ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ Ν.3431/2006 ΑΡΘΡΟ 31 ΠΑΡ. 6
« 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται η
ειδική διαδικασία αδειοδότησης στην οποία υπάγεται η εγκατάσταση τυποποιηµένων
κατασκευών κεραιών. »

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Ειδική διαδικασία αδειοδότησης στην οποία υπάγεται η εγκατάσταση
Τυποποιηµένων Κατασκευών Κεραιών

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 31 παρ. 6 του Ν.3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/3-2-2006).
2. Το άρθρο 12, παρ. λβ’ του Ν.3431/2006, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 24,
παρ. 2 του Ν.3534/2007, Κεφάλαιο ∆ «Ρυθµίσεις για τις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες» (ΦΕΚ 401/Α/23-2-2007).
3. Το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 «Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 46/Α/3-32000).
4. Το Π.∆. 44/2002 «Ραδιοεξοπλισµός και τηλεπικοινωνιακός τερµατικός
εξοπλισµός και αµοιβαία αναγνώριση της συµµόρφωσης των εξοπλισµών αυτών.
Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9 Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2002).
5. Το Π.∆. 293/1999 (Α΄ 263) «Οργανισµός του Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών», όπως ισχύει.
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6. Την αριθ. 49535/7669/13.10.10 (ΦΕΚ 1644/Β/14.10.10) Ανάθεση αρµοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Σπυρίδωνα Βούγια.
7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 53571/3839/2000 «Μέτρα Προφύλαξης
του Κοινού από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστηµένων στην Ξηρά» (ΦΕΚ
1105/B/6-9-2000).
8. Την Υπουργική Απόφαση ΕΥΠΕ/126880 (ΦΕΚ 435/Β/29-3-2007) «Συµπλήρωση
της υπ’αριθµ. Η.Π.15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) κοινής υπουργικής
απόφασης, κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν.1650/1986 (Α΄160) όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 3010/2002 «Εναρµόνιση του ν. 1650/1986
µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α΄ 91).»
9. Την Υπουργική Απόφαση ΕΥΠΕ/126884 (ΦΕΚ 435/Β/29-3-2007) «∆ιαδικασία
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Περιεχόµενο Περιβαλλοντικών Μελετών για
τις Εγκαταστάσεις Κεραιών Σταθµών στην Ξηρά, σύµφωνα µε το άρθρο 31, παρ.
18 του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ A΄ 13).»
10. Την Υπουργική Απόφαση αριθ. ∆3/∆/35694/6190/2000 «Προστασία των
Αεροπορικών Εγκαταστάσεων από τον κίνδυνο της ανάπτυξης κατασκευών εµποδίων γύρω από αυτές καθώς και της Αεροπλοΐας εκ των υπερυψηλών ανά τη
χώρα κατασκευών» (ΦΕΚ 1133/Β/11-9-2000).
11. Την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 427/16/22-3-2007 «Έγκριση και Αποστολή στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και στο Υπουργείο
Μεταφορών και Επικοινωνιών Σχεδίου της «Ειδικής ∆ιαδικασίας Αδειοδότησης
στην οποία υπάγεται η εγκατάσταση των Τυποποιηµένων Κατασκευών Κεραιών»
για την έκδοση ΚΥΑ σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 31 του ν.
3431/2006».
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.
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Αποφασίζουµε

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρµογής
Η παρούσα Απόφαση προβλέπει την ειδική διαδικασία αδειοδότησης στην οποία
υπάγεται η εγκατάσταση όλων των Τυποποιηµένων Κατασκευών Κεραιών που
χρησιµοποιούνται για την παροχή ασύρµατων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό
καθεστώς Γενικής Άδειας σύµφωνα µε το ν. 3431/2006.

Άρθρο 2
Ορισµοί
1. Κατασκευή Κεραίας: Το σύστηµα κεραιών εκποµπής ή/και λήψης ραδιοσηµάτων
µετά των κατασκευών στήριξής τους, συµπεριλαµβανοµένων των εξαρτηµάτων και
παρελκοµένων.
2. Τύπος Κατασκευής Κεραίας: Τεχνική προδιαγραφή που περιγράφει επακριβώς και
µε σαφήνεια το σύνολο των χαρακτηριστικών κατασκευής κεραίας µε σκοπό να
χρησιµοποιηθεί – εφαρµοσθεί κατ’ επανάληψη. Όλες οι κατασκευές κεραιών που
συµµορφώνονται µε την τεχνική προδιαγραφή υπάγονται στον αντίστοιχο τύπο.
3. Άδεια Τύπου Κατασκευής Κεραίας (Άδεια Τύπου): Άδεια που παρέχεται για
συγκεκριµένο τύπο κατασκευής κεραίας και περιλαµβάνει τους όρους τις
προϋποθέσεις και τους περιορισµούς
που οφείλει να ικανοποιεί κατά την
εγκατάσταση και λειτουργία κάθε κατασκευή κεραίας που υπάγεται στον
συγκεκριµένο τύπο. Η Άδεια Τύπου εκδίδεται κατόπιν ειδικής αίτησης, στην οποία
αποτυπώνεται µε ακρίβεια και σχεδιαστική λεπτοµέρεια ο Τύπος της Κατασκευής
Κεραίας, δηλαδή τα γενικά και ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά της υποψήφιας για
τυποποίηση κατασκευής κεραίας.
4. Τυποποιηµένη Κατασκευή Κεραίας (ΤΚΚ): Κατασκευή κεραίας η οποία
συµµορφώνεται πλήρως µε συγκεκριµένη Άδεια Τύπου.
5. ∆ήλωση Εγκατάστασης Τυποποιηµένης Κατασκευής Κεραίας (∆ήλωση
Εγκατάστασης): ∆ήλωση που υποβάλλει ο κάτοχος της Κατασκευής Κεραίας και
βεβαιώνει ότι η εν λόγω Κατασκευή Κεραίας είναι Τυποποιηµένη. Η ∆ήλωση
υποβάλλεται πριν την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε ΤΚΚ.
6. Ορθή τεχνική πρακτική: Η πρακτική που εφαρµόζεται σύµφωνα µε τους κανόνες
της τέχνης και της επιστήµης για να διασφαλιστεί ότι οι ΤΚΚ ικανοποιούν τις
απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.
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7. Κάτοχος ΤΚΚ : Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης ΤΚΚ ή έχει
την ευθύνη λειτουργίας ΤΚΚ.
8. Τεχνικός υπεύθυνος ΤΚΚ : Ο τεχνικός που έχει τα κατά νόµο δικαιώµατα και
ορίζεται από τον κάτοχο ΤΚΚ ως υπεύθυνος για την εγκατάσταση, τη συντήρηση
και την τεχνική εποπτεία λειτουργίας της ΤΚΚ σύµφωνα µε την ορθή τεχνική
πρακτική.

Άρθρο 3
Γενικές Αρχές
1. Κατασκευές κεραιών που συµµορφώνονται πλήρως µε τα οριζόµενα στη σχετική
Άδεια Τύπου µπορούν να εγκαθίστανται και να λειτουργούν σύµφωνα µε τους όρους
της άδειας εφόσον ακολουθείται η προβλεπόµενη στην παρούσα απόφαση
διαδικασία.
2. Για την υπαγωγή Κατασκευής Κεραίας στο καθεστώς της ΤΚΚ απαιτείται ∆ήλωση
Εγκατάστασης του κατόχου της Κατασκευής Κεραίας που βεβαιώνει ότι η εν λόγω
Κατασκευή Κεραίας συµµορφώνεται πλήρως µε Άδεια Τύπου Κατασκευής Κεραίας
που εκδίδεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων
(ΕΕΤΤ).
3. Η Άδεια Τύπου εκδίδεται για την υλοποίηση ασύρµατων δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών σε περιοχές συχνοτήτων για τις οποίες έχουν εκδοθεί και υφίστανται
δικαιώµατα χρήσης και στο όνοµα παρόχων που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής
Άδειας και κατέχουν σχετικά δικαιώµατα
4. Η Άδεια Τύπου αφορά συγκεκριµένο τύπο κατασκευής κεραίας και περιλαµβάνει
τους γενικούς και ειδικούς όρους και περιορισµούς που πρέπει να πληροί κάθε
εγκατάσταση ΤΚΚ που υπάγεται στον συγκεκριµένο τύπο.
5. Για την έκδοση της Αδειας απαιτείται η κατάθεση αίτησης που περιλαµβάνει
λεπτοµερή τεχνική προδιαγραφή του Τύπου Κατασκευής Κεραίας και συνοδεύεται
από σχετική µελέτη που αποτιµά τις πιθανές επιπτώσεις στο ανθρώπινο και φυσικό
περιβάλλον από εγκατάσταση κατασκευής κεραίας του τύπου της αίτησης.
6. Για την εκτίµηση των ανωτέρω θα πρέπει στη σχετική αίτηση να προσδιορίζεται το
ειδικότερο σκοπούµενο περιβάλλον και υπόβαθρο εγκατάστασης (π.χ αστικός ιστός,
αγροτική περιοχή, επί οροφής κτιρίου, επί εδάφους) εντός του οποίου θα γίνεται η
εγκατάσταση των κατασκευών κεραιών του τύπου.
7. Η σχετική µελέτη θα πρέπει να εξετάζει, διασφαλίζει και βεβαιώνει ότι η
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στο σκοπούµενο περιβάλλον ικανοποιεί
αθροιστικά:
α. Τις απαιτήσεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 44, όπως ισχύει, και συγκεκριµένα
α) την απαίτηση για την ασφάλεια του χρήστη ή τρίτου, β) την απαίτηση
προστασίας για την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα, γ) την απαίτηση για
αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος και την αποφυγή επιβλαβών παρεµβολών.
β. Την απαίτηση προστασίας του κοινού από την έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία
(βασιζόµενη στα πρότυπα τεχνικών µελετών που εκδίδει η ΕΕΑΕ και στα σχετικά
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εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα), συνυπολογίζοντας µε ποσοτικά στοιχεία
την ένταση του ηλεκτροµαγνητικού υποβάθρου στη σκοπούµενη περιοχή
εγκατάστασης της ΤΚΚ, ορίζοντας σαφώς την περιοχή εντός της οποίας
ενδέχεται να παρατηρηθεί υπέρβαση των θεσµοθετηµένων ορίων (µε κατάλληλα
σχεδιάγραµµατα) καθώς και τα αναγκαία µέτρα προφύλαξης του κοινού.
γ. Τη στατική επάρκεια της εγκατάστασης, λαµβανοµένης υπόψη και της αντοχής
του υποβάθρου στερέωσης και τη συµµόρφωση προς τις γενικότερες
πολεοδοµικές και αρχιτεκτονικές ρυθµίσεις, ιδίως τις σχετιζόµενες µε την
εγκατάσταση κατασκευών κεραιών.
δ. Την αποτροπή της ρύπανσης και της υποβάθµισης του περιβάλλοντος.

Άρθρο 4
Τεχνικά χαρακτηριστικά ΤΚΚ
1. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται για ΤΚΚ που ικανοποιούν τα παρακάτω τεχνικά
χαρακτηριστικά:
α. Η συνολική ενεργός ακτινοβολούµενη ισχύς της ΤΚΚ είναι µικρότερη από 1,5
kW.
β. Το ύψος της κατασκευής κεραίας είναι µέχρι 5,5 µέτρα.
γ. Επιτρέπεται κατασκευή οικίσκου στέγασης µηχανηµάτων µε µέγιστο εµβαδόν 6
τ.µ. και µέγιστο ύψος 2 µέτρων.
2. Επιτρέπεται η τοποθέτηση µέχρι δύο (2) ΤΚΚ σε άρτια οικόπεδα ή σε δώµα κτιρίου.
3. Σε περίπτωση που η ΤΚΚ τοποθετείται επί δώµατος, το βάρος της κατασκευής δεν
υπερβαίνει τα 250 κιλά και η µέγιστη πίεση που ασκείται επί της οροφής δεν ξεπερνά
τα 150 κιλά ανά τετραγωνικό µέτρο.
4. Σε περίπτωση που η ΤΚΚ πρόκειται να τοποθετηθεί σε απόσταση µικρότερη των 50
µέτρων από άλλους γειτονικούς σταθµούς κεραιών, η συνολική ενεργός ισοτροπικά
ακτινοβολούµενη ισχύς των οποίων είναι µεγαλύτερη από 164W eirp, απαιτείται η
δήλωση ΤΚΚ του άρθρου 6 της παρούσας να συνοδεύεται από σχετική γνωµάτευση
της Εθνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) επί σχετικής µελέτης
ραδιοεκποµπών.
5. ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση οποιουδήποτε άλλου εξοπλισµού επί του ιστού ΤΚΚ
εκτός των όσων προβλέπονται στην σχετική άδεια τύπου.

Άρθρο 5
∆ιαδικασία Έκδοσης Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας
1. Η Άδεια Τύπου Κατασκευής Κεραίας εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλεται
στην ΕΕΤΤ.
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2. Η αίτηση για την έκδοση άδειας τύπου κατασκευής κεραίας περιγράφει πλήρως τον
Τύπο της Κατασκευής Κεραίας και περιλαµβάνει απαραιτήτως τα ακόλουθα:
α. Την περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας και το σκοπούµενο περιβάλλον
εγκατάστασης.
β. Πλήρη τεχνική περιγραφή µε δυνητική αναφορά σε εθνικά ή διεθνή πρότυπα ή
σχετικούς κανονισµούς του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
(Υπ.Υ.Μ.∆.), εφόσον υφίστανται.
γ. Μελέτη για την εκτίµηση των επιπτώσεων της εγκατάστασης Κατασκευής
Κεραίας στο φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον µε την οποία θα διασφαλίζεται
ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των παρ. 5, 6 και 7, του Άρθρου 3 της
παρούσας.
3. Η αίτηση µε τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική
µορφή. Αντίγραφα της αίτησης µετά των δικαιολογητικών διαβιβάζει η ΕΕΤΤ στις
αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής (Υπ.Π.Ε.Κ.Α) και στην ΕΕΑΕ ενώ ένα αντίγραφο τηρείται από την ΕΕΤΤ.
4. Οι ανωτέρω φορείς, κατόπιν εξέτασης της αίτησης κατά λόγο αρµοδιότητας,
παρέχουν στην ΕΕΤΤ τη σύµφωνη ή µη γνώµη τους στην οποία δύνανται να
ενσωµατώνουν πρόσθετους όρους και περιορισµούς.
5. Η ΕΕΤΤ, µετά τη λήψη της σύµφωνης γνώµης όλων ανεξαιρέτως των ανωτέρω
εµπλεκοµένων φορέων, εκδίδει την Άδεια Τύπου Κατασκευής Κεραίας στην οποία
περιλαµβάνονται και πιθανοί πρόσθετοι όροι και περιορισµοί που θα πρέπει να
τηρούνται κατά την εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας.
Άρθρο 6
∆ιαδικασία Εγκατάστασης ΤΚΚ
1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ΤΚΚ υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου από
τον φορέα στο όνοµα του οποίου έχει εκδοθεί η σχετική Άδεια Τύπου.
2. Πριν την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε ΤΚΚ απαιτείται η κατάθεση ∆ήλωσης
Εγκατάστασης ΤΚΚ στην ΕΕΤΤ, µε κοινοποίηση στην αρµόδια Πολεοδοµική
Υπηρεσία, την αρµόδια Περιφέρεια (ή την κατά
περίπτωση αρµόδια για
περιβαλλοντικά θέµατα κεραιών υπηρεσία) και την ΕΕΑΕ.
3. Η ∆ήλωση που κατατίθεται στην ΕΕΤΤ προκειµένου να είναι έγκυρη, βεβαιώνει, µε
ευθύνη του κατόχου της κατασκευής, ότι η εν λόγω Κατασκευή Κεραίας είναι
τυποποιηµένη και περιλαµβάνει κατ ελάχιστον: α) τον αριθµό της Απόφασης
χορήγησης του δικαιώµατος χρήσης ραδιοσυχνότητας, β) τον αριθµό της Απόφασης
της ΕΕΤΤ για την Άδεια Τύπου Κατασκευής Κεραίας µε την οποία συµµορφώνεται
η εν λόγω κατασκευή, γ) τα στοιχεία του κατόχου της ΤΚΚ και τον αριθµό του
µητρώου Γενικών Αδειών που κατέχει, (δ) κάθε λεπτοµέρεια σχετικά µε τη θέση
εγκατάστασης ΤΚΚ, ε) τη σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
(ΥΠΑ) σχετικά µε την ασφάλεια της αεροπλοΐας και, στ) τα πλήρη στοιχεία του
Τεχνικού Υπευθύνου ΤΚΚ, ο οποίος συνυπογράφει τη ∆ήλωση. Για την
εγκατάσταση ΤΚΚ σε περιοχές ειδικής προστασίας απαιτείται η σύµφωνη γνώµη των
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4.

5.

6.
7.

κατά περίπτωση αρµόδιων υπηρεσιών ή και της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου
(ΕΠ.Α.Ε), η οποία λαµβάνεται από τον ενδιαφερόµενο.
Η ΕΕΤΤ παραλαµβάνει τη ∆ήλωση και εφόσον αυτή είναι πλήρης, δηµιουργεί τη
σχετική εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Κεραιών, δίνει µοναδικό αριθµό εγγραφής και
εκδίδει βεβαίωση για την ορθή υποβολή της ∆ήλωσης Εγκατάστασης της ΤΚΚ,
εφόσον δεν έχει ληφθεί τεκµηριωµένη αρνητική γνώµη από τις συναρµόδιες
υπηρεσίες της παρ. 2 του παρόντος άρθρου εντός τριµήνου από την κατάθεση της
δήλωσης.
Αν η ∆ήλωση δεν είναι πλήρης, η ΕΕΤΤ δεν χορηγεί αριθµό εγγραφής και βεβαίωση
µέχρι να συµπληρωθεί πλήρως εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µηνός.
Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας αυτής, η ΕΕΤΤ απορρίπτει τη
∆ήλωση.
Μετά την ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων επιτρέπεται η εγκατάσταση της
Κατασκευής Κεραίας.
Η σύνδεση των ΤΚΚ µε τα δίκτυα των κοινωφελών οργανισµών επιτρέπεται µε την
προσκόµιση της βεβαίωσης της παρ. 4.

Άρθρο 7
Τεχνικός Φάκελος – Σήµανση
1. Για κάθε ΤΚΚ, ο κάτοχός της έχει την ευθύνη να τηρεί σχετικό τεχνικό φάκελο στον
οποίο περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες άδειες, εγκρίσεις, δικαιολογητικά,
βεβαιώσεις και µελέτες. Με ευθύνη του κατόχου της κεραίας ο τεχνικός φάκελος
προσκοµίζεται, εφόσον ζητηθεί, για έλεγχο από κάθε αρµόδια υπηρεσία.
2. Επιπλέον, ο κάτοχος είναι υποχρεωµένος να πιστοποιεί ότι η ΤΚΚ πληροί τις
προδιαγραφές και τα όρια που ορίζονται στη σχετική Άδεια Τύπου και να εκδίδει
τεχνική έκθεση, η οποία τηρείται στον φάκελο της κατασκευής.
3. Σε κάθε εγκατάσταση ΤΚΚ θα υπάρχει ευανάγνωστη, ανεξίτηλη πινακίδα η οποία
ευκρινώς αναφέρει τον κάτοχο της Κατασκευής Κεραίας, τον αριθµό της Άδειας
Τύπου Κατασκευής Κεραίας και τον αριθµό βεβαίωσης της δήλωσης εγκατάστασης
ΤΚΚ.

Άρθρο 8
Ανάκληση άδειας ΤΚΚ
1. Η Άδεια Τύπου ανακαλείται έπειτα από ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της ΕΕΤΤ,
ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Όταν τεκµηριωµένα διαπιστωθεί σφάλµα στην τεχνική προδιαγραφή του τύπου
της κατασκευής το οποίο οδηγεί σε µη συµµόρφωση µε τις διατάξεις της
παρούσας απόφασης.
β. Όταν ανακληθεί η χορηγηθείσα σύµφωνη γνώµη άλλης υπηρεσίας που αποτελεί
απαραίτητο δικαιολογητικό για τη χορήγηση Άδειας Τύπου κ
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Κατασκευής Κεραίας από την ΕΕΤΤ.
γ. Κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήµατος του κατόχου της Άδειας Τύπου.
2. Σε περίπτωση ανάκλησης της Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας της ΕΕΤΤ, ο
κάτοχος ΤΚΚ υποχρεούται στην άµεση παύση λειτουργίας και στην αποµάκρυνση
εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος όλων των ΤΚΚ που καλύπτονται από την εν
λόγω Άδεια.

Άρθρο 9
Παύση ισχύος ∆ήλωσης Εγκατάστασης ΤΚΚ
1. Η ισχύς της ∆ήλωσης Εγκατάστασης ΤΚΚ παύει και δεν παράγει οποιοδήποτε
έννοµο αποτέλεσµα έπειτα από ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της ΕΕΤΤ, ιδίως στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Όταν ανακληθεί η Άδεια Τύπου στην οποία εµπίπτει η συγκεκριµένη ΤΚΚ.
β. Όταν ανακληθεί ή ανασταλεί το δικαίωµα χρήσης ραδιοσυχνότητας που
χρησιµοποιείται στην εν λόγω ΤΚΚ, ή έχει παρέλθει ο χρόνος για τον οποίο έγινε
Απονοµή ή Χορήγηση ∆ικαιωµάτων Χρήσης της συγκεκριµένης
ραδιοσυχνότητας (λήξη ∆ικαιώµατος Χρήσης).
γ. Όταν ανακληθεί η έγκριση άλλης αρµόδιας υπηρεσίας.
δ. Κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήµατος από τον κάτοχο της ΤΚΚ.
ε. Όταν τεκµηριωµένα διαπιστωθεί από αρµόδιο φορέα ότι δεν πληρούνται είτε
γενικότεροι όροι της νοµοθεσίας είτε οι όροι και οι περιορισµοί της Άδειας
Τύπου.
στ. Αν διαπιστωθεί από αρµόδιο φορέα ότι µια ΤΚΚ δεν συµµορφώνεται µε την
Άδεια Τύπου, η οποία αναφέρεται στην αντίστοιχη ∆ήλωση που είχε κατατεθεί
στην ΕΕΤΤ.
2. Σε περίπτωση παύσης ισχύος της ∆ήλωσης Εγκατάστασης ΤΚΚ, ο κάτοχος των
συγκεκριµένων ΤΚΚ υποχρεούται στην άµεση παύση λειτουργίας και την
αποµάκρυνση αυτών.

Άρθρο 10
Έλεγχοι - Κυρώσεις
1. Η ΕΕΑΕ δια των οργάνων της ή µέσω εξουσιοδοτηµένων από αυτήν συνεργείων
ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης από τις ΤΚΚ, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 31, του ν. 3431/2006.
2. Σε περίπτωση παράβασης των γενικών ή ειδικών διατάξεων της πολεοδοµικής
νοµοθεσίας και των οριζοµένων πολεοδοµικών µεγεθών για τις ΤΚΚ της παρούσας
απόφασης, επιλαµβάνονται οι αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες.
3. Σε περίπτωση παράβασης της νοµοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
ειδικότερων ραδιοηλεκτρικών χαρακτηριστικών των ΤΚΚ, επιλαµβάνεται η ΕΕΤΤ.
4. Στην περίπτωση παράβασης διατάξεων της παρούσας απόφασης επιβάλλονται εκτός
των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία και οι
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κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 3431/2006, όπως
εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 11
Κανονισµός ΕΕΤΤ - Ισχύς
1.

Με κανονισµό που εκδίδει η ΕΕΤΤ δύνανται να προσδιορίζονται αναλυτικότερα οι
επιµέρους διαδικασίες και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά καθώς και κάθε σχετική
λεπτοµέρεια αναφορικά µε την εφαρµογή της παρούσας απόφασης.

2.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δηµοσίευση της στην εφηµερίδα της
Κυβέρνησης.

3.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
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