
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 919/24 
   Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Ηλε-

κτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) Κατα-

σκευών Κεραιών. 

 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α 167) και ιδίως των άρθρων 20 έως 42.
β. Του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοι-

νωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων έργων και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 82/Α΄/10.4.2012) και ιδίως του άρθρου 12.

γ. Του ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, 
Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 261/Α΄/17.12.2014) και ιδίως του Κεφαλαίου Ζ΄.

δ. Του ν. 4053/2012 «Ρύθμιση και λειτουργία της Ταχυ-
δρομικής Αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/Α΄/7.3.2012) και ιδίως του 
άρθρου 31.

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 δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137/Α’/29-08-2019).

στ. Του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική Διακυβέρ-
νηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α΄/2011).

ζ. Του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση 
έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε 
συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου 
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος» (ΦΕΚ 209/Α΄/21-9-2011).

η. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απρι-
λίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδο-
μένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

θ. Της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθ. οικ. 
174610/1-9-2014 «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύ-
σεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 
12ης ομάδας «Ειδικά Έργα και Δραστηριότητες», α/α 6 
«Σταθμοί Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τη-
λεφωνίας», του παραρτήματος ΧΙΙ της υπουργικής από-
φασης 1958/2012 (Β΄ 21), όπως εκάστοτε ισχύει.» (ΦΕΚ 
2498/Β΄/19-9-2014).

ι. Της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 53571/ 
3839/2000 «Μέτρα Προφύλαξης του Κοινού από τη 
Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά» (ΦΕΚ 
1105/Β’/2000).

ια. Της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθ. 11926/ 
261 «Ειδική διαδικασία αδειοδότησης στην οποία υπά-
γεται η εγκατάσταση τυποποιημένων κατασκευών κε-
ραιών» (ΦΕΚ 453/Β’/22-3-2011).

ιβ. Της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 27217/ 
505/4-6-2013 «Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χα-
μηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης, 
εξαιρούμενες από την αδειοδότηση σύμφωνα με την 
παρ. 23 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012.» (ΦΕΚ 1442/Β’/
14-6-2013).

ιγ. Της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/ 
Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ 1301/Β΄/12.4.2012).

ιδ. Της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθ. 62005/512/ 
14-10-2015 «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέ-
σεων για την υποβολή στοιχείων σε ηλεκτρονική μορ-
φή στο Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 2220/Β’/
15-10-2015).

ιε. Της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 834/2/2017 «Κανονι-
σμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 4262/Β’/6-12-2017).

ιστ. Της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/30/20-12-2012 
«Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρή-
σης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για 
την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών», (ΦΕΚ 110/Β’/24-01-2013).

ιζ. Της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 661/2/19-7-2012 «Κα-
νονισμός Αδειών Κατασκευών στην Ξηρά» (ΦΕΚ 2529/Β’/ 
17-9-2012).

ιη. Της απόφασης ΕΕΤΤ ΑΠ 723/2/26-6-2014 «Καθο-
ρισμός της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής των 
Δηλώσεων Εγκατάστασης Τυποποιημένων Κατασκευών 
Κεραιών» (ΦΕΚ 2179/Β΄/8.8.2014).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ιθ. Της απόφασης ΕΕΤΤ ΑΠ 746/5/22-1-2015 «Καθορι-
σμός της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής των Δη-
λώσεων Κεραιοσυστημάτων Νομίμως Λειτουργούντων 
Ραδιοφωνικών Σταθμών και της ΝΕΡΙΤ σύμφωνα με το 
άρθρο 61 του ν. 4313/2014.» (ΦΕΚ 277/Β΄/25.2.2015),

κ. Της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 746/4/22-1-2015 «Επέ-
κταση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτή-
σεων (ΣΗΛΥΑ) για την Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων 
Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 
και Τυποποιημένων Δηλώσεων Τροποποίησης Κεραιο-
συστημάτων» (ΦΕΚ 277/Β΄/25.2.2015).

κα. Της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 723/2/26-6-2014 «Κα-
θορισμός της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής των 
Δηλώσεων Εγκατάστασης Τυποποιημένων Κατασκευών 
Κεραιών» (ΦΕΚ 2179/Β΄/8.8.2014).

κβ. Της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 672/1/13-11-2012 
«Έναρξη Λειτουργίας του Συστήματος Ηλεκτρονικής 
Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) Χορήγησης Αδειών Κατα-
σκευών Κεραιών» (ΦΕΚ 3295/Β’/11-12-2012).

κγ. Της απόφασης της ΕΕΤΤ 763/1/11-6-2015 «Καθορι-
σμός της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής και δημο-
σίευσης των Δηλώσεων Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. σύμφωνα με το άρθρο 
6 της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 27217/505/
4-6-2013 (ΦΕΚ Β΄1442)» (ΦΕΚ 1405/Β’/8-7-2015).

κδ. Της απόφασης της ΕΕΤΤ 770/2/14-7-2016 «Επέκτα-
ση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων 
(ΣΗΛΥΑ) για την Ηλεκτρονική Διαχείριση Αιτήσεων Με-
ταβίβασης Αδειών Κατασκευών Κεραιών και των Ενημε-
ρώσεων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας 
(ΕΕΑΕ) της παρ. 9α του άρθρου 30 του ν. 4070/2012» 
(ΦΕΚ 2654/Β’/26-8-2016).

κε. Της απόφασης της ΕΕΤΤ 848/1/23-4-2018 «Επέκτα-
ση της λειτουργικότητας του Συστήματος Ηλεκτρονικής 
Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) για την Ηλεκτρονική Δι-
αχείριση Ειδοποιήσεων προς τους Αιτούντες και τους 
Κατόχους Κατασκευών Κεραιών που είναι εγγεγραμμένοι 
στο ΣΗΛΥΑ.»(ΦΕΚ 3947/Β’/11-9-2018).

2. Την με αριθ. πρωτ. 33869/Φ600/11-12-2019 εισήγη-
ση της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας της ΕΕΤΤ.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ, 
αποφασίζει:

Άρθρο 1
Σκοπός/Πεδίο Εφαρμογής

1. Η Διαδικτυακή Εφαρμογή του Συστήματος Ηλε-
κτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) Κατασκευών 
Κεραιών λειτουργεί από το διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ, 
υλοποιώντας την λειτουργικότητα που προβλέπεται στις 
διατάξεις του ν. 4635/2019 και ιδίως των άρθρων 20 έως 
42, καθώς και στις διατάξεις της απόφασης ΕΕΤΤ 919/26/ 
16-12-2019 (ΦΕΚ 4872/Β΄/30.12.2019)«Κανονισμός Αδει-
ών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά» (στο εξής, Κανονι-
σμός ΑΚΚ της ΕΕΤΤ).

2. Η Διαδικτυακή Εφαρμογή του ΣΗΛΥΑ χρησιμοποι-
είται κυρίως:

Α. Για την ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση αιτήσε-
ων και δηλώσεων που σχετίζονται με την αδειοδότηση 
κατασκευών κεραιών και ιδίως:

i. των αιτήσεων χορήγησης και τροποποίησης αδειών 
κατασκευών κεραιών, καθώς και των δηλώσεων τροπο-
ποίησης κατασκευών κεραιών σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στα άρθρα 22, 28 και 34 του ν. 4635/2019, λαμβανομέ-
νων υπόψη των παρ. 3 και 4 του άρθρου 39 και στα άρ-
θρα 5, 8, 25, 26 και 27 του Κανονισμού ΑΚΚ της ΕΕΤΤ,

ii. των Δηλώσεων Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλο-
ντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για κατασκευές κεραιών, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κανονισμού ΑΚΚ της ΕΕΤΤ,

iii. των αιτημάτων ανάκλησης αδειών κατασκευών 
κεραιών κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρ. 25 
του ν. 4635/2019,

iv. των αιτήσεων μεταβίβασης αδειών κατασκευών κε-
ραιών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Κανονισμού 
ΑΚΚ της ΕΕΤΤ.

Β. Για την ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση ειδο-
ποιήσεων και ενημερώσεων που σχετίζονται με την αδει-
οδότηση κατασκευών κεραιών και ιδίως:

i. των ενημερώσεων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομι-
κής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 35 του ν. 4635/2019,

ii. των ενημερώσεων του ΣΗΛΥΑ που προβλέπονται 
στον ν. 4635/2019, ιδίως στα άρθρα 24 και 25, αναφορικά 
με θέματα που άπτονται της έγκρισης δομικών κατα-
σκευών κεραίας,

iii. των ειδοποιήσεων της ΕΕΤΤ προς τους αιτούντες και 
τους κατόχους αδειών κατασκευών κεραιών, που είναι εγ-
γεγραμμένοι στο ΣΗΛΥΑ, αναφορικά με θέματα που αφο-
ρούν στις αιτήσεις και άδειες που τηρούνται στο ΣΗΛΥΑ.

Γ. Για την ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση δηλώσε-
ων κατασκευών κεραιών που εξαιρούνται αδειοδότησης 
ή που υπάγονται σε ειδική διαδικασία αδειοδότησης και 
ιδίως:

i. των δηλώσεων κεραιοσυστημάτων επίγειας ψηφιακής 
τηλεοπτικής ευρυεκπομπής σύμφωνα με την παρ. 7 του 
άρθρ. 39 του ν. 4635/2019,

ii. των δηλώσεων κεραιοσυστημάτων Ραδιοφωνι-
κών Σταθμών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 61 του ν. 
4313/2014,

iii. των δηλώσεων εγκατάστασης τυποποιημένων 
κατασκευών κεραιών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
11926/261/8.3.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 453), η οποία 
παραμένει σε ισχύ δυνάμει της παραγράφου 14 του άρ-
θρου 39 του ν. 4635/2019,

iv. των δηλώσεων εγκατάστασης Κατασκευών Κεραι-
ών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής και Περιβαλλοντικής 
Όχλησης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 27217/505/4.6.2013 
κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (Β΄ 1442), η οποία παραμένει σε ισχύ δυνάμει 
της παραγράφου 13 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019.

Δ.  Για την ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση δη-
λώσεων ειδικών κατηγοριών  και ιδίως των δηλώσεων 
δομικών κατασκευών κεραιών της ΕΡΤ Α.Ε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 34 του 
ν. 4635/2019.
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Ε. Για την αυτόματη παροχή στοιχείων στην Ενημερω-
τική Πύλη Κατασκευών Κεραιών (keraies.eett.gr) μέσω 
της οποίας πραγματοποιείται η δημοσιοποίηση των 
σχετιζόμενων με τις κατασκευές κεραιών πληροφοριών.

ΣΤ. Για την αυτόματη ενημέρωση με τα στοιχεία των 
αδειοδοτημένων κατασκευών κεραιών του Ψηφιακού 
Μητρώου Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων κατά τα οριζόμενα στις παρ. 10 
και 11 του αρθ. 5 της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθ. 
62005/512/14-10-2015 «Καθορισμός των όρων και 
των προϋποθέσεων για την υποβολή στοιχείων σε 
ηλεκτρονική μορφή στο Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 
(ΦΕΚ 2220/Β’/15-10-2015).

3. Βάσει των στοιχείων που καταχωρούνται στο ΣΗ-
ΛΥΑ από τους αιτούντες και τους κατόχους αδειών κατα-
σκευών κεραιών, καθώς και από τους αρμόδιους για τη 
χορήγηση εγκρίσεων φορείς, και εφόσον είναι τεχνικά 
εφικτό, δύνανται να υλοποιούνται με αυτόματο τρόπο 
διαδικασίες που προβλέπονται στο σχετικό νομοθετικό 
και κανονιστικό πλαίσιο, όπως ενδεικτικά η αυτόματη 
διενέργεια ελέγχων ως προς την πλήρωση συγκεκριμέ-
νων προϋποθέσεων, η επιβολή περιορισμών ως προς 
την υποβολή αίτησης ή δήλωσης, η αυτόματη επιλογή 
φορέων προς τους οποίους δρομολογείται η αίτηση/
δήλωση και η αυτόματη αποστολή ενημερώσεων είτε 
μέσω του ΣΗΛΥΑ είτε μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου.

Η ευθύνη για την καταχώριση εσφαλμένων στοιχείων, 
καθώς και για την εσφαλμένη καταχώριση στοιχείων βα-
ραίνει τους τελικούς χρήστες που τα καταχωρούν και τα 
υποβάλλουν και τους φορείς που αυτοί εκπροσωπούν.

4. Μέσω του ΣΗΛΥΑ δύνανται να διακινούνται έγγραφα 
που εκδίδονται με αυτόματο τρόπο σε εφαρμογή των δια-
τάξεων της περίπτωσης με΄ του άθρ. 12 του ν. 4070/2012.

5. Η λειτουργικότητα του ΣΗΛΥΑ δύναται να επεκτείνε-
ται με Αποφάσεις της ΕΕΤΤ για σκοπούς που εμπίπτουν 
στο πεδίο αρμοδιοτήτων της που σχετίζονται με την 
αδειοδότηση κατασκευών κεραιών, όπως ενδεικτικά η 
υποβολή και διαχείριση αιτημάτων ή αποφάσεων που 
αφορούν την αδειοδότηση του ραδιοφάσματος ή/και η 
ενημέρωση περί ύπαρξης οφειλών προς την ΕΕΤΤ που 
αφορούν στην αδειοδότηση κατασκευών κεραιών και 
ραδιοφάσματος.

6. Στο ΣΗΛΥΑ εγγράφονται οι υπηρεσίες που προβλέ-
πονται στο άρθρο 38 του ν. 4635/2019.

7. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού δεν 
εμπίπτει η διαλειτουργικότητα του ΣΗΛΥΑ με τα πληρο-
φοριακά συστήματα του άρθρου 38 του ν. 4635/2019. 
Μέχρι την ολοκλήρωση της διαλειτουργικότητας του 
ΣΗΛΥΑ με τα πληροφοριακά συστήματα του άρθρου 38 
του ν. 4635/2019 εφαρμόζονται οι σχετικές μεταβατικές 
διατάξεις του αρθρ. 39 του ν. 4635/2019 και του άρθρου 9 
του παρόντος.

Άρθρο 2
Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

1. Η διαδικτυακή εφαρμογή του ΣΗΛΥΑ συλλέγει και 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τις 

αναφερόμενες στο άρθρο 4 κατηγορίες χρηστών του. Τα 
προσωπικά δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν αναγνωρι-
στικά, συνθηματικά, καθώς και συνοδευτικά έγγραφα και 
δικαιολογητικά, όπως περιγράφεται στα άρθρα 3 και 4 
και στις Αιτήσεις και Δηλώσεις Εγγραφής του Παραρτή-
ματος της παρούσας. Συλλέγονται για την εξακρίβωση 
της ταυτότητας των χρηστών που ζητούν πρόσβαση στη 
διαδικτυακή εφαρμογή, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 
και μόνο για την επαλήθευση της ταυτότητάς τους και 
δεν υπόκεινται σε άλλη επεξεργασία.

2. Επιπρόσθετα, η διαδικτυακή εφαρμογή του ΣΗΛΥΑ 
συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χα-
ρακτήρα που περιλαμβάνονται σε αιτήσεις, δηλώσεις, 
μελέτες και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο 
πλαίσιο των διαδικασιών του άρθρου 1. Τα προσωπικά 
δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν στοιχεία ταυτοποίησης 
και επικοινωνίας των φυσικών προσώπων που εκπροσω-
πούν τους Αιτούντες και διαχειρίζονται τα αιτήματα του 
άρθρου 1, τα προβλεπόμενα στις υπεύθυνες δηλώσεις 
του ν. 1599/1986 στοιχεία, τα στοιχεία των μελετητών 
που έχουν εκπονήσει τις μελέτες που συνοδεύουν τα 
αιτήματα του άρθρου 1 και όποια άλλα στοιχεία περιλαμ-
βάνονται, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, στα αιτήματα 
που υποβάλλονται στις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες 
για τη χορήγηση εγκρίσεων στο πλαίσιο των διαδικασι-
ών αδειοδότησης κεραιών. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα 
προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 
και μόνο για σκοπούς σχετιζόμενους με την αδειοδότηση 
των κατασκευών κεραιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στους ν. 4635/2019 και ν. 4070/2012 και περιορίζονται 
στα απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκο-
πών αυτών.

3. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που 
συλλέγει και τηρεί η διαδικτυακή εφαρμογή του ΣΗΛΥΑ 
συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας 
Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016) και τον ν. 4624/2019. Διέπεται από τις αρχές επε-
ξεργασίας που ορίζει η κείμενη νομοθεσία για τα προσω-
πικά δεδομένα και είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση 
της ΕΕΤΤ και των λοιπών αρμόδιων για την αδειοδότηση 
κατασκευών κεραιών φορέων, κατά τα οριζόμενα στα 
άρθρα 20 έως 42 του ν. 4635/2019, με τις έννομες υπο-
χρεώσεις που ορίζονται στον ν. 4635/2019 και παλαιό-
τερα στον ν. 4070/2012. Τα δεδομένα προστατεύονται 
από παραβίαση, αθέμιτη χρήση, αλλοίωση, απώλεια ή 
καταστροφή. Πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο εξουσιο-
δοτημένοι χρήστες από τους ως άνω φορείς, σύμφωνα 
με τους εξειδικευμένους ρόλους τους. Η εφαρμογή δι-
ασφαλίζει ότι οι χρήστες βλέπουν μόνο τις σχετικές με 
τα καθήκοντά τους πληροφορίες.

4. Βάσει των διατάξεων του ν. 4070/2012 και του ν. 
4635/2019, ορισμένα από τα δεδομένα που τηρούνται 
στο ΣΗΛΥΑ δημοσιοποιούνται στην Ενημερωτική Πύλη 
Κατασκευών Κεραιών (keraies.eett.gr).

5. Τα δεδομένα του ΣΗΛΥΑ διατηρούνται για το χρο-
νικό διάστημα που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις για τη διατήρηση αρχείων.
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6. Τα υποκείμενα των δεδομένων δύνανται να ασκή-
σουν κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από την κείμενη 
νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.

Άρθρο 3
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 ενδιαφερόμενοι για την αδειοδότηση κατασκευ-
ών κεραιών και οι φορείς του δημοσίου τομέα εγγρά-
φονται στη Διαδικτυακή Εφαρμογή του ΣΗΛΥΑ κατό-
πιν αίτησής τους προς την Ε.Ε.Τ.Τ. Με την αίτησή τους 
οι ενδιαφερόμενοι για την αδειοδότηση κατασκευών 
κεραιών και οι φορείς του δημοσίου αποδέχονται τους 
όρους χρήσης του ΣΗΛΥΑ.

3. Η αίτηση εγγραφής χρηστών Δημοσίων Φορέων, 
στο ΣΗΛΥΑ δύναται να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά 
μέσω του ΣΗΛΥΑ.

4. Ειδικά για την εγγραφή των υπόχρεων υποβολής των 
δηλώσεων του άρθρου 61 του ν. 4313/2014 ακολουθεί-
ται η διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 3 της Απόφασης 
ΕΕΤΤ ΑΠ 746/5/22-1-2015 (ΦΕΚ 277/Β΄/25.2.2015) κατά 
τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7.

5. Οι τελικοί χρήστες στη Διαδικτυακή Εφαρμογή του 
ΣΗΛΥΑ είναι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των νομι-
κών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου που 
συμμετέχουν στη διαδικασία υποβολής και εξέτασης 
αιτήσεων/δηλώσεων. Τα νομικά πρόσωπα έχουν την 
τελική ευθύνη έναντι της Ε.Ε.Τ.Τ. για τη χρήση της Δια-
δικτυακής Εφαρμογής του ΣΗΛΥΑ. Για την εγγραφή των 
τελικών χρηστών (φυσικών προσώπων) υποβάλλεται 
σχετική αίτηση προς την Ε.Ε.Τ.Τ.

6. Για την αποτελεσματική λειτουργία της Διαδικτυα-
κής Εφαρμογής του ΣΗΛΥΑ ορίζονται οι αναφερόμενες 
στο άρθρο 4 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.

7. Υποδείγματα των αιτήσεων που υποβάλλονται από 
τους αιτούντες, τους φορείς του Δημοσίου και τους εξου-
σιοδοτημένους εκπροσώπους αυτών ως τελικούς χρή-
στες της Διαδικτυακής Εφαρμογής του ΣΗΛΥΑ περιέχει 
το Παράρτημα του παρόντος Κανονισμού. Τα υποδείγ-
ματα αυτά θα αναρτηθούν στη Διαδικτυακή Εφαρμογή 
του ΣΗΛΥΑ.

8. Η αίτηση συνοδεύεται από φωτοτυπία του δελτίου ταυ-
τότητας ή διαβατηρίου του τελικού χρήστη και τα νομιμο-
ποιητικά έγγραφα του Νόμιμου Εκπροσώπου του φορέα.

9. Η εγγραφή Δημόσιου Φορέα στη Διαδικτυακή 
Εφαρμογή του ΣΗΛΥΑ συνοδεύεται υποχρεωτικά από 
την εγγραφή τουλάχιστον ενός τελικού χρήστη της κα-
τηγορίας «Χειριστής» ή «Επιβλέπων», βάσει του ορισμού 
των κατηγοριών των τελικών χρηστών του άρθρου 4.

10. Η εγγραφή ενδιαφερόμενου για την αδειοδότηση 
κατασκευών κεραιών (Φυσικού ή Νομικού Προσώπου) 
στη Διαδικτυακή Εφαρμογή του ΣΗΛΥΑ συνοδεύεται 
υποχρεωτικά από την εγγραφή τουλάχιστον ενός τελικού 
χρήστη της κατηγορίας

«Τεχνικός Υπεύθυνος», βάσει του ορισμού των κατηγο-
ριών των τελικών χρηστών του άρθρου 4 της παρούσας 
απόφασης.

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

12. 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.

13. 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 στοι-
χείο είναι ευθύνη του τελικού χρήστη. Ο χρήστης ανα-
γνωρίζει ότι η υποβολή των διαπιστευτηρίων 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 επι-
μέλεια, λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας για 
να αποτρέπει την παράνομη χρήση των διαπιστευτηρίων 
του από τρίτα εξουσιοδοτημένα 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.

14. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι του τε-
λικού 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 Διαδικτυακή 
Εφαρμογή του ΣΗΛΥΑ ή τρίτου από μη εξουσιοδοτημένη 
πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στα διαπι-
στευτήριά του.

15. Οι φορείς του Δημοσίου που αποκτούν πρόσβα-
ση στο ΣΗΛΥΑ χειρίζονται όλα τα δεδομένα του ΣΗΛΥΑ 
που δεν αφορούν θέματα της αρμοδιότητάς τους ως 
εμπιστευτικά. Για τα δεδομένα που αφορούν θέματα αρ-
μοδιότητάς τους, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 
5 του ν. 2690/1999 όπως ισχύει.

Άρθρο 4
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:

α. Απλός Χρήστης: Έχει τη δυνατότητα αναζήτησης 
και ανάγνωσης στοιχείων των αιτήσεων που έχουν υπο-
βληθεί στο ΣΗΛΥΑ.
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β. Χειριστής: Έχει τις δυνατότητες του Απλού Χρήστη 
καθώς και τις δυνατότητες διεκπεραίωσης εργασιών, κα-
ταχώρησης και τροποποίησης στοιχείων, τέλεσης ενερ-
γειών που σχετίζονται με την εξέταση των αιτήσεων και 
προσθήκης (επισύναψης) εγγράφων.

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

2. 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 απαιτού-
μενων εξουσιοδοτήσεων για την τέλεση ενεργειών μέσω 
του ΣΗΛΥΑ.

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

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

β. Χειριστής: Έχει τις δυνατότητες του Απλού Χρήστη 
καθώς και τις δυνατότητες διεκπεραίωσης εργασιών, κα-
ταχώρησης και τροποποίησης στοιχείων, προσθήκης 
(επισύναψης) εγγράφων και τέλεσης των λοιπών δια-
θέσιμων από το σύστημα ενεργειών για την υποβολή 
και διεκπεραίωση αιτήσεων και δηλώσεων στο ΣΗΛΥΑ, 
εξαιρουμένων:

i. της τελικής υποβολής αιτήματος ή δήλωσης στο ΣΗ-
ΛΥΑ, συνεπεία της οποίας το αίτημα ή η δήλωση προω-
θείται προς εξέταση στις αρμόδιες υπηρεσίες και

ii. της υποβολής αιτήματος παραίτησης από αίτηση ή 
δήλωση, συνεπεία του οποίου η αίτηση ή δήλωση αρ-
χειοθετείται αυτόματα στο ΣΗΛΥΑ.

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

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

i. τελικής υποβολής αιτήματος ή δήλωσης στο ΣΗΛΥΑ, 
συνεπεία της οποίας το αίτημα ή η δήλωση προωθείται 
προς εξέταση στις αρμόδιες υπηρεσίες και

ii. υποβολής αιτήματος παραίτησης από αίτηση ή δή-
λωση, συνεπεία του οποίου η αίτηση ή δήλωση αρχειο-
θετείται αυτόματα στο ΣΗΛΥΑ

4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. παρέχει τα δικαιώματα πρόσβασης τελι-
κού χρήστη μίας εκ των ανωτέρω κατηγοριών στο φυ-
σικό 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.

5. Ειδικά για την εγγραφή των φορέων που είναι υπό-
χρεοι υποβολής των δηλώσεων του άρθρου 61 του ν. 
4313/2014, καθώς και για την εγγραφή των τελικών χρη-
στών τους, ισχύουν τα οριζόμενα στην απόφαση ΕΕΤΤ 
ΑΠ 746/5/22-1-2015 (ΦΕΚ Β’277).

Άρθρο 5
Διαχείριση αιτήσεων και δηλώσεων 
της παραγράφου 2Α του άρθρου 1

1. Η διαδικτυακή εφαρμογή του ΣΗΛΥΑ παρέχει τη 
δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης των 
αιτήσεων και δηλώσεων που αναφέρονται στην παρά-
γραφο 2Α του άρθρου 1. Ειδικότερα:

α. Το ΣΗΛΥΑ παρέχει τη δυνατότητα στους αιτούντες/
δηλούντες να καταχωρίσουν με ηλεκτρονικό τρόπο τα 
στοιχεία των αιτήσεων και των δηλώσεων της παραγρά-
φου 1 κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις και να 
αναρτήσουν στο φάκελο της αίτησης/δήλωσης τα συ-
νοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά.

β. Μετά την οριστική υποβολή, κατά περίπτωση, της 
αίτησης ή της δήλωσης, που μπορεί να γίνεται από τε-
λικούς χρήστες του ΣΗΛΥΑ με ρόλο Τεχνικού Υπευθύ-
νου, αποδίδεται αυτόματα αριθμός πρωτοκόλλου και το 
περιεχόμενο της αίτησης/δήλωσης δεν τροποποιείται.

γ. Το ΣΗΛΥΑ παρέχει τη δυνατότητα στην ΕΕΤΤ και τους 
λοιπούς αρμόδιους φορείς που έχουν εγγραφεί στο ΣΗ-
ΛΥΑ, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9:

i. να εξετάζουν μέσω διαδικτυακής πρόσβασης την αί-
τηση/δήλωση και τα συνοδευτικά έγγραφα στο πλαίσιο 
άσκησης των αρμοδιοτήτων τους,

ii. να ενημερώνουν το ΣΗΛΥΑ με το αποτέλεσμα της 
εξέτασης επισυνάπτοντας τυχόν έγγραφα ή / και διοι-
κητικές πράξεις,

iii. να επιστρέφουν μέσω του ΣΗΛΥΑ την αίτηση/δήλω-
ση στον ενδιαφερόμενο για την παροχή διευκρινήσεων 
ή πρόσθετων πληροφοριών.

δ. Το ΣΗΛΥΑ τηρεί με ηλεκτρονικό τρόπο το ιστορικό 
κάθε αίτησης/δήλωσης που περιλαμβάνει τις πράξεις 
που γίνονται κατά την εξέτασή της. Το ιστορικό είναι δι-
αθέσιμο σε όλους του χρήστες που συμμετέχουν στη δι-
αδικασία υποβολής και εξέτασης της αίτησης/δήλωσης.

2. Αναφορικά με τις Αιτήσεις Μεταβίβασης Αδειών Κα-
τασκευών Κεραιών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του 
Κανονισμού ΑΚΚ της ΕΕΤΤ, ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:

α. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ηλεκτρονική 
υποβολή και διαχείριση αίτησης μεταβίβασης άδειας 
κατασκευής κεραίας μέσω του ΣΗΛΥΑ είναι να πληρού-
νται οι όροι της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Κανο-
νισμού ΑΚΚ της ΕΕΤΤ και να έχουν εγγραφεί στο ΣΗΛΥΑ 
τόσο ο φορέας που είναι κάτοχος της μεταβιβαζόμενης 
άδειας όσο και ο φορέας στον οποίο, σύμφωνα με την 
αίτηση, πρόκειται να μεταβιβαστεί η άδεια.

β. Μετά την έκδοση της απόφασης μεταβίβασης της 
άδειας κατασκευής κεραίας, ο φορέας από τον οποίο 
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μεταβιβάζεται η άδεια διατηρεί την πρόσβαση μέσω του 
ΣΗΛΥΑ στην αίτηση μεταβίβασης και σε κάθε αίτηση/
δήλωση έχει προηγηθεί αυτής, εξαιρουμένης της άδειας 
κατασκευής κεραίας, ως ισχύει, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν σχετικών δηλώσεων/αιτήσεων, ενώ ο φορέας στον 
οποίο μεταβιβάζεται η άδεια αποκτά αποκλειστική πρό-
σβαση μέσω του ΣΗΛΥΑ στην άδεια κατασκευής κεραί-
ας, ως ισχύει, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών 
δηλώσεων/αιτήσεων.

Άρθρο 6
Διαχείριση ειδοποιήσεων της παραγράφου 2Β 
του άρθρου 1

1. Η διαδικτυακή εφαρμογή του ΣΗΛΥΑ δύναται να 
χρησιμοποιηθεί για την ηλεκτρονική υποβολή και διαχεί-
ριση ενημερώσεων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής 
Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτή-
των της και ιδίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 
του αρθρ. 35 του ν. 4635/2019 και στην κοινή Υπουργική 
Απόφαση 53571/3839 «Μέτρα Προφύλαξης του κοινού 
από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» 
(ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000).

2. Το ΣΗΛΥΑ δίνει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής διαχείρι-
σης των ενημερώσεων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής 
Ενέργειας (ΕΕΑΕ) της παραγράφου 1 και ιδίως παρέχει:

α. στην ΕΕΑΕ τη δυνατότητα να ενημερώνει την ΕΕΤΤ 
και τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας περί της ανα-
γκαιότητας κατάθεσης διορθωμένης μελέτης ραδιοεκ-
πομπών, καθώς και τη δυνατότητα εξέτασης από την 
ΕΕΑΕ της υποβαλλόμενης από τον κάτοχο της κατασκευ-
ής κεραίας μελέτης ραδιοεκπομπών,

β. στην ΕΕΤΤ τη δυνατότητα να ενημερώνει τον κά-
τοχο της κατασκευής κεραίας περί της αναγκαιότητας 
κατάθεσης διορθωμένης μελέτης ραδιοεκπομπών ή / 
και περί της αναγκαιότητας διακοπής της λειτουργίας 
της κατασκευής κεραίας,

γ. στον κάτοχο της κατασκευής κεραίας τη δυνατό-
τητα να υποβάλλει στο ΣΗΛΥΑ μελέτη ραδιοεκπομπών 
προκειμένου να εξεταστεί από την ΕΕΑΕ και να ενημε-
ρώνει την ΕΕΤΤ περί της διακοπής της λειτουργίας της 
κατασκευής κεραίας.

3. Η διαδικτυακή εφαρμογή του ΣΗΛΥΑ δύναται να 
χρησιμοποιηθεί για την ηλεκτρονική υποβολή και διαχεί-
ριση Ειδοποιήσεων της ΕΕΤΤ προς τους εγγεγραμμένους 
στο ΣΗΛΥΑ φορείς που είναι κάτοχοι αδειών κατασκευών 
κεραιών ή έχουν υποβάλλει στο ΣΗΛΥΑ αίτηση ή δήλω-
ση που αφορά σε κατασκευή κεραίας. Οι Ειδοποιήσεις 
δύναται να αφορούν στη γνωστοποίηση εγγράφων ή 
πληροφοριών που περιέρχονται εν γνώσει της ΕΕΤΤ, σε 
αιτήματα της ΕΕΤΤ για παροχή στοιχείων ή/και σε ενέρ-
γειες που καλείται ο αιτών ή ο κάτοχος της κατασκευής 
κεραίας να προβεί.

Η συγκεκριμένη λειτουργικότητα του ΣΗΛΥΑ, σε κα-
μία περίπτωση δεν θίγει την ισχύ άλλων μηχανισμών 
γνωστοποίησης εγγράφων ή πληροφοριών, με χρήση 
ή χωρίς χρήση του ΣΗΛΥΑ, δεν απαλλάσσει τους αιτού-
ντες και τους κατόχους κατασκευών κεραιών από την 
υποχρέωση και την ευθύνη ενημέρωσής τους μέσω των 
εναλλακτικών μηχανισμών του ΣΗΛΥΑ, όπως ενδεικτικά 

η επιστροφή φακέλου και η ανάρτηση εγγράφου στο 
φάκελο κατασκευής κεραίας, και σε καμία περίπτωση 
δεν θίγει την ισχύ άλλων διατάξεων που αφορούν στη 
λειτουργία του ΣΗΛΥΑ.

4. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας διαχείρισης των 
Ειδοποιήσεων, το ΣΗΛΥΑ παρέχει τη δυνατότητα δημι-
ουργίας Ειδοποιήσεων διαφορετικών κατηγοριών, τη 
δυνατότητα επισύναψης εγγράφων που σχετίζονται με 
κάθε Ειδοποίηση, τη δυνατότητα καθορισμού προθε-
σμιών που σχετίζονται με κάθε Ειδοποίηση, κατάλογο 
Ειδοποιήσεων με δυνατότητα αναζήτησης βάσει επιμέ-
ρους κριτηρίων, δυνατότητα απόκρισης του αιτούντα ή 
του κατόχου της κατασκευής κεραίας σε Ειδοποίηση με 
παροχή απαντήσεων ή/και σχολίων ή/και επισύναψη εγ-
γράφων, καθώς και τη δυνατότητα ανάθεσης (χρέωσης) 
της κάθε ειδοποίησης σε συγκεκριμένο τελικό χρήστη.

5. Μετά τη δημιουργία της Ειδοποίησης αποδίδεται 
από το ΣΗΛΥΑ αυτόματα αριθμός πρωτοκόλλου στην 
Ειδοποίηση.

6. Το ΣΗΛΥΑ τηρεί με ηλεκτρονικό τρόπο το ιστορικό 
κάθε Ειδοποίησης που περιλαμβάνει τις πράξεις που γίνο-
νται κατά τη διαχείριση μιας Ειδοποίησης. Το ιστορικό εί-
ναι διαθέσιμο σε όλους του χρήστες που συμμετέχουν στη 
διαδικασία υποβολής και διαχείρισης της Ειδοποίησης.

7. Οι Ειδοποιήσεις δύναται να χρησιμοποιηθούν, εν-
δεικτικά, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των άρ-
θρων 5 και 8 του Κανονισμού ΑΚΚ της ΕΕΤΤ, προκειμένου 
να ζητήσει η ΕΕΤΤ από τον κάτοχο άδειας κατασκευής 
κεραίας διευκρινίσεις επί εγγράφων άλλων υπηρεσιών 
ή άλλων στοιχείων που αποτελούν ενδείξεις περί ενδε-
χόμενης αναγκαιότητας επικαιροποίησης στοιχείων ή 
δικαιολογητικών του φακέλου της κατασκευής κεραίας.

8. Σε κάθε περίπτωση, για την απόκριση του αιτούντα 
ή του κατόχου της άδειας κατασκευής κεραίας, ισχύουν 
οι προθεσμίες που αναφέρονται στον Κανονισμό ΑΚΚ 
της ΕΕΤΤ.

Άρθρο 7
Διαχείριση των Δηλώσεων της παραγράφου 2Γ 
του άρθρου 1

1. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσε-
ων του άρθρου 61 του ν. 4313/2014 καθορίζεται στην 
απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 746/5/22-1-2015 «Καθορισμός της 
διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής των Δηλώσεων Κε-
ραιοσυστημάτων Νομίμως Λειτουργούντων Ραδιοφωνι-
κών Σταθμών και της ΝΕΡΙΤ σύμφωνα με το άρθρο 61 του 
ν. 4313/2014.» (ΦΕΚ 277/Β΄/25.2.2015)

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 
του άρθρου 39 του ν. 4635/2019 παρέχεται η δυνατότητα 
ανάρτησης στο ΣΗΛΥΑ του αποδεικτικού καταβολής του 
σχετικού προστίμου.

2. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσε-
ων τυποποιημένων κατασκευών κεραιών καθορίζεται 
στην Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 723/2/26-6-2014 «Καθορισμός 
της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής των Δηλώσεων 
Εγκατάστασης Τυποποιημένων Κατασκευών Κεραιών» 
(ΦΕΚ 2179/Β΄/8.8.2014).

3. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσε-
ων Εγκαταστάσεων κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλε-
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κτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης καθορίζεται 
στην Απόφαση ΕΕΤΤ 763/1/11-6-2015 «Καθορισμός της 
διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής και δημοσίευσης 
των Δηλώσεων Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. σύμφωνα με το άρθρο 6 της 
κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 27217/505/ 
4-6-2013 (ΦΕΚ Β΄1442)» (ΦΕΚ 1405/Β’/8-7-2015).

4. Οι αναφορές που υπάρχουν στις αποφάσεις των 
παραγράφων 1, 2 και 3 στις αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ 
672/1/13-11-2012 (ΦΕΚ 3295/Β’/11-12-2012) και ΑΠ 
661/2/19-7-2012 (ΦΕΚ 2529/Β’/17-9-2012) νοούνται ως 
αναφορές στον παρόντα Κανονισμό και στον Κανονισμό 
ΑΚΚ της ΕΕΤΤ.

5. Για την υποβολή και διαχείριση των δηλώσεων κε-
ραιοσυστημάτων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυ-
εκπομπής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
7 του άρθρου 39 του ν 4635/2019 και του άρθρου 27 
του Κανονισμού ΑΚΚ της ΕΕΤΤ, το ΣΗΛΥΑ παρέχει λει-
τουργικότητα αντίστοιχη με την οριζόμενη στο άρθρο 
5 για τις αιτήσεις και δηλώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2Α του άρθρου 1.

Άρθρο 8
Διαχείριση των Δηλώσεων της παραγράφου 2Δ 
του άρθρου 1

1. Η διαδικτυακή εφαρμογή του ΣΗΛΥΑ παρέχει τη 
δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης των 
δηλώσεων δομικών κατασκευών κεραιών της ΕΡΤ Α.Ε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 34 του 
ν. 4635/2019. Ειδικότερα:

α. Το ΣΗΛΥΑ παρέχει τη δυνατότητα καταχώρισης των 
στοιχείων των δηλώσεων και ανάρτησης των συνοδευ-
τικών εγγράφων και δικαιολογητικών.

β. Μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης, που 
μπορεί να γίνεται από τελικούς χρήστες του ΣΗΛΥΑ με 
ρόλο Τεχνικού Υπευθύνου, αποδίδεται αυτόματα αριθ-
μός πρωτοκόλλου και το περιεχόμενο της δήλωσης δεν 
τροποποιείται.

γ. Το ΣΗΛΥΑ τηρεί με ηλεκτρονικό τρόπο το ιστορικό 
κάθε δήλωσης. Το ιστορικό είναι διαθέσιμο σε όλους του 
χρήστες που συμμετέχουν στη διαδικασία υποβολής και 
διαχείρισης της δήλωσης.

2. Η δήλωση και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά δη-
μοσιοποιούνται στην Ενημερωτική Πύλη Κατασκευών 
Κεραιών.

Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσης του Ηλε-
κτρονικού Συστήματος ΣΗΛΥΑ με το Ηλεκτρονικό Σύ-
στημα e-Άδειες εφαρμόζονται οι σχετικές μεταβατικές 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019, 
καθώς και του άρθρου 23 του Κανονισμού ΑΚΚ της ΕΕΤΤ. 
Για το σκοπό αυτό, το ΣΗΛΥΑ παρέχει την απαραίτητη 
λειτουργικότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 23 του Κανονισμού ΑΚΚ της ΕΕΤΤ.

2. Εφόσον ο επιβλέπων μηχανικός της παρ. 11(v.) του 
άρθρου 5 του Κανονισμού ΑΚΚ της ΕΕΤΤ και της παρ. 

4 του άρθρου 24 του ν. 4635/2019 δεν διαθέτει πρό-
σβαση, είτε άμεσα μέσω του ΣΗΛΥΑ είτε έμμεσα μέσω 
του e-Άδειες, στον φάκελο συγκεκριμένης κατασκευής 
κεραίας που τηρείται στο ΣΗΛΥΑ, η ενημέρωση του ΣΗ-
ΛΥΑ της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4635/2019 γίνεται 
με ευθύνη του κατόχου της κατασκευής. Ο επιβλέπων 
μηχανικός ενημερώνει σχετικά την ΕΕΤΤ.

3. Μέχρι την εγγραφή των υπηρεσιών που προβλέπο-
νται στο άρθρο 38 του ν. 4635/2019 στο ΣΗΛΥΑ, εφαρμό-
ζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4635/ 
2019 και του άρθρου 22 του Κανονισμού ΑΚΚ της ΕΕΤΤ.

4. Η εγγραφή μίας υπηρεσίας στο ΣΗΛΥΑ της παρέ-
χει άμεση δυνατότητα επισκόπησης του συνόλου των 
στοιχείων του ΣΗΛΥΑ βάσει της χωρικής της αρμοδιό-
τητας σε επίπεδο Δήμου. Η δυνατότητα της υπηρεσίας 
να εξετάζει αιτήματα ή δηλώσεις και να αποφαίνεται 
επί αυτών μέσω του ΣΗΛΥΑ ενδέχεται να υπόκειται σε 
προσωρινούς περιορισμούς, οφειλόμενους σε τεχνικούς 
λόγους, ιδίως στις περιπτώσεις που δεν έχει εγγραφεί στο 
ΣΗΛΥΑ το σύνολο των υπηρεσιών με αντίστοιχη αρμοδι-
ότητα. Μέχρι την άρση τυχόν περιορισμών, εξακολουθεί 
να εφαρμόζεται η παράγραφος 3.

5. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4635/ 
2019, δεν απαιτείται εκ νέου εγγραφή στο ΣΗΛΥΑ των 
υπηρεσιών που έχουν ήδη εγγραφεί σε αυτό σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4070/2012, όπως ίσχυαν πριν από 
την έναρξη ισχύος του ν. 4635/2019.

Άρθρο 10
Καταργούμενες διατάξεις -Έναρξη ισχύος

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού 
καταργούνται οι ακόλουθες αποφάσεις της ΕΕΤΤ:

α. Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 672/1/13-11-2012 «Έναρξη Λει-
τουργίας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτή-
σεων (ΣΗΛΥΑ) Χορήγησης Αδειών Κατασκευών Κεραιών» 
(ΦΕΚ 3295/Β’/11-12-2012)

β. Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 746/4/22-1-2015 «Επέκτα-
ση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσε-
ων (ΣΗΛΥΑ) για την Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων 
Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 
και Τυποποιημένων Δηλώσεων Τροποποίησης Κεραιο-
συστημάτων» (ΦΕΚ 277/Β΄/25.2.2015)

γ. Απόφαση της ΕΕΤΤ 770/2/14-7-2016 «Επέκταση του 
Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) 
για την Ηλεκτρονική Διαχείριση Αιτήσεων Μεταβίβασης 
Αδειών Κατασκευών Κεραιών και των Ενημερώσεων της 
Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) της παρ. 9α 
του άρθρου 30 του ν. 4070/2012» (ΦΕΚ 2654/Β’/26-8-2016)

δ. Απόφαση της ΕΕΤΤ 848/1/23-4-2018 «Επέκταση της 
λειτουργικότητας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβο-
λής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) για την Ηλεκτρονική Διαχείριση 
Ειδοποιήσεων προς τους Αιτούντες και τους Κατόχους 
Κατασκευών Κεραιών που είναι εγγεγραμμένοι στο ΣΗ-
ΛΥΑ.»(ΦΕΚ 3947/Β’/11-9-2018).

2. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Ο Κανονισμός αυτός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 16 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02050473112190016*
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