9. Για την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας μέσα σε 
δασικές εκτάσεις η έγκριση δομικών κατασκευών κε-
ραίας πρέπει να εκδοθεί πριν από την έγκριση επέμβα-
σης ή τη σχετική άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 998/1979 (Α΄ 289) από την αρμόδια δασική υπηρεσία, 
εφόσον, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, η έγκριση δομι-
κών κατασκευών κεραίας αποτελεί προαπαιτούμενο της 
έκδοσης έγκρισης επέμβασης. Η εκκρεμότητα της διοι-
κητικής πράξης έκδοσης έγκρισης επέμβασης από την 
αρμόδια δασική υπηρεσία αποτυπώνεται στο e-Άδειες 
και η εργοταξιακή σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας 
είναι δυνατή μετά την έκδοση της διοικητικής πράξης 
έγκρισης επέμβασης. 

10. Όταν προς εξυπηρέτηση της λειτουργίας κατα-
σκευής κεραίας γίνεται τοποθέτηση εγκαταστάσεων 
φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι είκοσι (20) 
KW, για τα συστήματα αυτά, καθώς και τα έργα, οικίσκους 
ή άλλα, που κατασκευάζονται προς υποστήριξή τους, 
δεν απαιτείται η έγκριση δομικών κατασκευών. Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις για την αδειοδότηση, την εγκατάσταση 
και τη λειτουργία των εν λόγω συστημάτων.

11. Οι εγκαταστάσεις για τα κέντρα επίγειας ψηφιακής 
ευρυεκπομπής τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σήματος 
διέπονται από νομικό καθεστώς αντίστοιχο των δικτύ-
ων κοινής ωφέλειας (ενέργειας, ύδρευσης, αποχέτευσης 
κ.ο.κ.) και δεν αντιστοιχούν σε χρήσεις γης.

Άρθρο 24

Έλεγχος εφαρμογής έγκρισης δομικών 

κατασκευών κεραιών από ελεγκτή δόμησης

1. Μετά την εγκατάσταση των δομικών κατασκευών 
κεραίας πραγματοποιείται αυτοψία από ελεγκτή δόμη-
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σης για τον έλεγχο της ορθής υλοποίησης της εκδοθεί-
σας έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας και, στη 
συνέχεια, συντάσσεται πόρισμα ελέγχου, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στα άρθρα 44 έως 46 του ν. 4495/2017, το 
οποίο υποβάλλεται στο e-Άδειες. Οι δομικές κατασκευές 
κεραιών εντάσσονται στην κατηγορία Α του άρθρου 44 
του ν. 4495/2017. Η αποζημίωση του ελεγκτή δόμησης 
ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ και μπορεί 
να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Ο έλεγχος της έγκρισης δομικών κατασκευών κε-
ραίας αφορά τη θέση, τις εξωτερικές διαστάσεις και το 
ύψος τους, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, 
την ύπαρξη πινακίδας σήμανσης, καθώς και τη θέση και 
το ύψος της περίφραξης.

3. Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός υποχρεούται να 
υποβάλει στο Ηλεκτρονικό Σύστημα e-Άδειες αίτημα 
για έλεγχο των δομικών κατασκευών κεραίας δέκα (10) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ολοκλήρωση των ερ-
γασιών. Η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) κατά τον 
ν. 4495/2017, αφού ενημερωθεί για το αίτημα, διαβιβάζει 
ηλεκτρονικά τα στοιχεία του μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) 
ώρες στη Διεύθυνση Ελέγχου Δόμησης - Περιφερειακό 
Παρατηρητήριο της οικείας Περιφέρειας, το οποίο ορίζει 
αυθημερόν ελεγκτή δόμησης, ύστερα από ηλεκτρονική 
κλήρωση από το Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης. Αν παρέλ-
θει άπρακτο το χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων 
(24) ωρών, τεκμαίρεται ότι η Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) 
αποδέχεται το αίτημα και η διαδικασία συνεχίζεται κατά 
τις διατάξεις του παρόντος. 

4. Αν κατά την αυτοψία δεν διαπιστωθούν παραβά-
σεις, το πόρισμα ελέγχου συντάσσεται μέσα σε είκοσι 
τέσσερις (24) ώρες και ενημερώνεται το e-Άδειες. Στη 
συνέχεια, εκδίδεται αυτόματα από το e-Άδειες η βεβαίω-
ση για τη σύνδεση της κατασκευής κεραίας με τα δίκτυα 
κοινής ωφέλειας. Δεν συνιστούν αυθαίρετη κατασκευή 
και δεν καταγράφονται ως πολεοδομικές παραβάσεις 
αποκλίσεις των διαστάσεων των δομικών κατασκευών 
κεραίας και της χωροθέτησης αυτών ποσοστού έως δύο 
τοις εκατό (2%), σε σχέση με τις μελέτες που συνοδεύουν 
την έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας. Επίσης, δεν 
συνιστούν αυθαίρετη κατασκευή και δεν καταγράφονται 
ως πολεοδομικές παραβάσεις αλλαγές στη χωροθέτηση 
των ερμαρίων, εφόσον καλύπτονται οι αρχικοί πολεοδο-
μικοί όροι έγκρισης. Στην περίπτωση αυτή, με ευθύνη 
του επιβλέποντα μηχανικού, ενημερώνεται το ΣΗΛΥΑ.

5. Αν κατά την αυτοψία διαπιστωθούν παραβάσεις, το 
πόρισμα ελέγχου συντάσσεται μέσα σε δύο (2) εργάσι-
μες ημέρες και ενημερώνεται σχετικά το e-Άδειες. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας 
δύναται να συμμορφωθεί με την εκδοθείσα διοικητική 
πράξη έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας μέσα σε 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ενημέρωση 
του e-Άδειες χωρίς κυρώσεις. Στη συνέχεια, υποβάλλει 
αίτημα για έλεγχο της συμμόρφωσης σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 
Εφόσον με το πόρισμα ελέγχου διαπιστωθεί η συμμόρ-
φωση, εκδίδεται βεβαίωση για τη σύνδεση της κατα-
σκευής κεραίας με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

6. Αν η τριακονθήμερη προθεσμία συμμόρφωσης του 
κατόχου στην εκδοθείσα διοικητική πράξη έγκρισης δο-
μικών κατασκευών κεραίας που ορίζεται στο δεύτερο 
εδάφιο της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου πα-
ρέλθει άπρακτη, η κατασκευή κεραίας απομακρύνεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του παρόντος 
νόμου. Μέσω του ΣΗΛΥΑ ενημερώνεται η ΕΕΤΤ για τις 
δικές της ενέργειες και μέσω του e-Άδειες η αρμόδια 
υπηρεσία για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέ-
πονται από την κείμενη περί αυθαιρέτων πολεοδομική 
νομοθεσία.

7. Κατά των πορισμάτων ελέγχου των ελεγκτών δό-
μησης είναι δυνατή η άσκηση ενδικοφανούς προσφυ-
γής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 46 του 
ν. 4495/2017. Στην περίπτωση αυτή, αναστέλλονται οι 
κυρώσεις, συμπεριλαμβανόμενης της κατεδάφισης, μέ-
χρι την έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προ-
σφυγής. 

8. Σε περίπτωση καταγγελίας που αφορά στη νομι-
μότητα ήδη εγκατεστημένων δομικών κατασκευών 
κεραίας, ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από ελεγκτή 
δόμησης, ο οποίος συντάσσει πόρισμα ελέγχου, το οποίο 
υποβάλλει στο e-Άδειες. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί 
ότι οι δομικές κατασκευές κεραίας κατασκευάστηκαν 
κατά παράβαση της χορηγηθείσας έγκρισης δομικών 
κατασκευών κεραίας, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας 
δύναται να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία τριάντα 
(30) ημερών από την ενημέρωση του e-Άδειες. Στη συ-
νέχεια, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποβάλλει αίτημα για 
έλεγχο της συμμόρφωσης. Το σχετικό πόρισμα ελέγχου 
υποβάλλεται από τον ελεγκτή δόμησης στο e-Άδειες. Αν 
η εν λόγω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η κατασκευή 
κεραίας απομακρύνεται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 25 του παρόντος νόμου. Μέσω του ΣΗΛΥΑ 
ενημερώνεται η ΕΕΤΤ για τις δικές της ενέργειες και οι 
οργανισμοί κοινής ωφέλειας για να διακόψουν άμεσα 
κάθε παροχή. Επίσης, μέσω του e-Άδειες ενημερώνεται 
η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ), η οποία ανακαλεί 
τη χορηγηθείσα έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας. 
Στις περιπτώσεις αυτές η αρμόδια ΥΔΟΜ εκδίδει πράξη 
επιβολής προστίμου σύμφωνα με το πόρισμα και προ-
βαίνει σε κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια σύμφωνα με 
τις κείμενες περί αυθαιρέτων πολεοδομικές διατάξεις.

Άρθρο 25

Απομάκρυνση δομικών κατασκευών κεραιών

1. Αν η άδεια κατασκευής κεραίας της ΕΕΤΤ ή/και η 
έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας ανακληθεί ή ακυ-
ρωθεί, ενημερώνεται αμέσως από την κατά περίπτωση 
αρμόδια αρχή το ΣΗΛΥΑ και ο κάτοχος της κατασκευής 
κεραίας υποχρεούται να προβεί σε απομάκρυνσή της 
μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την ενημέρω-
ση του ΣΗΛΥΑ. Παράλληλα, ενημερώνεται το e-Άδειες 
για την επιβολή των κυρώσεων από την αρμόδια αρχή, 
σύμφωνα με τις διατάξεις περί αυθαιρέτων της πολεο-
δομικής νομοθεσίας. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω 
προθεσμία, η απομάκρυνση της κατασκευής πραγμα-
τοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Πε-
ριφέρειας. Το κόστος απομάκρυνσης της κατασκευής 
βαρύνει τον κάτοχό της.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4701Τεύχος A’ 167/30.10.2019

2. Αν ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας υποβάλλει 
αίτημα για ανάκληση της άδειας κατασκευής της από 
την ΕΕΤΤ, υποχρεούται να προβεί σε απομάκρυνσή της 
μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή 
του σχετικού αιτήματος στο ΣΗΛΥΑ.

3. Αν οι ανωτέρω προθεσμίες για την απομάκρυνση 
κατασκευών κεραιών παρέλθουν άπρακτες, με απόφα-
ση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από έκθεση των 
αρμόδιων οργάνων, επιβάλλεται στους κατόχους των εν 
λόγω κατασκευών κεραιών διοικητικό πρόστιμο ύψους 
χιλίων (1.000) ευρώ ημερησίως, για κάθε ημέρα που δεν 
έχει ολοκληρωθεί η απομάκρυνση της κατασκευής, το 
δε πρόστιμο καταπίπτει υπέρ της οικείας Περιφέρειας.

4. Για την απομάκρυνση κατασκευής κεραίας απαιτεί-
ται η παροχή έγκρισης εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα 
με την παράγραφο 4 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017. Η 
έγκριση παρέχεται, με ευθύνη εξουσιοδοτημένου μηχα-
νικού, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης στο e-Άδειες, 
η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση μηχανικού και 
υπεύθυνη δήλωσή του για ανάληψη της ευθύνης επί-
βλεψης. Η έγκριση εκτέλεσης εργασιών αναρτάται στο 
ΣΗΛΥΑ και στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας για το e-Άδειες. Η απομάκρυνση της 
κατασκευής κεραίας πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση 
του επιβλέποντος μηχανικού, η οποία υποβάλλεται στο 
ΣΗΛΥΑ και στο e-Άδειες.

Άρθρο 26

Συνεγκατάσταση - από κοινού χρήση ευκολιών

Για τη συνεγκατάσταση και την από κοινού χρήση 
ευκολιών εφαρμόζεται το άρθρο 29 του ν. 4070/2012 
(Α΄ 82) και οι διατάξεις του ν. 4463/2017 (Α΄ 40), καθώς 
και οι κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω νόμων σχετικές 
αποφάσεις της ΕΕΤΤ.

Άρθρο 27

Εγκατάσταση κατασκευών 

κεραιών για την παροχή υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών

1. Για την εγκατάσταση σταθμών και κατασκευών κε-
ραιών των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών στο κοινό, επιτρέπεται, με την προϋπόθεση ότι 
έχει προηγηθεί η έκδοση έγκρισης δομικών κατασκευών 
κεραίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του 
παρόντος νόμου, η κατασκευή οικίσκου ή/και η τοποθέ-
τηση ερμαρίων για τη στέγαση μηχανημάτων, πάνω από 
το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής και μέσα 
στο ιδεατό στερεό της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του 
ν. 1577/1985 (Α΄ 210), καθώς και κατασκευών στήριξης 
του συστήματος των κεραιών εκπομπής και λήψης ρα-
διοσημάτων, όπως ενδεικτικά αυτοστήρικτων ιστών, 
δικτυωμάτων και πυλώνων ή αντίστοιχων κατασκευών, 
οι οποίες φέρουν τα συστήματα των κεραιών, πάνω από 
το μέγιστο ύψος και το ιδεατό στερεό της παραγράφου 
6 του άρθρου 9 του ν. 1577/1985 (Α΄ 210), ως εξής:

α) για τις εντός σχεδίου περιοχές: σε άρτια οικόπεδα, 
κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση, σε δώμα ή σε στέγη 
κτιρίου, στο πέραν του υποχρεωτικώς αφημένου τμήμα-
τος του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου και εντός του 

κτιρίου. Γενικά, επιτρέπεται η τοποθέτηση κατασκευής 
κεραίας και πάνω από την απόληξη κλιμακοστασίου και 
φρέατος ανελκυστήρα που κατασκευάζεται σύμφωνα με 
το άρθρο 16 του ν. 1577/1985,

β) για τις εκτός σχεδίου περιοχές: σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην περίπτωση α΄, καθώς και σε γήπεδα 
ελάχιστου εμβαδού πεντακοσίων (500) τετραγωνικών 
μέτρων και σε απόσταση πέντε (5) τουλάχιστον μέτρων 
από τα όρια των γηπέδων. Κατά παρέκκλιση των ως άνω 
διατάξεων για τις εκτός σχεδίου περιοχές, με απόφα-
ση της ΕΕΤΤ, επιτρέπεται η κατασκευή εγκαταστάσεων 
απαραίτητων για την εγκατάσταση και λειτουργία των 
κατασκευών κεραίας σε αγροτεμάχια με εμβαδόν μι-
κρότερο των πεντακοσίων (500) τ.μ. και σε απόσταση 
μικρότερη των πέντε (5) μέτρων από τα όρια αυτών, εφό-
σον η μορφολογία του εδάφους ή/και η εγκατάσταση 
άλλων παρόχων σε όμορες και γειτονικές εκτάσεις δεν 
επιτρέπουν την εκπλήρωση των ως άνω όρων,

γ) σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις επιτρέπεται, για 
λόγους δημοσίου συμφέροντος και υπό την επιφύλα-
ξη της τήρησης των σχετικών διατάξεων της δασικής 
νομοθεσίας, η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας, η 
κατασκευή οικίσκου, η εγκατάσταση ερμαρίων και των 
συνοδών έργων, καθώς και κάθε άλλης συναφούς κα-
τασκευής απαραίτητης για την λειτουργία της, συμπε-
ριλαμβανομένων των κέντρων επίγειας ψηφιακής ευ-
ρυεκπομπής αδειοδοτημένων παρόχων, καθώς και των 
κέντρων δορυφορικών επικοινωνιών, κατά παρέκκλιση 
των ανωτέρω. 

2. Το εμβαδόν του οικίσκου ή/και των ερμαρίων, όταν 
αυτά τοποθετούνται σε δώμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τα είκοσι πέντε (25) τετραγωνικά μέτρα και το ύψος του 
τα δύο μέτρα και σαράντα εκατοστά (2,40). Όταν αυτά 
τοποθετούνται στο έδαφος, το εμβαδόν τους δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα τριάντα πέντε (35) τετραγωνικά μέτρα 
και το ύψος του τα τρία μέτρα και πενήντα εκατοστά 
(3,50). Οι ανωτέρω μέγιστες επιτρεπόμενες επιφάνει-
ες των οικίσκων προσαυξάνονται κατά δεκαπέντε τοις 
εκατό (15%) για κάθε φιλοξενούμενο πάροχο που κάνει 
κοινή χρήση της κατασκευής κεραίας, ενώ η συνολική 
μέγιστη προσαύξηση στο εμβαδόν, ανεξαρτήτως του 
αριθμού των παρόχων, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των προαναφερομέ-
νων τιμών. Στην περίπτωση περισσότερων του ενός (1) 
οικίσκου, τα ανωτέρω όρια ισχύουν αθροιστικά για το 
σύνολο των οικίσκων της κατασκευής κεραίας. Όταν ο οι-
κίσκος τοποθετείται στο δώμα και η κατασκευή κεραίας 
είναι στο δώμα ή/και πάνω στην απόληξη του κλιμακο-
στασίου και του φρέατος ανελκυστήρα, δεν περιλαμ-
βάνονται στον συντελεστή δόμησης και συντελεστής 
όγκου του οικοπέδου ή γηπέδου. Αν ο οικίσκος πρόκειται 
να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση μηχανημάτων που με-
ταδίδουν σήματα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής με 
χρήση συχνοτήτων για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού 
σήματος, το εμβαδόν του δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 
τα δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα ανά πολυπλέκτη.

3. Για την έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας των 
παραπάνω κατασκευών σε εντός ή εκτός σχεδίου πε-
ριοχές ειδικής προστασίας, και, κατά παρέκκλιση των 
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διατάξεων και περιορισμών που ισχύουν για τις περιοχές 
αυτές, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των κατά περίπτωση 
αρμόδιων υπηρεσιών ή/και του Συμβουλίου Αρχιτεκτο-
νικής (ΣΑ).

Άρθρο 28

Τροποποίηση κατασκευών κεραιών

1. Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στις ανωτέ-
ρω διατάξεις, για την τροποποίηση κατασκευών κεραιών 
δεν απαιτείται η τροποποίηση της υπάρχουσας άδειας 
κατασκευής κεραίας ή η έκδοση νέας άδειας κατασκευής 
κεραίας, αλλά υποβάλλεται σχετική δήλωση στο ΣΗΛΥΑ, 
στις εξής περιπτώσεις:

Α. Σε περίπτωση μεταβολών στις δομικές κατασκευές 
κεραιών περιβαλλοντικής κατηγορίας Β, οι οποίες υπά-
γονται σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και οι 
οποίες δεν εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες του άρ-
θρου 29 του παρόντος νόμου, εφόσον αυτές αφορούν: 

α) κατασκευές κεραιών, των οποίων οι κατασκευές 
στήριξης όπως αυτοστήρικτοι ιστοί, δικτυώματα, πυ-
λώνες ή αντίστοιχες δομικές κατασκευές, είτε εδράζονται 
επί εδάφους και το μέγιστο ύψος κατασκευής κεραίας, 
μετά τις τροποποιήσεις, παραμένει μικρότερο των δε-
καπέντε (15) μέτρων, είτε εδράζονται επί κτιρίου και το 
μέγιστο ύψος κατασκευής κεραίας, μετά τις τροποποιή-
σεις, παραμένει μικρότερο των δέκα (10) μέτρων,

β) κατασκευές κεραιών, που δεν περιλαμβάνουν κα-
τασκευές στήριξης όπως αυτοστήρικτους ιστούς, δι-
κτυώματα, πυλώνες ή αντίστοιχες δομικές κατασκευές, 
αλλά η στήριξη αυτών γίνεται σε υφιστάμενες δομικές 
κατασκευές με χρήση μεταλλικών στηριγμάτων, οι δια-
στάσεις των οποίων, μετά την τροποποίηση, δεν ξεπερνά 
τα δύο (2) μέτρα.

Η δήλωση στις αμέσως παραπάνω περιπτώσεις υπο-
βάλλεται στο ΣΗΛΥΑ συνοδευόμενη από τα εξής δικαι-
ολογητικά:

(α) επικαιροποιημένη μελέτη ραδιοεκπομπών, που 
αφορά στο σύνολο των κεραιοσυστημάτων της κατα-
σκευής κεραίας, εφόσον απαιτείται,

(β) επικαιροποίηση της δήλωσης υπαγωγής στις Πρό-
τυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) με όλες τις 
απαραίτητες εγκρίσεις,

(γ) αίτηση προς την ΥΠΑ και, εφόσον απαιτείται, προς 
το ΓΕΑ σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοΐας. Η δή-
λωση τίθεται σε ισχύ μετά την έκδοση θετικής γνωμο-
δότησης μέσω του ΣΗΛΥΑ, από: (αα) την ΕΕΑΕ, (ββ) την 
ΥΠΑ και (γγ) το ΓΕΑ. 

Στην περίπτωση αυτή, μετά την ολοκλήρωση της δι-
αδικασίας, ενημερώνεται ο πολεοδομικός φάκελος στο 
e-Άδειες.

Β. Σε περίπτωση τροποποίησης ή/και αλλαγής των 
υφιστάμενων κεραιοσυστημάτων ή των χαρακτηριστι-
κών εκπομπής κατασκευών κεραιών που δεν εμπίπτουν 
στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 29 του παρόντος 
νόμου για την αναβάθμιση των παρεχόμενων προς το 
κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συνεπεία 
των οποίων δεν επέρχονται αλλαγές των δομικών κατα-
σκευών κεραίας. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται, 

επίσης, η έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας, εφό-
σον με τις τροποποιήσεις δεν επέρχεται οποιαδήποτε 
τροποποίηση στις δομικές κατασκευές της υφιστάμενης 
κατασκευής κεραίας, συμπεριλαμβανομένου του ύψους 
και του οικίσκου.

Η δήλωση τροποποίησης κεραιοσυστημάτων της αμέ-
σως παραπάνω περίπτωσης υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ 
συνοδευόμενη από: 

(α) επικαιροποιημένη μελέτη ραδιοεκπομπών, που 
αφορά στο σύνολο των κεραιοσυστημάτων της κατα-
σκευής κεραίας, εφόσον απαιτείται,

(β) επικαιροποιημένη ΜΠΕ ή, κατά περίπτωση, δήλωση 
υπαγωγής στις ΠΠΔ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

Η δήλωση τίθεται σε ισχύ, μετά την έκδοση μέσω του 
ΣΗΛΥΑ:

(α) θετικής γνωμοδότησης της ΕΕΑΕ, και
(β) απόφασης ΑΕΠΟ, με βάση την επικαιροποιημένη 

ΜΠΕ. Αν η κατασκευή κεραίας έχει ενταχθεί σε ΠΠΔ, η 
δήλωση υπαγωγής στις ΠΠΔ τίθεται σε ισχύ μετά την 
πάροδο δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευσή τους.

Γ. Σε περίπτωση αλλαγής της χωροθέτησης των ερμα-
ρίων στέγασης μηχανημάτων ή προσθήκης ερμαρίων 
στέγασης μηχανημάτων, το εμβαδό των οποίων δεν 
υπερβαίνει τα επτά (7) τ.μ. για τοποθέτηση επί δώματος 
και τα δέκα (10) τ.μ. για τοποθέτηση επί εδάφους εντός 
του χώρου εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας, με 
την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται η παράγραφος 2 
του άρθρου 27 και το άρθρο 30 του παρόντος νόμου, κα-
θώς και σε περίπτωση μείωσης του εμβαδού της έκτασης 
που καταλαμβάνει η κατασκευή κεραίας. Η παραπάνω 
δήλωση υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ και κοινοποιείται με 
ευθύνη του κατόχου της κατασκευής κεραίας στις αρ-
μόδιες για τη διαδικασία υπηρεσίες κατά το άρθρο 25 
του παρόντος νόμου.

2. Σε περίπτωση επεκτάσεων καθ’ ύψος νομίμως υφι-
στάμενων ιστών, οι οποίες δεν υπερβαίνουν το πέντε 
τοις εκατό (5%) του αδειοδοτημένου ύψους τους και 
που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αναβάθμισης νέων 
τεχνολογιών, δεν απαιτείται η έκδοση νέων εγκρίσεων 
και γνωμοδοτήσεων, πλην νέας έγκρισης από την ΥΠΑ 
και νέας γνωμάτευσης από την ΕΕΑΕ. Στην περίπτωση 
αυτή πρέπει να γίνει σχετική ενημέρωση του e-Άδειες, 
εφόσον απαιτείται.

3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου δεν απαιτείται έγκριση δομικών κατασκευών, 
εφόσον δεν επέρχεται οποιαδήποτε τροποποίηση στις 
δομικές κατασκευές της υφιστάμενης κατασκευής κε-
ραίας.

4. Η απαιτούμενη στις ως άνω περιπτώσεις τροποποίη-
ση της έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας εκδίδεται, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του παρόντος 
νόμου, μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από την έναρξη 
υποβολής της ανωτέρω δήλωσης.

5. Οι δηλώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, 
μαζί με το σύνολο των σχετικών δικαιολογητικών εμπε-
ριέχονται στο φάκελο της κατασκευής κεραίας που τη-
ρείται στο ΣΗΛΥΑ.
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Άρθρο 29

Ειδικές κατηγορίες κατασκευών κεραιών

1. Από την υποχρέωση της διαδικασίας αδειοδότησης 
του άρθρου 21 του παρόντος νόμου εξαιρούνται:

α) οι κατασκευές κεραιών των Ενόπλων Δυνάμεων, 
των Σωμάτων Ασφαλείας, της Εθνικής Υπηρεσίας Πλη-
ροφοριών (ΕΥΠ), της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 
(ΥΠΑ), της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), 
του Λιμενικού Σώματος, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης 
Βοήθειας (ΕΚΑΒ), του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης 
και Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΣΔΕΦΡ) 
της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-
μείων (ΕΕΤΤ) καθώς και του σταθμού που προβλέπεται 
στην περίπτωση κστ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 
του ν. 4070/2012 (A΄ 82),

β) οι κατασκευές κεραιών των υπουργείων, των πρε-
σβειών και των διπλωματικών αποστολών, με την προϋ-
πόθεση ότι: αα) δεν επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια 
της αεροπλοΐας, ββ) έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση 
ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή/και λήψης, και γγ) έχει 
υποβληθεί δήλωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 
κεραιοσυστήματος, με ενημέρωση του ΣΗΛΥΑ. Με από-
φαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα 
από εισήγηση της ΕΕΑΕ και της ΕΕΤΤ, καθορίζονται η 
διαδικασία υποβολής, η μορφή και το περιεχόμενο της 
ανωτέρω δήλωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ειδι-
κότερο, τεχνικό ή/και λεπτομερειακό θέμα,

γ) οι κατασκευές κεραιών αδειούχων ραδιοερασι-
τεχνών, με την προϋπόθεση ότι: αα) δεν επηρεάζουν 
δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας, ββ) χρησιμο-
ποιούν συχνότητες οι οποίες έχουν κατανεμηθεί βάσει 
του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων 
(ΕΚΚΖΣ) στην υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη, και γγ) έχει 
υποβληθεί δήλωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 
κεραιοσυστήματος, με ενημέρωση του ΣΗΛΥΑ. Με από-
φαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστε-
ρα από εισήγηση της ΕΕΑΕ και της ΕΕΤΤ, καθορίζεται 
η διαδικασία υποβολής, η μορφή και το περιεχόμενο 
της ανωτέρω δήλωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό 
ειδικότερο, τεχνικό ή/και λεπτομερειακό θέμα. 

Για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευ-
ών κεραιών αδειούχων ραδιοερασιτεχνών σε κοινόχρη-
στους χώρους οικοδομών, συμπεριλαμβανομένων και 
των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου κατασκευών, απαιτείται και η συμμόρφωση με τον 
κανονισμό πολυκατοικίας του συγκεκριμένου κτιρίου και 
σε περίπτωση έλλειψής του με τις διατάξεις περί οροφο-
κτησίας και περί συνιδιοκτησίας που προστατεύουν τα 
δικαιώματα συνιδιοκτητών του συγκεκριμένου κτιρίου,

δ) οι κατασκευές κεραιών σταθμών βάσης ειδικών ρα-
διοδικτύων, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 
αα) έχουν σε ισχύ άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, στην οποία περιλαμβάνεται περι-
γραφή της κατασκευής κεραίας και εγκαθίστανται στο 
κτίριο στο οποίο αφορά η άδεια, ββ) το υψηλότερο ση-
μείο της κατασκευής κεραίας δεν εκτείνεται πέραν των 
έξι (6) μέτρων από τη βάση της, και γγ) η κεραία απέχει 
σε οριζόντια προβολή τέσσερα (4) τουλάχιστον μέτρα 
από το περίγραμμα του οικοπέδου,

ε) οι κατασκευές κεραιών σταθμών βάσης CB, για τις 
περιπτώσεις που επιτρέπεται, εφόσον πληρούν τις εξής 
προϋποθέσεις: αα) για τους σταθμούς έχουν εκδοθεί και 
ισχύουν άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, και ββ) το υψηλότερο σημείο 
της κατασκευής κεραίας δεν εκτείνεται πέραν των έξι (6) 
μέτρων από τη βάση της,

ζ) οι κατασκευές μικρών κεραιών που προορίζονται 
για χρήση εντός των κτιρίων,

η) οι κατασκευές μικρών κεραιών που προορίζονται 
για χρήση μεταφοράς δεδομένων τοπικής εμβέλειας, 
όπως εντός βιομηχανικών εγκαταστάσεων, γηπέδων, 
συγκροτημάτων κτιρίων κ.λπ., 

θ) οι κατασκευές κεραιών μόνο λήψης εκπομπών που 
προορίζονται για το ευρύ κοινό.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα 
από εισήγηση της ΕΕΤΤ: 

α) καθορίζονται οι κατηγορίες, οι όροι, οι προϋπο-
θέσεις και οι προδιαγραφές λειτουργίας, τα τεχνικά χα-
ρακτηριστικά, ο έλεγχος και οι κυρώσεις σε περίπτωση 
παραβάσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τις 
κατασκευές κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περι-
βαλλοντικής όχλησης των οποίων η συνολική ενεργός 
ισοτροπική ακτινοβολούμενη ισχύς (eirp) δεν υπερβαίνει 
τα εκατόν εξήντα τέσσερα (164) W ή, ειδικά για τις μι-
κροκυματικές ζεύξεις και τους δορυφορικούς σταθμούς 
τύπου VSAT, η ισχύς εισόδου στην κεραία δεν υπερβαίνει 
το ένα (1) W και τα δύο (2) W, αντίστοιχα. Οι εγκαταστά-
σεις αυτές εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης 
του άρθρου 21 του παρόντος νόμου, 

β) ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν εγκαταστάσεις 
σταθμών και κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται από 
τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 21 του παρό-
ντος νόμου. Οι ρυθμίσεις αφορούν την κατηγοριοποίηση 
των κατασκευών κεραιών και των σταθμών, τους όρους, 
τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές εγκατάστασης 
και λειτουργίας, τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, τον 
έλεγχό τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις κυρώ-
σεις σε περίπτωση παραβάσεων, καθώς και κάθε άλλη 
σχετική λεπτομέρεια,

γ) καθορίζεται η ειδική διαδικασία αδειοδότησης για 
την εγκατάσταση τυποποιημένων κατασκευών κεραιών.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουρ-
γών εγκρίνονται και τίθενται σε ισχύ τεχνικοί κανονισμοί 
που βασίζονται σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα 
για την εγκατάσταση κεραιών:

α) σε πυλώνες ισχυρών ρευμάτων,
β) σε πυλώνες φωτισμού,
γ) κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών, και
δ) εντός εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων.
Μέχρι τη δημοσίευση των ανωτέρω κανονισμών, επι-

τρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κε-
ραιών στις ανωτέρω υποδομές, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος νόμου.

4. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης κυρώνονται τεχνικοί κανονισμοί που βασίζονται 
σε ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα ή, εν ελλείψει αυτών, 
σε εθνικά και αφορούν:
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α) τυποποιημένες κατασκευές κεραιών,
β) την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα μεταξύ των 

κατασκευών κεραιών και άλλων γειτονικών ηλεκτρονι-
κών εγκαταστάσεων, και

γ) συνεγκαταστάσεις κεραιών και εξοπλισμού.
Για το έργο της τυποποίησης μπορεί να ανατίθενται 

ειδικές μελέτες σε φορείς ή οργανισμούς τυποποίησης. 
Το κόστος του έργου μπορεί να βαρύνει το αποθεμα-
τικό της ΕΕΤΤ της παραγράφου 6 του άρθρου 75 του 
ν. 4070/2012. 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης, Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας καθορίζονται οι παραμεθόριες ζώνες της χώ-
ρας, των οποίων η κάλυψη από τα δίκτυα κινητής τηλε-
φωνίας κρίνεται ως εθνικά αναγκαία, καθώς και οι ειδικές 
διαδικασίες αδειοδότησης των κατασκευών κεραιών, 
δομικών κατασκευών κεραιών και των συνοδών έργων 
στις περιοχές αυτές.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και του κατά 
περίπτωση αρμόδιου υπουργού καθορίζονται υποεξυ-
πηρετούμενες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, για 
τις οποίες η ανάπτυξη υποδομής ασύρματης πρόσβασης 
στους τελικούς χρήστες ή/και η κάλυψη από τα δίκτυα 
κινητής τηλεφωνίας κρίνεται ως εθνικά αναγκαία, και 
καθορίζονται ειδικές διαδικασίες αδειοδότησης των κα-
τασκευών κεραιών, δομικών κατασκευών κεραιών και 
των συνοδών έργων στις περιοχές αυτές. 

7. Οι κατασκευές κεραιών του παρόντος άρθρου οφεί-
λουν να συμμορφώνονται, όσον αφορά το ύψος τους, με 
τις διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοΐας.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά 
περίπτωση συναρμόδιου υπουργού καθορίζονται οι ει-
δικότερες διαδικασίες, οι προϋποθέσεις, καθώς και οι 
όροι για την εγκατάσταση και λειτουργία των κέντρων 
δορυφορικών επικοινωνιών. Μέχρι την έκδοση της πα-
ραπάνω κοινής υπουργικής απόφασης, τηρείται η προ-
βλεπόμενη διαδικασία κατά τον παρόντα νόμο και τη 
λοιπή κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 30

Περιορισμοί για την εγκατάσταση 

κεραιών σε περιοχές προστασίας

1. Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευών κεραιών, 
δομικών κατασκευών κεραιών και συνοδών έργων σε 
προστατευόμενες περιοχές των ν. 1650/1986 (Α΄ 160) και 
3937/2011 (Α΄ 60), εφαρμόζονται οι διατάξεις του κεφα-
λαίου Α του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) για την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και οι, 
κατά περίπτωση, ειδικότερες διατάξεις που ρυθμίζουν 
το καθεστώς προστασίας της συγκεκριμένης κατά πε-
ρίπτωση περιοχής.

2. Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευών κεραιών, 
δομικών κατασκευών κεραιών και συνοδών έργων σε 
εκτάσεις που εμπίπτουν στη δασική νομοθεσία εφαρ-
μόζονται οι ειδικές προβλέψεις της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας και του ν. 998/1979 (Α΄ 289). 

Σε περίπτωση κατασκευών κεραιών περιβαλλοντικής 
κατηγορίας Β, για τις οποίες έχουν καθοριστεί με σχετικές 

υπουργικές αποφάσεις ΠΠΔ και οι οποίες πρόκειται να 
εγκατασταθούν σε εκτάσεις που εμπίπτουν στη δασική 
νομοθεσία, η πράξη υπαγωγής σε ΠΠΔ εκδίδεται με την 
προϋπόθεση της έκδοσης απόφασης έγκρισης επέμβα-
σης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 53, την 
παράγραφο 4 του άρθρου 45 και την παράγραφο 5 του 
άρθρου 57 του ν. 998/1979. Αμφότερες οι διαδικασίες 
μπορεί να εξελίσσονται παράλληλα. 

Αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που αποκλείουν τη 
δυνατότητα παροχής έγκρισης επέμβασης, η αρμόδια 
κατά τόπον δασική υπηρεσία ενημερώνει άμεσα την 
ΕΕΤΤ για τις ενέργειές της σχετικά με την ανάκληση της 
άδειας εγκατάστασης κατασκευής κεραίας.

Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευών κεραιών, 
δομικών κατασκευών κεραιών και συνοδών έργων σε 
αρχαιολογικούς χώρους, σε ιστορικούς τόπους και σε δι-
ατηρητέους ή παραδοσιακούς οικισμούς, εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α΄ 153) και τυχόν ειδικότε-
ρες διατάξεις που ρυθμίζουν το καθεστώς προστασίας 
της περιοχής.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουρ-
γού μπορεί να καταρτίζονται και να κυρώνονται τεχνι-
κές οδηγίες και τεχνικοί κανονισμοί που αφορούν την 
εγκατάσταση κατασκευών κεραιών σε περιοχές ή/και 
υποδομές ειδικού ενδιαφέροντος, όπως, ενδεικτικά, σε:

α) χώρους και μνημεία που εμπίπτουν στις διατάξεις 
του ν. 3028/2002 (Α΄ 153),

β) περιοχές που εμπίπτουν στη δασική νομοθεσία,
γ) προστατευόμενες περιοχές κατά την περιβαλλο-

ντική νομοθεσία ή/και σε περιοχές του δικτύου Natura 
2000,

δ) κρίσιμες για την ανάπτυξη των δικτύων ηλεκτρονι-
κών επικοινωνιών υποδομές.

Το έργο της κατάρτισης των τεχνικών οδηγιών και των 
τεχνικών κανονισμών μπορεί να ανατίθεται στο σύνο-
λό του ή εν μέρει στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
(ΤΕΕ). Μέχρι τη δημοσίευση των ανωτέρω οδηγιών και 
κανονισμών επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία 
κατασκευών κεραιών στις ανωτέρω περιοχές/υποδομές, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και της 
λοιπής κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 31

Οργανωμένες εκτάσεις υποδοχής 

κατασκευών κεραιών (πάρκα κεραιών)

1. Σε οργανωμένες εκτάσεις υποδοχής κατασκευών κε-
ραιών (πάρκα κεραιών) διαχειριστής αναλαμβάνει δημό-
σιος ή ιδιωτικός φορέας, ο οποίος ρυθμίζει την οργάνω-
ση και τη συντήρηση, καθώς και τη γενική εποπτεία του 
πάρκου κεραιών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου, εφόσον διαθέτει κατάλληλη εμπειρία και μέσα. 
Κατάλληλη θεωρείται η εμπειρία που έχει αποκτηθεί είτε 
στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, είτε / και στον τομέα 
διαχείρισης οργανωμένων υποδοχέων δραστηριοτήτων. 
Η διοίκηση, η διαχείριση και η λειτουργία του πάρκου 
κεραιών ρυθμίζονται από κανονισμό λειτουργίας που 
καταρτίζεται από τον εκάστοτε φορέα διαχείρισης. Με 
τον κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις 
και τα δικαιώματα επί των κεραιοσυστημάτων, καθώς και 
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επί των κοινόχρηστων χώρων, υποδομών και εγκαταστά-
σεων, εφόσον υφίστανται, οι όροι και περιορισμοί κατά 
την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του περιβάλ-
λοντος, οι απαιτούμενες δαπάνες για τη λειτουργία του 
πάρκου, η ενδεχόμενη αμοιβή του διαχειριστή, καθώς 
και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

2. Πάρκα κεραιών μπορεί να εγκαθίστανται και να λει-
τουργούν σε ειδικά καθορισμένες περιοχές, οι οποίες 
διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

Α) εκτάσεις έως δέκα χιλιάδες (10.000 τ.μ.), οι οποί-
ες προορίζονται για την υποδοχή και την εγκατάσταση 
κατασκευών κεραιών, που αδειοδοτούνται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος νόμου και για τις οποίες δεν 
απαιτούνται πρόσθετα έργα και εγκαταστάσεις,

Β) εκτάσεις μεγαλύτερες των δέκα χιλιάδων (10.000 
τ.μ.) και έως πενήντα χιλιάδων (50.000 τ.μ.), οι οποίες 
προορίζονται για την υποδοχή και την εγκατάσταση κα-
τασκευών κεραιών, που αδειοδοτούνται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος νόμου και για τις οποίες δεν 
απαιτούνται πρόσθετα έργα και εγκαταστάσεις,

Γ) εκτάσεις μεγαλύτερες των πενήντα χιλιάδων (50.000 
τ.μ.), οι οποίες προορίζονται για την υποδοχή και την 
εγκατάσταση κατασκευών κεραιών σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του παρόντος νόμου,

Δ) εκτάσεις πλησίον αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών 
τόπων ή εντός περιοχών του άρθρου 19 του ν. 1650/1986, 
ή εντός περιοχών που διέπονται από ειδικά διατάγματα 
καθορισμού όρων δόμησης και περιορισμών δόμησης 
και χρήσεων γης, ανεξαρτήτως μεγέθους τους.

3. Οι περιοχές κατηγορίας Α καθορίζονται με απόφαση 
των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται μετά από:

α) Γνωμοδότηση της ΕΕΑΕ περί ραδιοεκπομπών, η 
οποία εκδίδεται μετά από κατάλληλη μελέτη ραδιοεκ-
πομπών, στην οποία εξετάζονται κατ’ ελάχιστον η δυνα-
τότητα εγκατάστασης / συνεγκατάστασης κεραιών στο 
χώρο, το πλήθος ή η συνολική ισχύς εκπομπής των υπό 
εγκατάσταση κεραιών, η συνολική εκπεμπόμενη ηλε-
κτρομαγνητική ακτινοβολία από τις δυνάμενες να εγκα-
τασταθούν κεραίες και τα μέτρα προφύλαξης του κοινού, 
εφόσον απαιτούνται κατά την κείμενη νομοθεσία.

β) Τήρηση της διαδικασίας του περιβαλλοντικού 
προελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 
107017/2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονο-
μίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων με θέμα «Εκτίμηση των περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, 
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/
ΕΚ “σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων” του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Ιουνίου 2001 (Β΄ 1225).».

γ) Έγκριση για την εγκατάσταση κεραιών από την ΕΕΤΤ.
4. Οι περιοχές κατηγορίας Β καθορίζονται με απόφαση 

των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται μετά από:

α) Γνωμοδότηση της ΕΕΑΕ περί ραδιοεκπομπών, η 
οποία εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρά-
γραφο 3α του παρόντος άρθρου.

β) Τήρηση της διαδικασίας στρατηγικής περιβαλλο-
ντικής εκτίμησης του άρθρου 6 της ως άνω υπ’ αριθμ. 
107017/2006 κοινής υπουργικής απόφασης.

γ) Έγκριση για την εγκατάσταση κεραιών από την ΕΕΤΤ.
5. Οι περιοχές κατηγορίας Γ και Δ καθορίζονται με 

έγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, σύμφωνα με το άρ-
θρο 8 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241).

6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης, ύστερα από εισήγηση της ΕΕΤΤ, καθορίζονται ο πρό-
τυπος κανονισμός λειτουργίας των πάρκων κεραιών, με 
τον οποίο ρυθμίζονται οι σχέσεις μεταξύ του φορέα ορ-
γάνωσης και των κατόχων εγκατεστημένων κατασκευών 
κεραιών, οι όροι και προϋποθέσεις για την κοινή χρήση 
ιστών και κατασκευών κεραιών από πολλούς κατόχους, 
καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνικό και λεπτομε-
ρειακό θέμα σχετικό με την αποτελεσματική λειτουργία 
των πάρκων κεραιών. Με την ίδια απόφαση δύναται, 
επιπλέον, να καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες για 
την ανάδειξη των κατασκευαστών και των διαχειριστών 
των πάρκων κεραιών, καθώς και οι οικονομικές και κανο-
νιστικές υποχρεώσεις των κατόχων εγκατεστημένων στο 
πάρκα κατασκευών κεραιών έναντι των διαχειριστών 
των πάρκων κεραιών.

Άρθρο 32

Πάρκα κεραιών εντός οργανωμένων 

υποδοχέων μεταποιητικών 

και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

1. Πάρκο κεραιών σε έκταση κατηγορίας Α τουλάχι-
στον δύο χιλιάδων (2.000) τ.μ., κατηγορίας Β ή κατηγο-
ρίας Γ μπορεί να χωροθετηθεί και εντός οργανωμένων 
υποδοχέων μεταποιητικών και επιχειρηματικών δρα-
στηριοτήτων των άρθρων 41 και 43 του ν. 3982/2011 
(Α΄ 143). Φορέας οργάνωσης και διαχείρισης του πάρκου 
κεραιών του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να είναι είτε 
ο αντίστοιχος φορέας του υποδοχέα δραστηριοτήτων, 
είτε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το 
οποίο είναι εγκατεστημένο σε αυτό.

2. Για την έγκριση χωροθέτησης των πάρκων κεραιών 
η απαιτούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση μπορεί να 
περιλαμβάνεται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του 
οργανωμένου υποδοχέα μεταποιητικών και επιχειρημα-
τικών δραστηριοτήτων.

3. Από τη έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου επι-
τρέπονται η εγκατάσταση και η λειτουργία νέας κα-
τασκευής κεραίας σε χώρο που βρίσκεται εντός των 
ορίων οργανωμένου υποδοχέα επιχειρηματικών και 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων των άρθρων 41 και 
43 του ν. 3982/2011, εφόσον είτε έχει εγκριθεί η χωρο-
θέτηση πάρκου κεραιών σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος νόμου είτε υπάρχουν διαθέσιμοι προς τούτο 
τεχνικά κατάλληλοι κοινόχρηστοι ή κοινωφελείς χώροι, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 11 και 13 του άρθρου 
41 του ν. 3982/2011 και την εγκεκριμένη πολεοδόμηση 
του οργανωμένου υποδοχέα. Στις περιπτώσεις αυτές 
επιτρέπεται η εγκατάσταση και η λειτουργία νέας κατα-
σκευής κεραίας στους διαθέσιμους τεχνικά κατάλληλους 
κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους και η αίτηση για 
τη διάθεση χώρου προς εγκατάσταση της κατασκευ-
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ής κεραίας απευθύνεται στους διαχειριζόμενους, κατά 
περίπτωση, το πάρκο κεραιών ή τους κοινόχρηστους /
κοινωφελείς χώρους. Υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύ-
ος του παρόντος νόμου κατασκευές κεραιών, οι οποίες 
πληρούν τους όρους του νόμου αυτού όσον αφορά την 
αδειοδότησή τους, δεν θίγονται.

Άρθρο 33

Έλεγχοι

1. Οι έλεγχοι των κατασκευών κεραιών, των δομικών 
κατασκευών κεραιών και των συνοδών έργων γίνεται 
από τις εξής, ενδεικτικά αναφερόμενες, αρμόδιες κατά 
περίπτωση υπηρεσίες:

α) οι έλεγχοι όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική ακτι-
νοβολία κατασκευών κεραιών πραγματοποιούνται από 
την ΕΕΑΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του 
παρόντος νόμου, 

β) οι έλεγχοι όσον αφορά την τήρηση των διατάξεων 
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των ειδικότερων 
όρων των αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(ΑΕΠΟ) και των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύ-
σεων (ΠΠΔ) γίνονται από τις αρμόδιες σύμφωνα με την 
περιβαλλοντική νομοθεσία υπηρεσίες, 

γ) οι έλεγχοι όσον αφορά την τήρηση των διατάξεων 
της πολεοδομικής νομοθεσίας και τη νομιμότητα των 
εγκρίσεων δομικών κατασκευών κεραιών πραγματοποι-
ούνται από τις αρμόδιες σύμφωνα με τον ν. 4495/2017 
υπηρεσίες και όργανα,

δ) οι έλεγχοι σχετικά με την ορθή υλοποίηση των 
εγκρίσεων δομικών κατασκευών κεραιών γίνονται από 
τους ελεγκτές δόμησης,

ε) οι έλεγχοι όσον αφορά την ηλεκτρική εγκατάσταση 
που χρησιμοποιείται για τη ρευματοδότηση της κατα-
σκευής κεραίας γίνονται από τις αρμόδιες σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία υπηρεσίες,

στ) η σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ελέγχεται 
από τους διαχειριστές των δικτύων,

ζ) η νόμιμη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων 
και η πρόκληση παρεμβολών σε νόμιμους χρήστες του 
φάσματος ελέγχονται από την ΕΕΤΤ.

2. Οι ανωτέρω υπηρεσίες οφείλουν να δημοσιοποιούν 
ετησίως συγκεντρωτικά αποτελέσματα αναφορικά με 
τους ελέγχους που διενεργούν.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων 
υπουργών, ύστερα από εισήγηση της ΕΕΤΤ, τίθεται σε 
λειτουργία πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση 
των καταγγελιών που αφορούν παραβάσεις της νομοθε-
σίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία κατασκευών 
κεραιών και ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο τεχνικό ή/
και λεπτομερειακό θέμα σχετικά με τη λειτουργία του, 
τους φορείς που συμμετέχουν και τις εφαρμοζόμενες 
διαδικασίες. Οι καταγγελίες υποβάλλονται στο σύστημα 
επώνυμα, μαζί με παράβολο ύψους πενήντα (50) ευρώ 
για κάθε αιτούμενο έλεγχο, εκτός αν ορίζεται διαφορε-
τικά στον παρόντα νόμο. Το παράβολο αποδίδεται κατά 
περίπτωση στις αρμόδιες υπηρεσίες που πραγματοποι-
ούν τους αιτούμενους ελέγχους. Το ύψος του παραβόλου 
μπορεί να τροποποιείται με κοινή απόφαση των Υπουρ-

γών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και των 
κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών.

Αν από τον έλεγχο προκύψει ότι η καταγγελία αφορά 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας, για την οποία δεν έχει 
εκδοθεί άδεια κατασκευής κεραίας ή/και έγκριση δομι-
κών κατασκευών κεραίας, το παράβολο επιστρέφεται 
στον καταγγέλλοντα. Τα αιτήματα παροχής πληροφο-
ριών εξετάζονται ατελώς.

4. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 
του παρόντος άρθρου σε περίπτωση καταγγελίας επι-
λαμβάνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 

5. Δεν επιτρέπεται η παρεμβολή στις επικοινωνίες των 
Ενόπλων Δυνάμεων, της ΥΠΑ, καθώς και κάθε άλλου νό-
μιμα λειτουργούντος δικτύου, όπως ενδεικτικά των εν 
γένει δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σταθερής 
ασύρματης πρόσβασης ή ψηφιακής ευρυεκπομπής, 
συμπεριλαμβανομένης της «Ελληνική Ραδιοφωνία Τη-
λεόραση Α.Ε.» (ΕΡΤ). Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον 
η παρεμβολή βεβαιωθεί με τον προσφορότερο κατά την 
κρίση των αρμοδίων υπηρεσιών τρόπο, διατάσσεται από 
την αρμόδια υπηρεσία η άμεση διακοπή με κάθε νόμιμο 
μέσο και τρόπο της λειτουργίας του σταθμού που προ-
κάλεσε την παρεμβολή. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται 
και στον αρμόδιο εισαγγελέα για την κίνηση ποινικής 
δίωξης. 

Άρθρο 34

Καταγραφή και ένταξη υφιστάμενων 

δομικών κατασκευών κεραιών

στο πλαίσιο του παρόντος νόμου

1. Υφιστάμενες δομικές κατασκευές κεραιών, υπάγο-
νται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 106 
του ν. 4495/2017, κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στο 
άρθρο 89 του ν. 4495/2017, υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

α) βρίσκεται σε ισχύ άδεια κατασκευής η οποία έχει 
εκδοθεί από την ΕΕΕΤ ή άλλον αρμόδιο φορέα, κατά το 
προϊσχύσαν δίκαιο, και 

β) εκδίδεται διοικητική πράξη έγκρισης δομικών κατα-
σκευών κεραίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
23 του παρόντος νόμου. 

Σε περίπτωση αλλαγής χωροθέτησης ερμαρίων και 
οικίσκων εντός του χώρου εγκατάστασης που έγινε σε 
συμμόρφωση με τα μεγέθη που προβλέπονται από την 
παράγραφο 2 του άρθρου 27 του παρόντος νόμου, για 
την παροχή έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευ-
ών κεραίας δεν απαιτείται η έκδοση νέας άδειας από την 
ΕΕΤΤ, αλλά ενημερώνεται ο φάκελος μέσω του προβλε-
πόμενου πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 25 
(ΣΗΛΥΑ - e - Άδειες). 

2. Σε περίπτωση κατασκευών κεραιών και δομικών 
κατασκευών τους που χρησιμοποιούνται ως μέρος του 
δικτύου για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών προς το κοινό ισχύουν τα εξής:

α) αν η κατασκευή κεραίας έχει εγκατασταθεί και λει-
τουργεί κατά παρέκκλιση άδειας κατασκευής κεραίας 
που έχει εκδοθεί για τον χώρο εγκατάστασής της, ο κά-
τοχός της υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων 
(4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου: 
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αα) να καταβάλει πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ 
στην ΕΕΤΤ, ββ) να υποβάλει αίτημα τροποποίησης της 
άδειας κατασκευής κεραίας ή δήλωση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος νόμου, γγ) να 
διακόψει τη λειτουργία των συχνοτήτων που δεν καλύ-
πτονται από υφιστάμενη γνωμοδότηση της ΕΕΑΕ, μέχρι 
να εκδοθεί θετική γνωμάτευση της ΕΕΤΤ επί νέας μελέ-
της ραδιοεκπομπών, και δδ) να καταβάλει στην ΕΕΑΕ 
μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης ή 
της δήλωσης, ποσό ύψους διακοσίων πενήντα (250,00) 
ευρώ για τη διενέργεια σχετικού ελέγχου (αυτοψία και 
επί τόπου μέτρηση),

β) αν η κατασκευή κεραίας έχει εγκατασταθεί και 
λειτουργεί χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια κατασκευής 
κεραίας για τον χώρο εγκατάστασής της, αλλά έχει υπο-
βληθεί αίτηση στην ΕΕΤΤ πριν από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόμου, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον 
έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), 
μελέτη ραδιοεκπομπών που έχει υποβληθεί στην ΕΕΑΕ 
ή γνώμη αυτής, κατάθεση ΜΠΕ ή, κατά περίπτωση, κα-
τάθεση δήλωσης υπαγωγής στις ΠΠΔ, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης, 
ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας οφείλει, μέσα σε προ-
θεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος: αα) να καταβάλει πρόστιμο ύψους τεσσάρων 
χιλιάδων (4.000) ευρώ στην ΕΕΤΤ, ββ) να υποβάλει σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του παρόντος αίτημα χορήγησης 
άδειας κατασκευής κεραίας, γγ) εφόσον δεν έχει εκδοθεί 
γνωμοδότηση της ΕΕΑΕ για ορισμένες από τις εκπεμπό-
μενες συχνότητες, να διακόψει τη λειτουργία αυτών των 
συχνοτήτων μέχρι να εκδοθεί θετική γνωμοδότηση της 
ΕΕΑΕ επί μελέτης ραδιοεκπομπών για την εγκατεστημέ-
νη κατασκευή κεραίας ή και έγκριση της ΥΠΑ εφόσον 
απαιτείται, και δδ) να καταβάλει στην ΕΕΑΕ, μέσα σε ένα 
(1) μήνα από την υποβολή της αίτησης, ποσό ύψους 
πεντακοσίων (500,00) ευρώ για τη διενέργεια σχετικού 
ελέγχου (αυτοψία και επί τόπου μέτρηση). 

3. Για τις κατασκευές κεραιών της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου, μετά την έκδοση της άδειας κατα-
σκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, ακολουθούνται οι διαδι-
κασίες υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/2017, καθώς 
και του παρόντος νόμου. 

4. Κατασκευές κεραιών, που δεν αδειοδοτούνται από 
την ΕΕΤΤ μέσα σε προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, απομακρύνο-
νται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του παρό-
ντος νόμου, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη 
λήξη της ανωτέρω προθεσμίας. Με απόφαση του Υπουρ-
γού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η άνω προθεσμία μπορεί 
να παρατείνεται έως έξι (6) μήνες.

5. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρ-
θρου οι κάτοχοι κατασκευών κεραιών υποχρεούνται να 
υποβάλουν στην ΕΕΤΤ, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου 
κατάλογο με τις κατασκευές κεραιών που εμπίπτουν στις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου με σαφή και συγκεκρι-
μένη αναφορά του υφιστάμενου αδειοδοτικού πλαισίου 
που υπάγονται οι κατασκευές κεραιών, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω.

6. Για κατασκευές κεραιών που εμπίπτουν στις πε-
ριπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος 
άρθρου, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειο-
δότησής τους από την ΕΕΤΤ ή την απόρριψη της αιτούμε-
νης άδειας ή την πάροδο της προθεσμίας που τίθεται με 
την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου αναστέλλεται 
η διαδικασία επιβολής κυρώσεων. Για τις κατασκευές 
κεραιών που αδειοδοτούνται από την ΕΕΤΤ σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν επιβάλλεται 
ούτε οφείλεται άλλο πρόστιμο πέραν του αναφερομένου 
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

7. Για τις δομικές κατασκευές κεραιών της ΕΡΤ Α.Ε. που 
έχουν θεωρηθεί νόμιμες, σύμφωνα με την παράγραφο 8 
του άρθρου 19 του ν. 1730/1987 (Α΄ 145) η ΕΡΤ υπο-
χρεούται να υποβάλλει στο ΣΗΛΥΑ μέσα σε προθεσμία 
πέντε (5) μηνών ενδεικτικό γεωγραφικό εντοπισμό του 
ακινήτου επί αεροφωτογραφίας στην οποία θα αποτυ-
πώνονται οι δομικές κατασκευές του παρόχου (οικίσκος 
ή/και ερμάριο και ιστός) με καταγραφή των διαστάσεων 
αυτών.

Άρθρο 35

Έλεγχοι ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, απα-
γορεύεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας για την 
οποία δεν έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ 
μελέτη ραδιοεκπομπών που αποδεικνύει ότι δεν υπάρ-
χουν χώροι γύρω από την κεραία ελεύθερα προσπε-
λάσιμοι από τον γενικό πληθυσμό, στους οποίους τα 
όρια ασφαλούς έκθεσης υπερβαίνουν το εβδομήντα 
τοις εκατό (70%) των τιμών που καθορίζονται στα άρ-
θρα 2 έως 4 της υπ’ αριθμ. 53571/3839/1.9.2000 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των Υφυπουργών 
Υγείας και Πρόνοιας και Μεταφορών και Επικοινωνιών με 
θέμα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία 
κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά (Β΄ 1105) ή στην 
αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του 
κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, που εκδίδεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
του εκάστοτε αρμοδίου Υπουργού για τα θέματα της 
Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) καθο-
ρίζονται τα μέτρα που λαμβάνονται για την προφύλαξη 
του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στις 
εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών. Η εξέταση της ανά-
γκης αναπροσαρμογής των ορίων έκθεσης του κοινού 
στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, που έχουν καθο-
ριστεί με την ως άνω υπ’ αριθμ. 53571/3839/1.9.2000 
απόφαση, διενεργείται από εννεαμελή ειδική επιτροπή 
που συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και στην οποία συμμετέχουν εκπρόσω-
ποι των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υγείας, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση 
συναρμόδιων Υπουργείων, οι οποίοι ορίζονται με την 
ίδια απόφαση. Η επιτροπή αυτή δύναται να συνεργά-
ζεται και να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της, κατά 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4708 Τεύχος A’ 167/30.10.2019

περίπτωση, και άλλα πρόσωπα, όπως ενδεικτικά, εκ-
προσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας, επιστήμονες 
από τις ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές, εκπροσώπους 
φορέων της αγοράς, εκπροσώπους ομάδων πολιτών και 
συλλογικοτήτων, καθώς και εκπροσώπους των θεσμικών 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αρμοδίων 
διεθνών οργανισμών.

3. Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας 
σε απόσταση μέχρι τριακοσίων (300) μέτρων από την 
περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών 
σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, 
τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερ-
βαίνουν το εξήντα τοις εκατό (60%) των τιμών που κα-
θορίζονται στα άρθρα 2 έως 4 της ως άνω υπ’ αριθμ. 
53571/3839/1.9.2000 απόφασης ή στην αντίστοιχη 
απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση 
αρμόδιων υπουργών που εκδίδεται κατά την παράγρα-
φο 2 παρόντος άρθρου. 

4. Δεν απαιτείται η σύνταξη και η υποβολή μελέτης 
ραδιοεκπομπών για τους σταθμούς των οποίων η συ-
νολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των κα-
ναλιών δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) W (164 Weirp) 
για τις ζώνες συχνοτήτων πάνω από τριάντα (30) ΜΗz, 
καθώς και το ένα (1) kW για τις ζώνες συχνοτήτων κάτω 
από τριάντα (30) ΜΗz, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 της ως άνω υπ’ αριθμ. 
53571/3839/1.9.2000 απόφασης.

Η ΕΕΑΕ είτε μέσω των οργάνων της είτε μέσω συνερ-
γείων που έχουν ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από 
αυτήν, υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση των ορίων 
ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία από κάθε κεραία:

α) αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγματοληπτικό, 
ετησίως σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) 
των αδειοδοτημένων από την ΕΕΤΤ κεραιών, που λει-
τουργούν εντός σχεδίου πόλης,

β) ύστερα από αίτηση της ΕΕΤΤ ή οποιουδήποτε φυ-
σικού ή νομικού προσώπου που έχει έννομο συμφέρον, 
μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από 
την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Στην περίπτωση 
αυτή, η ΕΕΑΕ υποχρεούται να γνωστοποιεί αμέσως τα 
αποτελέσματα του ελέγχου στον αιτούντα και στον κά-
τοχο της κατασκευής κεραίας.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, 
ύστερα από εισήγηση της ΕΕΑΕ, καθορίζονται ο τρόπος 
διενέργειας των μετρήσεων και κάθε άλλο σχετικό ειδι-
κότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα.

Η αίτηση υποβάλλεται στην ΕΕΑΕ και συνοδεύεται 
από την καταβολή σχετικού παραβόλου, το ύψος του 
οποίου ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, καθώς και 
του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού και δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) του ποσού 
της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Τα αποτελέ-
σματα των ελέγχων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 
δημοσιεύονται άμεσα στον ιστοχώρο της ΕΕΑΕ και συ-
γκεντρωτικά ανά έτος.

5. Για τους σκοπούς της παρούσας, οι κάτοχοι κατα-
σκευών κεραιών που έχουν υποχρέωση αδειοδότησης 
προκαταβάλλουν στην ΕΕΑΕ ετήσιο τέλος ύψους διακο-
σίων είκοσι (220,00) ευρώ για κάθε κατασκευή κεραίας 
για τον έλεγχο ως προς την τήρηση των ορίων έκθεσης 
του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Με κοι-
νή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά 
περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, ύστερα από γνώμη 
της ΕΕΑΕ, καθορίζονται τα σχετικά με την επιβολή και 
την είσπραξη του τέλους θέματα. Με κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση 
αρμόδιου υπουργού μπορεί να αναπροσαρμόζεται το 
ύψος του ανωτέρω τέλους, ανάλογα με τις ανάγκες, ώστε 
να καλύπτονται τα έξοδα της διενέργειας των ελέγχων 
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα 
έξοδα της λειτουργίας, ανάπτυξης και επέκτασης του 
Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων 
(ΕΠΗΠ) του άρθρου 36 του παρόντος νόμου. Με όμοια 
απόφαση μπορεί να καθοριστεί το μέρος των εσόδων 
που προβλέπονται στην παρούσα και διατίθενται από 
την ΕΕΑΕ στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή άλλους αρμόδιους 
φορείς για την κάλυψη πάσης φύσης εξόδων τους σχε-
τικών με τη λειτουργία του ΕΠΗΠ. 

6. Αν η ΕΕΑΕ διαπιστώσει, οποτεδήποτε, ότι τα δη-
λωθέντα στην υποβληθείσα μελέτη ραδιοεκπομπών, 
που προβλέπεται στο άρθρο 6 της ως άνω υπ’ αριθμ. 
53571/3839/1.9.2000 απόφασης ή/και τα συνημμένα 
σε αυτήν σχέδια παρουσιάζουν διαφορές σε σχέση με 
την πραγματικότητα, οι οποίες επηρεάζουν ουσιωδώς 
τους υπολογισμούς της μελέτης ή τα μέτρα προφύλα-
ξης του κοινού, χωρίς ωστόσο, να υπερβαίνουν τα όρια 
ασφαλούς έκθεσης αυτού, όπως αυτά ορίζονται στην 
κείμενη νομοθεσία, ενημερώνει άμεσα εγγράφως, ή με 
τηλεομοιοτυπία, ή μέσω ΣΗΛΥΑ την ΕΕΤΤ και τον κάτοχο 
της κατασκευής κεραίας. Η ΕΕΤΤ ενημερώνει άμεσα εγ-
γράφως, ή με τηλεομοιοτυπία, ή μέσω ΣΗΛΥΑ τον κάτοχο 
της κατασκευής κεραίας να προβεί στην κατάθεση διορ-
θωμένης μελέτης ραδιοεκπομπών μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ειδοποίησή του 
και γνωστοποίησή της στην ΕΕΤΤ. Η διορθωμένη μελέτη 
ραδιοεκπομπών κατατίθεται απευθείας στην ΕΕΑΕ και 
εξετάζεται κατά προτεραιότητα από αυτήν, η οποία μέσα 
σε τριάντα (30) ημέρες από την κατάθεσή της είτε εκδίδει 
γνωμάτευση, είτε ενημερώνει τον πάροχο για την κατά-
θεση συμπληρωματικών στοιχείων. Αν παρέλθει άπρα-
κτη η ανωτέρω προθεσμία, ο κάτοχος της κατασκευής 
κεραίας προβαίνει σε άμεση διακοπή λειτουργίας του 
σταθμού και ενημέρωση της ΕΕΤΤ.

7. Αν διαπιστωθεί υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορί-
ων εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, 
εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπει η υπ’ αριθμ. 
53571/3839/1.9.2000 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο-
σίων Έργων και των Υφυπουργών Υγείας και Πρόνοιας 
και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄ 1105). 

8. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας 
κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφο-
νηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκο-
μείων. Υφιστάμενες κατασκευές κεραιών επί των εν λόγω 
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κτιρίων απομακρύνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 25 του παρόντος νόμου. Κατ’ εξαίρεση των ανω-
τέρω, στις κτιριακές εγκαταστάσεις νοσοκομείων μπορεί, 
ύστερα από προηγούμενη απόφαση της διοίκησής τους, 
να εγκατασταθεί κατασκευή κεραίας, που εξαιρείται από 
την υποχρέωση αδειοδότησης, για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών του ιατρικού προσωπικού και του κοινού που 
επισκέπτεται τους χώρους του νοσοκομείου.

Άρθρο 36

Εθνικό Παρατηρητήριο 

Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ)

1. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) 
είναι αρμόδια για τη διαρκή μέτρηση και καταγραφή, 
σε επιλεγμένες θέσεις, των επιπέδων ακτινοβολίας των 
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, που οφείλονται στο σύνολο 
των σταθμών κεραιών κάθε είδους.

2. Στην ΕΕΑΕ δημιουργείται το Εθνικό Παρατηρητήριο 
Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ), που έχει ως σκοπό 
τον διαρκή έλεγχο της τήρησης των ορίων ασφαλούς 
έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως 
αυτά καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, μέσω ενός 
διασυνδεδεμένου συστήματος σταθμών επεξεργασίας 
και σταθερών, κινητών και φορητών σταθμών μέτρησης 
των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ονομα-
ζόμενο εφεξής «Δίκτυο», με στόχο τη διαρκή ενημέρωση 
του κοινού.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, 
ύστερα από εισήγηση της ΕΕΑΕ, καθορίζονται τα θέματα 
οργάνωσης, εγκατάστασης, χρηματοδότησης, ανάπτυ-
ξης, επέκτασης, συντήρησης και λειτουργίας του ΕΠΗΠ 
και εκδίδεται Κανονισμός του ΕΠΗΠ. Με τον Κανονισμό 
καθορίζονται:

α) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής 
των φορέων που συνδέονται στο Δίκτυο,

β) τα κριτήρια επιλογής της θέσης εγκατάστασης ή/και 
μετεγκατάστασης των σταθμών μέτρησης, ανάλογα με 
τις παρουσιαζόμενες ανάγκες,

γ) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διαχείρι-
σης, επέκτασης και συντήρησης του Δικτύου,

δ) οι φορείς αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των με-
τρήσεων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας,

ε) η οργάνωση και η παρακολούθηση από την ΕΕΑΕ, 
το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την ΕΕΤΤ και 
άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως περιφέρειες, 
δήμοι, πανεπιστήμια, παρόχους ραδιοτηλεοπτικών και 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος (ΤΕΕ), των μετρήσεων των τιμών της ηλεκτρο-
μαγνητικής ακτινοβολίας και η δημοσιοποίησή τους,

στ) η δημοσίευση περιοδικών εκθέσεων από την 
ΕΕΑΕ σχετικά με τα αποτελέσματα των μετρήσεων της 
τήρησης των ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, 
καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της 
παρούσας παραγράφου. 

4. Η ΕΕΑΕ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, αναλαμβάνει την υποστήριξη του ΕΠΗΠ 
και είναι αρμόδια για να:

α) σχεδιάζει και προγραμματίζει τις αναγκαίες μετρή-
σεις,

β) λειτουργεί το πληροφοριακό σύστημα στο οποίο 
καταχωρίζονται όλα τα στοιχεία των μετρήσεων,

γ) αναλαμβάνει την παρουσίαση των δεδομένων των 
μετρήσεων σε κατάλληλα διαμορφωμένη ιστοσελίδα με 
τη μορφή απλών και κατανοητών διαγραμμάτων ανά 
γεωγραφική περιοχή,

δ) μεριμνά για την καλή λειτουργία, τη συντήρηση και 
την αναβάθμιση του εξοπλισμού, την αγορά υλικών και 
εξοπλισμού ή την εκποίηση, εφόσον απαιτείται, μη χρή-
σιμου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των κινητών 
μονάδων του ΕΠΗΠ.

Άρθρο 37

Κυρώσεις

Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις επιμέρους 
διατάξεις του παρόντος: 

α) η εγκατάσταση σταθμού εκπομπής ή/και λήψης ρα-
διοσήματος και κατασκευής κεραίας ή δομικών κατα-
σκευών κεραίας κατά παράβαση των διατάξεων του πα-
ρόντος και χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες ή εγκρίσεις, 
εφόσον αυτές απαιτούνται, η χρήση σταθμού εκπομπής 
ραδιοσήματος χωρίς άδεια ή η παραχώρηση ηλεκτρικού 
ρεύματος σε εγκαταστάσεις σταθμού εκπομπής ή/και 
λήψης ραδιοσήματος άλλου που λειτουργεί με ή χωρίς 
άδεια, η παραχώρηση των δομικών κατασκευών κεραίας 
σε άλλον για την εγκατάσταση κεραιοσυστημάτων χωρίς 
άδεια, εφόσον απαιτείται, καθώς και η παρεμπόδιση ή 
η παρενόχληση των αρμόδιων οργάνων να πραγματο-
ποιήσουν έλεγχο των σταθμών εκπομπής ή/και λήψης 
ραδιοσήματος και των εγκαταστάσεών τους ή η παροχή 
εσφαλμένων πληροφοριών για την άσκηση του ελέγχου, 
τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι τριών (3) ετών και 
χρηματική ποινή από τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ έως 
πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Σε περίπτωση καταδίκης 
διατάσσεται η ανάκληση των υφιστάμενων αδειών, η 
άμεση διακοπή λειτουργίας του κεραιοσυστήματος και η 
δήμευση του εξοπλισμού του σταθμού και των συναφών 
εγκαταστάσεών του,

β) με φυλάκιση μέχρι τρία (3) έτη τιμωρείται όποιος 
προκαλεί επιβλαβείς παρενοχλήσεις (παρεμβολές), δι-
απιστωμένες από την αρμόδια αρχή, σε άλλο νόμιμο 
χρήστη, όπως και όποιος εκπέμπει χωρίς άδεια σε ζώνες 
ραδιοσυχνοτήτων που δεν προβλέπεται για τη συγκεκρι-
μένη υπηρεσία στον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζω-
νών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ). Σε περίπτωση παράβασης των 
ανωτέρω, ανακαλείται η υφιστάμενη άδεια και μπορεί 
να διαταχθεί η άμεση διακοπή λειτουργίας του κεραιο-
συστήματος. Επίσης, κατάσχεται όλος ο εξοπλισμός του 
σταθμού και οι συναφείς εγκαταστάσεις και δημεύεται 
με αμετάκλητη απόφαση του ποινικού δικαστηρίου. Τα 
αδικήματα των περιπτώσεων α΄ και β΄ θεωρούνται αυ-
τόφωρα, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 242 
του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως ισχύει,

γ) με απόφαση της ΕΕΤΤ, ύστερα από έκθεση της αρ-
μόδιας υπηρεσίας, στους κατόχους κατασκευών κεραιών 
στην ξηρά:

αα) που δεν διαθέτουν άδεια κατασκευής κεραίας από 
την ΕΕΤΤ, ούτε πιστοποιητικό πληρότητας, 

ββ) που διαθέτουν άδεια κατασκευής κεραίας η οποία 
έχει εκδοθεί επί τη βάσει ψευδών, ανακριβών ή παρα-
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ποιημένων στοιχείων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 
από δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ μέχρι και τριακόσιες 
πενήντα χιλιάδες (350.000,00) ευρώ. 

Θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση, η ψευδής ανα-
γραφή ή η παραποίηση στοιχείων ή η υποτροπή. Τα 
πρόστιμα αυτά αποτελούν έσοδα του Δημοσίου, συνυ-
πολογίζονται στο ποσοστό εκ του αποθεματικού που κα-
ταβάλει η ΕΕΤΤ στο Δημόσιο και εισπράττονται σύμφωνα 
με το ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Εισπράξεων και Δημοσίων 
Εσόδων» (ΚΕΔΕ, Α΄ 90, όπως ισχύει),

δ) η επιβολή των ανωτέρω διοικητικών προστίμων δεν 
υποκαθιστά άλλες ποινές και κυρώσεις που προβλέπει 
η κείμενη νομοθεσία. Τυχόν άσκηση των προβλεπόμε-
νων διοικητικών ή ένδικων μέσων δεν αναστέλλει την 
είσπραξη του προστίμου. Εφόσον τα πρόστιμα εξοφλού-
νται μέσα σε έναν (1) μήνα από την κοινοποίηση της 
σχετικής απόφασης επιβολής τους, μειώνονται κατά τρι-
άντα τοις εκατό (30%). Μετά την παρέλευση του μηνός, 
η είσπραξη των προστίμων πραγματοποιείται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Άρθρο 38

Λειτουργία της πληροφοριακής υποδομής

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων 
υπουργών ρυθμίζονται θέματα διαδικασιών και εφαρ-
μογής του άρθρου 21 του παρόντος νόμου, καθώς και 
κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαλειτουργικότητα των 
ηλεκτρονικών συστημάτων του παρόντος. 

2. Με απόφαση της ΕΕΤΤ ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό 
με τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος ΣΗΛΥΑ, 
καθώς και κάθε θέμα αρμοδιότητας της ΕΕΤΤ σχετικό με 
την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών στα πλαίσια 
του παρόντος.

3. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών 
από την έκδοση της παραπάνω απόφασης της ΕΕΤΤ, η 
ΥΠΑ, η ΕΕΑΕ, οι αρμόδιες για τη δόμηση, την περιβαλλο-
ντική αδειοδότηση και τη διενέργεια περιβαλλοντικών 
ελέγχων υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες που γνω-
μοδοτούν και παρέχουν έγκριση ή σύμφωνη γνώμη στο 
πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατασκευών 
κεραιών, οφείλουν να υποβάλουν αίτημα εγγραφής στο 
Ηλεκτρονικό Σύστημα ΣΗΛΥΑ. Δεν απαιτείται εκ νέου εγ-
γραφή στο ΣΗΛΥΑ των υπηρεσιών που έχουν ήδη εγγρα-
φεί σε αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4070/2012, 
όπως ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
μπορεί να καθορίζονται και άλλες υπηρεσίες προς σύν-
δεση με το ΣΗΛΥΑ.

4. Το ΣΗΛΥΑ και το e - Άδειες διασυνδέονται σύμφωνα 
με τα ισχύοντα διεθνή και εθνικά πρότυπα διαλειτουρ-
γικότητας. Η διασύνδεση των συστημάτων είναι αμφί-
δρομη και παρέχονται, κατ’ ελάχιστον, οι εξής υπηρεσίες: 

α) πλήρης πρόσβαση σε κάθε διασυνδεδεμένη ηλε-
κτρονική αίτηση από τους χρήστες οποιουδήποτε συ-
στήματος με απλή ενάριθμη αναφορά,

β) εφαρμογή κανόνων προώθησης ή ολοκλήρωσης 
μιας αίτησης ανάλογα με την κατάσταση της διασυν-
δεδεμένης αίτησης σε οποιοδήποτε πληροφοριακό 
σύστημα,

γ) μεταφορά δεδομένων που επηρεάζουν τη διαδικα-
σία αδειοδότησης από το ένα σύστημα στο άλλο.

5. Για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Περιβαλλο-
ντικού Μητρώου (ΗΠΜ) σύμφωνα με το άρθρο 18 του 
ν. 4014/2011 και μέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδε-
σής του με την παραπάνω πληροφοριακή υποδομή, 
οι δηλώσεις υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) και οι αιτήσεις έκδοσης Απόφασης 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) υποβάλλονται 
και διεκπεραιώνονται μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήμα-
τος ΣΗΛΥΑ. Η απαιτούμενη ενημέρωση του ΗΠΜ γίνεται 
αποκλειστικά με μέριμνα του κατόχου της κατασκευής 
κεραίας.

Άρθρο 39

Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσης του Ηλε-
κτρονικού Συστήματος ΣΗΛΥΑ με το Ηλεκτρονικό Σύ-
στημα e-Άδειες, τα απαιτούμενα για την αδειοδότηση 
κατασκευών κεραιών στοιχεία και δικαιολογητικά υπο-
βάλλονται με ευθύνη των κυρίων ή κατόχων κατασκευών 
κεραιών. Η διασύνδεση των παραπάνω πληροφοριακών 
συστημάτων ολοκληρώνεται μέσα σε τέσσερις (4) μήνες 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος και διαπιστώνεται 
με πράξεις της ΕΕΤΤ και του διαχειριστή του Συστήματος 
Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών (e-Άδειες).

2. Μέχρι την εγγραφή των υπηρεσιών που προβλέπο-
νται στο άρθρο 38 του παρόντος νόμου στο Ηλεκτρονικό 
Σύστημα ΣΗΛΥΑ, η έκδοση των απαιτούμενων αδειών 
για την εγκατάσταση και τη λειτουργία κατασκευής κε-
ραίας γίνεται ως εξής:

α) ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τις απαιτούμενες 
αιτήσεις και μελέτες στις αρμόδιες υπηρεσίες και, στη 
συνέχεια, υποβάλλει στο Ηλεκτρονικό Σύστημα ΣΗΛΥΑ 
φάκελο με τα αποδεικτικά παραλαβής τους,

β) οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν, μέσα σε τέσσερις 
(4) μήνες από την παραλαβή των σχετικών αιτήσεων/
μελετών, να ελέγξουν τα θέματα αρμοδιότητάς τους και 
να ενημερώσουν εγγράφως την ΕΕΤΤ και τον ενδιαφε-
ρόμενο για:

αα) την έκδοση των εγκριτικών πράξεων, ή 
ββ) την ανάγκη συμπλήρωσης / διόρθωσης τυπικών 

ελλείψεων ή λαθών στις αιτήσεις / μελέτες, 
γγ) την αιτιολογημένη απόρριψη των αιτήσεων / με-

λετών.
3. Εκκρεμείς διαδικασίες αδειοδότησης κατά την 

έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ολοκληρώνονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του. Εκδοθείσες άδειες και 
εγκρίσεις παραμένουν ισχυρές. Όσον αφορά τα πιστο-
ποιητικά πληρότητας που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με 
την περίπτωση β΄ της παραγράφου 17Γ΄ του άρθρου 30 
του ν. 4070/2012 διατηρούνται σε ισχύ για δύο (2) έτη 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Για πιστο-
ποιητικά πληρότητας, για την έκδοση των οποίων έχει 
ληφθεί υπόψη έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή δήλω-
ση υπαγωγής σε ΠΠΔ, χορηγείται από την ΕΕΤΤ, μέσα 
στην προαναφερόμενη προθεσμία, άδεια κατασκευής 
κεραίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και, στη 
συνέχεια, ακολουθεί η διαδικασία των άρθρων 23 και 24 
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του παρόντος νόμου. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθεί-
ται και για τα κέντρα δορυφορικών επικοινωνιών. 

4. Κατασκευές κεραιών που εμπίπτουν στις διατάξεις 
του άρθρου 31 του ν. 4053/2012 (Α΄ 44), όπως αυτό αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 126 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73), 
εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής στην Εθνι-
κή Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 
του προστίμου της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του 
παρόντος νόμου. 

5. Εκκρεμείς διαδικασίες ελέγχου και επιβολής κυρώ-
σεων από την ΕΕΤΤ ολοκληρώνονται σύμφωνα με τη νο-
μοθεσία που ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης 
με την οποία διαπιστώθηκε η παράβαση. 

6. Κεραίες ραδιοφωνικών σταθμών που δηλώθηκαν 
εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4313/2014 
(Α΄ 261), συνεχίζουν να λειτουργούν έως την αδειοδό-
τησή τους, η οποία πραγματοποιείται μετά την ορι-
στικοποίηση των οικείων χαρτών συχνοτήτων και την 
αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών. Υφιστάμενες 
κεραίες ραδιοφωνικών σταθμών, που δεν δηλώθηκαν 
εμπρόθεσμα κατά τα ανωτέρω, μπορεί να συνεχίσουν 
να λειτουργούν έως την αδειοδότηση των κατασκευών 
κεραιών αυτών, εφόσον υποβάλουν την εν λόγω δήλωση 
εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, 
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 61 του ν. 4313/2014, 
και καταβάλουν στην ΕΕΤΤ, πρόστιμο ύψους διακοσίων 
(200) ευρώ για κάθε δήλωση. 

7. Άδειες για την κατασκευή κεραιών των αδειοδοτη-
μένων παρόχων δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής 
ευρυεκπομπής που χρησιμοποιούνται κατά τον χρόνο 
έναρξης ισχύος του παρόντος ή εγκαθίστανται στο πλαί-
σιο εφαρμογής των χαρτών συχνοτήτων χορηγούνται 
μετά τη λήξη της προθεσμίας για την απελευθέρωση 
και διάθεση του ψηφιακού μερίσματος.

Οι κάτοχοι των ανωτέρω κατασκευών κεραιών υπο-
χρεούνται, μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος να καταθέσουν δήλωση 
στο ΣΗΛΥΑ, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει, κατ’ ελά-
χιστον, το γεωγραφικό στίγμα, την ισχύ, τη συχνότητα 
εκπομπής, το ύψος του εγκεκριμένου από την ΥΠΑ ιστού, 
καθώς και απόσπασμα ψηφιακού δορυφορικού χάρτη 
με τη θέση του κεραιοσυστήματος. Στην ανωτέρω δια-
δικασία μπορεί να ενταχθούν και εγκατεστημένες κεραί-
ες τηλεοπτικής ευρυεκπομπής, που χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4324/2015 (Α΄ 44) για τη 
γεωγραφική κάλυψη του συνόλου της Επικράτειας στο 
πλαίσιο παροχής καθολικής υπηρεσίας τηλεοπτικής ευ-
ρυεκπομπής, σε θέσεις εκτός των προβλεπόμενων στους 
χάρτες συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευ-
ρυεκπομπής. Οι κάτοχοι των ανωτέρω κατασκευών κε-
ραιών μπορούν να τροποποιούν τις παραπάνω δηλώσεις 
μέσω του ΣΗΛΥΑ για την εξυπηρέτηση της εφαρμογής 
των χαρτών συχνοτήτων. 

Η σύνδεση των ανωτέρω κατασκευών κεραιών με τα 
δίκτυα κοινής ωφέλειας πραγματοποιείται μετά την υπο-
βολή της παραπάνω δήλωσης στο ΣΗΛΥΑ. 

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις και 
μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης 
που καθορίζεται στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζε-
ται η παράγραφος 6 του άρθρου 34 του παρόντος νόμου. 

Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
μπορεί να καθορίζονται και ειδικότερες προϋποθέσεις, 
χρονικές διαδικασίες και όροι για την εφαρμογή των 
ανωτέρω εδαφίων.

8. Δηλώσεις που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 65 του ν. 4155/2013 
(Α΄ 120), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παρά-
γραφο 1 του άρθρου 64 του ν. 4313/2014, παραμένουν 
ως έχουν και εξετάζονται μετά την έκδοση των προ-
βλεπόμενων ραδιοφωνικών χαρτών συχνοτήτων, οι δε 
εκπρόθεσμες θεωρούνται ως ουδέποτε υποβληθείσες.

9. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων της παραγρά-
φου 4 του άρθρου 35 του παρόντος νόμου, ισχύουν η 
υπ’ αριθμ. 2300ΕΦΑ (493)/6.2.2008 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών 
(Β΄ 346) και η υπ’ αριθμ. 8701/118/9.2.2007 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Ανάπτυξης (Β΄ 302).

10. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 35 του παρόντος νόμου, ισχύει η υπ’ 
αριθμ. Π/112/345/4.12.2012 κοινή απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
(Β΄ 3271), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
Π/112/237/31.7.2015 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών 
Υπουργών Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
Οικονομικών (Β΄ 1659).

11. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 36 του παρόντος νόμου, ισχύει η υπ’ 
αριθμ. 65977/974/Φγ61/12.12.2013 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Παι-
δείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 3260). 

12. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 36 του παρόντος νόμου, ισχύει η υπ’ 
αριθμ. 29179/340/Φγ61/14.5.2014 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Παι-
δείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 1275).

13. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης 
α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του παρόντος νό-
μου ισχύει υπ’ αριθμ. 27217/505/4.6.2013 κοινή από-
φαση των Αναπληρωτών Υπουργών Ανάπτυξης, Αντα-
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
(Β΄ 1442). 

14. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης 
γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του παρόντος 
νόμου ισχύει η υπ’ αριθμ. 11926/261/8.3.2011 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων (Β΄ 453).

15. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτω-
σης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του παρόντος 
νόμου, ισχύει η υπ’ αριθμ. 529/138/30.6.2009 απόφαση 
της ΕΕΤΤ (Β΄ 1458).

16. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της ΕΕΤΤ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 38 του παρόντος νόμου, 
ισχύει η υπ’ αριθμ. 672/1/13.11.2012 απόφαση της ΕΕΤΤ 
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(Β΄ 3295), καθώς και οι αποφάσεις της ΕΕΤΤ που αφορούν 
την επέκταση της διαλειτουργικότητας του ΣΗΛΥΑ. 

17. Τα τελευταία δύο εδάφια της παραγράφου 2 του 
άρθρου 61 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ Α΄ 261) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Η Ε.Ε.Τ.Τ. δημοσιεύει τις ως άνω Δηλώσεις στο δικτυα-
κό της τόπο, εξαιρουμένων των στοιχείων υπό (δ) και (ε) 
ανωτέρω. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν 
και για την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και για όλα τα κεραιοσυστήματα 
τα οποία μεταδίδουν ή αναμεταδίδουν ραδιοφωνικές 
εκπομπές αυτής.».

18. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και για 
τη συνεγκατάσταση του άρθρου 26 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 40

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται 
το άρθρο 24Α του ν. 2075/1992 (Α΄ 129), το άρθρο 1 
του ν. 2801/2000 (Α΄ 46), το άρθρο 30 του ν. 4070/2012, 
τα άρθρα 22 και 31 του ν. 4053/2012 (Α΄ 44), καθώς και 
κάθε άλλη ειδική ή γενική διάταξη που αντιβαίνει στις 
διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 41

Κωδικοποίηση νομοθετικού πλαισίου 

αδειοδότησης και ελέγχου κατασκευών Κεραιών

1. Συνιστάται ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή, 
της οποίας τα μέλη δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα 
δέκα (10) για τη σύνταξη κώδικα που περιλαμβάνει τις 
διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων που σχε-
τίζονται με τη διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου 
κατασκευών κεραιών, η οποία συγκροτείται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
Δικαιοσύνης.

2. Ο κώδικας τηρείται σε ηλεκτρονική βάση και περι-
λαμβάνει τις εξουσιοδοτικές διατάξεις για τα αρμόδια 
όργανα, τη διαδικασία ενημέρωσης, επικαιροποίησης 
και έγκρισης της τροποποίησής του, καθώς και κάθε 
άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 42

Τροποποίηση του ν. 4070/2012

1. Στο άρθρο 4 του Παραρτήματος Χ του ν. 4070/2012 
προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης για την 
εγκατάσταση δομικών κατασκευών κεραιών σε χώ-
ρους που ανήκουν στο Δημόσιο, σε οργανισμούς το-
πικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή είναι κοινόχρηστοι, ο 
ενδιαφερόμενος κάτοχος κατασκευής κεραίας, εφόσον 
επιθυμεί να κάνει χρήση των σχετικών διατάξεων περί 
δικαιωμάτων διέλευσης, υποβάλλει αίτηση μέσω του 
Πληροφοριακού Συστήματος μόνο με τα δικαιολογητικά 
που αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις αα΄, ββ΄ και θθ΄ 
της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος 
άρθρου καθώς και α) τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτη-
μένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, β) τεχνική 
έκθεση μηχανικού και γ) αρχιτεκτονικά σχέδια. Σε αυτή 
την περίπτωση ο αρμόδιος φορέας χορήγησης χορηγεί 
δικαιώματα διέλευσης σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄, 

β΄, γ΄, ε΄, στ΄, υποπεριπτώσεις ββ΄ και δδ΄ της περίπτω-
σης ζ΄, και περιπτώσεις η΄ και ι΄ της παραγράφου 4 του 
παρόντος άρθρου και δεν απαιτείται παροχή εγκρίσεων 
από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 3, ούτε 
ακολουθείται η διαδικασία εγκρίσεων της παραγράφου 3 
του παρόντος άρθρου. 

Για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκα-
τάσταση δομικών κατασκευών κεραιών σε χώρους που 
ανήκουν στο Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α. ή είναι κοινόχρηστοι 
δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 5, 6, 7 και 8 του παρόντος 
Παραρτήματος.»

2. Στο άρθρο 11 του Παραρτήματος Χ του ν. 4070/2012 
προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Μέχρι να λειτουργήσει το Πληροφοριακό Σύστημα 
του άρθρου 28 του ν. 4070/2012, όπως αντικαταστάθηκε 
με την περίπτωση γ΄ του άρθρου 11 του ν. 4463/2017 
(Α΄ 42), οι αρμόδιοι φορείς για τη χορήγηση δικαιώματος 
διέλευσης για την εγκατάσταση δομικών κατασκευών 
κεραιών σε χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο, σε ορ-
γανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή είναι κοινό-
χρηστοι, εφαρμόζουν τη διαδικασία που ορίζεται στις 
περιπτώσεις στ΄, ζ΄, η΄, ι΄, ια΄, ιβ΄ και ιγ΄ της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου και τα τέλη υπολογίζονται σύμ-
φωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Για τη 
χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση 
δομικών κατασκευών κεραιών σε χώρους που ανήκουν 
στο Δημόσιο, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.) ή είναι κοινόχρηστοι, ο πάροχος υποβάλλει στον 
αρμόδιο φορέα χορήγησης μόνο τα δικαιολογητικά των 
υποπεριπτώσεων ββ΄ και δδ΄ της περίπτωσης ζ΄ της πα-
ραγράφου 4 του άρθρου 4 του παρόντος Παραρτήμα-
τος.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Άρθρο 43

Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο

1. Το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο αποτελεί τον οδικό 
χάρτη για την ανάπτυξη σύγχρονων δικτυακών υποδο-
μών στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως των δι-
κτύων οπτικών ινών, των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G), 
των δικτύων WiFi, των υποδομών έξυπνων πόλεων, των 
υποδομών για διαδρόμους έξυπνης αυτοματοποιημένης 
οδήγησης και των πάσης φύσεως υποδομών σταθερών, 
ασυρματικών και δορυφορικών δικτύων τηλεπικοινω-
νιών, καθώς και των εξειδικευμένων δικτύων που λει-
τουργούν ως διαδίκτυο των πραγμάτων (ΙοΤ, Internet of 
Things). Το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο εγκρίνεται με από-
φαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα 
από πρόταση της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνι-
ών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και περιλαμβάνει κυρίως την πολιτική 
ανάπτυξης των δικτύων, τους στόχους και τα μέσα για 
την επίτευξή τους. 

2. Η ΓΓΤΤ είναι αρμόδια να εισηγείται στον Υπουργό 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης την πολιτική, τις εθνικές θέ-
σεις και τον τρόπο εκπροσώπησης της χώρας σε ευρω-
παϊκούς και διεθνείς οργανισμούς για όλα τα θέματα που 
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