
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 32661 ΕΞ 2022 
  Καθορισμός κατηγοριών, όρων, προϋποθέσεων 
και προδιαγραφών λειτουργίας, τεχνικών χαρα-
κτηριστικών, ελέγχου και κυρώσεων για τις κα-
τασκευές κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής 
περιβαλλοντικής όχλησης της περ. α της παρ. 2 
του άρθρου 29 του ν. 4635/2019 (Α’ 167). 

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις
1. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-

μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184),

2. του ν. 4070/2012, «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοι-
νωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 82) και ιδίως των άρθρων 6 και 11 αυτού,

3. του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 167), και ιδίως της περ. α της παρ. 2 του 
άρθρου 29,

4. του ν. 3959/2011 «Προστασία του ελεύθερου αντα-
γωνισμού», (Α΄ 93),

5. του ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των 
Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 93),

6. του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση 
έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε 
συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου 
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος» (Α΄ 209),

7. του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και 
των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289), 
όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4280/2014 «Περιβαλλο-
ντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη 
ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 159),

8. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-

νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

9. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019,

10. του π.δ. 98/2017 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νο-
μοθεσίας προς την Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 
2014 (ΕΕ L 153/22.05.2014) σχετικά με την διαθεσιμότητα 
ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της 
Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.» (Α΄ 139),

11. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

12. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

13. του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α’ 142)

14. του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160),

15. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων (Α’ 123),

16. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών (Α’ 155),

17. της υπ’ αρ. 2/12-01-2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45),

18. της υπ’ αρ. 1786/14-02-2022 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Eπικρατείας «Ανάθε-
ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638),

19. της υπ’ αρ. 27217/505/4-6-2013 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χα-
μηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης, 
εξαιρούμενες από την αδειοδότηση σύμφωνα με την 
παρ. 23 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012» (Β΄ 1442),

20. της υπ’ αρ. 53571/3839/1.9.2000 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λει-
τουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» (Β 1105),

21. της υπό στοιχεία οικ: 46171ΕΞ/30-12-2021 κοι-
νής υπουργικής απόφασης «Έγκριση Εθνικού Κα-
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νονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)» 
(Β΄ 6474),

22. της υπό στοιχεία 14101EΞ/12-4-2022 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας εγκατά-
στασης και ελέγχου των σημείων ασύρματης πρόσβα-
σης μικρής εμβέλειας που εμπίπτουν στις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 57 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, κα-
θώς και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων» (Β΄ 1854), 

23. της υπ’ αρ. 991/4/17-5-2021 απόφασης της ΕΕΤΤ 
«Κανονισμός Γενικών Αδειών» (Β΄ 2265),

24. της υπ’ αρ. 860/2/23-07-2018 απόφασης της ΕΕΤΤ 
«Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρή-
σης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για 
την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών» (Β΄ 3919),

25. της υπ’ αρ. 919/26/16-12-2019 απόφασης της ΕΕΤΤ 
«Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά» 
(Β΄ 4872),

26. της υπ’ αρ. 919/24/16-12-2019 απόφασης της ΕΕΤΤ 
«Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Ηλεκτρονι-
κής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) Κατασκευών Κεραιών»
(Β΄ 5047) και

27. της υπ’ αρ. 1032/3/30-05-2022 απόφασης της ΕΕΤΤ 
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1029/3/9-5-2022 απόφασης 
της ΕΕΤΤ “Εισήγηση προς τους Υπουργούς Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμ-
φωνα με την παρ. 2α του άρθρου 29 του ν. 4635/2019 
αναφορικά με τις κατασκευές κεραιών χαμηλής ηλεκτρο-
μαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης”».

ΙΙ. Το πρότυπο EN 62232: Determination of RF field 
strength, power density and specific absorption rate 
(SAR) in the vicinity of radiocommunication base stations 
for the purpose of evaluating human exposure (Καθο-
ρισμός της έντασης πεδίου ραδιοσυχνοτήτων, της πυ-
κνότητας ισχύος και του ρυθμού ειδικής απορρόφησης 
(SAR) σε γειτνίαση με σταθμούς βάσης ραδιοεπικοινωνι-
ών με σκοπό την αποτίμηση της έκθεσης του ανθρώπου),

ΙΙΙ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία 23590 ΕΞ 2022/10-6-2022, 
Εισήγηση της ΓΔΟΔΥ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, αποφασίζουν:

Άρθρο 1
Γενικές αρχές - Πεδίο Εφαρμογής

1. Οι εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών χαμηλής 
ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης (ΕΚΚΧΟ) 
της παρούσας απόφασης εξαιρούνται από τη διαδικασία 
αδειοδότησης του άρθρου 21 του ν. 4635/2019, υπό την 
προϋπόθεση τήρησης του συνόλου των διατάξεων της 
παρούσας απόφασης.

2. Οι ΕΚΚΧΟ της παρούσας απόφασης εγκαθίστανται 
χωρίς να απαιτείται προηγουμένως περιβαλλοντική 
αδειοδότηση και λήψη οποιασδήποτε έγκρισης από 
τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες. Στην περίπτωση 
ΕΚΚΧΟ σε προστατευόμενες περιοχές, αεροδρόμια και 
αεροπορικές εγκαταστάσεις, παραδοσιακούς οικισμούς, 
αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνη-
τα μνημεία, απαιτείται η έγκριση του κατά περίπτωση 
αρμόδιου φορέα.

3. Οι EKKXO της παρούσας απόφασης πρέπει να εγκαθί-
στανται και να λειτουργούν με τρόπο που να διασφαλίζεται 
η προστασία της υγείας και της ασφάλειας συμπεριλαμβα-
νομένης της διασφάλισης της στατικότητας της φέρουσας 
κατασκευής και της τήρησης των απαραίτητων αποστάσε-
ων ασφαλείας από σημεία προσβάσιμα στο κοινό.

4. Η παρούσα απόφαση σε καμία περίπτωση δεν πα-
ρέχει δικαίωμα εγκατάστασης ΕΚΚΧΟ σε ακίνητα χωρίς 
την συμφωνία των κυρίων ή διαχειριστών ή αρμόδιων 
φορέων των χώρων εγκατάστασης και οι διατάξεις της 
παρούσας απόφασης σε καμία περίπτωση δεν υποχρεώ-
νουν τον κύριο ή διαχειριστή ή αρμόδιο φορέα ακινήτου 
να αποδεχθεί την εγκατάσταση ΕΚΚΧΟ σε αυτό.

5. Ο ραδιοεξοπλισμός που χρησιμοποιείται στις ΕΚ-
ΚΧΟ της παρούσας απόφασης θα πρέπει να πληροί τις 
προϋποθέσεις των διατάξεων του π.δ. 98/2017 και να 
εγκαθίσταται και να λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή του.

6. Αν εντός της περιοχής διερεύνησης μια κεραίας 
ΕΚΚΧΟ υπάρχουν και άλλες κεραίες της ίδιας ΕΚΚΧΟ ή άλ-
λης γειτονικής κατασκευής κεραίας και επιπλέον η δέσμη 
ημίσειας ισχύος του κύριου λοβού τους επικαλύπτεται 
με τη δέσμη ημίσειας ισχύος του κύριου λοβού της συ-
γκεκριμένης κεραίας της ΕΚΚΧΟ, θα πρέπει συνολικά να 
τηρείται το όριο της παρ. 2 των άρθρων 3 και 4. Για την 
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου δεν λαμβάνονται 
υπόψη οι κεραίες μικροκυματικών ζεύξεων και οι κεραίες 
της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας των παρ. 3 και 4 
των άρθρων 3 και 4, της ΕΚΚΧΟ ή γειτονικές.

7. Σε κάθε περίπτωση, εντός της περιοχής διερεύνησης 
κάθε κεραίας της ΕΚΚΧΟ, θα πρέπει να μην υπάρχουν συ-
νολικά περισσότερες από τρεις κεραίες μικροκυματικών 
ζεύξεων της παρ. 3 των άρθρων 3 και 4 (της ΕΚΚΧΟ ή 
γειτονικές) ούτε περισσότερες από μία κεραία της στα-
θερής δορυφορικής υπηρεσίας της παρ. 4 των άρθρων 
3 και 4 (της ΕΚΚΧΟ ή γειτονικές), συνυπολογιζόμενης της 
υπό θεώρηση κεραίας.

8. Οι ΕΚΚΧΟ της παρούσας απόφασης λειτουργούν σε 
ραδιοσυχνότητες μεγαλύτερες των 110 MHz.

9. Οι διατάξεις της παρούσας δεν εφαρμόζονται σε 
περιπτώσεις προσθήκης επιπλέον κεραιών με χαρακτη-
ριστικά ΕΚΚΧΟ σε κατασκευές κεραιών, οι οποίες, πριν 
ή κατόπιν της προσθήκης των επιπλέον κεραιών, δεν 
πληρούν τα οριζόμενα στην παρούσα.

10. Οι διατάξεις της παρούσας δεν θίγουν τη διαδικα-
σία εγκατάστασης κατασκευών κεραιών που εμπίπτουν 
σε λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως 
στις λοιπές διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4635/2019 
ή στο πεδίο εφαρμογής της υπό στοιχεία 14101EΞ/
12-4-2022 (Β΄ 1854) κοινής υπουργικής απόφασης.

11. Η εξαίρεση των κατασκευών κεραιών της παρού-
σας απόφασης από την υποχρέωση περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του πα-
ρόντος άρθρου, δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της κατα-
σκευής κεραίας από την υποχρέωση τήρησης, κατά πε-
ρίπτωση, των προβλεπόμενων στις σχετικές ενότητες ΙΙ 
έως και ΧΙ της παρ. 2 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία οικ. 
174610/01.09.2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρό-
τυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστη-
ριότητες της κατηγορίας Β της 12ης ομάδας Ειδικά Έργα 
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και Δραστηριότητες, α/α 6 Σταθμοί Βάσης Κινητής και 
Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας, του παραρτήματος 
ΧΙΙ της υπ’ αρ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης (Β’ 21)» 
(Β΄ 2498).

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν 
οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. Κατασκευή Κεραίας: Το σύστημα των κεραιών εκπο-
μπής και λήψης ραδιοσημάτων μετά των κατασκευών 
στήριξής τους (ενδεικτικά ιστός), εξαρτημάτων και πα-
ρελκομένων. Τα παθητικά κάτοπτρα ανάκλασης ραδιο-
σημάτων θεωρούνται επίσης ως κατασκευές κεραίας. 
Στο ύψος της κατασκευής κεραίας περιλαμβάνεται και 
ο φωτισμός ασφαλείας ή/και το αλεξικέραυνο.

2. Σταθμός: Ένας ή περισσότεροι πομποί ή δέκτες ή 
συνδυασμός πομπών και δεκτών μετά των πρόσθετων 
συσκευών, που είναι αναγκαίοι σε ορισμένη θέση για 
τη διεξαγωγή (διενέργεια) συγκεκριμένης υπηρεσίας 
ραδιοεπικοινωνίας ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονο-
μίας. Κάθε σταθμός χαρακτηρίζεται από το είδος της 
υπηρεσίας στην οποία συμμετέχει και από το αν είναι 
μόνιμος ή προσωρινός.

3. Εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών χαμηλής ηλε-
κτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης (ΕΚΚΧΟ): 
Εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών χαμηλής ηλεκτρο-
μαγνητικής και περιβαλλοντικής όχλησης με τα απαραί-
τητα για την λειτουργία τους παρελκόμενα και τον σχε-
τικό ραδιοεξοπλισμό των οποίων η συνολική ενεργός 
ισοτροπική ακτινοβολούμενη ισχύς (eirp) δεν υπερβαίνει 
τα 164 W ή, ειδικά για τις μικροκυματικές ζεύξεις και τους 
δορυφορικούς σταθμούς τύπου VSAT, η ισχύς εισόδου 
στην κεραία δεν υπερβαίνει το 1W και 2W, αντίστοιχα, και 
που πληρούν το σύνολο των διατάξεων της παρούσας.

4. ΕΚΚΧΟ παροχής υπηρεσιών στο κοινό: ΕΚΚΧΟ που 
κάτοχός τους είναι πάροχος δικτύων ή/και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό, συμπεριλαμβα-
νομένων των παρόχων δικτύων ψηφιακής τηλεοπτικής 
ευρυεκπομπής και χρησιμοποιούνται, εν μέρει ή στο 
σύνολό τους, για την παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό.

Στο πλαίσιο της παρούσας νοούνται επίσης ως ΕΚΚΧΟ 
παροχής υπηρεσιών στο κοινό:

α) ΕΚΚΧΟ που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ρα-
διοφωνικού προγράμματος νομίμως λειτουργούντων 
ραδιοφωνικών σταθμών και

β) ΕΚΚΧΟ στις οποίες γίνεται χρήση δικαιωμάτων χρή-
σης ραδιοφάσματος που έχουν χορηγηθεί για σκοπούς 
ερευνητικούς, πειραματικούς, πιλοτικής λειτουργίας και 
επίδειξης ή αντίστοιχους σκοπούς, που σχετίζονται με 
την ανάπτυξη της παροχής δικτύων ή/και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό.

5. Ιστός κατασκευής κεραίας: Κατακόρυφη δομική κατα-
σκευή ύψους μεγαλύτερου του ενός μέτρου (1m), επί της 
οποίας τοποθετούνται οι κεραίες και η οποία έχει σχεδιαστεί 
και προορίζεται για την υποστήριξη των κεραιών εκπομπής 
και λήψης της κατασκευής κεραίας. Δε νοείται ως ιστός, 
οποιοδήποτε στοιχείο χρησιμοποιείται για να στηρίξει τις 

κεραίες σε αυτόν (π.χ. υποδέκτες κ.λπ.) ή σε άλλη υφιστάμε-
νη δομική κατασκευή, ούτε οι ίδιες οι κεραίες εκπομπής ή/
και λήψης με τα παρελκόμενα τους, όπως παρέχονται από 
τον κατασκευαστή. Στο ύψος του ιστού δεν περιλαμβάνεται 
ο φωτισμός ασφαλείας και το αλεξικέραυνο.

6. Απόσταση ασφαλείας στην κατεύθυνση του κυρίου 
λοβού ακτινοβολίας κεραίας: Η μέγιστη απόσταση από 
την κεραία εντός του κύριου λοβού ακτινοβολίας αυτής, 
στην οποία ενδέχεται να παρατηρηθεί υπέρβαση των 
ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομα-
γνητική ακτινοβολία σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
ν. 4635/2019.

7. Περιοχή διερεύνησης κεραίας της ΕΚΚΧΟ (περιοχή 
διερεύνησης): Η περιοχή εντός της οποίας θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η επίδραση της συγκεκριμένης κε-
ραίας της ΕΚΚΧΟ καθώς και άλλων κεραιών (της ΕΚΚΧΟ 
ή γειτονικών) που βρίσκονται εντός της περιοχής αυτής, 
και η οποία θα πρέπει να εκτείνεται:

α) εντός της δέσμης ημίσειας ισχύος του κύριου λοβού 
ακτινοβολίας της συγκεκριμένης κεραίας της ΕΚΚΧΟ σε 
απόσταση ίση με το πενταπλάσιο της απόστασης ασφα-
λείας στην κατεύθυνση του κυρίου λοβού ακτινοβολίας 
της συγκεκριμένης κεραίας της ΕΚΚΧΟ,

β) εκτός της δέσμης ημίσειας ισχύος του κύριου λοβού 
ακτινοβολίας της συγκεκριμένης κεραίας της ΕΚΚΧΟ σε 
απόσταση ίση με την απόσταση ασφαλείας στην κατεύ-
θυνση του κυρίου λοβού ακτινοβολίας της συγκεκριμέ-
νης κεραίας της ΕΚΚΧΟ.

8. Κάτοχος ΕΚΚΧΟ: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που εγκαθιστά ή/και λειτουργεί ΕΚΚΧΟ. Για τα δημόσια 
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανο-
μένων των δικτύων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, 
κάτοχος της ΕΚΚΧΟ θεωρείται σε κάθε περίπτωση ο πά-
ροχος δικτύου ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών στο κοινό. Μία ΕΚΚΧΟ δύναται να περιλαμβάνει 
κεραίες και λοιπό εξοπλισμό και άλλων φυσικών ή νο-
μικών προσώπων, πέραν αυτών του κατόχου της, που 
νοούνται ως φιλοξενούμενοι στην ΕΚΚΧΟ.

9. Τεχνικός υπεύθυνος ΕΚΚΧΟ: Ο τεχνικός που έχει τα 
κατά νόμο δικαιώματα και ορίζεται από τον κάτοχο της 
ΕΚΚΧΟ ως υπεύθυνος για την εγκατάσταση, τη συντή-
ρηση και την τεχνική εποπτεία λειτουργίας της ΕΚΚΧΟ, 
σύμφωνα με την ορθή τεχνική πρακτική. Ο τεχνικός 
υπεύθυνος ΕΚΚΧΟ μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο με 
τον κάτοχο ΕΚΚΧΟ.

Κατά τα λοιπά, για τους σκοπούς της παρούσας από-
φασης, ισχύουν κατά σειρά προτεραιότητας οι ορισμοί 
του άρθρου 20 του ν. 4635/2019, και του άρθρου 110 του 
ν. 4727/2020 και των κειμένων στα οποία παραπέμπουν.

Άρθρο 3
Τεχνικά χαρακτηριστικά ΕΚΚΧΟ
παροχής υπηρεσιών στο κοινό

1. Στην ΕΚΚΧΟ πραγματοποιείται νόμιμη χρήση των 
ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής και λήψης, κατά τα οριζό-
μενα στον Κανονισμό Όρων Χρήσης του Ραδιοφάσματος 
της ΕΕΤΤ και στον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών 
Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) και πληρούται το σύνολο των σχετι-
κών όρων και προϋποθέσεων, όπως ενδεικτικά αυτών για 
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την αποφυγή επιζήμιων παρεμβολών και την προστασία 
αεροπορικών εγκαταστάσεων.

2. Η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς όλων 
των καναλιών δεν υπερβαίνει τα 164 W eirp, μη συνυ-
πολογιζομένων των κεραιών μικροκυματικών ζεύξεων 
της παρ. 3 και της κεραίας της σταθερής δορυφορικής 
υπηρεσίας της παρ. 4, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
περ. α της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4635/2019.

3. H ΕΚΚΧΟ περιλαμβάνει το πολύ τρεις κεραίες μικρο-
κυματικών ζεύξεων για τις οποίες ισχύουν τα ακόλουθα:

i. Τα ηλεκτρομαγνητικά χαρακτηριστικά των κεραιών 
είναι σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 302 217-4, όπως ισχύει.

ii. Η ισχύς εισόδου στην κεραία δεν υπερβαίνει το 1W, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α της παρ. 2 του 
άρθρου 29 του ν. 4635/2019.

iii. Η μέγιστη διάσταση κάθε κεραίας δεν υπερβαίνει 
τα 1,20 m. Σε περίπτωση τοποθέτησης παραβολικής 
κεραίας σε υφιστάμενο πυλώνα φωτισμού, ή παρόμοια 
υφιστάμενη υποστηρικτική κατασκευή, η διάμετρος της 
κεραίας θα πρέπει να μην υπερβαίνει τα 0,60m.

iv. Δεν μεταβάλλεται η κατεύθυνση του κύριου λοβού 
ακτινοβολίας της κεραίας κατά τη λειτουργία της.

4. H ΕΚΚΧΟ περιλαμβάνει το πολύ μία κεραία που λει-
τουργεί στις ζώνες της Σταθερής Δορυφορικής Υπηρε-
σίας κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Όρων Χρήσης 
του Ραδιοφάσματος της ΕΕΤΤ και στον Εθνικό Κανονισμό 
Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) για την οποία 
ισχύουν τα ακόλουθα:

i. Η μεγαλύτερη διάσταση της κεραίας δεν υπερβαίνει 
τα 1,40m.

ii. Η ισχύς εισόδου στην κεραία δεν υπερβαίνει τα 2W, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α της παρ. 2 του 
άρθρου 29 του ν. 4635/2019.

iii. Δεν μεταβάλλεται η κατεύθυνση του κύριου λοβού 
ακτινοβολίας της κεραίας κατά τη λειτουργία της.

5. Ο όγκος της κάθε κεραίας της ΕΚΚΧΟ που δεν υπά-
γεται στις παρ. 3 και 4 δεν υπερβαίνει τα 80 λίτρα.

6. Ο συνολικός όγκος των κεραιών της ΕΚΚΧΟ, συμπε-
ριλαμβανομένων αυτών των παρ. 3 και 4, σε περίπτωση 
εγκατάστασης επί ιστού ή/και επί υφιστάμενης δομικής 
κατασκευής, δεν υπερβαίνει τα 300 λίτρα.

7. Οι κεραίες τοποθετούνται επί υφιστάμενης δομικής 
κατασκευής ή επί ενός ιστού μονοσωλήνιου τύπου σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8, 9 και 10.

8. Για τον ιστό ΕΚΚΧΟ που χρησιμοποιείται για την πα-
ροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό 
ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Εφόσον ο ιστός τοποθετείται επί υφιστάμενης δομι-
κής κατασκευής το ύψος του δεν υπερβαίνει τα πέντε μέ-
τρα (5m) από τη βάση στήριξής του. Σε κάθε περίπτωση 
το συνολικό ύψος κατασκευής κεραίας δεν υπερβαίνει 
τα έξι μέτρα (6m) από τη βάση στήριξής της.

β. Εφόσον ο ιστός τοποθετείται επί εδάφους το ύψος 
του δεν υπερβαίνει τα έξι μέτρα (6m) από το έδαφος, 
ή ειδικά για τις αγροτικές περιοχές, τα δώδεκα μέτρα 
(12m) από τη βάση στήριξης του. Σε κάθε περίπτωση, 
το συνολικό ύψος κατασκευής κεραίας δεν υπερβαίνει, 
αντιστοίχως, τα επτά μέτρα (7m) και δεκατρία μέτρα 
(13m) από τη βάση στήριξής της.

9. Επιτρέπεται η χρήση ερμαρίων εξοπλισμού με συνο-
λικό όγκο έως 1000 λίτρα και συνολικό βάρος, μετά του 
περιεχομένου, μικρότερο από 150kg, με την επιφύλαξη 
της παρ. 10.

10. Το συνολικό βάρος των κεραιών και του πάσης φύ-
σεως εξοπλισμού που αναρτάται στον ιστό, συμπεριλαμ-
βανομένου τυχόν ερμαρίου, δεν υπερβαίνει τα 110kg 
και ο συνολικός τους όγκος δεν υπερβαίνει τα 300 λίτρα.

11. Ειδικά για ΕΚΚΧΟ σε εκτός σχεδίου περιοχές που 
χρησιμοποιούνται, εν μέρει ή στο σύνολό τους, για την 
παροχή υπηρεσιών ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπο-
μπής, αντί των παρ. 5 έως και 10 του παρόντος, ισχύουν 
τα ακόλουθα:

α. η χρήση - όχι κατ’ ανάγκη μονοσωλήνιου τύπου - 
ιστού εγκατεστημένου στο έδαφος, ύψους μέχρι δεκα-
οκτώ μέτρων (18m), εφόσον έχουν ληφθεί οι εγκρίσεις 
που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 7,

β. η χρήση ερμαρίων ή οικίσκων εμβαδού έως 10 τ.μ.,
γ. Η μέγιστη διάσταση της κάθε κεραίας της ΕΚΚΧΟ, 

που δεν υπάγεται στις παρ. 3 και 4 δεν υπερβαίνει το 1μ.
δ. Το συνολικό πλήθος των κεραιών της ΕΚΚΧΟ δεν 

υπερβαίνει τις οκτώ κεραίες.

Άρθρο 4
Τεχνικά χαρακτηριστικά ΕΚΚΧΟ
που δεν χρησιμοποιούνται για
την παροχή υπηρεσιών στο κοινό

1. Στην ΕΚΚΧΟ πραγματοποιείται νόμιμη χρήση των 
ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής και λήψης, κατά τα οριζό-
μενα στον Κανονισμό Όρων Χρήσης του Ραδιοφάσματος 
της ΕΕΤΤ και στον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών 
Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) και πληρούται το σύνολο των σχετι-
κών όρων και προϋποθέσεων, όπως ενδεικτικά αυτών για 
την αποφυγή επιζήμιων παρεμβολών και την προστασία 
αεροπορικών εγκαταστάσεων.

2. Η συνολική ενεργός ισοτροπική ακτινοβολούμενη 
ισχύς (eirp) όλων των καναλιών δεν υπερβαίνει τα 164 W, 
μη συνυπολογιζόμενης της κεραίας μικροκυματικών ζεύ-
ξεων της παρ. 3 και της κεραίας της σταθερής δορυφο-
ρικής υπηρεσίας της παρ. 4, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην περ. α της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4635/2019.

3. H ΕΚΚΧΟ περιλαμβάνει το πολύ μία κεραία μικρο-
κυματικών ζεύξεων για την οποία ισχύουν τα ακόλουθα:

i. Τα ηλεκτρομαγνητικά χαρακτηριστικά της κεραίας 
είναι σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 302 217-4-2, όπως 
ισχύει.

ii. Η ισχύς εισόδου στην κεραία δεν υπερβαίνει το 1W 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α της παρ. 2 του 
άρθρου 29 του ν. 4635/2019.

iii. Η μέγιστη διάσταση της κεραίας δεν υπερβαίνει 
τα 1,20 m. Σε περίπτωση τοποθέτησης παραβολικής 
κεραίας σε υφιστάμενο πυλώνα φωτισμού, ή παρόμοια 
υφιστάμενη υποστηρικτική κατασκευή, η διάμετρος της 
κεραίας θα πρέπει να είναι μικρότερη από 0,60m.

iv. Δεν μεταβάλλεται η κατεύθυνση του κύριου λοβού 
ακτινοβολίας της κεραίας κατά τη λειτουργία της.

4. H ΕΚΚΧΟ περιλαμβάνει το πολύ μία κεραία που λει-
τουργεί στις ζώνες της Σταθερής Δορυφορικής Υπηρε-
σίας κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Όρων Χρήσης 
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του Ραδιοφάσματος της ΕΕΤΤ και στον Εθνικό Κανονισμό 
Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) για την οποία 
ισχύουν τα ακόλουθα:

i. Η μεγαλύτερη διάσταση της κεραίας δεν υπερβαίνει 
το 1,40m.

ii. Η ισχύς εισόδου στην κεραία δεν υπερβαίνει τα 2W, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α της παρ. 2 του 
άρθρου 29 του ν. 4635/2019.

iii. Δεν μεταβάλλεται η κατεύθυνση του κύριου λοβού 
ακτινοβολίας της κεραίας κατά τη λειτουργία της.

5. Ο όγκος της κάθε κεραίας της ΕΚΚΧΟ που δεν υπά-
γεται στις παρ. 3 και 4 δεν υπερβαίνει τα 50 λίτρα.

6. Ο συνολικός όγκος των κεραιών, συμπεριλαμβανο-
μένων αυτών των παρ. 3 και 4, σε περίπτωση εγκατάστα-
σης επί ιστού ή/και επί υφιστάμενης δομικής κατασκευ-
ής, δεν υπερβαίνει τα 100 λίτρα.

7. Οι κεραίες τοποθετούνται επί υφιστάμενης δομικής 
κατασκευής ή επί ενός ιστού μονοσωλήνιου τύπου σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8, 9 και 10.

8. Το ύψος του ιστού δεν υπερβαίνει τα τέσσερα μέτρα 
(4m) από τη βάση στήριξής του. Σε κάθε περίπτωση το 
συνολικό ύψος κατασκευής κεραίας δεν υπερβαίνει τα 
πέντε μέτρα (5m) από τη βάση στήριξής της.

9. Επιτρέπεται η χρήση ερμαρίων εξοπλισμού με συ-
νολικό όγκο έως 300 λίτρα και συνολικό βάρος μετά του 
περιεχομένου μικρότερο από 75kg, με την επιφύλαξη 
της παρ. 10.

10. Το συνολικό βάρος των κεραιών και του πάσης 
φύσεως εξοπλισμού που αναρτάται στον ιστό, συμπερι-
λαμβανομένου τυχόν ερμαρίου, δεν υπερβαίνει τα 50kg 
και ο συνολικός τους όγκος δεν υπερβαίνει τα 100 λίτρα.

Άρθρο 5
Όροι εγκατάστασης ΕΚΚΧΟ

1. Για τους χώρους εγκατάστασης των ΕΚΚΧΟ θα πρέ-
πει, λαμβανομένης υπόψη της επίδρασης τόσο των κε-
ραιών της ΕΚΚΧΟ όσο και των γειτονικών προς αυτές 
κεραιών, να προσδιορίζονται με σαφήνεια οι περιοχές 
στο περιβάλλον των ΕΚΚΧΟ εντός των οποίων ενδέχε-
ται να παρατηρηθεί υπέρβαση των θεσμοθετημένων 
ορίων έκθεσης του γενικού πληθυσμού στα ηλεκτρομα-
γνητικά πεδία, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 35 του 
ν. 4635/2019, βάσει των προτύπων τεχνικών μελετών 
που εκδίδει η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 
(ΕΕΑΕ), καθώς και των σχετικών εθνικών, ευρωπαϊκών 
και διεθνών προτύπων και των σχετικών συστάσεων της 
Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) και θα πρέπει, 
επίσης, να ορίζονται τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης του 
κοινού, εφόσον απαιτούνται. Για τον προσδιορισμό των 
περιοχών αυτών εξετάζεται κατ’ ελάχιστον η περιοχή 
διερεύνησης της κάθε κεραίας της ΕΚΚΧΟ.

2. Στις ανωτέρω περιοχές της παρ. 1 λαμβάνονται 
από τον κάτοχο της ΕΚΚΧΟ κατάλληλα και επαρκή μέ-
τρα ώστε να αποκλείεται η δυνατότητα πρόσβασης του 
γενικού πληθυσμού σε αυτές, τόσο κατά την εγκατάστα-
ση όσο και καθόλο το χρονικό διάστημα που η ΕΚΚΧΟ 
παραμένει εγκατεστημένη.

3. Σε κάθε περίπτωση, εντός του χώρου που ορίζεται 
από τη δέσμη ημίσειας ισχύος του κύριου λοβού ακτι-

νοβολίας κάθε κεραίας της ΕΚΚΧΟ απαιτείται η τήρηση 
ελάχιστης απόστασης τουλάχιστον 2,5 μέτρων ανάμεσα 
στο εγγύτερο σημείο της κεραίας και κάθε σημείο του 
σώματος ενός εκτιθέμενου ανθρώπου στο περιβάλλον 
αυτής.

4. Οι περιορισμοί που αφορούν τα ερμάρια εξοπλι-
σμού των ΕΚΚΧΟ, όπως ορίζονται στα άρθρα 3 και 4, 
ισχύουν όταν ο εξοπλισμός αυτός τοποθετείται σε εξω-
τερικό χώρο του κτηρίου ή επί εδάφους.

5. Το χρώμα των παραβολικών κεραιών ή παρόμοιων 
που έχουν σημαντική επιφάνεια, πρέπει να εναρμονίζε-
ται με το άμεσο περιβάλλον τους.

6. Σε περίπτωση εγκατάστασης του ιστού της ΕΚΚΧΟ 
στο έδαφος, το κέντρο της κεραίας θα πρέπει να απέχει 
τουλάχιστον 3m από το σημείο πάκτωσης ή άλλη επι-
φάνεια πρόσβασης του κοινού και γύρω από τον ιστό 
θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος ακτίνας τουλά-
χιστον ίσης με το ύψος του ιστού.

7. Αυτοστήρικτοι ιστοί δεν επιτρέπεται να στηρίζονται 
σε μη φέροντα στοιχεία.

8. Όταν ιστοί τοποθετούνται σε δώμα κτιρίου, η ορι-
ζόντια απόσταση από το περίγραμμα του ορόφου δεν 
πρέπει να είναι μικρότερη από το ύψος της κατασκευής 
κεραίας.

9. Σε περίπτωση εγκατάστασης ΕΚΚΧΟ σε δώμα, το 
μέγιστο πλήθος ιστών ΕΚΚΧΟ δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τον αριθμό που αντιστοιχεί σε έναν ιστό ανά 40m2 επι-
φάνειας του δώματος. Ο ως άνω περιορισμός δεν αφορά 
ιστούς που δεν εγκαθίστανται βάσει των διατάξεων της 
παρούσας.

10. Η κεραία που λειτουργεί στις ζώνες της Σταθερής 
Δορυφορικής Υπηρεσίας της παρ. 4 του άρθρου 3 και 
της παρ. 4 του άρθρου 4 επιτρέπεται να τοποθετείται 
μόνο στο δώμα κτιρίων και με τρόπο ώστε οποιοδήποτε 
σημείο της να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 
τριών μέτρων (3m) από το όριο ιδιοκτησίας και τουλά-
χιστον ενός μέτρου (1m) από το εξωτερικό περίγραμμα 
του κτιρίου.

11. Ο κάτοχος ΕΚΚΧΟ υποχρεούται να διατηρεί αναρ-
τημένη διαρκώς και σε εμφανές σημείο δίπλα στην κα-
τασκευή κεραίας ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην 
οποία να αναγράφονται η επωνυμία του και ο αριθμός 
πρωτοκόλλου της δήλωσης της ΕΚΚΧΟ του άρθρου 7.

12. Επί του ιστού ΕΚΚΧΟ δεν επιτρέπεται η εγκατάστα-
ση οποιουδήποτε πρόσθετου εξοπλισμού, συμπεριλαμ-
βανομένων κεραιών ή λοιπού εξοπλισμού άλλης ΕΚΚΧΟ.

13. Επιτρέπεται η χρήση αντηρίδων καθώς και η κά-
λυψη τμήματος ή του συνόλου της κατασκευής κεραίας 
για την καλύτερη αισθητική προσαρμογή της στο περι-
βάλλον.

14. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ΕΚΚΧΟ παροχής υπη-
ρεσιών στο κοινό του άρθρου 3 σε δασικού χαρακτήρα 
εκτάσεις υπό την επιφύλαξη της τήρησης των σχετικών 
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.

Άρθρο 6
Τεχνικός υπεύθυνος, τεχνικός φάκελος

1. Για κάθε ΕΚΚΧΟ τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις 
περί ηλεκτρικής ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής 
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συμβατότητας, ενώ λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες του 
κατασκευαστή του εξοπλισμού.

2. Για κάθε ΕΚΚΧΟ ορίζεται από τον κάτοχό της τεχνικός 
υπεύθυνος ο οποίος έχει την ευθύνη τήρησης τεχνικού 
φακέλου ΕΚΚΧΟ που περιλαμβάνει:

α. Τεχνική περιγραφή της ΕΚΚΧΟ στην οποία περιλαμ-
βάνονται κατ’ ελάχιστο η περιγραφή του χρησιμοποι-
ούμενου εξοπλισμού, ηλεκτρολογικό διάγραμμα της 
εγκατάστασης, οδηγίες εγκατάστασης και διάγραμμα 
ακτινοβολίας της κάθε κεραίας.

β. Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για την ηλεκτρική 
ασφάλεια του εξοπλισμού.

γ. Φωτογραφίες ολόκληρης της ΕΚΚΧΟ όπως αυτή 
εγκαταστάθηκε.

δ. Το σύνολο των δικαιολογητικών που συνοδεύουν 
την ηλεκτρονική δήλωση ΕΚΚΧΟ του άρθρου 7.

ε. Δήλωση πιστότητας των κατασκευαστών σύμφωνα 
με το Πρότυπο ΕΝ 50385

3. Ο τεχνικός υπεύθυνος έχει την υποχρέωση επικαι-
ροποίησης των στοιχείων που τηρούνται στον τεχνικό 
φάκελο καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της ΕΚΚΧΟ και 
την ευθύνη για την ορθότητα και την πληρότητα των 
στοιχείων αυτών.

4. Ο κάτοχος της ΕΚΚΧΟ υποχρεούται να παρουσιά-
ζει τον τεχνικό φάκελο στις αρμόδιες αρχές όποτε του 
ζητηθεί.

Άρθρο 7
Ηλεκτρονική δήλωση ΕΚΚΧΟ

1. Πριν την εγκατάσταση και λειτουργία ή την τροπο-
ποίηση ΕΚΚΧΟ, απαιτείται η υποβολή από τον κάτοχό 
της, ηλεκτρονικής δήλωσης της ΕΚΚΧΟ στο Σύστημα 
Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) κατασκευών 
κεραιών του ν. 4635/2019, η οποία επέχει θέση υπεύθυ-
νης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986.

2. Η διαδικασία εγγραφής και εν γένει η λειτουργία 
του ΣΗΛΥΑ διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του 
ν. 4635/2019 και των σχετικών αποφάσεων της ΕΕΤΤ. 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν εγγραφεί στο ΣΗΛΥΑ 
δύνανται, εφόσον υλοποιηθεί η σχετική λειτουργικότη-
τα στο ΣΗΛΥΑ, να εξετάζουν τις ηλεκτρονικές δηλώσεις 
ΕΚΚΧΟ και να παρέχουν την θετική ή αρνητική γνώμη 
τους επί αυτών μέσω του ΣΗΛΥΑ.

3. H ηλεκτρονική δήλωση της ΕΚΚΧΟ θεωρείται έγκυ-
ρη, και η εγκατάσταση και η λειτουργία της ΕΚΚΧΟ επι-
τρέπεται μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης 
της ΕΚΚΧΟ στο ΣΗΛΥΑ και σε κάθε περίπτωση μετά τη 
χορήγηση της έγκρισης/σύμφωνης γνώμης του συνόλου 
των κατά περίπτωση αρμοδίων υπηρεσιών.

4. Οι δηλώσεις ΕΚΚΧΟ δημοσιοποιούνται και υπόκει-
νται σε δειγματοληπτικό έλεγχο κατά λόγο αρμοδιότητας 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

5. Σε περίπτωση που, βάσει των όσων ορίζονται στην 
κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των σχετι-
κών κανονιστικών και ατομικών πράξεων της ΕΕΤΤ, για 
τη χρήση του ραδιοφάσματος επιβάλλονται ειδικοί όροι 
και προϋποθέσεις, κατά την υποβολή της Δήλωσης θα 
πρέπει με μέριμνα και αποκλειστική ευθύνη του δηλού-
ντα να πληρούνται οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις, να 

λαμβάνονται όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα μέτρα 
(για παράδειγμα, εκπόνηση των σχετικών μελετών και 
κοινοποίησή τους στις αρμόδιες αρχές, διασφάλιση τή-
ρησης αποστάσεων από αεροπορικές εγκαταστάσεις, 
εφόσον υπάρχουν σχετικές προβλέψεις στους όρους 
χρήσης του ραδιοφάσματος ή άλλες διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας) και να τηρείται το σύνολο των 
στοιχείων που τεκμηριώνουν την προαναφερόμενη 
μέριμνά του, όπως μελέτες και επιστολές ενημέρωσης 
αρμόδιων αρχών.

6. Η δήλωση της παρ. 1 περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:
α. Τα στοιχεία του κατόχου και του τεχνικού υπευθύ-

νου. 
β. Το γεωγραφικό στίγμα της εγκατάστασης.
γ. Την ακριβή περιγραφή της θέσης εγκατάστασης (δι-

εύθυνση/τοπωνύμιο).
δ. Τοπογραφικό διάγραμμα ή απόσπασμα ψηφιακού 

χάρτη με σημειωμένη την προβολή της θέσης εγκα-
τάστασης της ΕΚΚΧΟ, των επιμέρους κεραιών της σε 
περίπτωση που η θέση τους διαφέρει, των ερμαρίων 
εξοπλισμού, καθώς και της θέσης τυχόν γειτονικών κε-
ραιών σε αποστάσεις μικρότερες των οριζομένων στην 
παρ. 1 του άρθρου 5. Επιπλέον, στην ίδια ή σε ξεχωριστή 
απεικόνιση, θα πρέπει να διακρίνεται η θέση της ΕΚΚΧΟ 
σε σχέση με το σύνολο του κτηρίου ή άλλης υφιστάμενης 
δομικής κατασκευής επί της οποίας τοποθετείται.

ε. Την μελέτη από όπου προκύπτουν οι περιοχές της 
παρ. 1 του άρθρου 5 και τα σχετικά μέτρα προφύλαξης 
του κοινού καθώς και τα αρχιτεκτονικά σχέδια ή σκαρι-
φήματα υπό κλίμακα όπου απεικονίζονται σε οριζόντιο 
και κάθετο επίπεδο οι χώροι στους οποίους δεν επιτρέ-
πεται να έχει πρόσβαση το κοινό. Η μελέτη εκπονείται και 
υπογράφεται από τους ειδικούς που προβλέπονται στην 
παρ, 1 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 53571/3839/1.9.2000 
(Β΄1105) κοινής υπουργικής απόφασης. Στην περίπτω-
ση κεραίας με δυναμικά προσαρμοζόμενο κύριο λοβό 
ακτινοβολίας, οι χώροι προστασίας του κοινού απεικονί-
ζονται, λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις κατευθύνσεις στις 
οποίες δύναται να κατευθυνθεί ο κύριος λοβός ακτινο-
βολίας της κεραίας.

στ. Φωτορεαλιστική απεικόνιση στην οποία θα φαί-
νεται εποπτικά η θέση τοποθέτησης του συνόλου των 
κεραιών της ΕΚΚΧΟ.

ζ. Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά της κάθε κεραίας 
της ΕΚΚΧΟ, όπως, ενδεικτικά, κατασκευαστής και μοντέ-
λο της κεραίας, ισχύς στην είσοδο της κεραίας, κέρδος 
και τύπος κεραίας, γωνία ημίσειας ισχύος, αζιμούθιο, 
γωνία ανύψωσης.

η. Εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση 
που η τοποθέτηση των ΕΚΚΧΟ επηρεάζει αεροπορικές 
εγκαταστάσεις, προστατευόμενες περιοχές ή/και κτίσμα-
τα, ή σχετικό αίτημα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες εφό-
σον η έγκριση/σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιών χορη-
γείται μέσω του ΣΗΛΥΑ και σε κάθε περίπτωση έγκριση 
από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

θ. Τις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιούνται 
στην ΕΚΚΧΟ και τα στοιχεία τεκμηρίωσης της νόμιμης 
χρήσης του ραδιοφάσματος, όπως ενδεικτικά, τα σχε-
τικά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που έχουν 
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εκχωρηθεί, εφόσον αυτά δεν τεκμαίρονται άμεσα από 
σχετικές αποφάσεις χορήγησης της ΕΕΤΤ ή την υπαγωγή 
σε κανόνα εξαίρεσης από την υποχρέωση αδειοδότησης 
του ραδιοφάσματος,

ι. Υπεύθυνη δήλωση τυχόν φιλοξενούμενων φορέων 
περί της ακρίβειας των υποβαλλόμενων στοιχείων.

7. Με απόφαση της ΕΕΤΤ μπορούν να προστίθενται 
επιπλέον στοιχεία στην ηλεκτρονική δήλωση πέραν των 
ως άνω αναφερομένων και να καθορίζεται κάθε απαιτού-
μενη λεπτομέρεια σχετικά με την διαδικασία υποβολής, 
διαχείρισης και δημοσιοποίησης των δηλώσεων του πα-
ρόντος άρθρου.

8. Μετά την εγκατάσταση της ΕΚΚΧΟ, η δήλωση ΕΚ-
ΚΧΟ συμπληρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του Τεχνικού 
Υπευθύνου, ότι τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
της παρούσας απόφασης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
που ορίζονται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή 
του εξοπλισμού και ότι ακολουθούνται οι οδηγίες εγκα-
τάστασης των κεραιών.

9. Για τη σύνδεση της ΕΚΚΧΟ με το δίκτυο ηλεκτρικής 
ενέργειας ο κάτοχος της ΕΚΚΧΟ υποβάλλει στον πάροχο 
ηλεκτρικής ενέργειας τα στοιχεία δημοσίευσης της ηλε-
κτρονικής δήλωσης ΕΚΚΧΟ.

Άρθρο 8
Παύση λειτουργίας ΕΚΚΧΟ

1. Η ΕΚΚΧΟ παύει να λειτουργεί και η δήλωση του άρ-
θρου 7 αρχειοθετείται στο ΣΗΛΥΑ και παύει να παράγει 
οποιοδήποτε έννομο αποτέλεσμα στις ακόλουθες πε-
ριπτώσεις:

α. Όταν ανακληθεί ή ανασταλεί από την ΕΕΤΤ κάθε 
δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνότητας που χρησιμοποιείται 
στην ΕΚΚΧΟ.

β. Όταν ανακληθεί η έγκριση άλλης αρμόδιας υπη-
ρεσίας.

γ. Όταν διαπιστωθούν σοβαρές παραβάσεις της δήλω-
σης ΕΚΚΧΟ και εν γένει μη συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της παρούσας.

δ. Όταν κοινοποιηθεί στον κάτοχό της ΕΚΚΧΟ έκθε-
ση της ΕΕΑΕ ότι διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των ορίων 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε σημεία πλησίον της 
ΕΚΚΧΟ.

ε. Όταν υποβληθεί στην ΕΕΤΤ σχετικό αίτημα από τον 
κάτοχο της ΕΚΚΧΟ.

2. Σε κάθε περίπτωση παύσης της λειτουργίας, ο κάτο-
χος της ΕΚΚΧΟ υποχρεούται να μεριμνήσει αμέσως για 
την απεγκατάσταση και την απομάκρυνση της ΕΚΚΧΟ. 
Επιπλέον, οφείλει να υποβάλει στο ΣΗΛΥΑ υπεύθυνη 
δήλωση απεγκατάστασης της ΕΚΚΧΟ, συνοδευόμενη 
από φωτογραφίες του χώρου πριν και μετά την απεγκα-
τάσταση.

Άρθρο 9
Έλεγχοι - Κυρώσεις

1. Οι έλεγχοι ως προς την ηλεκτρομαγνητική ακτινο-
βολία στο περιβάλλον ΕΚΚΧΟ πραγματοποιούνται από 

την ΕΕΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
2. Για θέματα αναφορικά με την τήρηση των διατάξεων 

της πολεοδομικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων 
των θεμάτων που σχετίζονται με τη νομιμότητα των χώ-
ρων εγκατάστασης και των οριζόμενων πολεοδομικών 
μεγεθών, επιλαμβάνονται οι αρμόδιες πολεοδομικές 
υπηρεσίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Σε περίπτωση παράβασης της νομοθεσίας περί ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών και των τηλεπικοινωνιακών χα-
ρακτηριστικών των ΕΚΚΧΟ, επιλαμβάνεται η ΕΕΤΤ.

4. Oι έλεγχοι όσον αφορά την ηλεκτρική εγκατάστα-
ση που χρησιμοποιείται για τη ρευματοδότηση ΕΚΚΧΟ 
γίνονται από τις αρμόδιες - σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία - υπηρεσίες.

5. Οι έλεγχοι όσον αφορά την τήρηση των σχετιζόμε-
νων με την προστασία του περιβάλλοντος διατάξεων 
γίνονται από τις αρμόδιες σύμφωνα με την περιβαλλο-
ντική νομοθεσία υπηρεσίες.

6. Για τις κατασκευές κεραιών που δεν πληρούν το 
σύνολο των διατάξεων της παρούσας απόφασης επι-
βάλλονται αναλογικά οι κυρώσεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 37 και στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 21 του 
ν. 4635/2019 και στα άρθρα 137 και 138 του ν. 4727/2020.

Άρθρο 10
Καταργούμενες και Μεταβατικές Διατάξεις

1. Από την έναρξη της ισχύος της παρούσας απόφασης 
παύει η ισχύς της υπ’ αρ. 27217/505/4-6-2013 (Β΄ 1442) 
κοινής υπουργικής απόφασης.

2. Δηλώσεις ΕΚΚΧΟ που έχουν υποβληθεί βάσει της 
υπ’ αρ. 48263/959/9.11.2012 (Β΄ 2997) κοινής υπουργι-
κής απόφασης, της υπ’ αρ. 13913/319/20.3.2012 (Β΄ 862) 
κοινής υπουργικής απόφασης και της υπ’ αρ. 27217/505/
4-6-2013 (Β΄ 1442) κοινής υπουργικής απόφασης και 
έχουν δημοσιοποιηθεί πριν την έναρξη ισχύος της πα-
ρούσας απόφασης, παραμένουν σε ισχύ.

3. Δηλώσεις ΕΚΚΧΟ που έχουν υποβληθεί βάσει της 
υπ’  αρ. 27217/505/4.6.2013 (Β΄ 1442) κοινής υπουρ-
γικής απόφασης και βρίσκονται σε εκκρεμότητα στο 
ΣΗΛΥΑ κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφα-
σης, διεκπεραιώνονται βάσει των διατάξεων της υπ’ αρ. 
27217/505/4-6-2013 (Β΄ 1442) κοινής υπουργικής από-
φασης.

Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2022

Οι Υφυπουργοί

  Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ   
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*02040622907220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,




