
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός των τεχνικών και οργανωτικών μέ-
τρων για τη διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης 
του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), 
του τύπου, του περιεχομένου του και κάθε άλλης 
αναγκαίας λεπτομέρειας.

2 Ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν εγκαταστά-
σεις σταθμών και κατασκευές κεραιών που εξαι-
ρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρ-
θρου 21 του ν. 4635/2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2649 (1)
   Καθορισμός των τεχνικών και οργανωτικών μέ-

τρων για τη διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης 

του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), 

του τύπου, του περιεχομένου του και κάθε άλλης 

αναγκαίας λεπτομέρειας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΥΓΕΙΑΣ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυ-
τών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο 
που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ),

β) του άρθρου 35 του ν. 4816/2021 «Πρόληψη και κα-
ταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρα-
τίας - Τροποποίηση του ν. 4557/2018 - Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά 
με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, 
επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και άλλες 
επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 118) και ιδίως των δευτέρων 
εδαφίων των παρ. 1, 5 και 6,

γ) 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),

δ) του άρθρου 13 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και 
απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, 
ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 133),

ε) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄137),

στ) του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσω-
τερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» 
(Α΄ 134), και ιδίως των άρθρων 47 και 56,

ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, 
Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

η) του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές 
διατάξεις (Α΄ 115), σε συνδυασμό με τον ν. 4486/2017: 
«Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 
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επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας 
και άλλες διατάξεις» (Α΄38),

θ) του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύ-
στημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 31),

ι) του ν. 3892/2010 «Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέ-
λεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών 
εξετάσεων» (Α΄ 189),

ια) του ν. 3607/2007 «Σύσταση και καταστατικό της 
«Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης 
Α.Ε.») (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργα-
νωτικές διατάξεις (Α΄ 245),

ιβ) του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» 
(Α΄ 287),

ιγ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85), 

ιδ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31)

ιε) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α΄ 148) 

ιστ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

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

ιη) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιθ) 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),

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

κα) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄2).

2. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

3. Την υπ’ αρ. 4252/2021 απόφαση του Υπουργού 
Επικρατείας και του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β΄ 3996).

4. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/2021 κοινή απόφαση «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

5. Tην υπό στοιχεία Φ.6/304/75662/Γ1/15.5.2014 κοινή 
απόφαση των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και Υγείας, «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, 
των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, 
φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού 
Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)» (Β΄ 1296).

6. Την υπό στοιχεία 3578/4.8.2020 απόφαση των 
Υπουργών Υγείας και Επικρατείας «Διαδικασία διακίνη-
σης και εκτέλεσης άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών 
εξετάσεων και λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής συ-
νταγογράφησης άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών 
εξετάσεων» (Β’ 3234).

7. Την υπό στοιχεία 13787 ΕΞ 2022/11.04.2022 εισήγη-
ση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
σύμφωνα με την οποία από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκύπτουν επιπλέον δημοσιονομικές επιπτώσεις 
στον κρατικό προϋπολογισμό του ΥΨΔ και του φορέα 
Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ και κατά συνέπεια στον κρατικό προϋπο-
λογισμός και το Μ.Π.Δ.Σ. πέραν από αυτές που έχουν 
αναφερθεί στην υπό στοιχεία 11517 ΕΞ 2022/28.03.2022 
Εισήγηση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της ίδιας Διεύ-
θυνσης η οποία συνόδευσε το σχέδιο του ν. 4917/2022, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι η εξειδίκευση των όρων, 
των προϋποθέσεων και της διαδικασίας έκδοσης του 
Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ) μέσω ειδικής 
ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 35 του 
ν. 4816/2021 (Α΄118).

Άρθρο 2
Διαδικασία έκδοσης του Α.Δ.Υ.Μ. μέσω ειδικής 
ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 
του άρθρου 35 του ν. 4816/2021

1. Κάθε θεράπων ιατρός δημοσίων ή ιδιωτικών Μο-
νάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Ενδεικτικώς 
αναφέρονται οι Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.), τα 
Περιφερειακά Ιατρεία, τα Κέντρα Υγείας, τα Εξωτερικά 
Ιατρεία των Νοσοκομείων, οι ιδιώτες ιατροί κ.α.), συμβε-
βλημένων ή μη με τον Εθνικό Οργανισμού Παροχής Υπη-
ρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό 
φορέα των φυσικών, θετών ή ανάδοχων γονέων και φυ-
σικών προσώπων που ασκούν την επιμέλεια των ανη-
λίκων μαθητών) δύναται να εκδίδει το Ατομικό Δελτίο 
Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Η έκδοση πραγματοποιείται 
μετά από αίτηση των ανωτέρω φυσικών, θετών ή ανάδο-
χων γονέων ή των φυσικών προσώπων που ασκούν την 
επιμέλεια των ανήλικών μαθητών. Οι ενδιαφερόμενοι 
δύναται να χρησιμοποιούν το ΑΔΥΜ και σε έντυπη ή ηλε-
κτρονική μορφή, ήτοι σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή 
του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της 
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του Portal 
της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

2. Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα 
κατάρτισης και συμπλήρωσης, καθώς και την ευθύνη 
υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί 
και σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι.

3. Η οπτική οξύτητα του μαθητή/τριας δύναται να 
εκτιμάται με κατάλληλο οπτότυπο από τους αρμόδιους 
ιατρούς για τη συμπλήρωση του Α.Δ.Υ.Μ. Σύμφωνα με τη 
παρ. 3.3 του άρθρου 3 του π.δ. 351/1989, Επισκέπτες -τριες 
Υγείας που υπηρετούν σε Μονάδες Υγείας του Πρωτο-
βάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας δύνανται να διενεργούν 
δοκιμασία οπτικής οξύτητας συμβάλλοντας στη συμπλή-
ρωση του Α.Δ.Υ.Μ. από τον υπεύθυνο ιατρό.

4. Η είσοδος του ιατρού στην ηλεκτρονική εφαρμογή 
πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη 
χρήση των μοναδικών κωδικών πρόσβασης στο Σύστη-
μα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.
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5. Μετά την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή, ο 
ιατρός επιλέγει την μονάδα υγείας στην οποία βρίσκεται 
και αναζητεί τον λήπτη του Α.Δ.Υ.Μ., σύμφωνα με την 
παρ. 1 καταχωρίζοντας σε ειδικό πεδίο στο σύστημα 
τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) 
ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής 
Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) του ανηλίκου για 
το οποίο εκδίδεται το Α.Δ.Υ.Μ.. Σε αυτήν την περίπτωση, 
εμφανίζονται προσυμπληρωμένα, σε ειδικά πεδία του 
συστήματος, τα εξής στοιχεία του ανηλίκου, τα οποία 
αντλούνται από το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ της 
Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε.: i) ο Α.Μ.Κ.Α. ή ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α., ii) το όνομα, 
iii) το επώνυμο, iv) το η ημερομηνία γέννησης και η ηλι-
κία, v) το φύλο, vi) το/α τηλέφωνο/α επικοινωνίας του 
αιτούντος ενηλίκου σύμφωνα με την παρ. 1, vii) τη σχέση 
του με τον μαθητή, καθώς και το σχολείο φοίτησης και 
την τάξη του μαθητή.

6. Ο ιατρός καταχωρίζει τα δεδομένα του ιατρικού 
ιστορικού, της φυσικής εξέτασης, της ιατρικής εξέτασης 
και της εμβολιαστικής κάλυψης του μαθητή, συμπληρώ-
νοντας τα αντίστοιχα πεδία.

7. Στη συνέχεια, ο ιατρός συμπληρώνει σε ελεύθερο 
κείμενο πληροφορίες για ενημέρωση του σχολείου, 
γνωμάτευση για συμμετοχή στο μάθημα της φυσι-
κής αγωγής με ή χωρίς περιορισμούς, καθώς επίσης 
και παραπομπή σε ιατρό άλλης ειδικότητας εφόσον 
το κρίνει απαραίτητο, το τηλέφωνο επικοινωνίας με 
την οικογένεια και το σχολείο φοίτησης και την τάξη 
του μαθητή. Εφόσον υπάρχει παραπομπή σε ιατρό 
συγκεκριμένης ειδικότητας, αυτός αναζητεί το ΑΔΥΜ 
του μαθητή με βάση τον ΑΜΚΑ/ΠΑΑΥΠΑ του και στη 
συνέχεια καταχωρίζει τη γνωμάτευσή του για τη συμ-
μετοχή στο μάθημα της φυσικής αγωγής με ή χωρίς 
περιορισμούς,

8. Αφότου ολοκληρώσει τις ανωτέρω ενέργειες, ο ια-
τρός επιλέγει «Αποθήκευση» του ηλεκτρονικού ΑΔΥΜ, 
οπότε δημιουργείται η ιατρική βεβαίωση, την οποία 
εκτυπώνει.

9. Αφότου το ΑΔΥΜ εκδοθεί, ο λήπτης λαμβάνει: 
α) γραπτό μήνυμα (sms), στο οποίο αναγράφεται ο αριθ-
μός βεβαίωσης (barcοde) και β) μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail), στο οποίο εμπεριέχεται, σε ηλε-
κτρονική μορφή, το έγγραφο του ΑΔΥΜ. Τα ανωτέρω 
αποστέλλονται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου και στη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αντίστοιχα, που 
έχει δηλώσει ο λήπτης κατά την εγγραφή του στην υπη-
ρεσία της άυλης συνταγογράφησης. Σε περίπτωση που 
οι φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς και τα φυσικά πρό-
σωπα που ασκούν την επιμέλεια των ανηλίκων μαθητών 
δεν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφησης, 
ο ιατρός τους παραδίδει το ΑΔΥΜ σε έντυπη μορφή.

Άρθρο 3
Τύπος, περιεχόμενο, και αποδεικτική
ισχύς εκδοθέντος Α.Δ.Υ.Μ.

1. Το Α.Δ.Υ.Μ. φέρει τις κάτωθι κατηγορίες δεδομένων:
α) στοιχεία του Α.Δ.Υ.Μ. και ειδικότερα: i) τον αριθ-

μό του Α.Δ.Υ.Μ. (barcode), ii) την ημερομηνία έκδοσης, 

iii) τη διάρκειά του, εφόσον αυτό προβλέπεται, 
iv) το περιεχόμενο του Α.Δ.Υ.Μ. όπως περιγράφεται στο 
άρθρο 1.8 και v) το σκοπό χρήσης του Α.Δ.Υ.Μ.

β) στοιχεία του ιατρού που εξέδωσε το Α.Δ.Υ.Μ. και 
ειδικότερα: i) το όνομα, ii) το επώνυμο, iii) τον Αριθμό 
Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), iv) την ειδικότητα, 
v) τον Α.Μ.Κ.Α., vi) την μονάδα υγείας του ιατρού. Ο ια-
τρός υπογράφει χειρόγραφα και να σφραγίζει το ΑΔΥΜ 
ή το υπογράφει ψηφιακά. 

γ) στοιχεία του προσώπου στο οποίο αφορά το 
Α.Δ.Υ.Μ. και ειδικότερα: i) το όνομα, ii) το επώνυμο, 
iii) την ημερομηνία γέννησης, iv) τηλ. επικοινωνίας με 
την οικογένεια, v) σχολείο και τάξη φοίτησης.

2. Το Α.Δ.Υ.Μ. γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από τη 
σχολική μονάδα φοίτησης του μαθητή/τριας και από 
όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού το-
μέα, καθώς και από φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα 
ή νομικές οντότητες:

α) ως ηλεκτρονικό έγγραφο διακινούμενο με χρήση 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), και 
με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου, ή

β) ως έντυπο έγγραφο, εφόσον εκτυπωθεί από την 
ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 1, χωρίς πε-
ραιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με 
ισχύ ακριβούς αντιγράφου.

Άρθρο 4
Προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα - τεχνικά 
και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας, το 
Υπουργείο Υγείας ενεργεί υπό την ιδιότητα του Υπεύ-
θυνου Επεξεργασίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και τον 
ν. 4624/2019 (Α΄ 137). Η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑ-
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εται-
ρεία» και τον διακριτικό τίτλο ’’Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.’’ ορίζεται ως 
Εκτελούσα την επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Αμφότεροι οφείλουν να τηρούν όλες 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανο-
νισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016, καθώς και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 
(Α΄ 137).

2. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομέ-
νων είναι η σύνταξη και η έκδοση του ΑΔΥΜ μέσω της 
ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στο Σύστημα Ηλεκτρο-
νικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., προκειμένου 
να προσκομισθούν για κάθε νόμιμη χρήση.

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγ-
χάνουν επεξεργασίας, όπως αυτά προσδιορίζονται στην 
παρ. 6 του άρθρου 1 και στο άρθρο 3, περιορίζονται στα 
απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι 
διατάξεις της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί 
τη βάσει της οποίας εκδίδεται και αφορούν στα πρόσω-
πα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.
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4. Υποκείμενα των δεδομένων είναι: α) τα φυσικά πρό-
σωπα στα οποία αφορούν το εκδοθέν μέσω της ηλε-
κτρονικής εφαρμογής του άρθρου 1 ΑΔΥΜ, β) οι φυ-
σικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς και τα φυσικά πρόσωπα 
που ασκούν την επιμέλεια των ανηλίκων μαθητών και 
γ) οι θεράποντες ιατροί - χρήστες της ειδικής ηλεκτρο-
νικής εφαρμογής, οι οποίοι συντάσσουν και εκδίδουν 
το ΑΔΥΜ.

5. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., υπό τον ρόλο της ως εκτελούσας την 
επεξεργασία των δεδομένων για λογαριασμό του Υπουρ-
γείου Υγείας, έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς 
τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και 
οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των υπό επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, κατ’ ελάχιστον, 
την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, 
τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των 
διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς 
και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα 
με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119) (Γενικού Κανονισμού για την 
Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019 
(Α΄ 137).

6. Η εφαρμογή διαλειτουργεί με το Ηλεκτρονικό Βι-
βλιάριο Υγείας παιδιού, μέσω του οποίου οι ιατρικές 
πληροφορίες αφενός καθίστανται προσβάσιμες στον 
εκάστοτε θεράποντα ιατρό και τον γονέα/κηδεμόνα του 
μαθητή και αφετέρου ενημερώνονται τα αντίστοιχα πε-
δία σύμφωνα με τις καταχωρήσεις του ιατρού στο ΑΔΥΜ.

7. Η εφαρμογή δύναται να διαλειτουργεί μελλοντικά 
και με άλλα πληροφοριακά συστήματα εφόσον αυτό 
κριθεί απαραίτητο.

Άρθρο 5
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

Η παραγωγική λειτουργία της ηλεκτρονικής έκδοσης 
του ΑΔΥΜ σύμφωνα με το άρθρο 1 εκκινεί με την έναρξη 
ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημε-
ρομηνία δημοσίευσης αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Απριλίου 2022

Οι Υπουργοί

Παιδείας Υφυπουργός
και Θρησκευμάτων Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

 Υφυπουργός
Υγείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ 

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Αριθμ. οικ. 14104 ΕΞ 2022 (2)
    Ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν εγκαταστά-

σεις σταθμών και κατασκευές κεραιών που εξαι-

ρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρ-

θρου 21 του ν. 4635/2019.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη
Α. 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 τα άρθρα 6 και 11 αυτού,

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

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

5. Του ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντι-
κής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία 
των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 92),

6. του ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη 
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 241),

7. του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των 
δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289), όπως 
ισχύει ιδίως μετά την τροποποίησή του με τον ν. 4280/
2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεο-
δόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής 
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 159/2014),

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 π.δ. 98/2017 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομο-
θεσίας 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),

10. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α' 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019,

11. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 2011/85/Ε) - δημό-
σιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143),

12. 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),

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

rzorbak
Highlight
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14. του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α΄142),

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

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

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

18. της υπ΄ αρ. 2/7-01-2021 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’45),

19. 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),

20. της υπ’ αρ. 53571/3839/2000 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Μέτρα Προφύλαξης του Κοινού από τη Λει-
τουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά» (Β΄ 1105),

21. της υπ’ αρ. οικ. 46171 ΕΞ 2021 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής 
Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)» (Β΄ 6474),

22. της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 υπουργικής 
απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουρ-
γικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες σύμφωνα με της παρ. 4 του άρθρου 1 του 
ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει» (Β΄ 2471/.2016), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπουργική απόφαση υπ' αρ. οικ. 2307/26-1-2018 «Τρο-
ποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 
(Β΄ 2471) της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων 
και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 
και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγρα-
φος 4 του ν. 4014/21.09.2011 (Α΄ 209)», ως προς την κα-
τάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 
2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης 
Ομάδων» (Β΄ 439/2018).

Β. Την υπό στοιχεία ΕΕΤΤ ΑΠ 991/4/17-5-2021 της από-
φασης “Κανονισμός Γενικών Αδειών” (Β΄ 2265).

Γ. Την υπό στοιχεία ΕΕΤΤ ΑΠ 860/2/23-07-2018 της 
απόφασης “Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαι-
ωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γε-
νικής Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών” (Β’ 3919).

Δ. Την υπό στοιχεία ΕΕΤΤ ΑΠ 919/26/16-12-2019 της 
απόφασης «Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών 
στην Ξηρά» (Β΄ 4872).

Ε. Την υπό στοιχεία ΕΕΤΤ ΑΠ 919/24/16-12-2019 της 
απόφασης «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος 
Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) Κατασκευών 
Κεραιών» (Β΄ 5047),

ΣΤ. Την υπό στοιχεία ΕΕΤΤ ΑΠ 1009/1/4-10-2021 από-
φαση «Εισήγηση προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα 
με την παρ. 2β του άρθρου 29 του ν. 4635/2019 για τη 
ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν εγκαταστάσεις 

σταθμών και κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται 
από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 21 του 
ν. 4635/2019».

Ζ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία 39639 ΕΞ 2021/08-11-2021 
Εισήγηση της ΓΔΟΔΥ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, αποφασίζουν:

Άρθρο 1
Γενικές αρχές

1. Η παρούσα απόφαση καθορίζει τα θέματα που αφο-
ρούν εγκαταστάσεις σταθμών και κατασκευές κεραιών 
που εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης του 
άρθρου 21 του ν. 4635/2019.

2. Οι εγκαταστάσεις σταθμών και κατασκευών κεραι-
ών της παρούσας απόφασης εγκαθίστανται χωρίς να 
απαιτείται προηγουμένως περιβαλλοντική αδειαδότη-
ση και λήψη οποιασδήποτε έγκρισης από τις αρμόδιες 
πολεοδομικές υπηρεσίες. Στην περίπτωση που εγκαθί-
στανται σε προστατευόμενες περιοχές του άρθρου 19 
του ν. 1650/1986, αεροδρόμια και αεροπορικές εγκα-
ταστάσεις, παραδοσιακούς οικισμούς, αρχαιολογικούς 
χώρους, ιστορικούς τόπους, ακίνητα μνημεία και διατη-
ρητέα κτίρια, απαιτείται η έγκριση του κατά περίπτωση 
αρμόδιου φορέα.

3. Οι εγκαταστάσεις σταθμών και κατασκευών κεραιών 
της παρούσας απόφασης πρέπει να εγκαθίστανται και 
να λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις 
οδηγίες του κατασκευαστή, και να λαμβάνονται όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της 
στατικότητας της φέρουσας κατασκευής και της διασφά-
λισης τήρησης των απαραίτητων αποστάσεων ασφαλεί-
ας από σημεία προσβάσιμα στο κοινό.

4. Η παρούσα απόφαση δεν παρέχει δικαίωμα πρό-
σβασης και εγκατάστασης εγκαταστάσεων σταθμών και 
κατασκευών κεραιών 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 υποχρεώνουν τον 
κύριο ή διαχειριστή ή αρμόδιο φορέα ακινήτου να απο-
δεχθεί την εγκατάσταση εγκαταστάσεων σταθμών και 
κατασκευών κεραιών σε αυτό.

5. Ο ραδιοεξοπλισμός που χρησιμοποιείται στις εγκα-
ταστάσεις σταθμών και κατασκευές κεραιών της παρού-
σας απόφασης θα πρέπει να πληροί τις διατάξεις του π.δ. 
98/2017 και να εγκαθίσταται και να λειτουργεί σύμφωνα 
με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

6. Οι εγκαταστάσεις σταθμών και κατασκευών κεραιών 
της παρούσας απόφασης που χρησιμοποιούνται για την 
παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοι-
νό επιτρέπεται να εγκαθίστανται σε δασικού χαρακτήρα 
εκτάσεις υπό την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων 
της δασικής νομοθεσίας.

7. Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν κατά σειρά 
προτεραιότητας οι ορισμοί του άρθρου 20 του ν. 4635/ 
2019 και του άρθρου 110 του ν. 4727/2020, και των κει-
μένων στα οποία παραπέμπουν.
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Άρθρο 2
Κατηγορίες εγκαταστάσεων σταθμών 
και κατασκευών κεραιών

Εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης του 
άρθρου 21 του ν. 4635/2019 και υπάγονται στις διατά-
ξεις της παρούσας απόφασης, οι ακόλουθες κατηγορίες 
εγκαταστάσεων σταθμών και κατασκευών κεραιών:

Α. Εγκαταστάσεις σταθμών και κατασκευές κεραιών 
με συνολική ενεργό ακτινοβολούμενη ισχύ όλων των 
καναλιών που δεν υπερβαίνει τo ένα (1) W eirp, οι οποίες 
πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Η χρήση του ραδιοφάσματος γίνεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στον Κανονισμό Όρων Χρήσης του Ραδιοφά-
σματος της ΕΕΤΤ και στον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής 
Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ).

2. Η μέγιστη συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς 
όλων των καναλιών που δύναται να εκπέμψει ο εξοπλι-
σμός βάσει των στοιχείων του κατασκευαστή του δεν 
υπερβαίνει τα δέκα (10) W eirp.

3. Οι εκπομπές πραγματοποιούνται σε συχνότητες 
μεγαλύτερες των 150 MHz.

4. Οι κεραίες εγκαθίστανται με τρόπο ώστε να διασφα-
λίζεται ότι δεν υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση του κοινού 
σε απόσταση μικρότερη του μισού (0.5) μέτρου από τις 
κεραίες, ώστε να διασφαλίζεται απόσταση τουλάχιστον 
0.5 μέτρου μεταξύ της κεραίας και του σώματος ενός 
ανθρώπου, και ότι δεν έχει εγκατασταθεί άλλη κεραία 
εκπομπής σε απόσταση μικρότερη των 1.5 μέτρων.

Β. Εγκαταστάσεις σταθμών και κατασκευές κεραιών για 
την παροχή υπηρεσιών δημοσίου δικτύου που πληρούν 
σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Εγκαθίστανται σε χώρους τελικών χρηστών, συμπε-
ριλαμβανομένων χώρων που προορίζονται για κοινή 
χρήση σε περίπτωση οριζόντιας ή κάθετης συνιδιοκτη-
σίας, και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παροχή 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους τελικούς 
αυτούς χρήστες.

2. Εκπέμπουν αποκλειστικά υπό τον έλεγχο δημοσίου 
δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στην προαναφερό-
μενη πρόβλεψη δεν απαιτείται να υπάγεται τυχόν τμήμα 
του εξοπλισμού που παρέχει δυνατότητα τοπικής δικτύ-
ωσης για την διαχείριση των δεδομένων του τελικού χρή-
στη, εφόσον η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς 
όλων των καναλιών προς το σκοπό της ως άνω τοπικής 
δικτύωσης δεν υπερβαίνει το 1 W eirp.

3. Η χρήση του ραδιοφάσματος γίνεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στον Κανονισμό Όρων Χρήσης του Ραδιοφά-
σματος της ΕΕΤΤ και στον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής 
Ζωνών Συχνοτήτων.

4. Η απόσταση ασφαλείας ανθρώπινης παρουσίας από 
τις κεραίες, όπως προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή 
του ραδιοεξοπλισμού για τη διασφάλιση των απαιτήσε-
ων της παρ. 1α του άρθρου 3 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ 
(ΕΕ L 153/22.05.2014) είναι μικρότερη από ένα (1) μέτρο 
στην περίπτωση εγκατάστασης σε εξωτερικούς χώρους 
ή μικρότερη από μισό (0.5) μέτρο στην περίπτωση εγκα-
τάστασης σε εσωτερικούς χώρους.

5. Σε περίπτωση που η συνολική ενεργός ακτινοβολού-
μενη ισχύς όλων των καναλιών της κατασκευής κεραίας 

είναι μεγαλύτερη από 164 W eirp, απαιτείται επιπλέον να 
έχει εκπονηθεί, με μέριμνα του παρόχου του δημοσίου 
δικτύου υπό τον έλεγχο του οποίου πραγματοποιούνται 
οι εκπομπές, μελέτη (βασιζόμενη στα πρότυπα τεχνι-
κών μελετών που εκδίδει η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής 
Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και στα σχετικά εθνικά, ευρωπαϊκά και 
διεθνή πρότυπα), επί της οποίας να έχει γνωμοδοτήσει 
η ΕΕΑΕ, με την οποία να ορίζεται σαφώς η περιοχή εντός 
της οποίας ενδέχεται να παρατηρηθεί υπέρβαση των θε-
σμοθετημένων ορίων (με κατάλληλα σχεδιαγράμματα), 
καθώς και τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης του κοινού.

Η μελέτη ραδιοεκπομπών και η γνωμάτευση του προ-
ηγούμενου εδαφίου δύνανται να έχουν γενική μορφή, 
ανεξάρτητη της γεωγραφικής θέσης εγκατάστασης και 
να αφορούν σε σύνολο όμοιων σε φυσικά και τεχνικά 
χαρακτηριστικά εγκαταστάσεων σταθμών και κατασκευ-
ών κεραιών.

Η μελέτη της παρούσας, εφόσον απαιτείται, δύναται 
να υποβάλλεται από τον πάροχο του δημοσίου δικτύ-
ου προς την ΕΕΑΕ μέσω του ΣΗΛΥΑ του άρθρου 21 του 
ν. 4635/2019. Με Απόφαση της ΕΕΤΤ δύνανται να καθο-
ρίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες διαχείρισης μέσω του 
ΣΗΛΥΑ της ως άνω μελέτης.

6. Οι κεραίες εγκαθίστανται με τρόπο ώστε να δια-
σφαλίζεται ότι τηρούνται η απόσταση ασφαλείας της 
παρ. 4, όπως προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή του 
ραδιοεξοπλισμού και ότι δεν έχει εγκατασταθεί άλλη 
κεραία εκπομπής σε απόσταση μικρότερη του τριπλά-
σιου της απόστασης αυτής καθώς και τυχόν πρόσθετα 
μέτρα που καθορίζονται στη μελέτη της παρ. 5 εφόσον 
αυτή απαιτείται.

Άρθρο 3
Δομικά χαρακτηριστικά εγκαταστάσεων 
σταθμών και κατασκευών κεραιών

Οι εγκαταστάσεις σταθμών και κατασκευών κεραιών 
του άρθρου 2 επιτρέπεται να εγκαθίστανται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και χωρίς να 
απαιτείται η έκδοση σχετικής πολεοδομικής διοικητικής 
πράξης, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

α. Οι κεραίες έχουν μέγιστη διάσταση μικρότερη από 
ένα (1) μέτρο.

β. Οι κεραίες τοποθετούνται επί υφιστάμενης δομικής 
κατασκευής ή επί μονοσωλήνιου ιστού με διάμετρο που 
δεν υπερβαίνει τα 115 mm και το ύψος του τα τέσσε-
ρα μέτρα (4 m) από τη βάση στήριξής του. Το μέγιστο 
ύψος της κατασκευής, συμπεριλαμβανομένου τυχόν 
αλεξικέραυνου ή άλλης προσθήκης επί του ιστού, δεν 
υπερβαίνει τα 4.5 m.

γ. Η μέγιστη διάσταση της κάτοψης της κατασκευής, 
δεν υπερβαίνει τα δύο (2) μέτρα.

δ. Το συνολικό βάρος πάσης φύσης εξοπλισμού που 
αναρτάται επί ιστού δεν υπερβαίνει τα 20 kg.

ε. Το συνολικό βάρος πάσης φύσης εξοπλισμού και 
υποστηρικτικών κατασκευών δεν υπερβαίνει τα 50 kg.

στ. Σε περίπτωση εγκατάστασης του ιστού στο έδα-
φος γύρω από τον ιστό θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερος 
χώρος ακτίνας τουλάχιστον ίσης με το ύψος του ιστού.
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ζ. Αυτοστήρικτοι ιστοί δεν επιτρέπεται να στηρίζονται 
σε εξωτερικούς τοίχους.

η. Όταν ιστοί τοποθετούνται στο δώμα, η απόσταση 
από το περίγραμμα του υποκείμενου ορόφου δεν πρέπει 
να είναι μικρότερη από το ύψος της κατασκευής.

θ. Για την τοποθέτηση ιστών στο δώμα, επιτρέπεται η 
εγκατάσταση ενός (1) ιστού ανά 30m2 επιφάνειας του 
δώματος. Ο ως άνω περιορισμός δεν αφορά ιστούς που 
δεν εγκαθίστανται βάσει των διατάξεων της παρούσας.

Άρθρο 4
Λοιπές υποχρεώσεις

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εγκαθιστά 
ή/και λειτουργεί εγκαταστάσεις σταθμών και κατασκευές 
κεραιών του άρθρου 2 (και ειδικά ο Πάροχος Δημοσίου 
Δικτύου ή/και ο τελικός χρήστης), οφείλει:

α. να διασφαλίζει ότι η εγκατάσταση πληροί τα προ-
βλεπόμενα των παρ. 2 και 6 του άρθρου 1

β. να διασφαλίζει ότι η εγκατάσταση πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του εξοπλι-
σμού και με τρόπο που να τηρούνται οι απαραίτητες 
αποστάσεις ασφαλείας από σημεία προσβάσιμα στο 
κοινό, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.

γ. Να τηρεί φάκελο με τις οδηγίες του κατασκευαστή 
για το σύνολο του εξοπλισμού καθώς και όλες τις απα-
ραίτητες εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται. Ο φάκελος 
θα πρέπει να τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών, 
εφόσον ζητηθεί, για έλεγχο το αργότερο εντός πέντε 
(5) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ή ηλεκτρονική 
ειδοποίηση.

δ. Να παρέχει πρόσβαση σε αρμόδια κλιμάκια για επι-
τόπου έλεγχο, σε περίπτωση που του ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του άρθρου 5.

ε. Να παύει τη λειτουργία εντός δύο εργασίμων ημε-
ρών και να απομακρύνει τις εγκαταστάσεις σταθμών και 
κατασκευές κεραιών του άρθρου 2 εντός επτά εργάσι-
μων ημερών, αν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούται οποιοσ-
δήποτε όρος της παρούσας απόφασης ή αν ειδοποιηθεί 
σχετικά από αρμόδια υπηρεσία.

2. Κάθε πάροχος δημοσίου δικτύου που για την παρο-
χή υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες χρησιμοποιεί εγκατα-
στάσεις σταθμών και κατασκευές κεραιών του άρθρου 
2Β έχει επιπλέον την υποχρέωση να τηρεί σε ηλεκτρο-
νική μορφή κατάλογο με τις θέσεις τους και να διαθέτει 
τον κατάλογο στις αρμόδιες υπηρεσίες εφόσον του ζη-

τηθεί και να αποστέλλει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο τον 
τελευταίο ημερολογιακό μήνα κάθε έτους στην ΕΕΤΤ.

Άρθρο 5
Έλεγχοι - Κυρώσεις

1. Οι έλεγχοι ως προς την ηλεκτρομαγνητική ακτινο-
βολία στο περιβάλλον των εγκαταστάσεων του άρθρου 
2 πραγματοποιούνται από την ΕΕΑΕ στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της.

2. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της πα-
ρούσας, εξαιρουμένων θεμάτων που σχετίζονται με τη 
νομιμότητα των χώρων εγκατάστασης, επιλαμβάνεται η 
ΕΕΤΤ και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται 
στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4635/2019 και του 
άρθρου 137 του ν. 4727/2020.

3. 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.

4. 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.

5. Οι έλεγχοι αναφορικά με την τήρηση διατάξεων 
σχετικών με τη δασική και αρχαιολογική νομοθεσία δι-
ενεργούνται με ευθύνη των αρμοδίων υπηρεσιών και 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην κεί-
μενη σχετική νομοθεσία.

Άρθρο 6
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.

  Καλλιθέα, 12 Απριλίου 2022

Οι Υφυπουργοί

Περιβάλλοντος Ψηφιακής
και Ενέργειας Διακυβέρνησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ   
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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,
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