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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 669/013 (1)
Συγκρότηση Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων της 

Ε.Ε.Τ.Τ. για θέματα ληξιπρόθεσμων οφειλών λόγω 
άρνησης καταβολής τελών εκχώρησης ή/και χρήσης 
των αριθμοδοτικών πόρων.

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινω−

νιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 82/Α΄/10.4.2012), και ιδίως το άρθρο 11, παράγραφος 
3, το άρθρο 12, στοιχείο κα, λστ, μγ και το άρθρο 77 
αυτού, 

2. την υπ’ αριθμ. 69452/5.6.1995 απόφαση του Υπουργού 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, «Κανονισμός Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Ε.Ε.Τ.Τ.» (ΦΕΚ 505/Β΄/7.6.1995), ιδίως το 
άρθρο 3,

3. την υπ’ αριθμ. 249/115/29.3.2002 (ΦΕΚ 642/Β΄/23.5.2002) 
απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ. «Κανονισμός Ακροάσεων για Θέματα 
Τηλεπικοινωνιών»,

4. την υπ’ αριθμ. 272/64/10.1.2003 (ΦΕΚ 158/B΄/14.2.2003) 
απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ., Κανονισμός σχετικός με τη Διαδι−
κασία Λήψης από την Ε.Ε.Τ.Τ. Ασφαλιστικών Μέτρων 
κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του 
Ν. 2867/2000, η οποία προστέθηκε με το άρθρο Δωδέ−
κατο, παρ. 2 του Ν. 3082/2002 (ΦΕΚ 316/Α΄/2002)», 

5. την υπ’ αριθμ. 536/175/15.10.2009 απόφαση της 
Ε.Ε.Τ.Τ. «Συγκρότηση Διαρκών Επιτροπών Ακροάσεων 
της Ε.Ε.Τ.Τ. και ορισμός των αρμοδιοτήτων αυτών» (ΦΕΚ 
477/Β΄/9.11.2009),

6. την υπ’ αριθμ. 658/16/28.6.2012 απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. 
«Οργάνωση και Λειτουργία συνεργείων ελέγχου, μόνι−
μων και έκτακτων επιτροπών και ομάδων εργασίας της 
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων» 
(ΦΕΚ 2157/Β΄/18.7.2012),

7. το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αλλά σε βάρος του προϋπολο−
γισμού της Ε.Ε.Τ.Τ., προϋπολογιζόμενη σε 3.200,00 € 
ευρώ για το έτος 2012 και 19.200,00 € ευρώ ετησίως 
για τα επόμενα έτη,

8. την υπ’ αριθμ. Ε.Ε.Τ.Τ. 25969/Φ.600/12.10.2012 εισήγη−
ση της αρμόδιας υπηρεσίας της Ε.Ε.Τ.Τ.,

και ύστερα από προφορική εισήγηση των Προέδρου 
και Αντιπροέδρου της Ε.Ε.Τ.Τ. (Δεληκωστόπουλου), απο−
φασίζει:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση αφορά τη συγκρότηση Διαρκούς 
Επιτροπής Ακροάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. για ζητήματα ληξι−
πρόθεσμων οφειλών λόγω άρνησης καταβολής τελών 
εκχώρησης ή/και χρήσης των αριθμοδοτικών πόρων και 
τον ορισμό των αρμοδιοτήτων της. 

Άρθρο 2
Συγκρότηση Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων 

1. Συγκροτείται Τετραμελής Διαρκής Επιτροπή Ακρο−
άσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. με τα ακόλουθα μέλη: 

1. Κωνσταντίνος Τσιγαρίδας του Σπυρίδωνος, Μέλος 
της Ε.Ε.Τ.Τ., με Α.Δ.Τ. ΑΙ 525850, Πολιτικός Επιστήμων−
Οικονομολόγος, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, 

2. Γεώργιος Παπαπαύλου του Αναστασίου, Μέλος της 
Ε.Ε.Τ.Τ., με Α.Δ.Τ. ΑΖ 525509, Νομικός, Πρώην Στέλεχος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

3. Ειρήνη Μαθιού του Ιωάννη, Μέλος του Ειδικού Επιστη−
μονικού Προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Τ., με Α.Δ.Τ. Χ 004927 και

4. Μαρία − Κλειώ Λεβέντη, Δικηγόρο, Μέλος του Ειδι−
κού Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Τ., με Α.Δ.Τ. 
Τ 307187, ως μέλη της Επιτροπής.

Καθήκοντα Γραμματέα θα ασκεί η Αγγελική Ηλιοπού−
λου του Ηλία, τακτική υπάλληλος της Ε.Ε.Τ.Τ., Κλάδου 
ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού, με Α.Δ.Τ. Π 668164. 

2.  Η συγκροτούμενη Διαρκής Επιτροπή είναι αρμόδια 
για τη διενέργεια ακροάσεων, είτε ακολουθείται η τα−
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κτική διαδικασία είτε η διαδικασία λήψης ασφαλιστικών 
μέτρων κατά τις κείμενες διατάξεις, σε περιπτώσεις πα−
ραβάσεων της νομοθεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
και συγκεκριμένα της υποχρέωσης καταβολής τελών 
εκχώρησης ή/και χρήσης των αριθμοδοτικών πόρων. 

3. Στα μέλη της ως άνω Επιτροπής θα καταβάλλεται 
αμοιβή κατά το άρθρο 6, παρ. 4 έως 6 της υπ’ αριθμ. 
658/16/28.6.2012 απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. «Οργάνωση και 
λειτουργία συνεργείων ελέγχου, μόνιμων και έκτακτων 
επιτροπών και ομάδων εργασίας της Εθνικής Επιτρο−
πής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων» (ΦΕΚ 2157/
Β΄/18.7.2012).

Άρθρο 3
Εξουσιοδοτήσεις

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Τ. να ορίζει: 
α) Με την Πράξη Διεξαγωγής Ακρόασης, τον Γραμμα−

τέα της Διαρκούς Επιτροπής και 
β) Με απόφασή του, τον αναπληρωτή κωλυόμενου 

μέλους της Διαρκούς Επιτροπής.

Άρθρο 4
Διαδικαστικές διατάξεις

1. Στις περιπτώσεις διενέργειας ακροάσεως για θέμα−
τα του άρθρου 2, η διαδικασία είναι, καταρχήν, έγγραφη. 

2. Η Διαρκής Επιτροπή Ακροάσεων εξετάζει τους 
σχετικούς φακέλους και τάσσει προθεσμία υποβολής 
καταρχήν μόνο γραπτού υπομνήματος, κατά τη δια−
δικασία του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 249/115/29.3.2002 
(ΦΕΚ 642/Β΄/23.5.2002) απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. Εξετάζει 
τα σχετικά έγγραφα Υπομνήματα που υποβάλλουν οι 
καλούμενοι στην ακρόαση και υποβάλλει το Πόρισμά 
της στην Ολομέλεια της Ε.Ε.Τ.Τ. προς λήψη σχετικής 
απόφασης επί της διαδικασίας ακροάσεως. 

3. Η Διαρκής Επιτροπή Ακροάσεων, που συγκροτείται 
δυνάμει του άρθρου 2 της παρούσας, έχει την ευχέρεια 
να καλεί τον ή τους ενδιαφερομένους να αναπτύξουν 
και προφορικά τις απόψεις τους προ της υποβολής Υπο−
μνήματος των καλουμένων σε ακρόαση είτε μετά την 
κατάθεση του Υπομνήματος. Η Διαρκής Επιτροπή απο−
φασίζει συνεκτιμώντας τη σοβαρότητα της παράβασης 
ή/και τη δυσκολία ή το καινοφανές των αναφυόμενων 
νομικών ζητημάτων της εξεταζόμενης υπόθεσης.

4. Σε κάθε περίπτωση, η Ολομέλεια της Ε.Ε.Τ.Τ., με 
την Απόφασή της για κλήση σε ακρόαση στους το−
μείς διεξαγωγής ακροάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας Απόφασης, μπορεί να ορίσει 
ότι η ακρόαση θα διεξαχθεί ενώπιον ad hoc οριζόμενης 
Επιτροπής Ακροάσεως, την οποία θα εξουσιοδοτείται 
να συγκροτεί ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Τ. 

5. Η Διαρκής Επιτροπή Ακροάσεων, που συγκροτείται 
δυνάμει του άρθρου 2 της παρούσας, μπορεί να εισηγεί−
ται στην Ολομέλεια να ορίσει ad hoc Επιτροπή Ακροά−
σεως, για τους λόγους που αναφέρονται στο τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 5
Μεταβατικές Ρυθμίσεις

1. Σε υποθέσεις Αποφάσεων Κλήσης σε ακρόαση για 
τις οποίες με τη σχετική απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. δεν έχει 
συγκροτηθεί Επιτροπή Ακρόασης ή τα μέλη των Επι−
τροπών που ορίσθηκαν δεν φέρουν πλέον την ιδιότητα 
του μέλους της Ε.Ε.Τ.Τ. ή, εφόσον εξουσιοδοτείτο ο 

Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Τ. να το πράξει, δεν έχει εκδοθεί 
ούτε επιδοθεί η απόφαση του Προέδρου και δεν έχει 
εκδοθεί ούτε επιδοθεί η Πράξη Διεξαγωγής Ακρόασης 
κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, και 
οι οποίες υποθέσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας, οι ακροάσεις θα διεξαχθούν ενώπιον της 
Διαρκούς Επιτροπής. O Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει 
σχετική διαπιστωτική πράξη. 

2. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρ−
θρου 77, του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82), και των υπ’ αριθμ. 
249/115/29.3.2002 (ΦΕΚ 642/Β΄/23.5.2002) και 272/64 (ΦΕΚ 
158/Β΄/14.2.2003) αποφάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ., όπως εκάστοτε 
ισχύουν, και, επικουρικά, του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45), 
όπως εκάστοτε ισχύει. 

Άρθρο 6
Έναρξη Ισχύος – Δημοσίευση

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μαρούσι, 18 Οκτωβρίου 2012 

Ο Πρόεδρος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ

F
    Αριθμ. 672/1 (2)
Έναρξη Λειτουργίας του Συστήματος Ηλεκτρονικής 

Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) Χορήγησης Αδειών 
Κατασκευών Κεραιών.

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

  Έχοντας υπόψη:
α) το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινω−

νιών, Μεταφορών, Δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 82/Α΄/10.4.2012) και ιδίως το άρθρο 1, το άρθρο 12, 
παρ. λα΄ και το άρθρο 30,

β) το Ν. 4053/2012 «Ρύθμιση και λειτουργία της Ταχυ−
δρομικής Αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/Α΄/7.3.2012), και ιδίως τα 
άρθρα 29 και 31,

γ) το Ν. 2801/2000 «Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας 
του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 46/Α΄/2000), όπως ισχύει,

δ) το Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α΄/2011),

ε) την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 υπουργική απόφαση 
«Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ 1301/Β΄/12.4.2012),

στ) την υπ’ αριθμ. 661/2/19.7.2012 απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. 
«Κανονισμός Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά» (ΦΕΚ 
2529/Β΄/17.9.2012), 

ζ) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν δημι−
ουργείται δαπάνη ούτε σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Ε.Ε.Τ.Τ., αποφασίζει:

Άρθρο 1
Σκοπός/Πεδίο Εφαρμογής

1. Η Διαδικτυακή Εφαρμογή του ΣΗΛΥΑ λειτουργεί 
από το διαδικτυακό τόπο της Ε.Ε.Τ.Τ., υλοποιώντας το 
Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) 
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της παραγράφου 17 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012 
και της υπ’ αριθμ. 661/2/19.7.2012 απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. 
για την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών στην Ξηρά.

2. Η Διαδικτυακή Εφαρμογή του ΣΗΛΥΑ δύναται, επί−
σης, να χρησιμοποιηθεί για την ηλεκτρονική υποβολή: 

• των αναφερόμενων στην παρ. Β.2 του άρθρου 18 
της υπ’ αριθμ. 661/2/19.7.2012 απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. συ−
μπληρωματικών στοιχείων για τις κατατεθειμένες πριν 
τη δημοσίευση του Ν. 4070/2012 αιτήσεις, οι οποίες 
αφορούν σε κατασκευές κεραιών που δεν εμπίπτουν 
στις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 31 του 
Ν. 4053/2012,

• των εγγράφων που σύμφωνα με την παρ. Γ.4 του 
Παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αριθμ. 661/2/19.7.2012 απόφα−
σης της Ε.Ε.Τ.Τ., η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να ζητήσει να της 
κοινοποιήσουν οι κάτοχοι των κατασκευών κεραιών που 
εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του 
Ν. 4053/2012, ήτοι των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί 
και των αντίστοιχων εγκρίσεων που έχουν ληφθεί από 
την ΕΕΑΕ και την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδει−
οδότηση Αρχή,

• των αιτήσεων χορήγησης άδειας κατασκευής κεραί−
ας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προγενέστερο του 
Ν. 4053/2012 νομοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης κατασκευ−
ών κεραιών και των συνοδευτικών δικαιολογητικών που 
σύμφωνα με την παρ. Δ.1 του Παραρτήματος ΙΙ της υπ’ 
αριθμ. 661/2/19.7.2012 απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ., κατατίθενται 
στην Ε.Ε.Τ.Τ. για τις κατασκευές κεραιών που εμπίπτουν 
στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 4053/2012,

• των συνοδευτικών δικαιολογητικών των αιτήσεων 
χορήγησης άδειας κατασκευής κεραίας που έχουν κα−
τατεθεί στην Ε.Ε.Τ.Τ. για τις κατασκευές κεραιών που 
εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του 
Ν. 4053/2012.

Άρθρο 2
Πρόσβαση στη Διαδικτυακή Εφαρμογή του ΣΗΛΥΑ 

1. Η πρόσβαση στη Διαδικτυακή Εφαρμογή του ΣΗΛΥΑ 
γίνεται μέσω του διαδικτυακού τόπου spectrum.eett.gr 
της Ε.Ε.Τ.Τ. με χρήση διαπιστευτηρίων (αναγνωριστικό 
χρήστη και συνθηματικό) που στην παρούσα απόφαση 
αναφέρονται και ως κωδικοί τελικού χρήστη. 

2. Οι αιτούντες και οι φορείς του δημοσίου τομέα 
εγγράφονται στη Διαδικτυακή Εφαρμογή του ΣΗΛΥΑ 
κατόπιν αίτησής τους προς την Ε.Ε.Τ.Τ. Με την αίτησή 
τους οι αιτούντες και οι φορείς του δημοσίου αποδέ−
χονται τους όρους χρήσης του ΣΗΛΥΑ.

3. Οι τελικοί χρήστες στη Διαδικτυακή Εφαρμογή του 
ΣΗΛΥΑ είναι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των νο−
μικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου που 
συμμετέχουν στη διαδικασία υποβολής και εξέτασης 
αιτήσεων. Τα νομικά πρόσωπα έχουν την τελική ευθύ−
νη έναντι της Ε.Ε.Τ.Τ. για τη χρήση της Διαδικτυακής 
Εφαρμογής του ΣΗΛΥΑ. Για την εγγραφή των τελικών 
χρηστών (φυσικών προσώπων) υποβάλλεται σχετική 
αίτηση προς την Ε.Ε.Τ.Τ.

4. Για την αποτελεσματική λειτουργία της Διαδικτυα−
κής Εφαρμογής του ΣΗΛΥΑ ορίζονται οι αναφερόμενες 
στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης κατηγορίες τελι−
κών χρηστών ως εκπρόσωποι των φυσικών προσώπων 
και των νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δι−
καίου που συμμετέχουν στη διαδικασία υποβολής και 
εξέτασης μίας αίτησης.

5. Υποδείγματα των αιτήσεων που υποβάλλονται από 
τους αιτούντες, τους φορείς του Δημοσίου και τους 
εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους αυτών ως τελικούς 
χρήστες της Διαδικτυακής Εφαρμογής του ΣΗΛΥΑ 
περιέχει το Παράρτημα της παρούσας απόφασης. Τα 
υποδείγματα αυτά θα αναρτηθούν στη Διαδικτυακή 
Εφαρμογή του ΣΗΛΥΑ.

6. Η αίτηση συνοδεύεται από φωτοτυπία του δελτίου 
ταυτότητας ή διαβατηρίου του τελικού χρήστη και τα 
νομιμοποιητικά έγγραφα του Νόμιμου Εκπροσώπου του 
φορέα. 

7. Η εγγραφή Δημόσιου Φορέα στη Διαδικτυακή Εφαρ−
μογή του ΣΗΛΥΑ συνοδεύεται υποχρεωτικά από την 
εγγραφή τουλάχιστον ενός τελικού χρήστη της κατη−
γορίας «Χειριστής» ή «Επιβλέπων», βάσει του ορισμού 
των κατηγοριών των τελικών χρηστών του άρθρου 3 
της παρούσας απόφασης.

8. Η εγγραφή Αιτούντα (Φυσικού ή Νομικού Προσώπου) 
στη Διαδικτυακή Εφαρμογή του ΣΗΛΥΑ συνοδεύεται 
υποχρεωτικά από την εγγραφή τουλάχιστον ενός τελι−
κού χρήστη της κατηγορίας «Τεχνικός Υπεύθυνος», βά−
σει του ορισμού των κατηγοριών των τελικών χρηστών 
του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης..

9. Η έκδοση διαπιστευτηρίων (αναγνωριστικό χρήστη 
και αρχικό συνθηματικό) γίνεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. και 
γνωστοποιείται στον τελικό χρήστη μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου.

10. Η απενεργοποίηση των διαπιστευτηρίων κάποιου 
τελικού χρήστη γίνεται μέσω σχετικής αίτησης προς 
την Ε.Ε.Τ.Τ. που θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από 
το Νόμιμο Εκπρόσωπο του φορέα.

11. Τα διαπιστευτήρια, ήτοι το αναγνωριστικό 
(username) και το συνθηματικό (password), εκδίδονται 
για τον τελικό χρήστη και είναι αυστηρώς προσωπικά. 
Η τήρηση του συνθηματικού που αποτελεί απόρρητο 
προσωπικό στοιχείο είναι ευθύνη του τελικού χρήστη. 
Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η υποβολή των διαπιστευ−
τηρίων του, κατά τη σύνδεση του στη Διαδικτυακή 
Εφαρμογή του ΣΗΛΥΑ, πιστοποιεί την ταυτότητα του 
και υποχρεούται, για την προσωπική του ασφάλεια, να 
ενεργεί με τη δέουσα επιμέλεια, λαμβάνοντας τα ανα−
γκαία μέτρα ασφάλειας για να αποτρέπει την παράνομη 
χρήση των διαπιστευτηρίων του από τρίτα εξουσιοδο−
τημένα ή μη πρόσωπα, να τα φυλάσσει μυστικά και να 
μην γνωστοποιεί τα προσωπικά του διαπιστευτήρια σε 
τρίτους και γενικά να μεριμνά για τη μη διαρροή τους. 

12. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι του 
τελικού χρήστη, του Νομικού ή Φυσικού Προσώπου επ’ 
ονόματι του οποίου ο τελικός χρήστης, ως κάτοχος των 
εν λόγω διαπιστευτηρίων, χρησιμοποιεί τη Διαδικτυακή 
Εφαρμογή του ΣΗΛΥΑ ή τρίτου, σε περίπτωση ζημίας 
του τελικού χρήστη, του Νομικού ή Φυσικού Προσώπου 
επ’ ονόματι του οποίου ο τελικός χρήστης, ως κάτοχος 
των εν λόγω διαπιστευτηρίων, χρησιμοποιεί τη Διαδι−
κτυακή Εφαρμογή του ΣΗΛΥΑ ή τρίτου από μη εξουσι−
οδοτημένη πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο 
στα διαπιστευτήριά του. 

13. Οι φορείς του Δημοσίου που αποκτούν πρόσβαση 
στο ΣΗΛΥΑ χειρίζονται όλα τα δεδομένα του ΣΗΛΥΑ 
που δεν αφορούν θέματα της αρμοδιότητάς τους ως 
εμπιστευτικά. Για τα δεδομένα που αφορούν θέματα 
αρμοδιότητάς τους, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρ−
θρο 5 του Ν. 2690/1999.
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Άρθρο 3
Κατηγορίες Τελικών Χρηστών του ΣΗΛΥΑ 

1. Για τους τελικούς χρήστες που χρησιμοποιούν τη 
Διαδικτυακή Εφαρμογή του ΣΗΛΥΑ επ’ ονόματι Δημό−
σιου Φορέα που συμμετέχει στη διαδικασία εξέτασης 
αιτήσεων που υποβάλλονται στο ΣΗΛΥΑ ορίζονται οι 
ακόλουθες κατηγορίες χρηστών.

Απλός Χρήστης: Έχει τη δυνατότητα αναζήτησης και 
ανάγνωσης στοιχείων των αιτήσεων που έχουν υπο−
βληθεί στο ΣΗΛΥΑ. 

Χειριστής: Έχει τις δυνατότητες του Απλού Χρήστη 
καθώς και τις δυνατότητες διεκπεραίωσης εργασιών, 
καταχώρησης και τροποποίησης στοιχείων, τέλεσης 
ενεργειών που σχετίζονται με την εξέταση των αιτή−
σεων και προσθήκης (επισύναψης) εγγράφων.

Επιβλέπων: Έχει τις δυνατότητες του Χειριστή και 
επιπλέον τη δυνατότητα ανάθεσης εργασιών σε άλλους 
χειριστές. Η δυνατότητα αυτή αφορά αποκλειστικά την 
εσωτερική λειτουργία του φορέα και αποσκοπεί στη 
διευκόλυνση της διεκπεραίωσης των εργασιών.

Η Ε.Ε.Τ.Τ. παρέχει τα δικαιώματα πρόσβασης τελικού 
χρήστη μίας εκ των ανωτέρω κατηγοριών στο οριζόμε−
νο από το φορέα φυσικό πρόσωπο, βάσει της αίτησης 
εγγραφής στο ΣΗΛΥΑ και με αποκλειστική ευθύνη του 
φορέα, ως προς κάθε θέμα που άπτεται της εσωτερικής 
δομής (οργανογράμματος) του φορέα και των απαι−
τούμενων εξουσιοδοτήσεων για την τέλεση ενεργειών 
μέσω του ΣΗΛΥΑ. 

2. Για τους τελικούς χρήστες που χρησιμοποιούν τη 
Διαδικτυακή Εφαρμογή του ΣΗΛΥΑ επ’ ονόματι ενός 
Αιτούντα (Φυσικού ή Νομικού Προσώπου) ορίζονται οι 
ακόλουθες κατηγορίες χρηστών. 

Απλός Χρήστης: Έχει τη δυνατότητα αναζήτησης και 
ανάγνωσης στοιχείων των αιτήσεων του Φυσικού ή 
Νομικού Προσώπου που έχουν υποβληθεί στο ΣΗΛΥΑ. 

Χειριστής: Έχει τις δυνατότητες του Απλού Χρήστη 
καθώς και τις δυνατότητες διεκπεραίωσης εργασιών, 
καταχώρησης και τροποποίησης στοιχείων, προσθήκης 
(επισύναψης) εγγράφων και τέλεσης των λοιπών διαθέ−
σιμων από το σύστημα ενεργειών για την υποβολή και 
διεκπεραίωση αιτήσεων αδειών κατασκευών κεραιών 
στο ΣΗΛΥΑ, εξαιρουμένων:

(α) της υποβολής Τυποποιημένης Αίτησης του ΣΗΛΥΑ, 

όπως αυτή ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 661/2/19.7.2012 από−
φαση της Ε.Ε.Τ.Τ. και

(β) της υποβολής αιτήματος παραίτησης από αίτηση 
χορήγησης άδειας κατασκευής κεραίας. 

Επιβλέπων: Έχει τις δυνατότητες του Χειριστή και 
επιπλέον τη δυνατότητα ανάθεσης εργασιών σε άλλους 
χειριστές. Η δυνατότητα αυτή αφορά αποκλειστικά την 
εσωτερική λειτουργία του φορέα και αποσκοπεί στη 
διευκόλυνση της διεκπεραίωσης των εργασιών.

Τεχνικός Υπεύθυνος: Πρόκειται για τελικό χρήστη με 
ρόλο «Επιβλέποντα» που επιπλέον έχει τη δυνατότητα 
υποβολής:

(α) Τυποποιημένης Αίτησης του ΣΗΛΥΑ, όπως αυτή 
ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 661/2/19.7.2012 απόφαση της 
Ε.Ε.Τ.Τ. και

(β) αιτήματος παραίτησης από αίτηση χορήγησης 
άδειας κατασκευής κεραίας.

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος πρέπει να πληροί κατά πε−
ρίπτωση τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 3 
της υπ’ αριθμ. 661/2/19.7.2012 απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. ή 
εκείνες του στοιχείου Γ΄ του άρθρου 18 σε συνδυασμό 
με το Παράρτημα ΙΙ αυτής, σχετικά με τις «κατασκευές 
κεραιών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 31 
του Ν. 4053/2012».

Η Ε.Ε.Τ.Τ. παρέχει τα δικαιώματα πρόσβασης τελικού 
χρήστη μίας εκ των ανωτέρω κατηγοριών στο φυσι−
κό πρόσωπο που ορίζεται από τον Αιτούντα (φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο), βάσει της σχετικής αίτησης και με 
αποκλειστική ευθύνη του Αιτούντα, ως προς κάθε θέμα 
που άπτεται της εσωτερικής δομής (οργανογράμματος) 
του Αιτούντα και των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων 
για την τέλεση ενεργειών μέσω του ΣΗΛΥΑ.

Άρθρο 4
Μεταβατικές Διατάξεις − Έναρξη ισχύος

1. Αιτήσεις για χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας 
που κατατέθηκαν στην Ε.Ε.Τ.Τ. πριν την έναρξη ισχύος 
της παρούσας απόφασης, εξετάζονται μέσω του ΣΗΛΥΑ, 
εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, 
βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου που τους είχε τότε 
δοθεί.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 13 Νοεμβρίου 2012 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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