Ενημέρωση συναδέλφων περί του νέου νόμου 4635
Τον Οκτώβριο του 2018 εκδόθηκε (δημοσιοποιήθηκε και τέθηκε σε διαβούλευση)
σχέδιο νόμου από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Aδειοδότηση
και Έλεγχος Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά», όπου εκτός των άλλων
προβλεπόταν:
-

Για την εγκατάσταση ραδιοερασιτεχνικών κεραιών σε κοινόχρηστους χώρους να
απαιτείται η συναίνεση του 100% των συνιδιοκτητών του κτηρίου με γραπτή
απόφαση Γενικής Συνέλευσης
Δήλωση των μηχανημάτων και κεραιών του σταθμού σε βάση δεδομένων του
υπουργείου
Ειδική περιβαλλοντική μελέτη ραδιοεκπομπών από Ραδιοηλεκτρολόγο με
αντίστοιχο κόστος για τη μελέτη
Καταβολή παραβόλου για κάθε κεραιοσύστημα
Καταβολή παραβόλου για έλεγχο μελέτης του ραδιοερασιτεχνικού σταθμού

Επειδή τα παραπάνω και παράλογα ήταν και ουσιαστικά καταργούσαν την υπηρεσία
ραδιοερασιτέχνη, άμεσα η Ε.Ε.Ρ. συγκρότησε ομάδα διαπραγμάτευσης και παρέστη
στον τότε Γ.Γ. Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κ. Βασίλη Μαγκλάρα.
Ταυτόχρονα γινόταν ενημέρωση περί της συγκεκριμένης αδικίας κατά των
ραδιοερασιτεχνών τόσο σε βουλευτές της συμπολίτευσης όσο και της
αντιπολίτευσης. Σ’ αυτό το έργο ενημέρωσης η Ε.Ε.Ρ. υποστηρίχτηκε από 14 ρ/ε
συλλόγους της περιφέρειας και από 2.500 ραδιοερασιτέχνες απ’ όλη την Ελλάδα.
Κατόπιν πολλών συναντήσεων, πιέσεων και άπειρων εργατοωρών που χρειάστηκαν
για τις ενημερώσεις και διαπραγματεύσεις, τελικά το υπουργείο πήρε πίσω όλα τα
παραπάνω που, αν γίνονταν νόμος, το 90 % των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών θα
έπρεπε να αφαιρεθούν.
Το αν η μοναδική από πλευράς ραδιοερασιτεχνών διαπραγμάτευση με το υπουργείο
ήταν επιτυχημένη ή όχι τίθεται στην κρίση του κάθε ενός από εμάς.
Τον Σεπτέμβριο 2019 τέθηκε σε διαβούλευση εκ νέου το θέμα των κεραιών μέσα
από το Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο. Οι διατάξεις ήταν ουσιαστικά οι ίδιες με αυτές,
στις οποίες είχε καταλήξει η προηγούμενη Κυβέρνηση. Και πάλι η Ε.Ε.Ρ. παρέστη
στον νυν Γ.Γ. Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, κ. Αντώνη Τζωρτζακάκη και του
εξέθεσε τις προτεινόμενες αλλαγές. Παράλληλα έγιναν μια σειρά από συναντήσεις και
με άλλα στελέχη της Κυβέρνησης.
Το σ/ν ψηφίστηκε από την Βουλή στις 24/10/2019 με τις παρακάτω διατάξεις. (Με
bold σημειώνονται οι παρατηρήσεις μας):
Νόμος 4635 (Άρθρο 29 Ειδικές κατηγορίες κατασκευών κεραιών)
1. Από την υποχρέωση της διαδικασίας αδειοδότησης του άρθρου 21 του παρόντος
νόμου εξαιρούνται:
γ) οι κατασκευές κεραιών αδειούχων ραδιοερασιτεχνών, με την προϋπόθεση ότι:
αα) δεν επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας,
Σημ. Όπως ακριβώς και στον προηγούμενο νόμο 2801/2000

ββ) χρησιμοποιούν συχνότητες οι οποίες έχουν κατανεμηθεί βάσει του Εθνικού
Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) στην υπηρεσία
ραδιοερασιτέχνη,
Σημ. Όπως ακριβώς και στον προηγούμενο νόμο 2801/2000
Και
γγ) έχει υποβληθεί δήλωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κεραιοσυστήματος,
με ενημέρωση του ΣΗΛΥΑ. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, ύστερα από εισήγηση της ΕΕΑΕ και της ΕΕΤΤ, καθορίζεται η
διαδικασία υποβολής, η μορφή και το περιεχόμενο της ανωτέρω δήλωσης, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό ειδικότερο, τεχνικό ή/και λεπτομερειακό θέμα.
Σημ. Μέχρι, όταν και εάν εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση δεν γίνεται καμία
δήλωση. Σε κάθε περίπτωση στη διαβούλευση έχει γραφεί η πρότασή μας
για δήλωση μόνον των στοιχείων αδείας του ραδιοερασιτέχνη.
Για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών αδειούχων
ραδιοερασιτεχνών σε κοινόχρηστους χώρους οικοδομών, συμπεριλαμβανομένων
και των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατασκευών,
απαιτείται και η συμμόρφωση με τον κανονισμό πολυκατοικίας του συγκεκριμένου
κτιρίου και σε περίπτωση έλλειψής του με τις διατάξεις περί οροφοκτησίας και
περί συνιδιοκτησίας που προστατεύουν τα δικαιώματα συνιδιοκτητών του
συγκεκριμένου κτιρίου.
Σημ. Η νομοθεσία περί κοινοχρήστων χώρων, οροφοκτησίας και
συνιδιοκτησίας ισχύει από το 1929 (ν.3741/1929) με τις τροποποιήσεις /
βελτιώσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, οπότε είτε αναγράφεται είτε όχι
ουδεμία σημασία έχει, γιατί ίσχυε για τις κεραίες μας και πριν το νέο νόμο
και συνεχίζει να ισχύει και μετά (έχουν γίνει δεκάδες δικαστήρια βάσει
αυτού του νόμου σε ραδιοερασιτέχνες). Ουσιαστικά, εκτός των άλλων,
αφορά όλες τις κεραίες (επαγγελματικές που απαιτούν αδειοδότηση,
ραδιοδίκτυα, ραδιοερασιτεχνικές, cb κ.λ.π.)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Αφού ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί η δήλωση στο ΣΗΛΥΑ, δεν έχει αλλάξει
τίποτα σε σχέση με τον παλαιό νόμο 2801/2000.

