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Κ.Δ.Π. 548/2021

Αριθμός 548
Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ
(ΝΟΜΟΙ 90 ΤΟΥ 1972, 56 ΤΟΥ 1982, 7 ΤΟΥ 1990, 28 ΤΟΥ 1991, 91(Ι) ΤΟΥ 1992,
55(Ι) ΤΟΥ 1993, 72(Ι) ΤΟΥ 1998, 59(Ι) ΚΑΙ 142(Ι) ΤΟΥ 1999, 241(Ι) ΤΟΥ 2002,
29(Ι) ΤΟΥ 2005, 135(Ι) ΤΟΥ 2006, 11(Ι) ΤΟΥ 2007, 46(I), 76(Ι), 130(Ι) ΚΑΙ 164(Ι) ΤΟΥ 2011,
33(Ι), 110(I) ΚΑΙ 150(Ι) TOY 2012, 20 (Ι) ΚΑΙ 65(Ι) ΤΟΥ 2013, 120(Ι) ΤΟΥ 2014,
39(Ι) ΚΑΙ 134(Ι) ΤΟΥ 2015, 24(Ι) ΤΟΥ 2016, 142 (Ι) 2018 ΚΑΙ 16 (Ι) 2019 ΚΑΙ 75 (Ι) ΤΟΥ 2021)
Διάταγμα με βάση το άρθρο 22
Ο Υπουργός Εσωτερικών, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σε αυτόν με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 22 του
περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:
1.

Το Διάταγμα αυτό θα αναφέρεται ως το περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Ανέγερση σταθμού
ραδιοεπικοινωνιών με δυνατότητα εκπομπής) Ειδικό Διάταγμα Ανάπτυξης του 2021.
«σταθμός ραδιοεπικοινωνιών» έχει την έννοια που αποδίδεται στην Εντολή 3/2006 του Υπουργού Εσωτερικών,
ή όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται.

2.

Εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, οι όροι που χρησιμοποιούνται στο Διάταγμα αυτό έχουν
την έννοια που τους απέδωσε ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος και το περί Πολεοδομίας και
Χωροταξίας Γενικό Διάταγμα Ανάπτυξης ή οποιοδήποτε άλλο Διάταγμα το τροποποιεί ή το αντικαθιστά.

3.

Το Διάταγμα αυτό εφαρμόζεται σε κάθε ακίνητη ιδιοκτησία στην οποία προτείνεται η εγκατάσταση σταθμού
ραδιοεπικοινωνιών με δυνατότητα εκπομπής.

4.

(1) Επιπρόσθετα από τις αναπτύξεις που επιτρέπονται από το Γενικό Διάταγμα Ανάπτυξης, σε κάθε ιδιοκτησία
που εμπίπτει στις Διατάξεις του Διατάγματος αυτού, θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί η άδεια από την Πολεοδομική
Αρχή, για την ανέγερση σταθμού ραδιοεπικοινωνιών με δυνατότητα εκπομπής, νοουμένου ότι ισχύουν τα
ακόλουθα:
(α) Ο σταθμός ραδιοεπικοινωνιών ανεγείρεται στην οροφή οικοδομής με ύψος ίσο ή μεγαλύτερο του
μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους οικοδομής στην αντίστοιχη Πολεοδομική Ζώνη, ή
(β) ο σταθμός ραδιοεπικοινωνιών ανεγείρεται στην οροφή οικοδομής με ύψος μικρότερο του μέγιστου
επιτρεπόμενου ύψους οικοδομής στην αντίστοιχη Πολεοδομική Ζώνη, έστω και αν στην ίδια περιοχή και
σε απόσταση μικρότερη των 200μ. από το χώρο εγκατάστασης του σταθμού, υπάρχουν ή επιτρέπεται
να ανεγερθούν ψηλότερες οικοδομές, όταν η κατεύθυνση εκπομπής ραδιοκυμάτων τεκμηριωμένα το
επιτρέπει ή όταν ο σταθμός ραδιοεπικοινωνιών είναι τύπου «micro» όπως καθορίζεται στην Εντολή 3
του 2006 του Υπουργού Εσωτερικών, ή
(γ) ο σταθμός ραδιοεπικοινωνιών ανεγείρεται στο έδαφος, σε περιοχή που δεν εμπίπτει σε καθορισμένη
περιοχή ανάπτυξης, και το ύψος του πύργου/ιστού δεν υπερβαίνει τα 25μ.
(δ) Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο σταθμός ραδιοεπικοινωνιών δεν ανεγείρεται σε
διατηρητέα οικοδομή, σε ιστορικό ή παραδοσιακό πυρήνα οικισμού ή σε οικισμό που παρουσιάζει ειδικό
κοινωνικό, αρχιτεκτονικό, ιστορικό ή άλλο ενδιαφέρον ή χαρακτήρα, σε αρχαιολογικό χώρο, σε περιοχή
Αρχαίου Μνημείου Πίνακα Α ή Β, σε Ελεγχόμενη Περιοχή με βάση τον περί Αρχαιοτήτων Νόμο, σε
προστατευόμενο τοπίο, ακτή ή περιοχή προστασίας της φύσης, σε περιοχή προστασίας του δικτύου
NATURA 2000 ή σε ειδική περιοχή προστασίας άγριων πτηνών.
(2) Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, ο παροχέας θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τηρούνται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
(α) Ο σταθμός ραδιοεπικοινωνιών να συνάδει χρωματικά με τα επικρατούντα χρώματα της οικοδομής ή του
φυσικού περιβάλλοντος όπου θα εγκατασταθεί.
(β) Να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν, ο περιορισμός της προβολής του σταθμού ραδιοεπικοινωνιών από
χώρους που χρησιμοποιούνται συχνότερα από το κοινό.
(γ) Ο εξοπλισμός του σταθμού ραδιοεπικοινωνιών να ενσωματώνεται οργανικά στην οικοδομή, ή στη βάση
πάνω στην οποία θα τοποθετηθεί, ώστε αυτός να μην είναι εμφανώς ορατός.
(3) Προς το σκοπό διασφάλισης της τήρησης των προϋποθέσεων του παρόντος Ειδικού Διατάγματος, και της
ανάληψης ευθύνης των υποβαλλόμενων στοιχείων από τον μελετητή, σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, θα
υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή από τον αιτητή, συμπληρωμένο στα απαιτούμενα μέρη, το έντυπο που
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επισυνάπτεται ως Παράρτημα I. Στο έντυπο περιλαμβάνεται σχετική βεβαίωση του Τμήματος Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών (THE) ότι τηρούνται οι πρόνοιες της Εντολής 3/2006 του Υπουργού Εσωτερικών. Η βεβαίωση
από το THE, θα υπογράφεται νοουμένου ότι ο μελετητής της ανάπτυξης υποβάλει στο εν λόγω Τμήμα τα
απαραίτητα στοιχεία (φωτογραφικό υλικό, ύψη, κλπ. αναφορικά με την οικοδομή στην οποία προτείνεται η
εγκατάσταση του σταθμού ραδιοεπικοινωνιών και τις γύρω οικοδομές, καθώς και το διάγραμμα ακτινοβολίας
και την κατεύθυνση εκπομπής της κεραίας για την οποία υποβάλλεται η αίτηση). Το εν λόγω έντυπο θα
υπογράφεται ακολούθως από την Πολεοδομική Αρχή, η οποία θα βεβαιώνει ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που
έχουν δηλωθεί από τον μελετητή, και με βάση τη σχετική βεβαίωση του THE ότι τηρούνται οι πρόνοιες της
Εντολής 3/2006, πληρούνται οι πρόνοιες του παρόντος Ειδικού Διατάγματος Ανάπτυξης, και ως εκ τούτου η
πολεοδομική άδεια θεωρείται δοσμένη.
(4) Σε ανάπτυξη που εξουσιοδοτείται με τον παρόν Διάταγμα δεν είναι αναγκαία η έγκριση της Πολεοδομικής
Αρχής σχετικά με όλα τα θέματα που αναφέρονται στο εδάφιο 4(α) του άρθρου 22 του Νόμου.
5.

(1) Αν η Πολεοδομική Αρχή κρίνει σκόπιμο να μην εκτελεστεί οποιαδήποτε ανάπτυξη που ορίζεται στο Διάταγμα σε
συγκεκριμένη περιοχή ή να μην εκτελεστεί οποιαδήποτε ανάπτυξη εκτός αν χορηγηθεί πολεοδομική άδεια κατόπιν
υποβολής σχετικής αίτησης, τότε η Πολεοδομική Αρχή μπορεί να εκδώσει Εντολή όπως η άδεια που χορηγείται με
βάση την παράγραφο 4 του Διατάγματος αυτού μην εφαρμόζεται αναφορικά με την περιοχή ή την ανάπτυξη αυτή.
(2) Για Εντολή που εκδίδεται από την Πολεοδομική Αρχή, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (1) πιο πάνω, θα ισχύουν
οι υποπαράγραφοι (2) (3) και (4) της παραγράφου 4 του ισχύοντος περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Γενικού
Διατάγματος Ανάπτυξης.

6.

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε ανάπτυξη, σύμφωνα με το παρόν Διάταγμα κατά παράβαση όρου που επιβάλλεται σε
άδεια που χορηγείται από Πολεοδομική Αρχή ή και των προνοιών του ισχύοντος Σχεδίου Ανάπτυξης.
Έγινε στις 21 Δεκεμβρίου 2021.
ΝΙΚΟΣ ΝΟΥΡΗΣ,
Υπουργός Εσωτερικών.

(Υ.Ε. 05.33.001.004)
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napapTnµa I
KEPAIEr KINHTHr TH/\E<l>!lNIAI:
ENTYno BEBAl!lI:EnN

Ap. Karaxwpl']Of]<; AfTf]Or'J(;:
.
(ruµTTAflpWvEra1 aTT6 rnTµr')µa HAEKTpov1Kwv Etnxorvorvucv)
Ap. KaraxwpricrrJc; Afrricrric;:
(IuµTTAf1pWV£TOI OTTO Tl']V noA£000µ1Kr'J Apxr'J)

MEPOI: A: I:Uf:JTTAnpwvnai aTT6

.

TOV U£AETIJTI].

1. Ap. TEµaxfou:
<Dtrx:
.
noAE000µ1Kr'J Zwvri:
.
Mty1ornc; ap18µ6c; op6cpwv Ilox. ZwvrJc;:
.
Mty10To ui.poc; noA. Zwvric;:
.
(va ElTIOUVC:Hp8Ef XWpoµETplKO O)CEOIO OTO OTTOIO VO OJ'']µEICDVETOI TO TEµCIXIO OVOlTTUsrJc;).
Ap18µ6c; op6cpwv ucp1aTdµEVrJ<; OIKOOoµr')c;:
'Y41oc; OIKOOoµr')c;:
..
'Y41oc; rnipvou/

1orou (y1a Ktpafa ETTf EOdq>ouc;):

.

.

µ1Kp6rEpl'] rwv 200µ. aTT6 To xwpo EyKarcicrraaric;
pao10EmK01vwv1wv, uTTapxouv 4111A6TEpEc; 01Koooµtc;; NAI/ OXI

2. LE orrocrcon

rou orcsuou

XnµEiwan: LE rrsptrmocn (map~ric; l.j.ll"}AOTEpwv OIKOOoµwv EVT6c; OKTiva~ 200µ., ea
ElTIOUVCITTTOVTOI OXETIKCl OVTiypa<pa xwpoµETplKOU OXEOiou µE Kmaypacpr'J TWV OIKOOoµwv,
cpwroypa<plKO uA1K6, uurousrpo, K/\TT., avacpoplKCI µE Tl']V OIKOOOµ~ OTl']V orrolo TTpOTEIVETOI
I'] EVKOTCIOTOOI'] TOU crcapou
paOIOElTIKOIVWVIWV KOi Tl<; yupw OIKOOoµtc;,
Ka8wc; Kai TO Otaypaµµa OKTIVOl30Afac; KQI T'lV KQTEU9uvari EKTTOµTTr')c; rric; KEpafac; via T'lV
OTTOia UTTOl3CI11AETOI ri clrnon.
3. L£ TTEpiTTTWOI'] TTOU l"J OIKOOoµr') OTl']V OTTOfa xwpoSETEiTOI o ora6µ6c; paOIOETTIKOIVWVIWV
EXEi (n.poc; cvco TWV 30 µtTpwv, r'J 0£ TTEpiTTTWOl"J TTOU o ora8µ6c; pOOIOElTIKOIVWVIWV ETTI
opocpf}c; f} ETTi EiSacpouc; f3pfcrKETm OE crroorcon µ1Kp6rEpl"J rwv 6 x1A1oµtrpwv
crro
OIOOpoµo cspoopouiou, r'J µ1KpOTEPl1 TWV 3 XIAtoµtrpwv
OTTO Ef\lKOOpoµto, 8a yiVETOI EK
TWV rrporeocov 01al30UAEUOI') µE TO Tururc noAITIKrJ<; AEpOTTOpiac;, KOi ea ETTIOUVCITTTOVTOI
01 OTTOl.j.lEI<; TOU, 01 OTTOiE<; TTPETTEI va Eivm 9ETIKE<;.
4.

b.111\wvw UTTEt'.18uva 611 rnpouvrcn 01 aK6Aou6tc; rrpoOTTo9tarn;,
at09'1TIKf'1 EVTO~I') TOU orcauoe paOIOETTIKOIVWVIWV:

01 orrolsc ceopouv Tl"JV

(a) 0 crra8µ6c; paotOETTIKOIVWVIWV O'UVOOEI xpwµar1Kci µE TO crrucpcrouvrc xpwµora
Tr]<; OIKOOOµ~c_;
~ TOU <pUOIKOU TTEp1f3aAAovroc; OTTOU ea EyKaraoraSEf.
(13) b.1acrcpaAi~ETat Kara ro ouvar6v, o rreproprouoc TrJ<; rrpol30A~<; rou crra8µou
paiSIOETTIKOIVWVIWV OTTO xwpouc; TTOU XPllOlµOTTOIOUVTOI ouxv6n:pa OTTO ro KOIVO.
(y) 0 E~OlTA10µ6<; TOU orcapou
paOIOETTIKOIVWVIWV c:vowµarwVETOI opvcvixc O'Tl"JV
oixooour], ~ orn !30011 rrcvto crnv orroia ea TOTTo9ETrJ9Ei, worE aur6c; va µ11v eivcn

Eµq>avwc; oporoc.
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5. tiriAwvw urrcuauvc 611 o ora8µ6c; pao1oe:mK01vwv1wv oe:v avEyEipe:Tm OE 01m11p111ta
OJKOOoµ~. OE IOTOPIKO ~ TTapaOOOIOKO rrupnvc OIKIOµou ~ OE OJKI0µ6 TTOU rrapouma(EI
EIOIKO KOIVWVIKO, OPXITEKTOVIKO, 1orop1K6 ~ riAAo EVOIOq>EpOV ~ xapaKT~pa, OE
apxa10Aoy1K6 xwpo, OE m:p1ox~ Apxcfou Mvl')µEiou nivaKa A ~ B, OE Ei\Eyx6µEVI')
ne:plOX~ µE j3ciOrJ TOV rrepl ApXOIOT~TWV N6µo, OE TTpOOTOTEUOµEVO TOlTiO, OKT~ ~
TTEp1ox~ rrpoorcolcc 111c; cpucrric;. OE m:p1ox~ rrpoorcoicc rou 01Kruou NATURA 2000 ~
OE EIOJK~ TTEplOX~ rrpoorcclcc cvouov TTTl"JVWV.

6. ti11..\wvw UTTEu8uva 611 txouv E~aocpai\108e:i 01 cruyKara8EoE1c; Tou/ rtov 1010KT~Tf'J/Twv rou
TEµaxiou mi TOU OTTOiou lTpOTEiVETOI 11 TOTT08ETl']OI') TOU om8µou
EmcrUVOlTTETOI EVTUTTO urrovpcetcv IOIOKT~TI')/ OUVIOIOKTl"JTWV.

paOIOETTIKOIVWVIWV.

Xnµcfwan:
Emoooera) fJ rrpoaoxfJ
oas; ClTO yEyov6~ OTJ, OE TTEpiTTTWOfJ KOJVOKT(JT(J~
0/KOOoµf](, auµ<pwva us TO apepo 38(XT)(1)
TOU TTEpi AKiVf]Tl]~ IOIOKT(Jafa~ (iJtaKaroxfJ,
Eyypa<pfJ Kat EKrfµr,al]) N6µou, KE<paJ..mo 224, ananoovtai 01 auyKaraetaE:J~ 6.i\wv rwv
OUVIOIOKTQTWV Kat OE TTEpiTTTWCJI] TTOU OEV UTT0/3Af]80UV, TO 'EVTUTTO 8E/3a!WCJEWV DEV tiva:
ouvar6v va rrpow8!]8Ei tteoanious.
Dvoµa

TToA. µ11xav1Kou):

MEAETrJT~ (apx1rtKrova/

YTToypacp~ MEAETrJT~:
Ap. MrJTpwou E.T.E.K

.
.
.

Fie Ercnpefo:
i:cppayioa
Era1pe:iai;:

.

Huepopnvlc:

MEPOI B:

.

.
r.uurrAIJpWVHOI

arr6

TO Tµnµa HAEKTQOVIKWV ElTIKOIVWVIWV.

BEj30IWVETOI OTI f'J rrporavouevn avarnu~ri (avtye:pori orceuou paOIOETTIKOIVWVIWV) rrA11poi
Tl<; rrpovoie; Tr]<; EvroA~c; 3/2006 TOU Yrroopvoo EOWTEPIKWV ouuqxovc µE re OTOIXEia TTOU
EXEi U1TOj3aAEI O µEAETl']T~<;.

H mo rrcvco j3Ej3aiwcr111raptxEra1 µE m; aK6Aou8Ec; rroourroeeos«:
1)

01 OITflTE<; txouv rnv e:u8uvri OIE~aywy~c; µETP~OEWV EKTTOµTTWV r,AEKTpoµayvrJTIKWV
lTEOiwv Kai u1Toj30A~c; rouc CHO apµ6010 Tµ~µa HAEKTpov1Kwv Ernxorvccvuov (THE)
KaSwc; Kai Tile; urroxptwaric;
va a~10,\oyouv rov m:p1~aMovra xwpo, Kara 1r600 oe
crrocrcon OIOKocriwv (200) uerpiov OlTO ro U4JO<; T!']c; EyKOTCIOTOOl']c; KEpaiac; exrrourrrp;
EXOUV OVEyEp8Ef \jJl']AoTEpO KTip1a KOi OE m:piTTTWOrJ TTOU O lTEp1j3atv\wv XWPO<; EXEi
01mpopOTTOl1']8Ei/rpo1TOTTOlrJ8Ei, txouv
Tl')V urroxptwa11
va EVl"}µEpWVOUV TO THE,
cruµcpwva µE rouc 6pouc; rric; E~OUOIOOOTflOl"J<; paOIOElTIKOIVWVIWV TTOU rouc EXEi
xop11yr,9Ei. LE 1TEpiTTTWC1f1 TTOU 01TOITl"J8Ei crro TO THE, 01 QITl')TE<; ea txouv rnv UTTOXPEWO'l"J
aµrnric; µETOKivricrric; rr1c; KEpaiac; Kai TOU ouvceouc E~01TA1crµou.

2) Av 0101TIOTW8Et KOTCl Tl') AEITOUpyia Tll<; KEpaiac; KIVl"JT~<; Tf'JAEcpwviac; UTTEpj3acrri crro

re
srnrperrouevc E9VIKO oprc EK9EO'fl<; OE f"J.\EKTpoµayvrJTIKO m:oia, OTTW<; aura Ka9opi(OVTOI
OTTO TO Yrroupveio YyEiac; (µE OIKaiwµa vrc rnv ava9EWpflO~ TOU<; KOTO rnv Kpiori TOU),
orn j3aori r11c; ruoraa11c; rric; EE 1999/519/EK vrc rev rreproprouo TrJ<; tK8EorJc; rou xorvou
OE l"}.\EKTpoµayvriTIKCl TTEOfa, 01 OITllTE<; ava,\aµ~civouv rnv UTTOXPEWOll ,\~1.j.111<; rrp6o8ETWV
µtrpwv vrc Tl']V ouorcornco avnµETWTTIOD rouc,

Yrrovpcon:

.

vto fittu8uvTD Tµ~µmoc; HAEKTpov1Kwv Ernxorvcovnev
Huepopnvfo:

.

Lcppayfoa:

.
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MEPOI r: ruµrrhnpti>VETQI arr6 Tl)V no,\EOOOl;JIKIJApxr
BEj30IWVETOI OTI, cruµcpwva µE TO OTOIXEia lTOU urrof3A~Sr}KOV arr6 TOV µEAETrjT~. KOi µE j3aari
01 rrpcvoiec rric; EvroA~c, 3/2006 rou
Yrroupvou EowrEp1Kwv, rrAripouvrm 01 rrpovoie; rou E101Kou .il1arayµaroc; Avcirrru~ric, (AvtyEpcrri
ameµou pOOIOETTIKOIVWVIWV µE OUVOTOTrJTO exrrourrnc), KOi we; EK TOUTOU I'} TTOAEOOOJJIK'l
aOE!a 9EwptiTal oocrµtv11. Lr}µEIWVETOI OTI, OEV EXEi yiVEI EAEVXOC, TrJC,
op86Tr}Ta~ TWV OTOIXEiwv TTOU urroj3A~81')KOV OTTO TOV µEAETrJT~ KOi ri EU9UVrJ op96rrirac, TWV
urroj3aM6µEvwv
OTOIXEiwv f3apaiVEI OTTOKAEICHIKO TOV µEAETr}T~.

rnv mo rrcvco j3Ej3aiwari rou THE 6r1 rnpouvrtn

Yrrovpner]

.

Hpspouqvlc
I:cppayfoa:

.
.

4026

ENTYnO YnorPA<PON

Ap. TEµaxiou/wv:

,

<Ptrx

,

Tµ~µa:

.

.

nEplOX~:

.

lo10KTIJTQITwv

Yrroypacpn/tc:*
.

1)
·········

2)

······

.

3)

.
······························

4)

.

5)

.

6)

.

7)

.

8)

9)

.

.

Evopia:

Dvoµa/ra

,

IL\IOKTHTH/ rYNIL\IOKTHTON

············

··················

············

10)

"LT')µEIWO'f): Fhcrorrolnon

.
.

urrovpcccov orro lTIOTOlTOIOUVTa UTTClMl')AO ~ OTTO TOV µEAHl')T~.

