
Άτυπη κωδικοποίηση κειμένου νομοθεσίας 

 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί ανεπίσημη κωδικοποίηση νομοθετημάτων που επιμελήθηκε η ΕΕΑΕ ως βοήθημα 
τεκμηρίωσης προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων. Δεν αντικαθιστά τα σχετικά φύλλα της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως.  

 
 

 

 
Υπουργική απόφαση Π/112/345/04-12-2012, ΦΕΚ 3271/Β/06-12-2012 

 
Καθορισμός θεμάτων που σχετίζονται με την επιβολή και  είσπραξη από την 

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας του ετήσιου τέλους εγκατάστασης και 
λειτουργίας κάθε κατασκευής κεραίας ως προς την τήρηση των ορίων 

ακτινοβολίας 
 

όπως ισχύει, τροποποιημένη με την Υπουργική απόφαση Π/112/237/31-07-2015, ΦΕΚ 
1659/Β/07-08-2015 

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. τον ν. 2801/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και 

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

2. τον ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και 

άλλες διατάξεις» (Α΄ 82) και ιδίως το άρθρο 30 παρ. 2 και 5, 

3. τις διατάξεις του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α΄ 248), 

4. τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 

υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 98/2012 (Α΄ 160), 

5. το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 111), 

6. την υπ’ αριθμ. 53571/3839/6-9-2000 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα Προφύλαξης του 

κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» (Β΄ 1105), 

7. την υπ’ αριθμ. 1104800/5972/0016/22.12.1999 υπουργική απόφαση «Είσπραξη εσόδων υπέρ 

τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες» (Β΄ 2198), 

8. την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105), 

9. την απόφαση της 212ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής 

Ατομικής Ενέργειας στις 29-6-2012 με την οποία παρέχει τη γνώμη της, 

10. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείτο δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού, 

 

Αποφασίζουμε: 

 



 

 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί άτυπη κωδικοποίηση κειμένου νομοθεσίας, που επιμελήθηκε η ΕΕΑΕ ως βοήθημα 
τεκμηρίωσης προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων. Δεν αντικαθιστά τα σχετικά φύλλα της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως.  

 

Άρθρο 1 

Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής 

 

1. Η παρούσα απόφαση καθορίζει τη διαδικασία είσπραξης από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής 

Ενέργειας (εφεξής ΕΕΑΕ) του ετησίου τέλους ύψους 220 Ευρώ για την εγκατάσταση και 

λειτουργία κάθε κατασκευής κεραίας ως προς την τήρηση των ορίων ακτινοβολίας. Στην παρούσα 

απόφαση εμπίπτουν οι κατασκευές κεραιών για τις οποίες απαιτείται άδεια σύμφωνα με το 

στοιχεία Α’ της παρ. 2, του άρθρου 1, του ν. 2801/2000 (Α’ 46). 

 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

 

Ισχύουν οι ορισμοί του ν. 2801/2000 (Α΄ 46) και οι ορισμοί του ν. 4070/2012 (Α΄ 82). Σε 

περίπτωση που κάποιος από τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται στο παρόντα Κανονισμό δεν 

αναφέρεται στους εν λόγω Νόμους, η αντίστοιχη λέξη ή φράση ερμηνεύεται σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στο δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν δεν υπάρχει εκεί σύμφωνα με 

τα όσα ορίζονται στον Διεθνή Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών. 

 

Άρθρο 3 

Υπόχρεοι 

 

Υπόχρεοι στην καταβολή Ετήσιου Τέλους Εγκατάστασης και Λειτουργίας Κατασκευών Κεραιών, 

είναι οι κάτοχοι των κατασκευών κεραιών του άρθρου 1 της παρούσας. 

 

 

Άρθρο 4 

Καθορισμός και καταβολή τελών 

 

1. Κάθε αρχή του έτους και ως την 31η Ιανουαρίου, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) καταρτίζει κατάλογο με τις αδειοδοτημένες έως 31 Δεκεμβρίου του 

προηγούμενου έτους κατασκευές κεραιών που είναι καταγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο 

Κεραιών σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος και τον γνωστοποιεί στην ΕΕΑΕ. 

2. Βάσει του καταλόγου της παρ. 1 υπολογίζεται το ύψος του ετησίου τέλους που θα καταβάλλει 

κάθε κάτοχος κατασκευής σύμφωνα με τον τύπο: 

Ετήσιο Τέλος =  αριθμός κεραιών x 220€. 



 

 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί άτυπη κωδικοποίηση κειμένου νομοθεσίας, που επιμελήθηκε η ΕΕΑΕ ως βοήθημα 
τεκμηρίωσης προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων. Δεν αντικαθιστά τα σχετικά φύλλα της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως.  

 

3. Η ΕΕΑΕ γνωστοποιεί σε κάθε κάτοχο το ετήσιο τέλος που θα πρέπει να καταβάλει με την έκδοση 

έως την 30η Απριλίου έκαστου έτους σχετικού τιμολογίου οφειλής Τελών, το οποίο δεν υπόκειται 

σε ΦΠΑ.  

4. Τα τέλη Εγκατάστασης και Λειτουργίας Κατασκευών Κεραιών καταβάλλονται εντός μηνός από 

την ημερομηνία του ως άνω τιμολογίου. Τα οφειλόμενα ποσά θα κατατίθενται σε τραπεζικό 

λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού της ΕΕΑΕ  σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες που θα 

αναγράφονται στο τιμολόγιο - λογαριασμό Τελών. 

5. Σε περιπτώσεις υπόχρεων που δεν καταβάλλουν τα οφειλόμενα Τέλη ή αποδίδουν εκπρόθεσμα 

το ετήσιο τέλος, η ΕΕΑΕ προβαίνει στις νόμιμες διαδικασίες είσπραξής τους στις οποίες 

συμπεριλαμβάνεται και η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, με την επιφύλαξη 

του άρθρου 5 παρ.1 της παρούσης.  

 

Άρθρο 5 

Κυρώσεις 

 

1. Εάν ο κάτοχος αδειοδοτημένης κατασκευής κεραίας δεν καταβάλλει εντός της οριζόμενης 

προθεσμίας στην ΕΕΑΕ το ετήσιο τέλος ύψους 220 ευρώ για την εγκατάσταση και λειτουργία της 

κατασκευής κεραίας του, η ΕΕΑΕ ενημερώνει την ΕΕΤΤ προκειμένου να επιβάλει σε αυτόν τις 

διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 77 του ν. 4070/2012 (Α’ 82). 

2. Η επιβολή κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου προστίμου, το οποίο εισπράττεται στο 

όνομα και για λογαριασμό της ΕΕΤΤ, δεν καταργεί την υποχρέωση καταβολής του τέλους ύψους 

220 ευρώ ανά κεραία που πρέπει να αποδίδεται στην ΕΕΑΕ. 

 

Άρθρο 6 

Μεταβατική Διάταξη 

 

Εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως, η ΕΕΑΕ αποστέλλει σε κάθε κάτοχο αδειοδοτημένων κεραιών, σύμφωνα με τα 

άρθρα 1, 4 και 5 του παρόντος, το σχετικό τιμολόγιο - λογαριασμό οφειλής Τελών για τις 

κατασκευές κεραιών που είναι καταγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Κεραιών της ΕΕΤΤ έως και 

τις 31 Δεκεμβρίου 2011, που αφορά το ετήσιο τέλος εγκατάστασης και λειτουργίας κάθε 

κατασκευής κεραίας ως προς την τήρηση των ορίων ακτινοβολίας για το έτος 2011. 

 

Μεταβατική Διάταξη [για την Π/112/237/31.07.2015] 

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η 

ΕΕΑΕ αποστέλλει σε κάθε κάτοχο αδειοδοτημένων κεραιών σχετικό τιμολόγιο – λογαριασμό 



 

 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί άτυπη κωδικοποίηση κειμένου νομοθεσίας, που επιμελήθηκε η ΕΕΑΕ ως βοήθημα 
τεκμηρίωσης προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων. Δεν αντικαθιστά τα σχετικά φύλλα της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως.  

 

οφειλής τελών, ποσού είκοσι (20) ευρώ, για όλες ανεξαιρέτως τις κατασκευές κεραιών έως και τις 

31 Δεκεμβρίου 2014, όπως απεστάλησαν από την ΕΕΤΤ, το οποίο συνιστά συμπληρωματικό στο 

ήδη αποσταλέν ετήσιο τέλος εγκατάστασης και λειτουργίας κάθε κατασκευής κεραίας, ως προς 

την τήρηση των ορίων ακτινοβολίας για το έτος 2014. 

 

Άρθρο 7 

Έναρξη Ισχύος 

 

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

Κυβερνήσεως. 

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ 

 

 

 

   

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 


