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1 Εισαγωγή
Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών (ΣΗΛΥΑ) είναι η διαδικτυακή
εφαρμογή που προβλέπεται στον ν. 4635/2019 για την υποβολή και διαχείριση αιτήσεων αδειοδότησης
κατασκευών κεραιών και των σχετικών εγκρίσεων και γνωμοδοτήσεων. Αποτελεί την πλατφόρμα με την
οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις και οι δηλώσεις από τους αιτούντες, και εξετάζονται από τους αρμόδιους
φορείς. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΣΗΛΥΑ είναι:
•

Ο N. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167) και ειδικότερα τα
άρθρα 20 έως και 38 (Μέρος Α΄ του Κεφαλαίου ΙΑ΄).

•

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ.14101EΞ/12-4-2022 «Καθορισμός της διαδικασίας
εγκατάστασης και ελέγχου των σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας που εμπίπτουν
στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 57 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, καθώς και της διαδικασίας
επιβολής κυρώσεων» (ΦΕΚ Β΄ 1854).

•

Η Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 919/26/16-12-2019 «Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά»
(ΦΕΚ 4872/Β΄/31-12-2019).

•

Η Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 919/24/16-12-2019 «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Ηλεκτρονικής
Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών».

•

Η Απόφαση της ΕΕΤΤ 723/2/26-6-2014 «Καθορισμός της Διαδικασίας Ηλεκτρονικής Υποβολής των
Δηλώσεων Εγκατάστασης Τυποποιημένων Κατασκευών Κεραιών», που βασίζεται στις διαδικασίες
που καθορίζονται στην ΚΥΑ αριθ. 11926/261 «Ειδική διαδικασία αδειοδότησης στην οποία
υπάγεται η εγκατάσταση Τυποποιημένων Κατασκευών Κεραιών» (ΦΕΚ 453/Β΄/22.3.2011) και την
Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 629/9/17-11-2011 (ΦΕΚ 3037/Β΄/30-12-2011).

•

Η Απόφαση της 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).

•

Η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 746/5/22-1-2015 «Καθορισμός της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής
των Δηλώσεων Κεραιοσυστημάτων Νομίμως Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών και της
ΝΕΡΙΤ σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4313/2014.» (ΦΕΚ 277/Β΄/25.2.2015).σ

Το παρόν εγχειρίδιο απευθύνεται σε χρήστες της εφαρμογής που εκπροσωπούν τους φορείς που
εξετάζουν τις αιτήσεις. Περιγράφει τις λειτουργίες και τη χρήση της εφαρμογής για το χειρισμό των
αιτήσεων. Περιγράφει επίσης και συμπληρωματικές λειτουργίες όπως για παράδειγμα την εγγραφή και
διαχείριση χρηστών της εφαρμογής.
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2 Διαδικασίες αδειοδότησης
Η διαδικασία αδειοδότησης εμπλουτίζεται και τροποποιείται ανάλογα με την πορεία εξέλιξης του ΣΗΛΥΑ
και τις σχετικής νομοθεσίας. Η υφιστάμενη έκδοση της διαδικασίας αδειοδότηση περιγράφεται παρακάτω
Η βασική αρχή που ακολουθείται είναι ότι όσες αιτήσεις υπεβλήθησαν με την πρώτη έκδοση της
διαδικασίας εξακολουθούν και εξετάζονται με αυτή την έκδοση, ενώ αιτήσεις που υποβάλλονται με τη νέα
έκδοση εξετάζονται με αυτή.

2.1 Άδεια κατασκευής κεραίας
Η υφιστάμενη έκδοση της διαδικασίας αδειοδότησης παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 2.1: Υφιστάμενη Διαδικασία αδειοδότησης

Το παραπάνω σχήμα παρουσιάζει με συνοπτικό τρόπο τη διαδικασία αδειοδότησης μίας αίτησης. Στο
παραπάνω σχήμα στα παραλληλόγραμμα εμφανίζονται οι εργασίες που γίνονται κατά την εξέταση μίας
αίτησης. Εμφανίζεται επίσης ο φορέας που έχει την ευθύνη διεκπεραίωσης της εργασίας. Οι εργασίες
δημιουργούνται αυτόματα από την εφαρμογή. Κάθε συμμετέχων στη διαδικασία έχει πρόσβαση στις
εκκρεμούσες εργασίες του, τις οποίες θα πρέπει και να διεκπεραιώσει. Τα βέλη δείχνουν τη μετάβαση από
μία εργασία στην επόμενη όταν ολοκληρώνεται η πρώτη. Οι ετικέτες στα βέλη εμφανίζουν τις πράξεις που
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μπορεί να γίνουν όταν ολοκληρώνεται μία εργασία προκειμένου να θεωρηθεί ότι η εργασία έχει
διεκπεραιωθεί. Οι ρόμβοι στο σχήμα παρουσιάζουν διαφορετικές επιλογές για τον τρόπο που θα
προχωρήσει η διαδικασία. Για κάθε ρόμβο ενεργοποιείται μόνο ένα βέλος. Διακρίνονται κυρίως τρεις
πράξεις:
•

έγκριση που σημαίνει ότι ο φορέας εγκρίνει την αίτηση στο πλαίσιο της άσκησης των
αρμοδιοτήτων του,

•

απόρριψη που σημαίνει ότι ο φορέας απορρίπτει την αίτηση στο πλαίσιο άσκησης των
αρμοδιοτήτων του και

•

ολοκλήρωση που σημαίνει ότι σηματοδοτείται η διεκπεραίωση της εργασίας χωρίς να τίθεται
θέμα έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης.

Η πρώτη κάθετη μπάρα υποδεικνύει την έναρξη παράλληλων εργασιών για διαφορετικούς φορείς. Η
δεύτερη κάθετη μπάρα υποδεικνύει το σημείο όπου πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι παράλληλες
εργασίες προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία εξέτασης.
Η διαδικασία αδειοδότησης ξεκινά από τον αιτούντα με την καταχώριση μίας νέας αίτησης στο ΣΗΛΥΑ. Με
την ολοκλήρωση της καταχώρισης της αίτησης γίνεται η τελική υποβολή της. Η αίτηση λαμβάνει αριθμό
πρωτοκόλλου ΣΗΛΥΑ και πλέον δεν επιτρέπεται η αλλαγή των στοιχείων της. Η αίτηση περνά στους
αρμόδιους φορείς οι οποίοι θα εξετάσουν την αίτηση.
Οι φορείς που συμμετέχουν εν δυνάμει στη διαδικασία είναι:
•

Η ΕΕΤΤ

•

Η ΕΕΑΕ

•

Η ΥΠΑ

•

Η αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα στην περίπτωση που είναι αρμόδια για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση

•

Η αρμόδια Περιφέρεια στην περίπτωση που είναι αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση

•

Η αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην περίπτωση που είναι αρμόδια για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση

•

Ο τομέας διαχείρισης των μικροκυματικών ζεύξεων της ΕΕΤΤ, εμφανίζεται επίσης ως φορέας με το
όνομα ΕΕΤΤ-ΔΧΡ. Σκοπός της ύπαρξης του φορέα είναι ο έλεγχος της πιθανής επίπτωσης που θα
επιφέρει η τροποποίηση συντεταγμένων μίας θέσης στα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

Οι φορείς κατατάσσονται σε δύο βασικές κατηγορίες: α) τους κεντρικούς φορείς (ΕΕΤΤ, ΕΕΑΕ, ΥΠΑ, ΕΕΤΤΔΧΡ) και β) στους φορείς με τοπική εμβέλεια (Περιφερειακές Ενότητες, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις). Ειδικά για τους φορείς με τοπική εμβέλεια υποστηρίζεται η σταδιακή ένταξή τους στο ΣΗΛΥΑ.
Σε περίπτωση που κάποιος φορέας ενταχθεί στο ΣΗΛΥΑ, τότε προωθούνται σε αυτόν προς εξέταση οι
αιτήσεις που τον αφορούν. Η επιλογή του αρμόδιου τοπικού φορέα γίνεται από τον αιτούντα κατά την
συμπλήρωση της αίτησης. Εάν ο φορέας δεν είναι ενταγμένος στο ΣΗΛΥΑ τότε ο αιτών θα πρέπει να
απευθυνθεί σε αυτόν και να λάβει τη σχετική έγκριση εκτός ΣΗΛΥΑ. Η ένταξη κάθε φορέα τοπικής
εμβέλειας γνωστοποιείται στους χρήστες του ΣΗΛΥΑ από τον διαχειριστή του ΣΗΛΥΑ.
Οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι:
•

Η σύμφωνη γνώμη που παρέχει η ΥΠΑ.

•

Η σύμφωνη γνώμη που παρέχει η ΕΕΑΕ.
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•

Η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων που πραγματοποιείται είτε από την αρμόδια Περιφερειακή
Ενότητα, είτε από την Περιφέρεια είτε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Δεν εξετάζεται μέσω
ΣΗΛΥΑ η περίπτωση που η αίτηση απευθύνεται στο ΥΠΕΝ. Η προώθηση στον αρμόδιο φορέα θα
εξαρτηθεί από το αν ο φορέας είναι ενταγμένος στο ΣΗΛΥΑ. Σε περίπτωση που δεν είναι
ενταγμένος τότε η αίτηση προωθείται απ' ευθείας στη δεύτερη παράλληλη μπάρα. Ο αιτών θα
πρέπει να υποβάλλει τα αντίστοιχα στοιχεία του φακέλου της αίτησης και να λάβει τη σχετική
έγκριση εκτός ΣΗΛΥΑ.

•

Ο έλεγχος της επίπτωσης τροποποίησης συντεταγμένων της θέσης όταν αυτή χρησιμοποιείται σε
ήδη χορηγούμενα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. Ο έλεγχος αυτός γίνεται από την ΕΕΤΤ
(φορέας ΕΕΤΤ-ΔΧΡ).

•

Για τις λοιπές εγκρίσεις φορέων που δεν είναι ενταγμένοι στο ΣΗΛΥΑ δημιουργείται μία εργασία
που είναι ευθύνη του αιτούντα. Μετά τη λήψη και την επισύναψη στο ΣΗΛΥΑ όλων των
απαιτούμενων εγκρίσεων ο αιτών μπορεί να ολοκληρώσει την εργασία.

Για τους φορείς που χρεώνουν τέλη προβλέπεται η χρέωση τελών μέσω του ΣΗΛΥΑ όπως περιγράφεται
παρακάτω. Το ΣΗΛΥΑ εμφανίζει στον τελικό χρήστη ανάλογες επιλογές για τη χρέωση. Προϋπόθεση για
την ολοκλήρωση των εργασιών είναι η σχετική χρέωση τελών. Σημειώνεται ότι η χρέωση τελών ισχύει για
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και με την πρώτη έκδοση της διαδικασίας αδειοδότησης.

2.2 Δηλώσεις ΤΚΚ
Οι δηλώσεις ΤΚΚ αφορούν δηλώσεις τοποθέτησης Τυποποιημένων Κατασκευών Κεραιών για τις οποίες ο
αιτών έχει λάβει σχετική άδεια τύπου από την ΕΕΤΤ. Η διαδικασία εξέτασης των δηλώσεων είναι παρόμοια
με τη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων αδειών κατασκευών και παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα.
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Σχήμα 2.2: Διαδικασία δήλωσης ΤΚΚ

Μία δήλωση ΤΚΚ εξετάζεται από του φορείς όπως η ΥΠΑ, η ΕΕΑΕ, η αρμόδια υπηρεσία για τον
περιβαλλοντικό έλεγχο (π.χ. Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Αποκεντρωμένη Διοίκηση) και η ΕΕΤΤ. Οι
φορείς που εξετάζουν κάθε δήλωση έχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουν μέσω του ΣΗΛΥΑ τις
αντιρρήσεις τους για τη συγκεκριμένη κατασκευή κεραίας.
Όπως και με τις αιτήσεις κατασκευών κεραιών η εξέταση μίας αίτησης συνοδεύεται και με τη χρέωση
τελών όπως περιγράφεται παρακάτω.
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2.3 Δηλώσεις τροποποίησης κατασκευών κεραιών

Σχήμα 2.3: Διαδικασία δήλωσης αναβάθμισης

Η δήλωση τροποποίησης κατασκευών κεραιών (ΔΤΚΚ) αφορά πάντα σε μία άδεια κατασκευής κεραίας. Το
παραπάνω σχήμα παρουσιάζει με συνοπτικό τρόπο τη διαδικασία αδειοδότησης μίας ΔΤΚΚ. Η διαδικασία
αδειοδότησης ξεκινά από τον αιτούντα με την καταχώριση μίας νέας δήλωσης στο ΣΗΛΥΑ. Με την
ολοκλήρωση της καταχώρισης της αίτησης γίνεται η τελική υποβολή της. Η δήλωση λαμβάνει αριθμό
πρωτοκόλλου ΣΗΛΥΑ και πλέον δεν επιτρέπεται η αλλαγή των στοιχείων της. Η δήλωση περνά στους
αρμόδιους φορείς οι οποίοι θα της εξετάσουν .
Οι φορείς που συμμετέχουν εν δυνάμει στη διαδικασία είναι:
•

Η ΕΕΤΤ

•

Η ΕΕΑΕ

•

Η ΥΠΑ

•

Η αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα στην περίπτωση που είναι αρμόδια για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση

•

Η αρμόδια Περιφέρεια στην περίπτωση που είναι αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση

•

Η αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην περίπτωση που είναι αρμόδια για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση

Οι φορείς κατατάσσονται σε δύο βασικές κατηγορίες: α) τους κεντρικούς φορείς (ΕΕΤΤ, ΕΕΑΕ) και β) στους
φορείς με τοπική εμβέλεια (Περιφερειακές Ενότητες, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις). Σε
περίπτωση που κάποιος φορέας ενταχθεί στο ΣΗΛΥΑ, τότε προωθούνται σε αυτόν προς εξέταση οι
αιτήσεις που τον αφορούν. Η επιλογή του αρμόδιου τοπικού φορέα γίνεται από τον αιτούντα κατά την
συμπλήρωση της αίτησης. Εάν ο φορέας δεν είναι ενταγμένος στο ΣΗΛΥΑ τότε ο αιτών θα πρέπει να
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απευθυνθεί σε αυτόν και να λάβει τη σχετική έγκριση εκτός ΣΗΛΥΑ. Η ένταξη κάθε φορέα τοπικής
εμβέλειας γνωστοποιείται στους χρήστες του ΣΗΛΥΑ από τον διαχειριστή του ΣΗΛΥΑ.
Οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι:
•

Η σύμφωνη γνώμη που παρέχει η ΕΕΑΕ.

•

Η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων που πραγματοποιείται είτε από την αρμόδια Περιφερειακή
Ενότητα, είτε από την Περιφέρεια είτε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Δεν εξετάζεται μέσω
ΣΗΛΥΑ η περίπτωση που η αίτηση απευθύνεται στο ΥΠΕΝ. Η προώθηση στον αρμόδιο φορέα θα
εξαρτηθεί από το αν ο φορέας είναι ενταγμένος στο ΣΗΛΥΑ. Σε περίπτωση που δεν είναι
ενταγμένος τότε η αίτηση προωθείται απ' ευθείας στη δεύτερη παράλληλη μπάρα. Ο αιτών θα
πρέπει να υποβάλλει τα αντίστοιχα στοιχεία του φακέλου της αίτησης και να λάβει τη σχετική
έγκριση εκτός ΣΗΛΥΑ.

•

Για τις λοιπές εγκρίσεις φορέων που δεν είναι ενταγμένοι στο ΣΗΛΥΑ δημιουργείται μία εργασία
που είναι ευθύνη του αιτούντα. Μετά τη λήψη και την επισύναψη στο ΣΗΛΥΑ όλων των
απαιτούμενων εγκρίσεων ο αιτών μπορεί να ολοκληρώσει την εργασία.

Το ΣΗΛΥΑ υποστηρίζει την απαραίτητη λειτουργικότητα για την αυτόματη δημοσιοποίηση των δηλώσεων
τροποποίησης κατασκευών κεραιών (ΔΤΚΚ) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού Αδειών
Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά. Ειδικότερα, μία ΔΤΚΚ μετά την υποβολή της και ανάλογα με τον τύπο
της, δρομολογείται προς τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες και αφού αυτές αποφανθούν
δρομολογείται στον αιτούντα ο οποίος έχει τη δυνατότητα είτε να την ανακαλέσει είτε να επιτρέψει τη
δημοσιοποίησή της. Η ΕΕΤΤ πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους τόσο πριν όσο και μετά τη
δημοσιοποίηση των ΔΤΚΚ. Πέραν των περιπτώσεων επιλογής μίας δήλωσης για έλεγχο, η ΕΕΤΤ εμπλέκεται
και στις περιπτώσεις που απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης υπαγωγής της κατασκευής κεραίας
σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

2.4 Δηλώσεις ΠΠΔ
Οι δηλώσεις ΠΠΔ δεν έχουν ειδική διαδικασία αδειοδότησης. Επισυνάπτονται σε αιτήσεις κατασκευής
κεραιών και ακολουθούν τις διαδικασίες αδειοδότησης αυτών των αιτήσεων.

10

2.5 Δηλώσεις ΕΚΚΧΟ

Σχήμα 2.4: Διαδικασία εξέτασης ΕΚΚΧΟ

Στη διαδικασία εξέτασης των δηλώσεων ΕΚΚΧΟ συμμετέχει η ΥΠΑ, η ΕΕΤΤ και ο τομέας διαχείρισης των
μικροκυματικών ζεύξεων της ΕΕΤΤ (ΕΕΤΤ-ΔΧΡ). Στον τομέα των μικροκυματικών ζεύξεων δρομολογούνται
οι δηλώσεις ΕΚΚΧΟ που περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία κεραία σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας,
ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ή κεραία στη ζώνη 5725−5795 MHz (ΕΚΚΧΟ τύπου Ι, Η, και Θ
σύμφωνα με την προϊσχύουσα ΚΥΑ) όπως και οι δηλώσεις οι οποίες τροποποιούν τις συντεταγμένες της
θέσης και ταυτόχρονα περιέχει ζεύξεις σταθερής υπηρεσίας.
Στην διαδικασία της εξέτασης συμμετέχει ο Αιτών στην ενέργεια της Πιστοποίησης. Με την πιστοποίηση
της δήλωσης, η δήλωση δημοσιεύεται στην Ενημερωτική Πύλη Κατασκευών Κεραιών “keraies.eett.gr”. Η
δήλωση προωθείται και πάλι στον αιτούντα για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης της ΕΚΚΧΟ και την
επισύναψη της υπεύθυνης δήλωσης που προβλέπει η σχετική κοινή υπουργική απόφαση. Η τελική
αποδοχή της δήλωσης γίνεται αυτόματα από το ΣΗΛΥΑ ή προωθείται προς την ΕΕΤΤ για την τελική
αποδοχή.
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2.6 Δηλώσεις ΣΑΠΜΕ

Σχήμα 2.5: Διαδικασία εξέτασης ΣΑΠΜΕ

Στη διαδικασία εξέτασης ΣΑΠΜΕ συμμετέχει η ΥΠΑ, η ΕΕΤΤ και ο τομέας διαχείρισης των μικροκυματικών
ζεύξεων της ΕΕΤΤ (ΕΕΤΤ-ΔΧΡ). Στην ΥΠΑ δρομολογείται η δήλωση στην περίπτωση που το ΣΑΠΜΕ
εγκατασταθεί εντός αεροδρομίου, βάσει της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του κατόχου στο ΣΗΛΥΑ. Στον
τομέα διαχείρισης φάσματος δρομολογείται η δήλωση ανάλογα με το πλάνο ή τα πλάνα συχνοτήτων που
θα επιλεχθούν κατά την καταχώριση της δήλωσης. Στην διαδικασία της εξέτασης συμμετέχει ο Αιτών στην
ενέργεια της Πιστοποίησης. Με την πιστοποίηση της δήλωσης, η δήλωση δημοσιεύεται στη διαδικτυακή
πύλη κατασκευών κεραιών (keraies.eett.gr). Η δήλωση προωθείται και πάλι στον αιτούντα για την
ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ΣΑΠΜΕ. Η τελική αποδοχή της δήλωσης γίνεται αυτόματα από το
ΣΗΛΥΑ ή προωθείται προς την ΕΕΤΤ για την τελική αποδοχή.
Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία πιστοποίησης της δήλωσης παρέχει τη δυνατότητα, εφόσον είναι
επιθυμητό, η δήλωση να δημοσιοποιηθεί πριν γίνει η εγκατάσταση του ΣΑΠΜΕ. Σε διαφορετική
περίπτωση, οι ενέργειες της πιστοποίησης και της εγκατάστασης μπορούν να ολοκληρωθούν από τον
Αιτών μετά την εγκατάσταση του ΣΑΠΜΕ.

2.7 Αίτηση ανάκλησης
Μέσω του ΣΗΛΥΑ μπορούν υποβληθούν αιτήσεις ανάκλησης αδειών ή εγκεκριμένων δηλώσεων εκ μέρους
των αιτούντων. Οι αιτήσεις ανάκλησης υποβάλλονται για άδειες κατασκευών κεραιών, δηλώσεων ΤΚΚ και
δηλώσεων ΕΚΚΧΟ. Η έγκριση μίας αίτηση ανάκλησης από την ΕΕΤΤ ανακαλεί αυτόματα τη σχετική
άδεια/δήλωση ενώ η απόρριψή της δεν μεταβάλει τη σχετική άδεια/δήλωση. Η διαδικασία εξέτασης μίας
αίτησης ανάκλησης παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα.
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Σχήμα 2.6: Διαδικασία αίτησης ανάκλησης

Για μία αίτηση ανάκλησης θα πρέπει να δηλωθεί η σχετική άδεια/δήλωση και μετά την υποβολή της
εξετάζεται από την ΕΕΤΤ. Η έγκριση της αίτησης ανάκλησης αυτομάτως ανακαλεί τη σχετική
άδεια/δήλωση.
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2.8 Αίτηση Μεταβίβασης

Σχήμα 2.7: Διαδικασία αίτησης μεταβίβασης

Η διαδικασία αίτησης μεταβίβασης αφορά τη δυνατότητα μεταβίβασης μίας άδειας κατασκευής κεραίας
σε κάποιο νέο κάτοχο. Η αίτηση υποβάλλεται από τον κάτοχο της άδειας ο οποίος αιτείται τη μεταβίβαση
στο νέο κάτοχο που υποδεικνύει. Η έγκριση μίας αίτησης μεταβίβασης από την ΕΕΤΤ έχει ως αποτέλεσμα
την αλλαγή του κατόχου της άδειας στο ΣΗΛΥΑ. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται και ο
έλεγχος των σχετικών δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων από το αρμόδιο τμήμα της ΕΕΤΤ.
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2.9 Επιθεωρήσεις της ΕΕΑΕ

Σχήμα 2.8: Διαδικασία επιθεωρήσεων ΕΕΑΕ

Οι επιθεωρήσεις της ΕΕΑΕ δεν είναι μια διαδικασία αδειοδότησης αλλά μία ελεγκτική διαδικασία που
αφορά σε αυτοψίες της ΕΕΑΕ. Ειδικότερα, η ΕΕΑΕ μπορεί να χρησιμοποιεί το ΣΗΛΥΑ προκειμένου να
ενημερώνει την ΕΕΤΤ αναφορικά με κατασκευές κεραιών για τις οποίες, σε αυτοψίες που διενεργεί η
ΕΕΑΕ, διαπιστώνεται η αναγκαιότητα σύνταξης νέας μελέτης ραδιοεκπομπών ή/και υπέρβαση των ορίων
έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
Ειδικά για τις περιπτώσεις που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 9α του άρθρου 30 του ν. 4070/2012,
όπως προστέθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 60 του ν. 4313/2014, το ΣΗΛΥΑ επιτρέπει την πλήρη
ηλεκτρονική διαχείριση της διαδικασίας, καθώς μέσω του ΣΗΛΥΑ:
•

η ΕΕΑΕ μπορεί να ενημερώνει την ΕΕΤΤ και τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας περί της
αναγκαιότητας κατάθεσης διορθωμένης μελέτης ραδιοεκπομπών, και μπορεί να εξετάζει την
υποβαλλόμενη από τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας μελέτη ραδιοεκπομπών,

•

η ΕΕΤΤ μπορεί να ενημερώνει τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας περί της αναγκαιότητας
κατάθεσης διορθωμένης μελέτης ραδιοεκπομπών ή / και περί της αναγκαιότητας διακοπής της
λειτουργίας της κατασκευής κεραίας,

•

ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας μπορεί να υποβάλλει στο ΣΗΛΥΑ μελέτη ραδιοεκπομπών
προκειμένου να εξεταστεί από την ΕΕΑΕ και να ενημερώνει την ΕΕΤΤ περί της διακοπής της
λειτουργίας της κατασκευής κεραίας.
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Όπως απεικονίζεται και στο σχετικό σχήμα, το ΣΗΛΥΑ τηρεί τις προθεσμίες των 20 και 30 ημερών που
ορίζονται στην παρ. 10 του άρθρου 60 του ν. 4313/2014. Η λήξη των προθεσμιών αυτών συνεπάγεται την
αυτόματη εκκίνηση της διαδικασίας διακοπής λειτουργίας που απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα. Η
διαδικασία διακοπής λειτουργίας μπορεί να ενεργοποιηθεί επίσης από την ΕΕΤΤ με παράκαμψη της
προθεσμίας των 20 ημερών στη διαδικασία επιθεωρήσεων ΕΕΑΕ. Εξυπακούεται ότι εφόσον ενεργοποιηθεί
η διαδικασία διακοπής λειτουργίας ακυρώνεται η παρακολούθηση άλλων προθεσμιών (20 ή / και 30
ημερών).

Σχήμα 2.9: Διαδικασία διακοπής λειτουργίας

Η διαδικασία διακοπής λειτουργίας εξελίσσεται παράλληλα με την υπόλοιπη διαδικασία επιθεωρήσεων
της ΕΕΑΕ. Η ενεργοποίησή της έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σχετικής εκκρεμότητας στην ΕΕΤΤ για
λόγους εποπτείας και στον πάροχο προκειμένου να ενημερώσει την ΕΕΤΤ περί της διακοπής λειτουργίας
της κατασκευής κεραίας.

2.10 Ειδοποιήσεις
Οι ειδοποιήσεις δεν είναι μια διαδικασία αδειοδότησης αλλά μία ελεγκτική διαδικασία με τη λογική των
επιθεωρήσεων της ΕΕΑΕ. Αφορά στην ενημέρωση του αιτούντα για ζητήματα που αφορούν μία θέση στην
οποία υπάρχει αίτηση σε εκκρεμότητα ή άδεια. Μία τυπική διαδικασία ειδοποίησης είναι ο χειρισμός
διοικητικών πράξεων που αφορούν σε μία αίτηση ή μία άδεια. Σε μία διαδικασία ειδοποίησης
εντάσσονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες με τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών. Εντάσσονται για
παράδειγμα οι ενστάσεις ή προσφυγές επί των διοικητικών πράξεων τις οποίες λαμβάνει γνώση ο κάτοχος
της θέσης.
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Σχήμα 2.10: Διαδικασία ειδοποιήσεων

Η διαδικασία μίας ειδοποίησης εκκινείται από την ΕΕΤΤ με παραλήπτη κάποιον πάροχο. Στην ειδοποίηση
επισυνάπτονται έγγραφα και στοιχεία που αφορούν μία συγκεκριμένη θέση. Το βασικό χαρακτηριστικό
της διαδικασίας των ειδοποιήσεων είναι ότι τίθεται προθεσμία απόκρισης στον παραλήπτη της
ειδοποίησης προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Στις ενέργειες απόκρισης μία
ειδοποίησης μπορεί να περιλαμβάνεται και η επισύναψη, ενστάσεων και προσφυγών.
Για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μία ειδοποίηση είναι σε εκκρεμότητα δεν είναι δυνατή η
αδειοδότηση αιτήσεων κεραιών για τη συγκεκριμένη θέση.

2.11 Επιστροφές
Οι προηγούμενες ενότητες παρουσίασαν τις δύο βασικές διαδικασίες της έκδοσης άδειας κατασκευής
κεραίας και του πιστοποιητικού πληρότητας. Με την ολοκλήρωση κάποιας εργασίας προχωρά η
διαδικασία εξέτασης στην επόμενη εργασία που πιθανά να γίνεται από κάποιο άλλο φορέα. Το ΣΗΛΥΑ
προσφέρει κατά την εξέταση της αίτησης από τους εμπλεκόμενους φορείς τη δυνατότητα "επιστροφής"
της αίτησης στον αιτούντα προκειμένου ο αιτών να παράσχει πρόσθετα στοιχεία ή άλλες διευκρινήσεις. Η
γενικότερη μορφή των επιστροφών παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 2.11: Επιστροφές

Σε όλες τις εργασίες που εμπλέκονται φορείς που εξετάζουν την αίτηση και τον ηλεκτρονικό της φάκελο
υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής. Εάν κάποιος χρήστης του φορέα επιλέξει επιστροφή τότε παύει η
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εργασία με την οποία ασχολείται να αποτελεί εκκρεμότητά του. Δημιουργείται μία νέα εργασία στον
αιτούντα την οποία και θα πρέπει να διεκπεραιώσει. Η τυπική εργασία του αιτούντα είναι η επισύναψη
κάποιου πρόσθετου εγγράφου. Όταν ο αιτών με τη σειρά του επιστρέψει την αίτηση δημιουργείται μια
νέα εργασία στο φορέα που εξετάζει την αίτηση και την οποία θα πρέπει να διεκπεραιώσει. Δεν υπάρχει
κάποιος περιορισμός από την εφαρμογή για τον αριθμό τον επιστροφών που μπορεί να
πραγματοποιηθούν.

2.12 Ανάκληση αίτησης
Το ΣΗΛΥΑ παρέχει τη δυνατότητα σε κάποιο αιτούντα να ανακαλέσει κάποια αίτηση που έχει υποβάλλει
και βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης. Ανάκληση μίας αίτησης δεν μπορεί να γίνει στην περίπτωση που
έχει εκδοθεί πιστοποιητικό πληρότητας από την ΕΕΤΤ. Η ανάκληση της αίτησης έχει ως αποτέλεσμα να
διαγράφονται αυτόματα από το ΣΗΛΥΑ όλες οι εκκρεμούσες εργασίες για τη συγκεκριμένη αίτηση.
Ταυτόχρονα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλοι οι χρήστες που εμπλέκονται στη
διαδικασία τη στιγμή της ανάκλησης.
Σημείωση: Η αυτόματη ανάκληση μίας αίτησης γίνεται μόνο όταν η αίτηση βρίσκεται σε
εκκρεμότητα. Μετά την αδειοδότηση η ανάκληση γίνεται μόνο μετά την υποβολή της ειδικής
αίτησης ανάκλησης που περιγράφηκε παραπάνω.

2.13 Απόρριψη αίτησης
Η ΕΕΤΤ εγκρίνει μία αίτηση εκδίδοντας την άδεια κατασκευής κεραίας στο "τέλος" της διαδικασίας
αδειοδότησης. Εάν όμως συντρέχουν κάποιοι λόγοι όπως για παράδειγμα το να λάβει γνώση μίας
απόρριψης από κάποιο φορέα, τότε μπορεί να απορρίψει την αίτηση πριν φθάσει η διαδικασία στο τέλος
της. Με την απόρριψη της αίτησης διαγράφονται αυτόματα από το ΣΗΛΥΑ όλες οι εκκρεμούσες εργασίες
για τη συγκεκριμένη αίτηση. Ταυτόχρονα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλοι οι
χρήστες που εμπλέκονται στη διαδικασία τη στιγμή της απόρριψης.
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3 Βασικά στοιχεία διεπαφής χρήστη
3.1 Κεντρικό Μενού
Το κεντρικό μενού επιλογών στο αριστερό μέρος της σελίδας διαμορφώνεται ανάλογα με τον χρήστη που
συνδέεται με την εφαρμογή και σύμφωνα με τα δικαιώματα που δίνονται ανάλογα με το φορέα που
εκπροσωπεί. Οι βασικές κατηγορίες των επιλογών είναι:
•

Εργασίες. Οι εργασίες δημιουργούνται αυτόματα από την εφαρμογή ανάλογα με την πορεία των
αιτήσεων. Χρεώνονται σε χρήστες του φορέα που είναι αρμόδιος για τη διεκπεραίωσή τους.
Χειρισμό εργασιών έχουν μόνο οι χρήστες με ρόλο χειριστή ή επιβλέποντα ή τεχνικού υπευθύνου.

•

Αιτήσεις. Παρέχονται οι λειτουργίες για αναζήτηση, προβολή και δημιουργία αιτήσεων.

•

Θέσεις. Η κατηγορία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε χρήστες των αιτούντων. Παρέχει τη
δυνατότητα αναζήτησης, προβολής και επεξεργασίας των θέσεων για τις οποίες γίνονται αιτήσεις
κατασκευής κεραιών.

•

Εξοπλισμός. Η κατηγορία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε χρήστες των αιτούντων. Παρέχει τη
δυνατότητα αναζήτησης, προβολής και επεξεργασία των μοντέλων κεραιών που καταχωρούνται
στα ενεργά στοιχεία μίας αίτησης.

•

Διαχείριση. Παρέχει γενικές λειτουργίες όπως η διαχείριση των υπαλλήλων των αιτούντων όπως
και την αλλαγή κωδικού πρόσβασης για κάθε χρήστη της εφαρμογής.

3.2 Πίνακες
Οι πίνακες χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό στην εφαρμογή. Παρακάτω περιγράφονται γενικές
λειτουργίες που χρησιμοποιούνται.

3.2.1 Σελιδοποίηση
Για πολλά από τα στοιχεία που παρουσιάζονται σε μορφή πίνακα εμφανίζονται δύο τρόποι
σελιδοποίησης. Ο πρώτος τρόπος είναι με την εμφάνιση των εικονιδίων του παρακάτω σχήματος στο κάτω
δεξί άκρο της σελίδας.

Σχήμα 3.1: Εικονίδια σελιδοποίησης

Η εμφάνιση των εικονιδίων διαμορφώνεται ανάλογα με το αν υπάρχει προηγούμενη ή επόμενη
σελίδα. Ο δεύτερος τρόπος εμφανίζεται με τα εικονίδια του παρακάτω σχήματος.

Σχήμα 3.2: Εικονίδια σελιδοποίησης

Με το δεύτερο τρόπο εμφανίζονται και οι σελίδες έτσι ώστε με την κατάλληλη επιλογή να εμφανίζεται η
σελίδα που έχει επιλεγεί.

3.2.2 Ταξινόμηση
Πολλοί πίνακες εμφανίζονται με δυνατότητα ταξινόμησης σύμφωνα με την στήλη που επιλέγεται. Τα
εικονίδια της ταξινόμησης εμφανίζονται στα ονόματα των στηλών. Υπάρχουν δύο τρόποι ταξινόμησης. Με
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τον πρώτο τρόπο οι στήλες του πίνακα εμφανίζονται ως σύνδεσμοι (links) επάνω στις ετικέτες των στηλών
σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 3.3: Ταξινόμηση πινάκων

Στο παραπάνω σχήμα ο πίνακας μπορεί να ταξινομηθεί με τις τιμές των στηλών Αριθμός Θέσης, Όνομα,
Διεύθυνση και Νομός. Με κλικ πάνω στη στήλη γίνεται η ταξινόμηση. Με δεύτερο κλικ στην ίδια στήλη
γίνεται εναλλαγή από αύξουσα σε φθίνουσα ταξινόμηση. Ο δεύτερος τρόπος ταξινόμησης παρουσιάζεται
στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 3.4: Ταξινόμηση πινάκων

Τα εικονίδια ταξινόμησης εμφανίζονται ως δύο μικρά βέλη δεξιά των ετικετών των στηλών. Στο
συγκεκριμένο σχήμα οι στήλες ταξινόμησης είναι Πάροχος και Υπηρεσία. Τα δύο βέλη συμβολίζουν την
αύξουσα και φθίνουσα ταξινόμηση.
Σε ορισμένες περιπτώσεις η ταξινόμηση δεν είναι φυσική αλλά αλφαριθμητική και επομένως μπορεί να
χρησιμοποιηθεί περισσότερο ως μέσο ομαδοποίησης των γραμμών των πινάκων παρά ως μέσο
ταξινόμησης.

3.2.3 Φίλτρα
Ορισμένοι από τους πίνακες προσφέρουν κριτήρια αναζήτησης ως ξεχωριστό τμήμα της σελίδας. Άλλοι
πίνακες προσφέρουν τη δυνατότητα εφαρμογής πρόσθετων φίλτρων στις γραμμές του πίνακα
προκειμένου να περιοριστούν οι γραμμές σε αυτές που ικανοποιούν κάθε φίλτρο. Το παρακάτω σχήμα
εμφανίζει πίνακες με δυνατότητα φίλτρων.

Σχήμα 3.5: Φίλτρα

Οι τιμές για τα φίλτρα εμφανίζονται ως πεδία κάτω από τις ετικέτες των στηλών του πίνακα. Μπορούμε να
συμπληρώσουμε κάποια τιμή και να περιορίσουμε τις γραμμές του πίνακα με τιμές που αρχίζουν με την
τιμή του φίλτρου. Το σχήμα μας δείχνει και μία δεύτερη δυνατότητα εφαρμογής φίλτρου για με χρήση
πλαισίου ελέγχου (check box) όπου οι γραμμές του πίνακα περιορίζονται σε αυτές για τις οποίες αληθεύει
το φίλτρο.
Σημείωση: Τα φίλτρα ενεργοποιούνται όταν φύγει η εστίαση από το πεδίο στο οποίο γίνεται η
καταχώριση της τιμής του φίλτρου. Μετά την καταχώριση της τιμή χρησιμοποιήσουμε το πλήκτρο
TAB ή το ποντίκι προκειμένου να ενεργοποιηθεί το φίλτρο.

3.3 Επιλογές τιμών
Σε αρκετές περιπτώσεις όπου υπάρχουν κατάλογοι τιμών που επιλέγονται τα δεδομένα των καταλόγων
εμφανίζονται ως απλές λίστες εντός της σελίδας. Σε περιπτώσεις που οι υποψήφιες τιμές είναι πολλές
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χρησιμοποιούνται ξεχωριστές σελίδες για την αναζήτηση και επιλογή της επιθυμητής τιμής. Τα εικονίδια
που χρησιμοποιούνται εμφανίζονται στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 3.6: Εικονίδια επιλογής τιμών

Το εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού μας μεταφέρει στη σελίδα η οποία περιέχει τον κατάλογο τιμών
προκειμένου να επιλέξουμε την επιθυμητή τιμή. Το εικονίδιο της γόμας εμφανίζεται όταν ήδη έχουμε
επιλέξει μία τιμή και θέλουμε να τη διαγράψουμε.
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4 Παρακολούθηση αιτήσεων
4.1 Κατάλογος αιτήσεων

Σχήμα 4.1: Κατάλογος αιτήσεων

Ο κατάλογος αιτήσεων είναι το εργαλείο για την αναζήτηση αιτήσεων, δηλώσεων ΤΚΚ, πιστοποιητικών
πληρότητας και αδειών. Είναι διαθέσιμος στους χρήστες της εφαρμογής που εκπροσωπούν του αιτούντες
αλλά και τους χρήστες που εκπροσωπούν τους φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία εξέτασης μίας
αίτησης. Οι χρήστες των αιτούντων έχουν πρόσβαση στις αιτήσεις που επεξεργάζονται ενώ οι χρήστες των
φορέων έχουν πρόσβαση σε όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί στο παρελθόν και έχει δημιουργηθεί κάποια
εργασία για εξέταση της αίτησης (και του ηλεκτρονικού φακέλου) στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων
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τους. Για τους χρήστες των αιτούντων και για αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί δίνεται η δυνατότητα
επεξεργασίας της αίτησης ενώ για τους χρηστών των φορέων δίνεται μόνο η δυνατότητα προβολής της
αίτησης.
Ο κατάλογος παρέχει και ένα σύνολο κριτηρίων αναζήτησης με τα οποία αναζητούνται οι αιτήσεις. Τα
κριτήρια τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν και συνδυαστικά είναι:
•

Ο τύπος της αίτησης. Το ΣΗΛΥΑ αυτή τη στιγμή υποστηρίζει δύο τύπους αιτήσεων: τις αιτήσεις
αδειών κατασκευών κεραιών και τις δηλώσεις τυποποιημένων κατασκευών κεραιών.

•

Ο αριθμός της θέσης.

•

Ο νομός, ο δήμος και η διεύθυνση της θέσης.

•

Το αν η αίτηση αφορά νομίμως λειτουργούσα κατασκευή κεραίας.

•

Το αν η αίτηση εντάσσεται στο νέο καθεστώς αδειοδότησης σε περίπτωση που είναι νομίμως
λειτουργούσα. Σημειώνεται το συγκεκριμένο κριτήριο έχει νόημα μόνο σε συνδυασμό με το
κριτήριο της νόμιμης λειτουργίας.

•

Το αν η αίτηση έχει υποβληθεί ή όχι.

•

Το αν η αίτηση έχει ανακληθεί από τον αιτούντα μετά την υποβολή της.

•

Το αν η αίτηση έχει πιστοποιητικό πληρότητας. Το κριτήριο αφορά την παρούσα κατάσταση της
αίτησης και όχι αν έχει λάβει πιστοποιητικό πληρότητας στο παρελθόν. Ειδικά για τις δηλώσεις
ΤΚΚ η πιστοποίηση σημαίνει ότι έχει παρέλθει τρίμηνο από την υποβολή της Δήλωσης χωρίς την
υποβολή αντιρρήσεων εκ μέρους των φορέων που εξετάζουν τη Δήλωση και η ΕΕΤΤ έχει κάνει
δεκτή την Δήλωση, χωρίς όμως να έχουν ενημερώσει όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες το ΣΗΛΥΑ για
την ολοκλήρωση της εξέτασης της Δήλωσης εκ μέρους τους.

•

Το αν η αίτηση βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Οι αιτήσεις βρίσκονται σε εκκρεμότητα σε περίπτωση
που έχουν υποβληθεί και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασής τους. Η εξέταση μίας
αίτησης ολοκληρώνεται εάν δοθεί η άδεια κατασκευής κεραίας ή εάν η αίτηση απορριφθεί ή εάν
η αίτηση ανακληθεί από τον αιτούντα. Μία αίτηση που έχει λάβει μόνο πιστοποιητικό πληρότητας
παραμένει σε εκκρεμότητα.

•

Το αν η αίτηση έχει άδεια κατασκευής κεραίας. Το κριτήριο αφορά την παρούσα κατάσταση της
αίτησης και όχι αν έχει λάβει άδεια στο παρελθόν. Ειδικά για τις δηλώσεις ΤΚΚ η ένδειξη άδεια
σημαίνει την ολοκλήρωση εξέτασης της δήλωσης εκ μέρους όλων των φορέων που συμμετάσχουν
στην εξέταση της δήλωσης και τη σχετική αποδοχή της δήλωσης από την ΕΕΤΤ.

•

Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου έγινε η υποβολή της αίτησης.

•

Το αν συμπεριλαμβάνεται κάποιος τύπος εγγράφου στα έγγραφα της αίτησης.

•

Κριτήρια που αφορούν το ιστορικό της αίτησης. Τα κριτήρια αφορούν την ολοκλήρωση ή μη
κάποιων εργασιών κατά την εξέταση της αίτησης. Διατίθενται τρία διαφορετικά κριτήρια που
μπορούν να διατυπωθούν συνδυαστικά. Για κάθε ένα από τα κριτήρια αυτά μπορούν να
χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά τρία πεδία. Το πρώτο πεδίο του κριτηρίου είναι το πεδίο Εργασία.
Επιλέγεται από τη λίστα η εργασία που μας ενδιαφέρει. Η λίστα των εργασιών είναι όλες οι
εργασίες που μπορούν να γίνουν κατά την εξέταση μίας αίτησης. Εάν για παράδειγμα επιλεγεί η
εργασία Γνωμάτευση ΥΠΑ σημαίνει ότι μας ενδιαφέρει η ολοκλήρωση η μη της συγκεκριμένης
εργασίας κατά την εξέταση της αίτησης. Το δεύτερο πεδίο που συμμετέχει στο κριτήριο είναι η
Συμπερίληψη Εργασίας. Η επιλογή Να συμπεριλαμβάνεται σημαίνει ότι αναζητούμε τις αιτήσεις
για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η εργασία που επιλέξαμε. Έτσι αν θέλουμε να αναζητήσουμε όλες
τις εκκρεμούσες αιτήσεις για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η εργασία Γνωμάτευση ΥΠΑ, τότε
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επιλέγουμε στο κριτήριο Εκκρεμότητα ΝΑΙ, κατόπιν επιλέγουμε την εργασία Γνωμάτευση ΥΠΑ και
τέλος στη επιλέγουμε Να συμπεριλαμβάνεται . Αντίθετα αν θέλουμε να αναζητήσουμε τις αιτήσεις
για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η εργασία Γνωμάτευση ΥΠΑ, τότε επιλέγουμε στο κριτήριο
Εκκρεμότητα ΝΑΙ, στο πεδίο Εργασία Γνωμάτευση ΥΠΑ και στο πεδίο Συμπερίληψη Εργασίας Να
μην συμπεριλαμβάνεται. Το τελευταίο πεδίο που συμμετέχει στο κριτήριο της εργασία αφορά το
αποτέλεσμα της εργασίας και βέβαια με την προϋπόθεση ότι έχουμε επιλέξει τη συμπερίληψη της
εργασίας. Έτσι εάν θέλουμε να αναζητήσουμε όλες τις αιτήσεις για τις οποίες έχουμε απόρριψη
από την ΥΠΑ επιλέγουμε στο κριτήριο Εργασία την επιλογή Γνωμάτευση ΥΠΑ, στο πεδίο της
συμπερίληψης Να Συμπεριλαμβάνεται και στο πεδίο Αποτέλεσμα επιλέγουμε Απόρριψη. Τα
κριτήρια της εργασίας μας επιτρέπουν να διατυπώσουμε συνδυαστικά ερωτήματα σε σχέση με
την παρούσα κατάσταση και το ιστορικό της αίτησης. Έτσι, αν θέλουμε για παράδειγμα να
αναζητήσουμε όλες τις αιτήσεις που έχουν λάβει πιστοποιητικό πληρότητας στο παρελθόν χωρίς
όμως να είναι σε ισχύ αυτή τη στιγμή στο κριτήριο Πιστοποίηση επιλέγουμε ΟΧΙ, στη πεδίο
Εργασία επιλέγουμε Έλεγχος Πληρότητας από την ΕΕΤΤ και στο πεδίο αποτέλεσμα Να
συμπεριλαμβάνεται.
•

Η εμφάνιση των των αιτήσεων για τις οποίες ο συνδεδεμένος χρήστης είναι υπεύθυνος για το
φορέα που εκπροσωπεί. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για μία αίτηση σε περίπτωση που του έχει
χρεωθεί κάποια εργασία στην αίτηση μετά την υποβολής της.

•

Η αναζήτηση βάσει των συντεταγμένων της θέσης. Με την επιλογή του πλαισίου ελέγχου
(checkbox) Χρήση Συντεταγμένων συμπεριλαμβάνονται στην αναζήτηση και οι συντεταγμένες της
θέσης. Η συμπερίληψη των συντεταγμένων στην αναζήτηση γίνεται με κλικ στο πάνελ Κριτήρια
Συντεταγμένων. Δίνεται η δυνατότητα καθορισμού του νοητού παραλληλογράμμου στο οποίο
συμπεριλαμβάνονται οι συντεταγμένες που αναζητούμε. Ορίζεται το Από ως η συντεταγμένη της
άνω αριστερής γωνίας του παραλληλογράμμου και το Έως ως η κάτω δεξιά γωνία του. Εάν δεν
καταχωρηθούν τιμές σε όλα τα πεδία των συντεταγμένων τότε θεωρούνται ως μηδέν.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρόλο που τα κριτήρια αναζήτησης των αιτήσεων μπορούν να
χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου συνδυασμοί κριτηρίων είναι
αντικρουόμενοι και δεν εμφανίζουν αποτέλεσμα. Για παράδειγμα η επιλογή ΟΧΙ στο κριτήριο Υποβολή και
η επιλογή ΝΑΙ στο κριτήριο Εκκρεμότητα είναι αντικρουόμενες.
Τα αποτελέσματα του καταλόγου μπορούν να εξαχθούν και σε αρχείο Excel από το σύνδεσμο XLS. Επίσης
τα αποτελέσματα μπορούν να εξαχθούν και σε αρχείο KML από τον αντίστοιχο σύνδεσμο. Τα αρχεία KML
μπορούν να ανοιχθούν από την εφαρμογή Google Earth για την εμφάνιση των αιτήσεων σε ψηφιακό
χάρτη.
Σημείωση: Η δημιουργία των αρχείων Excel και KML είναι γενικά αργή διαδικασία. Συνιστάται η
εξαγωγή των αρχείων να γίνεται μετά την εφαρμογή των κριτηρίων αναζήτησης που περιορίζει τον
αριθμό των αποτελεσμάτων.

24

4.2 Κατάλογος δηλώσεων

Σχήμα 4.2: Κατάλογος δηλώσεων

Με την επιλογή Κατάλογος ΠΠΔ – ΔΤΚΚ εμφανίζεται σε ενιαία μορφή ο κατάλογος των Δηλώσεων ΠΠΔ και
ΔΤΚΚ. Τα κριτήρια αναζήτησης του καταλόγου είναι:
•

Ο τύπος της δήλωσης. Αν αναζητούμε δηλώσεις ΠΠΔ ή ΔΤΚΚ.

•

Ο αριθμός της θέσης.

•

Το αν η δήλωση έχει υποβληθεί ή όχι.

•

Το αν η δήλωση έχει ανακληθεί από τον αιτούντα μετά την υποβολή της.

•

Το αν η δήλωση βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Οι δηλώσεις βρίσκονται σε εκκρεμότητα σε περίπτωση
που έχουν υποβληθεί και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασής τους, ανάλογα με την
εγκριτική διαδικασία που ακολουθείται.

•

Το αν η δήλωση έχει την τελική έγκριση - αποδοχή. Το κριτήριο αφορά την παρούσα κατάσταση
της δήλωσης και όχι αν έχει λάβει έγκριση στο παρελθόν.

Ανάλογα με το αν κάποια δήλωση έχει υποβληθεί ή όχι δίνεται η δυνατότητα προβολής και επεξεργασίας.
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4.3 Κατάλογος ανακλήσεων

Σχήμα 4.3: Κατάλογος ανακλήσεων

Με την επιλογή Κατάλογος Ανακλήσεων εμφανίζονται οι αιτήσεις ανάκλησης που υποβάλλονται από τους
αιτούντες για την ανάκληση αδειών κατασκευών κεραιών, δηλώσεων ΕΚΚΧΟ και δηλώσεων ΤΚΚ. Τα
κριτήρια αναζήτησης είναι:
•

Ο τύπος της άδειας ή δήλωσης που αφορά η αίτηση ανάκλησης.

•

Ο αριθμός της θέσης.

•

Το αν η αίτηση έχει υποβληθεί ή όχι.

•

Το αν η ίδια η αίτηση ανάκλησης έχει ανακληθεί από τον αιτούντα μετά την υποβολή της.

•

Το αν η αίτηση βρίσκεται σε εκκρεμότητα.

•

Το αν η αίτηση έχει την τελική έγκριση.

Ανάλογα με το αν κάποια αίτηση έχει υποβληθεί ή όχι δίνεται η δυνατότητα προβολής και επεξεργασίας.

26

4.4 Κατάλογος μεταβιβάσεων

Σχήμα 4.4: Κατάλογος μεταβιβάσεων

Με την επιλογή Κατάλογος Μεταβιβάσεων εμφανίζονται οι αιτήσεις μεταβίβασης που υποβάλλονται από
τους αιτούντες για τη μεταβίβαση αδειών κατασκευών κεραιών. Τα κριτήρια αναζήτησης είναι:
•

Ο αριθμός της θέσης.

•

Το αν η αίτηση έχει υποβληθεί ή όχι.

•

Το αν η αίτηση μεταβίβασης έχει ανακληθεί από τον αιτούντα μετά την υποβολή της.

•

Το αν η αίτηση βρίσκεται σε εκκρεμότητα.

•

Το αν η αίτηση έχει την τελική έγκριση.

•

Το εύρος ημερομηνιών υποβοβλής της αίτησης

Ανάλογα με το αν κάποια αίτηση έχει υποβληθεί ή όχι δίνεται η δυνατότητα προβολής και επεξεργασίας.
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4.5 Επιθεωρήσεις ΕΕΑΕ και Ειδοποιήσεις
Οι επιθεωρήσεις της ΕΕΑΕ είναι μία ελεγκτική διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 2.9. Στον ίδιο
κατάλογο εμφανίζονται και οι Ειδοποιήσεις που περιγράφονται στην ενότητα 2.10. Από την επιλογή
Διαχείριση / Επιθεωρήσεις ΕΕΑΕ /Ειδοποιήσεις εμφανίζεται ο κατάλογος των επιθεωρήσεων της ΕΕΑΕ και
των ειδοποιήσεων.

Σχήμα 4.5: Επιθεωρήσεις ΕΕΑΕ και ειδοποιήσεις

Τα κριτήρια αναζήτησης των επιθεωρήσεων της ΕΕΑΕ και των ειδοποιήσεων είναι:
•

Το αν η επιθεώρηση ή η ειδοποίηση βρίσκεται σε εκκρεμότητα.

•

Το εύρος ημερομηνιών στο οποίο γνωστοποιείται από την ΕΕΑΕ η επιθεώρηση ή από την ΕΕΤΤ η
ειδοποίηση.

•

Το αν το σημείο της αυτοψίας της ΕΕΑΕ δεν έχει κάποιο γνωστό αριθμό θέσης (ορφανή
επιθεώρηση)

•

Ο αριθμός θέσης.

•

Το όνομα της θέσης.

•

Ο Νομός της θέσης.

•

Η Διεύθυνση της θέσης.
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•

Ο Δήμος της θέσης.

•

Κριτήρια για την αναζήτηση θέσεων βάσει ενός νοητού κύκλου το οποίου καθορίζονται το κέντρο
και η ακτίνα και εντός του οποίου αναζητούνται επιθεωρήσεις.

•

Κριτήρια που αφορούν το ιστορικό εξέτασης της επιθεώρησης.

4.6 Προβολή αιτήσεων
Με χρήση του καταλόγου των αιτήσεων μπορούμε να μεταβούμε στη σελίδα της προβολής μίας αίτησης.
Η σελίδα της προβολής μίας αίτησης είναι διαθέσιμη στους χρήστες των αιτούντων και πριν την υποβολή
της αίτησης. Μας ενδιαφέρει η προβολή περισσότερο μετά την υποβολή της αίτησης η οποία και είναι
διαθέσιμη σε αιτούντες και εμπλεκόμενους φορείς.

Σχήμα 4.6: Προβολή αίτησης κατασκευής κεραίας
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4.6.1 Γεωαναζήτηση
Ο σύνδεσμος Γεωαναζήτηση εκτελεί αναζήτηση σε γεωχωρικά δεδομένα που τηρεί το ΣΗΛΥΑ.
Εμφανίζονται περιοχές ενδιαφέροντος με βάσει των συντεταγμένων της θέσης της αίτησης σύμφωνα με
το παρακάτω σχήμα. Οι περιοχές ενδιαφέροντος που τηρεί το ΣΗΛΥΑ είναι:
•

Τα όρια των δήμων.

•

Τα όρια των δασαρχείων.

•

Τα όρια των περιοχών Natura.

Σχήμα 4.7: Γεωαναζήτηση

Με χρήση της Γεωαναζήτησης μπορεί να γίνει αυτόματος εντοπισμός του αρμόδιου δήμου και
δασαρχείου όπως και το αν η θέση ανήκει στις περιοχές Natura. Η Γεωαναζήτηση έχει καθαρά
συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν γίνεται κάποιου άλλου είδους επαλήθευση στα στοιχεία των αιτήσεων
που καταχωρούνται από τους αιτούντες. Η σχετική σελίδα εμφανίζει την κατηγορία και την περιγραφή της
περιοχής ενδιαφέροντος όπως και την απόσταση της θέση από το πλησιέστερο σημείο της περιμέτρου της
περιοχής. Η απόσταση αυτή είναι μία ένδειξη για τη βεβαιότητα με την οποία η θέση ανήκει πράγματι στη
συγκεκριμένη περιοχή.
Σημείωση: Τα γεωχωρικά δεδομένα προέρχονται από το δικτυακό τόπο των δημόσιων ανοιχτών
δεδομένων (geodata.gov.gr). Πιο συγκεκριμένα:

4.6.2 Γενικά στοιχεία αίτησης κατασκευής κεραίας
Τα γενικά στοιχεία της αίτησης είναι τα παρακάτω:
•

Αριθμός Θέσης. Ο αριθμός της θέσης που αφορά η αίτηση. Από την καρτέλα Θέση εμφανίζονται
και τα στοιχεία του γεωγραφικού προσδιορισμού.

•

Όνομα Θέσης. Η κωδική ονομασία της θέσης. Από την καρτέλα Θέση εμφανίζονται και τα στοιχεία
του γεωγραφικού προσδιορισμού.

•

Αρ. Πρωτοκόλλου / Ημερ. Πρωτοκόλλου. Ο αριθμός και η ημερομηνία πρωτοκόλλου που έχει
αποδοθεί από το ΣΗΛΥΑ.

•

Αριθμός Εγγραφής Κεραίας. Συμπληρώνεται από την ΕΕΤΤ και αφορά αιτήσεις που έχουν λάβει
πιστοποιητικό πληρότητας ή άδεια κατασκευής κεραίας.

•

Τροποποιούμενη άδεια. Είναι η άδεια κατασκευής κεραίας η οποία τροποποιείται με την αίτηση.

•

Τροποποίηση Θέσης. Εάν η αίτηση τροποποιεί τα στοιχεία της θέσης.

•

Τροποποίηση Οικίσκων. Εάν η αίτηση είναι μία αίτηση τροποποίησης και τροποποιεί στοιχεία
οικίσκων.
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•

Τροποποίηση Ιστών. Εάν η αίτηση είναι μία αίτηση τροποποίησης και η αίτηση τροποποιεί
στοιχεία ιστών.

•

Τροποποίηση Κεραιοσυστημάτων. Εάν η αίτηση είναι μία αίτηση τροποποίησης και τροποποιεί
στοιχεία κεραιοσυστημάτων.

•

Αριθμός Κεραιών. Είναι ο αριθμός των κεραιών της κατασκευής κεραίας μη
συμπεριλαμβανομένων υπερκατευθυντικών κεραιών, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται για την
υλοποίηση δισημειακών μικροκυματικών ζεύξεων.

•

Αριθμός Μικροκυματικών. Είναι ο μέγιστος αριθμός μικροκυματικών ζεύξεων για τη συγκεκριμένη
κατασκευή.

•

Εμβαδόν Οικοπέδου / Γηπέδου.

•

Αριθμός Πολυπλεκτών. Μας ενδιαφέρει εφόσον η κατασκευή θα χρησιμοποιηθεί για τη μετάδοση
σημάτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής.

•

Αριθμός Ιστών. Ο αριθμός των ιστών της αίτησης.

•

Τα μέγιστα ύψη ιστών.

•

Υπάλληλος για Πληροφορίες. Ο υπάλληλος εκ μέρους του αιτούντος που δίνει πληροφορίες για τη
συγκεκριμένη αίτηση.

•

Τεχνικός Υπεύθυνος. Ο υπάλληλος εκ μέρους του αιτούντος που έχει το ρόλο του τεχνικού
υπευθύνου για τη συγκεκριμένη αίτηση.

Στην περίπτωση που η προβολή της αίτηση αφορά σε αδειοδοτημένη κατασκευή κεραίας, τότε τα
εμφανιζόμενα στοιχεία ενσωματώνουν τις τροποποιήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τις
εγκεκριμένες δηλώσεις ΔΤΚΚ (βλ. ενότητα Error: Reference source not found).

4.6.3 Γενικά στοιχεία δήλωσης ΤΚΚ
Η σελίδα της προβολής μίας δήλωσης διαφοροποιείται σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα.
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Σχήμα 4.8: Προβολή δήλωσης ΤΚΚ

Τα γενικά στοιχεία της δήλωσης ΤΚΚ είναι τα παρακάτω:
•

Αριθμός Θέσης. Ο αριθμός της θέσης που αφορά η αίτηση. Από την καρτέλα Θέση εμφανίζονται
και τα στοιχεία του γεωγραφικού προσδιορισμού.

•

Όνομα Θέσης. Η κωδική ονομασία της θέσης. Από την καρτέλα Θέση εμφανίζονται και τα στοιχεία
του γεωγραφικού προσδιορισμού.

•

Αρ. Πρωτοκόλλου / Ημερ. Πρωτοκόλλου. Ο αριθμός και η ημερομηνία πρωτοκόλλου που έχει
αποδοθεί από το ΣΗΛΥΑ.

•

Αριθμός Εγγραφής Κεραίας. Συμπληρώνεται από την ΕΕΤΤ και αφορά δηλώσεις που έχουν γίνει
δεκτές.

•

Τροποποίηση Θέσης. Εάν η δήλωση επιφέρει τροποποόηση στα στοιχεία της θέσης

•

Αριθμός Κεραιών. Είναι ο αριθμός των κεραιών της κατασκευής κεραίας μη
συμπεριλαμβανομένων υπερκατευθυντικών κεραιών, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται για την
υλοποίηση δισημειακών μικροκυματικών ζεύξεων.

•

Αριθμός Μικροκυματικών. Είναι ο μέγιστος αριθμός μικροκυματικών ζεύξεων για τη συγκεκριμένη
κατασκευή.

•

ΤΚΚ. Η άδεια τύπου που της τυποποιημένης κατασκευής. Σημειώνεται ότι η άδεια τύπου μαζί με
τα συνοδευτικά έγγραφα είναι διαθέσιμη για μεταφόρτωση.
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•

Υπόβαθρο στήριξης ιστού. Προσδιορίζεται το υπόβαθρο στήριξης του ιστού.

•

Υπόβαθρο στήριξης οικίσκου. Προσδιορίζεται το υπόβαθρο στήριξης του οικίσκου

•

Ύψος κτιρίου. Σε περίπτωση εγκατάστασης επί κτιρίου, προσδιορίζεται το ύψος του κτιρίου.

•

Αριθμός ορόφων κτιρίου. Σε περίπτωση εγκατάστασης επί κτιρίου, προσδιορίζεται ο αριθμός
ορόφων του κτιρίου.

•

Προσαν/σμός κατασκευής κεραίας ως προς το Βορρά. Ο προσανατολισμός του ιστού της
κατασκευής κεραίας ως προς τον Βορρά (με δήλωση της δεξιόστροφης γωνίας που σχηματίζεται
ανάμεσα στον Βορρά και στην κατεύθυνση αναφοράς που αναφέρεται στην αίτηση άδειας
τύπου).

•

Υπάλληλος για Πληροφορίες. Ο υπάλληλος εκ μέρους του αιτούντος που δίνει πληροφορίες για τη
συγκεκριμένη αίτηση.

•

Τεχνικός Υπεύθυνος. Ο υπάλληλος εκ μέρους του αιτούντος που έχει το ρόλο του τεχνικού
υπευθύνου για τη συγκεκριμένη αίτηση.

4.6.4 Στοιχεία θέσης
Από την καρτέλα Θέση εμφανίζονται τα στοιχεία της θέσης όπως αυτά υποβλήθηκαν με την αίτηση. Στην
περίπτωση κατά την υποβολή της αίτησης πραγματοποιήθηκε και διόρθωση της θέσης τότε εμφανίζονται
μόνο τα τροποποιημένα στοιχεία. Τα αρχικά στοιχεία της θέσης εμφανίζονται στο αρχείο PDF της αίτησης.

4.6.5 Στοιχεία αδειοδότησης

Σχήμα 4.9: Στοιχεία αδειοδότησης

Η καρτέλα Αδειοδότηση παρέχει βασικές πληροφορίες που σχετίζονται με την κατάσταση αδειοδότησης
της αίτησης. Τα βασικά στοιχεία είναι:
•

Έναρξη Τετραμήνου. Εμφανίζεται η ημερομηνία έναρξης του τετραμήνου (ή τριμήνου για τις ΤΚΚ)
εντός του οποίου θα πρέπει να εκδοθούν οι σχετικές άδειες και εγκρίσεις.

•

Αρχική Αίτηση. Στο ΣΗΛΥΑ περιλαμβάνονται και εκκρεμούσες αιτήσεις προς την ΕΕΤΤ. Οι αιτήσεις
αυτές επαναυποβάλλονται μέσω του ΣΗΛΥΑ. Η αρχική αίτηση είναι ο αριθμός και ημερομηνία
πρωτοκόλλου που έλαβε η αρχική αίτηση.

•

Νομίμως Λειτουργούσα. Αληθεύει εάν η αίτηση αφορά κατασκευή κεραίας που βρίσκεται στο
καθεστώς των νομίμως λειτουργουσών κατασκευών.
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•

Ένταξη στον Ν.4070. Αληθεύει για τις νομίμως λειτουργουσών κεραιών οι οποίες αδειοδοτούνται
βάσει του Ν.4070/2012.

•

Πιστοποίηση. Αληθεύει εάν για τη συγκεκριμένη αίτηση υπάρχει σε ισχύ πιστοποιητικό
πληρότητας. Ειδικά για τις δηλώσεις ΤΚΚ η πιστοποίηση σημαίνει ότι έχει παρέλθει τρίμηνο από
την υποβολή της Δήλωσης χωρίς την υποβολή αντιρρήσεων εκ μέρους των φορέων που εξετάζουν
τη δήλωση και η ΕΕΤΤ έχει κάνει δεκτή την Δήλωση, χωρίς όμως να έχουν ενημερώσει όλες οι
αρμόδιες υπηρεσίες το ΣΗΛΥΑ για την ολοκλήρωση της εξέτασης της Δήλωσης εκ μέρους τους.

•

Πιστοποιητικό Πληρότητας. Το πιστοποιητικό πληρότητας της αίτησης εάν αυτό βρίσκεται σε ισχύ.

•

Εκκρεμής. Οι αιτήσεις βρίσκονται σε εκκρεμότητα σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί και δεν έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασής τους. Η εξέταση μίας αίτησης ολοκληρώνεται εάν δοθεί η
άδεια κατασκευής κεραίας ή εάν η αίτηση απορριφθεί ή εάν η αίτηση ανακληθεί από τον
αιτούντα. Μία αίτηση που έχει λάβει μόνο πιστοποιητικό πληρότητας παραμένει σε εκκρεμότητα.

•

Ανάκληση. Αληθεύει εάν έχει γίνει ανάκληση της αίτησης από τον αιτούντα.

•

Αδειοδότηση. Αληθεύει εάν η αίτηση έχει άδεια κατασκευής κεραίας σε ισχύ. Ειδικά για τις
δηλώσεις ΤΚΚ αληθεύει όταν ολοκληρωθεί η εξέταση της Δήλωσης από όλους τους φορείς που
συμμετέχουν στο ΣΗΛΥΑ και έχει γίνει η αποδοχή της δήλωσης από την ΕΕΤΤ.

•

Άδεια. Η άδεια κατασκευής κεραίας εάν βρίσκεται σε ισχύ.

4.6.6 Ενεργά στοιχεία αίτησης

Σχήμα 4.10: Ενεργά στοιχεία αίτησης

Τα ενεργά στοιχεία της αίτησης. Δίνεται η δυνατότητα προβολής και των λεπτομερών στοιχείων κάθε
ενεργού στοιχείου.
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Σχήμα 4.11: Προβολή ενεργού στοιχείου

Τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε ενεργό στοιχείο είναι:
•

Η υπηρεσία που αφορά το ενεργό στοιχείο.

•

Ο Πάροχος στον οποίο ανήκει το ενεργό στοιχείο. Η δυνατότητα από κοινού χρήσης κατασκευών
κεραιών επιτρέπει ο κάτοχος του ενεργού στοιχείου να είναι διαφορετικός από τον αιτούντα.

•

Η τοποθέτηση του ενεργού στοιχείου (πχ επί ιστού ή επί υφιστάμενης δομικής κατασκευής).

•

Το πλάνο συχνοτήτων σε περίπτωση απονομής συχνότητας. Η ΕΕΤΤ διατηρεί τα πλάνα συχνοτήτων
για συχνότητες που έχουν απονεμηθεί σε παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αφορούν για
παράδειγμα απονομές συχνοτήτων για τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

•

Αριθμός φερουσών συχνοτήτων και ισχύς εισόδου ανά φέρουσα.

•

Η ισχύς εισόδου ανά φέρουσα.

•

Το EIRP ανά φέρουσα.

•

Το Tilt της κεραίας.

•

Το αζιμούθιο και το ύψος τοποθέτησης της κεραίας

•

Ο τύπος της κεραίας που τοποθετείται.

4.6.7 Έγγραφα αίτησης

Σχήμα 4.12: Έγγραφα αίτησης

Στα έγγραφα της αίτησης προστίθενται νέα έγγραφα κατά τη διάρκεια εξέτασης της αίτησης. Στα έγγραφα
συμπεριλαμβάνεται και το ηλεκτρονικό αρχείο της αίτησης που δημιουργείται αυτόματα από την
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εφαρμογή. Με την επιλογή Λήψη μπορείτε να λάβετε το ηλεκτρονικό αρχείο κάθε εγγράφου. Ο κατάλογος
των εγγράφων περιλαμβάνει και δύο βοηθητικά φίλτρα. Το φίλτρο Αρμοδιότητας εμφανίζει μόνο τα
έγγραφα σε σχέση με τις αρμοδιότητες του φορέα που εξετάζει την αίτηση. Το φίλτρο Έγκριση εμφανίζει
μόνο τα έγγραφα που είναι εγκρίσεις ή άδειες.

4.6.8 Ιστορικό αίτησης

Σχήμα 4.13: Ιστορικό αίτησης

Στο ιστορικό της αίτηση καταγράφονται όλα τα σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν κατά την εξέταση της
αίτησης. Καταγράφονται οι παραλαβές εργασιών που γίνονται από κάθε φορέα, οι χρεώσεις προς τους
χειριστές, οι επιστροφές από τους φορείς στους αιτούντες και αντιστρόφως, όπως και η ολοκλήρωση των
εργασιών που γίνονται κατά την εξέταση της αίτησης. Ο κατάλογος του ιστορικού παρέχει καταρχήν τις
βασικές πληροφορίες των γεγονότων. Η προβολή κάθε καταχώρησης στο ιστορικό εμφανίζει και τις
σημειώσεις που έχουν γίνει από τον αρμόδιο χειριστή. Υπάρχει επίσης και ένα φίλτρο το οποίο εμφανίζει
μόνο το ιστορικό των εργασιών των φορέων που συμμετέχουν στην εξέταση της αίτηση και όχι άλλα
γεγονότα όπως πχ οι χρεώσεις των αιτήσεων σε χειριστές.

4.6.9 Εκκρεμότητες αίτησης

Σχήμα 4.14: Εκκρεμότητες αίτησης

Οι εκκρεμότητες είναι όλες οι εργασίες που είναι σε εκκρεμότητα τη συγκεκριμένη στιγμή στην πορεία
εξέτασης της αίτησης. Ο κατάλογος των εκκρεμοτήτων εκτός από την περιγραφή εμφανίζει και την
ημερομηνία της δημιουργίας της εκκρεμότητας.
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Σημείωση: Ο κατάλογος των εκκρεμοτήτων εμφανίζει μόνο τις άμεσες εκκρεμότητες και όχι όλες τις
εργασίες που απομένουν για την ολοκλήρωση της εξέτασης της αίτησης

4.6.10

Δηλώσεις ΠΠΔ και ΔΤΚΚ

Σχήμα 4.15: Δηλώσεις ΠΠΔ και ΔΤΚΚ

Οι δηλώσεις ΠΠΔ και ΔΤΚΚ για μία αίτηση εμφανίζονται στη σχετική καρτέλα. Με την επιλογή Προβολή
μπορούμε να μεταβούμε στη σχετική σελίδα της εκάστοτε δήλωσης. Η επιλογή Ενεργή εμφανίζει την
ενεργή ΠΠΔ ή ΔΤΚΚ για τη συγκεκριμένη αίτηση για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Σε περίπτωση που η
αίτηση είναι σε διαδικασία εξέτασης ως ενεργή δήλωση είναι η νεότερη δήλωση ΠΠΔ που έχει υποβληθεί.
Εάν η αίτηση κατασκευής κεραίας αδειοδοτηθεί τότε η ενεργή δήλωση ΠΠΔ εγκρίνεται αυτόματα. Σε
περίπτωση που υπάρχει μία ή περισσότερες ΔΤΚΚ, τότε η στήλη ισχύς εμφανίζει τους τομείς
αδειοδότησης για τους οποίου η συγκεκριμένη ΔΤΚΚ είναι σε ισχύ (ενότητα Error: Reference source not
found).

4.7 Διαχείριση αιτήσεων
4.7.1 Ανάκληση αίτησης
Μετά την υποβολή μίας αίτησης και πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού πληρότητας ή την άδεια
κατασκευής κεραίας ο αιτών έχει το δικαίωμα ανάκλησης της αίτησής του. Θα πρέπει πρώτα να
αναζητηθεί η αίτηση στον κατάλογο αιτήσεων. Με την Προβολή της αίτησης εμφανίζεται η σελίδα της
προβολής όπου υπάρχει διαθέσιμη η επιλογή Διαχείριση. Με την επιλογή της διαχείρισης σύμφωνα με το
παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 4.16: Διαχείριση αίτησης
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Με την επιλογή Ανάκληση γίνεται η ανάκληση της αίτησης. Η ανάκληση μίας αίτησης διαγράφει όλες τις
ενεργές εκκρεμότητες της αίτησης στέλνοντας ταυτόχρονα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους
χειριστές των εκκρεμοτήτων. Η ανάκληση της αίτησης μπορεί να γίνει μόνο από χρήστη με ρόλο τεχνικού
υπευθύνου.

4.7.2 Βεβαίωση ΤΚΚ
Ειδικά για τις δηλώσεις τυποποιημένων κατασκευών κεραιών και όταν οι δηλώσεις γίνουν δεκτές από την
ΕΕΤΤ τότε παρέχεται αυτόματα η δυνατότητα έκδοσης της βεβαίωσης ορθής υποβολής της δήλωσης μέσω
της επιλογής Βεβαίωση ΤΚΚ.

4.8 Αυτόματες ενημερώσεις
Η εφαρμογή αναλαμβάνει να ενημερώσει αυτόματα τους χρήστες της εφαρμογής μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου για σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν κατά την εξέταση μίας αίτησης. Τα γεγονότα αυτά
είναι:
•

Η ολοκλήρωση κάποιας εργασίας κατά την εξέταση της αίτησης. Αποστέλλεται μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπεύθυνο χειριστή της αίτησης εκ μέρους του αιτούντος.
Παράλληλα αποστέλλεται μήνυμα σε όλους τους χρήστες των εμπλεκομένων φορέων που έχουν
εκκρεμότητα σε σχέση με τη συγκεκριμένη αίτηση.

•

Η επιστροφή της αίτησης από κάποιο φορέα. Αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στον υπεύθυνο χειριστή της αίτησης εκ μέρους του αιτούντος. Ειδικά στην περίπτωση της
επιστροφής από κάποιο φορέα γίνεται αντιγραφή των σημειώσεων που έχουν καταγραφεί από το
φορέα στις σημειώσεις της εργασίας που θα δημιουργηθεί στον αιτούντα.

•

Η επιστροφή της αίτησης από τον αιτούντα προς το φορέα. Αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στον υπεύθυνο χειριστή της αίτησης εκ μέρους του φορέα που επέστρεψε αρχικά
την αίτηση.

•

Η ανάκληση κάποιας αίτησης από τον αιτούντα. Με την ανάκληση της αίτησης αποστέλλεται
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους υπεύθυνους χειριστές των φορέων που
εξετάζουν την αίτηση τη χρονική στιγμή της ανάκλησης.

•

Η έκδοση του πιστοποιητικού πληρότητας από την ΕΕΤΤ. Αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στον υπεύθυνο χειριστή της αίτησης εκ μέρους του αιτούντος.

•

Η ανάκληση πιστοποιητικού πληρότητας εκ μέρους της ΕΕΤΤ. Αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στον υπεύθυνο χειριστή της αίτησης εκ μέρους του αιτούντος.

•

Η έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ. Αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στον υπεύθυνο χειριστή της αίτησης εκ μέρους του αιτούντος.

•

Η απόρριψη της αίτησης εκ μέρους της ΕΕΤΤ. Αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στον υπεύθυνο χειριστή της αίτησης εκ μέρους του αιτούντος και ταυτόχρονα στους υπεύθυνους
χειριστές των φορέων που εξετάζουν την αίτηση τη χρονικής στιγμή της απόρριψης. Σημειώνεται
ότι η ΕΕΤΤ μπορεί να απορρίψει μία αίτηση ανά πάσα στιγμή μετά την υποβολή της.

Σημείωση: Είναι πιθανόν τα μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνεται από την
εφαρμογή να ταξινομούνται ως "Ανεπιθύμητη αλληλογραφία" από την εφαρμογή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε. Ρυθμίστε την εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έτσι ώστε
να αποδέχεται τα μηνύματα από τη διεύθυνση eSpectrum@eett.gr
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5 Τέλη
Με τη χρήση του ΣΗΛΥΑ είναι δυνατή η διαχείριση των τελών κάθε αίτησης που εξετάζεται από τους
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία εξέτασης. Ως βασική αρχή τα τέλη προκαταβάλλονται από τους
αιτούντες και δεσμεύονται από κάθε φορέα που εξετάζει μία αίτηση. Προκειμένου να γίνει ορθή
διαχείριση των τελών το ΣΗΛΥΑ διαχειρίζεται και έναν λογαριασμό για κάθε αιτούντα με την έννοια ενός
απλού τραπεζικού λογαριασμού. Ο λογαριασμός αυτός πιστώνεται όταν γίνεται η κατάθεση ενός ποσού
τελών και χρεώνεται όταν γίνεται η δέσμευση του τέλους κάθε φορέα. Οι πιστώσεις αυξάνουν το
υπόλοιπο του λογαριασμού, ενώ οι χρεώσεις το μειώνουν.
Όλα τα τέλη που αφορούν κατασκευές κεραιών καταβάλλονται στην ΕΕΤΤ με απλές καταθέσεις στους
τραπεζικούς λογαριασμούς τους οποίους διαθέτει. Η ΕΕΤΤ βάσει των δεσμεύσεων που έχουν γίνει
καταβάλλει τα συγκεντρωτικά τέλη κάθε φορέα ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Η προκαταβολή των τελών γίνεται με τη διαχείριση των καταθετηρίων που προσφέρει το ΣΗΛΥΑ. Τα
βήματα για την προκαταβολή των τελών είναι:
•

Ο αιτών καταθέτει ένα ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΕΤΤ.

•

Ο αιτών καταχωρεί τα στοιχεία του καταθετηρίου στο ΣΗΛΥΑ.

•

Ο αιτών υποβάλλει το καταθετήριο στο ΣΗΛΥΑ προκειμένου να περιέλθει στον έλεγχο της ΕΕΤΤ.

•

Πραγματοποιείται η είσπραξη του ποσού του καταθετηρίου από την οικονομική υπηρεσία της
ΕΕΤΤ και ενημερώνεται το υπόλοιπο του λογαριασμού του αιτούντος.

Προσοχή: Δεν αρκεί η κατάθεση των χρημάτων στην τράπεζα για την προκαταβολή των τελών.
Πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν τα στοιχεία της κατάθεση στο ΣΗΛΥΑ όπως περιγράφεται
παρακάτω.
Η χρέωση των τελών υποστηρίζεται και για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη της
διαχείρισης τελών από το ΣΗΛΥΑ. Για τις παλαιότερες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη
της διαχείρισης των τελών και για τις οποίες είναι σε εξέλιξη η εξέτασή τους μπορεί να γίνει η χρέωση των
τελών μέσω του ΣΗΛΥΑ.

5.1 Κατάλογος καταθετηρίων
Η καταβολή τελών γίνεται από τους αιτούντες στην ΕΕΤΤ με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς
τους οποίους διαθέτει. Ο αιτών μπορεί να καταθέσει το ακριβές ποσό που εκτιμά ότι θα απαιτηθεί για την
εξέταση μίας αίτηση ή ακόμη και μεγαλύτερο, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες εξέτασης
περισσοτέρων αιτήσεων. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιου είδους αντιστοίχηση αίτησης και καταθετηρίου.
Για τη χρέωση των τελών αρκεί να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό τελών του αιτούντος.
Το ΣΗΛΥΑ περιλαμβάνει λειτουργικότητα για τη διαχείριση των καταθετηρίων που αφορούν στις άδειες
κατασκευών κεραιών. Με την επιλογή του κεντρικού μενού Τέλη / Κατάλογος Καταθετηρίων εμφανίζονται
τα εν λόγω καταθετήρια.
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Σχήμα 5.1: Κατάλογος καταθετηρίων

Ο κατάλογος παρουσιάζει όλα τα καταθετήρια των αιτούντων και παρέχει ταυτόχρονα και αναζήτηση
καταθετηρίων βάσει του αριθμού, της ημερομηνίας και το αν έχουν υποβληθεί ή όχι.
Δύο σημαντικά στοιχεία που παρουσιάζει ο κατάλογος είναι η Υποβολή και η Είσπραξη. Αυτά τα δύο
στοιχεία παρέχουν πληροφόρηση για την κατάσταση του καταθετηρίου. Η ένδειξη Ναι για την υποβολή
μας πληροφορεί ότι το καταθετήριο έχει υποβληθεί και εξετάζεται από την ΕΕΤΤ. Η ένδειξη Ναι στην
είσπραξη μας πληροφορεί ότι έχουν εισπραχθεί τα τέλη και έχει γίνει η ενημέρωση του υπολοίπου του
λογαριασμού του αιτούντος.

5.2 Υποβολή καταθετηρίου
Με την επιλογή από το κεντρικό μενού Τέλη / Νέο Καταθετήριο δημιουργείται ένα νέο καταθετήριο προς
επεξεργασία σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 5.2: Επεξεργασία καταθετηρίου

Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν για το καταθετήριο είναι:
•

Αριθμός: Είναι ο αριθμός του καταθετηρίου που αναγράφεται στο παραστατικό που εκδίδει η
Τράπεζα.
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•

Τραπεζικός Λογαριασμός: Επιλέγεται ο τραπεζικός λογαριασμός της ΕΕΤΤ στην οποία έχει γίνει η
κατάθεση των τελών.

•

Ημερομηνία: Η ημερομηνία της κατάθεσης όπως αναγράφεται στο καταθετήριο.

•

Ποσό: Το ποσό της κατάθεσης.

•

Αρχείο: Θα πρέπει το καταθετήριο να σαρωθεί και να εισαχθεί το σαρωμένο αρχείο σε
αναγνώσιμη μορφή.

Με την επιλογή Αποθήκευση γίνεται η ενημέρωση των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί. Η επεξεργασία
του καταθετηρίου μπορεί να γίνει και σε μεταγενέστερο χρόνο μέσω του καταλόγου των καταθετηρίων.
Το καταθετήριο θα ληφθεί υπόψη από την ΕΕΤΤ μετά την υποβολή του, μέσω της κατάλληλης επιλογής.
Μετά την υποβολή του καταθετηρίου δεν είναι δυνατή η τροποποίηση των στοιχείων του. Η είσπραξή του
ποσού πραγματοποιείται από την ΕΕΤΤ εντός μερικών ημερών μετά από την υποβολή του καταθετηρίου.
Όταν πραγματοποιηθεί η είσπραξη τότε ενημερώνεται και το υπόλοιπο του λογαριασμού του αιτούντος.
Σημείωση: Εάν υπάρξει κάποιο πρόβλημα στην είσπραξη των τελών και γίνει ακύρωση της
είσπραξης, αλλάζει η ένδειξη Υποβολή στο καταθετήριο και από Ναι γίνεται Όχι.

5.3 Δέσμευση τελών
Η δέσμευση των τελών γίνεται από κάθε φορέα που εξετάζει την αίτηση. Κάθε δέσμευση χρεώνει τον
λογαριασμό του αιτούντος και μειώνει το υπόλοιπο του λογαριασμού με το ποσό του τέλους. Τα τέλη
κάθε αίτησης εμφανίζονται στην καρτέλα Τέλη από την προβολή μίας αίτησης σύμφωνα με το παρακάτω
σχήμα.

Σχήμα 5.3: Τέλη αίτησης

Η λειτουργικότητα για τη δέσμευση των τελών περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα για τη διαχείριση
εργασιών.

5.4 Κατάλογος τελών
Με την επιλογή από το κεντρικό μενού Τέλη / Κατάλογος Τελών εμφανίζονται οι δεσμεύσεις των τελών
που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα.
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Σχήμα 5.4: Κατάλογος τελών

Ο κατάλογος παρουσιάζει τις χρεώσεις (εάν στη στήλη Τύπος υπάρχει το Χ) ή και τις πιστώσεις (εάν στη
στήλη Τύπος υπάρχει το Π). Οι πιστώσεις αφορούν σε διορθώσεις τελών που περιγράφονται παρακάτω. Ο
κατάλογος προσαρμόζεται ανάλογα με το χρήστη της εφαρμογής και εμφανίζει:
•

Τα τέλη για τις αιτήσεις του αιτούντος εάν ο συνδεδεμένος χρήστης εκπροσωπεί κάποιον
αιτούντα.

•

Τα τέλη για τις αιτήσεις που έχει δεσμεύσει ο φορέα εάν ο συνδεδεμένος χρήστης εκπροσωπεί
κάποιον φορέα.

Παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης με βάση την ημερομηνία της δέσμευσης όπως και η δυνατότητα
εξαγωγής των αποτελεσμάτων σε αρχείο Excel. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τους
φορείς που επιθυμούν να υποβάλλουν στην ΕΕΤΤ τις αναλυτικές καταστάσεις χρεώσεων για κάποια
χρονική περίοδο προκειμένου για γίνει η κατάλληλη καταβολή των αναλογούντων τελών από την ΕΕΤΤ
προς τους συμμετέχοντες φορείς.
Προσοχή: Κατά την άθροιση των ποσών με την χρήση του Excel θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο
κατάλογος μπορεί να περιλαμβάνει και πιστώσεις. Για την εξαγωγή ορθού αποτελέσματος θα
πρέπει να αθροιστούν ξεχωριστά οι χρεώσεις και οι πιστώσεις.

5.5 Διορθώσεις τελών
Το ΣΗΛΥΑ παρέχει μηχανισμούς διασφάλισης της ορθής χρέωσης των τελών. Οι μηχανισμοί αυτοί είναι:
•

Το ποσό του τέλους για κάθε φορέα παραμετροποιείται στο ΣΗΛΥΑ. Κάθε τέλος που χρεώνει ένας
φορέας είναι συγκεκριμένο και δεν καταχωρείται ανά αίτηση.

•

Το ΣΗΛΥΑ δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση της εξέτασης μίας αίτησης ενός φορέα εάν δεν υπάρχει
υπόλοιπο στο λογαριασμό του αιτούντος.

•

Το ΣΗΛΥΑ δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση της εξέτασης μίας αίτησης ενός φορέα εάν δεν έχει γίνει
προηγουμένως η δέσμευση των τελών από το φορέα.

•

Η δέσμευση των τελών ανά φορέα και αίτηση γίνεται ακριβώς μία φορά. Μία αίτηση μπορεί να
περιέλθει στον έλεγχο ενός φορέα πολλές φορές και σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης. Η
χρέωση των τελών όμως θα γίνει μία και μόνο φορά.

Μπορεί όμως να υπάρξουν και περιπτώσεις όπου γίνεται εσφαλμένη χρέωση τελών. Περιπτώσεις δηλαδή
όπου δεν δεσμεύτηκαν τέλη ενώ θα έπρεπε να δεσμευτούν ή περιπτώσεις που δεσμεύτηκαν τέλη ενώ δεν
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θα έπρεπε να δεσμευτούν. Το ΣΗΛΥΑ παρέχει τη δυνατότητα στους φορείς (και πιο συγκεκριμένα στους
χρήστες με ρόλο επιβλέποντα) να καταχωρίσουν διορθωτικές εγγραφές τελών για μία αίτηση.
Οι διορθωτικές εγγραφές γίνονται από την επιλογή Τέλη / Διόρθωση Τελών του κεντρικού μενού όπου
εμφανίζεται η σελίδα του παρακάτω σχήματος.

Σχήμα 5.5: Διόρθωση τελών

Για να γίνει η διόρθωση θα πρέπει να επιλεγεί καταρχήν η αίτηση την οποία αφορά η συγκεκριμένη
διόρθωση, το ποσό της διόρθωσης όπως και υποχρεωτικά η αιτιολογία της διόρθωσης. Το ποσό της
διόρθωσης μπορεί να είναι αρνητικό όταν αφορά πρόσθετη χρέωση τελών ή θετικό εάν αφορά ακύρωση
κάποιας χρέωσης. Έχει επομένως συμψηφιστικό χαρακτήρα. Εάν για παράδειγμα θέλουμε να
ακυρώσουμε μία χρέωση 120 ευρώ για μία αίτηση, θα πρέπει να καταχωρίσουμε στη διορθωτική εγγραφή
120 ευρώ. Τα αρνητικά ποσά ερμηνεύονται ως χρεώσεις στο λογαριασμό του αιτούντος, ενώ τα θετικά
ποσά ως πιστώσεις. Με την αποθήκευση της διορθωτικής εγγραφής γίνεται και ενημέρωση του
υπολοίπου του λογαριασμού του αιτούντος. Οι διορθωτικές εγγραφές εμφανίζονται στον κατάλογο τελών.
Προσοχή: Τα ποσά των διορθώσεων μπορεί να είναι θετικά (πιστώσεις) ή αρνητικά (χρεώσεις). Σε
περίπτωση εσφαλμένης καταχώρισης διορθωτικής εγγραφής προχωρήστε στην καταχώριση μίας
νέας συμψηφιστικής διορθωτικής εγγραφής. Εάν για παράδειγμα έγινε μία εσφαλμένη χρέωση 120
ευρώ για την αίτηση 1 ενώ θα έπρεπε να γίνει για την αίτηση 2, τότε θα πρέπει να δημιουργηθούν
δύο νέες διορθωτικές εγγραφές. Η πρώτη με ποσό 120 για την αίτηση 1 και η μία με ποσό -120 για
την αίτηση 2.

5.6 Διορθώσεις υπολοίπου
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει διόρθωση του υπολοίπου του λογαριασμού τελών για κάποιον
αιτούντα. Η διόρθωση του υπολοίπου γίνεται από τον διαχειριστή του συστήματος με συμψηφιστικές
εγγραφές. Οι εγγραφές αυτές δεν αντιστοιχούν σε κάποια αίτηση και επιδρούν απ΄ ευθείας στο υπόλοιπο
τελών. Η χρήστη της διόρθωσης υπολοίπου χρησιμοποιείται κυρίως στην αρχικοποίηση του υπολοίπου
όταν γίνεται μεταφορά χρημάτων από καταθετήρια του αιτούντα που ήδη έχουν υποβληθεί στην ΕΕΤΤ,
πριν την έναρξη της αυτόματης διαχείρισης τελών.
Οι χρήστες κάθε αιτούντα έχουν πρόσβαση στον κατάλογο των διορθωτικών εγγραφών από την επιλογή
του κεντρικού μενού Τέλη / Διορθώσεις Υπολοίπου.
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6 Διαχείριση Εργασιών
Οι εργασίες του ΣΗΛΥΑ εκφράζουν τις εργασίες οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά την
εξέταση μίας αίτησης. Οι εργασίες δημιουργούνται αυτόματα από την εφαρμογή σύμφωνα με τη
διαδικασία αδειοδότησης που ακολουθείται κάθε φορά. Οι εργασίες διεκπεραιώνονται από τους χρήστες
της εφαρμογής. Κάθε εργασία όταν δημιουργείται αφορά κάποιο εμπλεκόμενο φορέα στην εξέταση μίας
αίτησης ή ακόμα και τον αιτούντα. Η ολοκλήρωση μίας εργασίας που θα γίνει από κάποιο χρήστη οδηγεί
στη δημιουργία νέων εργασιών για τους υπόλοιπους φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία
αδειοδότησης. Κάποιες εργασίες εκτελούνται ακολουθιακά ενώ κάποιες άλλες παράλληλα.
Η διαδικασία αδειοδότησης προχωρά με την ολοκλήρωση των εργασιών από κάθε εμπλεκόμενο μέρος στη
διαδικασία αδειοδότησης. Υπάρχουν δύο κατηγορίες εργασιών: οι αχρέωτες εργασίες οι οποίες έχουν
δημιουργηθεί από την εφαρμογή και έχουν ανατεθεί στον εμπλεκόμενο φορέα (οπότε και θα πρέπει να
δρομολογηθούν εσωτερικά στον φορέα για χρέωση και διεκπεραίωση) και οι εκκρεμότητες οι οποίες είναι
οι εργασίες που αφορούν προσωπικά κάθε χρήστη της εφαρμογής. Ειδικά οι χρήστης με ρόλο
επιβλέποντα έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν όλες τις εργασίες (αχρέωτες και εκκρεμότητες) όπου
εμφανίζεται και ο χρήστης που έχει χρεωθεί κάθε εργασία.

6.1 Αχρέωτες εργασίες

Σχήμα 6.1: Αχρέωτες εργασίες

Οι αχρέωτες εργασίες προκύπτουν κατά την εξέλιξη της διαδικασίας αδειοδότησης και ανάλογα με την
ολοκλήρωση των βημάτων που έχουν προηγηθεί. Ο κατάλογος των αχρέωτων εργασιών είναι διαθέσιμος
από την επιλογή Εργασίες/Αχρέωτες. Όλοι οι χρήστες του οργανισμού που είναι χειριστές ή επιβλέποντες
ή τεχνικοί υπεύθυνοι έχουν πρόσβαση στις αχρέωτες εργασίες. Από τον κατάλογο των αχρέωτων
εργασιών είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες.
•

Προβολή. Εμφανίζονται οι λεπτομέρειες τις εργασίας όπως ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, η
θέση της αίτησης και ο υπεύθυνος που είχε χειριστεί την αίτηση στο παρελθόν εάν αυτός υπάρχει.
Με την προβολή της εργασίας εμφανίζεται και η εργασία που προηγήθηκε στη διαδικασία
εξέτασης εάν αυτή είναι μία.

•

Αίτηση. Εμφανίζει τη σελίδα προβολής της αίτησης της συγκεκριμένης εργασίας.

•

Παραλαβή. Ο χρήστης παραλαμβάνει την εργασία. Η εργασία μετακινείται από τις αχρέωτες
εργασίες στις εκκρεμότητες του χρήστη που είναι συνδεδεμένος με την εφαρμογή. Με την
ενέργεια αυτή ο χρήστης ουσιαστικά χρεώνεται από μόνος του την εργασία.

Οι επιβλέποντες έχουν επιπρόσθετα δύο επιπλέον επιλογές.
•

Χρέωση. Η εργασία χρεώνεται στο χειριστή που έχει επιλεχθεί. Η εργασία μεταφέρεται από
αχρέωτη εργασία στις εκκρεμότητες του χειριστή.
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•

Επαναχρέωση. Η εργασία χρεώνεται στον υπεύθυνο χειριστή που είχε χειριστεί την αίτηση στο
παρελθόν εάν αυτός υπάρχει.

•

Ο κατάλογος των αχρέωτων εργασιών μπορεί να εξαχθεί σε αρχείο Excel από το σύνδεσμο XLS.

6.2 Εκκρεμότητες

Σχήμα 6.2: Εκκρεμότητες

Η διαχείριση μίας εργασίας ξεκινά με την επεξεργασία της εργασίας από τις προσωπικές εκκρεμότητες. Η
σελίδα της εργασίας εμφανίζει τα βασικά στοιχεία της αίτησης (πχ αριθμό πρωτοκόλλου, θέση για την
οποία γίνεται η αίτηση). Επιπρόσθετα παρέχεται ένα χώρος για τη συμπλήρωση των προσωπικών
σημειώσεων του χειριστή της εργασίας. Οι προσωπικές σημειώσεις είναι ιδιωτικές έως και την
ολοκλήρωση της εργασίας. Όταν ολοκληρωθεί η εργασία με κάποιο τρόπο, τότε οι σημειώσεις
δημοσιεύονται στο ιστορικό της αίτησης. Η δημοσίευση των σημειώσεων είναι χρήσιμη και για
επισήμανση ελλείψεων σε αιτήσεων όταν αυτές εξετάζονται από φορείς. Είναι επίσης χρήσιμες και όταν
αποκρίνονται οι αιτούντες στις επιστροφές. Οι βασικές πράξεις που είναι διαθέσιμες για κάθε εργασία
είναι:
•

Αποθήκευση. Αποθηκεύονται οι σημειώσεις όπως και τα έγγραφα τα οποία έχουν επισυναφθεί.

•

Αίτηση. Εμφανίζεται η σελίδα με τις πληροφορίες της αίτησης.

•

Επαναχρέωση. Ο χειριστής της αίτησης παύει να χειρίζεται τη συγκεκριμένη εργασία. Η εργασία
μεταφέρεται στον κατάλογο των αχρέωτων εργασιών.

•

Επισύναψη. Εμφανίζεται η σελίδα επεξεργασίας εγγράφου με την οποία μπορεί να γίνει και η
επισύναψη κάποιου εγγράφου που συμπληρώνει τα σχετικά έγγραφα της αίτησης. Για να γίνει
όμως η τελική αποδοχή της επισύναψης θα πρέπει να γίνει η αποθήκευση της εργασίας που
περιγράφηκε παραπάνω.

•

Άκυρο. Ακυρώνονται οι αλλαγές που αφορούν τη συμπλήρωση των σημειώσεων και της
επισύναψης εγγράφου και εμφανίζεται η σελίδα των εκκρεμοτήτων.

Ο κατάλογος των εκκρεμοτήτων μπορεί να εξαχθεί σε αρχείο Excel από το σύνδεσμο XLS.

6.3 Όλες οι εργασίες
Ειδικά για τους επιβλέποντες μέσω της επιλογής Εργασίες / Όλες είναι διαθέσιμος ο κατάλογος όλων των
εργασιών που έχουν δημιουργηθεί για το φορέα που εκπροσωπούν. Ο κατάλογος εμφανίζει τις αχρέωτες
εργασίες και τις εκκρεμότητες των χειριστών. Για τις εκκρεμότητες εμφανίζεται και το όνομα χρήστη που
έχει χρεωθεί κάθε εργασία. Ο κατάλογος των εργασιών μπορεί να εξαχθεί σε αρχείο Excel από το
σύνδεσμο XLS.

6.4 Εκπρόθεσμες εργασίες
Ειδικά για τους επιβλέποντες μέσω της επιλογής Εργασίες / Εκπρόθεσμες είναι διαθέσιμος ο κατάλογος
όλων των εργασιών που έχουν δημιουργηθεί για το φορέα που εκπροσωπούν και είναι εκπρόθεσμες. Η

45

μόνη διαδικασία στην οποία τίθενται προθεσμίες είναι η διαδικασία των Εδοποιήσεων (ενότητα 2.10). Ο
κατάλογος εμφανίζει τις αχρέωτες εργασίες και τις εκκρεμότητες των χειριστών. Για τις εκκρεμότητες
εμφανίζεται και το όνομα χρήστη που έχει χρεωθεί κάθε εργασία. Ο κατάλογος των εργασιών μπορεί να
εξαχθεί σε αρχείο Excel από το σύνδεσμο XLS

6.5 Επισύναψη εγγράφων
Κατά την επεξεργασία μίας εργασίας δίνεται η δυνατότητα επισύναψης ενός ή περισσοτέρων εγγράφων
στον ηλεκτρονικό φάκελο της αίτησης. Η επισύναψη γίνεται στο πλαίσιο έκδοσης των διοικητικών
πράξεων που αφορούν την αίτηση ή την παροχή πρόσθετων στοιχείων. Η σελίδας της επισύναψης
εμφανίζεται στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 6.3: Επισύναψη εγγράφου

Τα στοιχεία που συμπληρώνονται είναι:
•

Ο τύπος του εγγράφου. Ο τύπος του εγγράφου επιλέγεται με τη χρήση της αντίστοιχης λίστας.
Χρησιμοποιήστε τη λίστα προκειμένου να προσδιορίσετε με μεγάλη ακρίβεια τον τύπο του
εγγράφου. Εάν δεν σας καλύπτει κάποια από τις επιλογές τότε επιλέξτε Άλλο και προσδιορίστε το
έγγραφο στην περιγραφή του.

Σημείωση: Εάν επιθυμείτε τη συμπλήρωση του καταλόγου των τύπων εγγράφων με κάποιους νέους
τύπους παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ΕΕΤΤ.
• Το έγγραφο. Περιγράψτε το συγκεκριμένο έγγραφο. Η περιγραφή περιλαμβάνει συνήθως τον
αριθμό πρωτοκόλλου για κάποιο έγγραφο (πχ αίτηση) ή τον αριθμό της διοικητικής πράξης για
κάποια έγκριση ή απόρριψη.
•

Ημερομηνία. Η ημερομηνία του εγγράφου που μπορεί να συνοδεύει τον αριθμό πρωτοκόλλου ή
απόφασης, έγκρισης κτλ.

•

Αρμόδιος Φορέας. Είναι ο φορέας που έχει εκδώσει την έγκριση ή ο φορέας που απευθύνεται η
αίτηση.

•

Χρήση εγγράφου στο πλαίσιο της παρ.2 του άρθρου 27 του ν. 4635/2019 (5% επέκταση). Το ΣΗΛΥΑ
παρέχει τη δυνατότητα σήμανσης των εγκρίσεων και γνωμοδοτήσεων που χρησιμοποιούνται στο
πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης βάσει των προβλέψεων της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν.
4635/2019. Ειδικότερα, κατά την επισύναψη ενός εγγράφου στο ΣΗΛΥΑ δίνεται η δυνατότητα
σήμανσής του μέσω του συγκεκριμένου πεδίου, ώστε να καταγράφεται η χρήση του εν λόγω
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εγγράφου στο πλαίσιο της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4635/2019 που προβλέπει ότι σε
περίπτωση επεκτάσεων καθ’ ύψος νομίμως υφιστάμενων ιστών, οι οποίες δεν υπερβαίνουν το
πέντε τοις εκατό (5%) του αδειοδοτημένου ύψους τους και που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο
αναβάθμισης νέων τεχνολογιών, δεν απαιτείται η έκδοση νέων εγκρίσεων και γνωμοδοτήσεων,
πλην νέας έγκρισης από την ΥΠΑ και νέας γνωμάτευσης από την ΕΕΑΕ
•

Αρχείο. Με το κουμπί Αναζήτηση (Chose File) μπορείτε να μεταφορτώσετε το ηλεκτρονικό αρχείο
του εγγράφου που είναι αποθηκευμένο τοπικά στον υπολογιστή σας έτσι ώστε να αποθηκευτεί
από την εφαρμογή.

Προσοχή: Μετά την επιλογή του αρχείο προς μεταφόρτωση δεν γίνεται αυτό αυτόματα διαθέσιμο.
Θα πρέπει να αποθηκεύσετε τις αλλαγές από το κουμπί Αποθήκευση στη σελίδα επεξεργασίας της
εργασίας. Συστήνεται η συχνή αποθήκευση της εργασίας όταν επισυνάπτετε αρχεία στην αίτηση.

6.6 Διαχείριση εργασιών από φορείς

Σχήμα 6.4: Εργασία φορέα

Οι φορείς που εξετάζουν μία αίτηση εκτός από τη βασική διαχείριση εργασιών έχουν στη διάθεσή τους και
πρόσθετες πράξεις ανάλογα πάντα με τη φύση της εργασίας. Οι πράξεις αυτές είναι:
•

Έγκριση. Ο φορέας δίνει την έγκρισή του για τη συγκεκριμένη αίτηση στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων του. Τυπικά η ανάρτηση της εγκριτικής διοικητικής πράξης (απόφαση, σύμφωνη
γνώμη κλπ) θα πρέπει να επισυνάπτεται πριν από την έγκριση της εργασίας. Με την έγκριση η
εκκρεμότητα φεύγει από τον χειριστή της και ενεργοποιείται το επόμενο βήμα της διαδικασίας
αδειοδότησης. Οι σημειώσεις της εργασίας δημοσιεύονται στο ιστορικό.

•

Απόρριψη. Ο φορέας απορρίπτει τη συγκεκριμένη αίτηση στο πλαίσιο πάντα των αρμοδιοτήτων
του. Τυπικά η ανάρτηση της απορριπτικής διοικητικής πράξης θα πρέπει να επισυνάπτεται πριν
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από την απόρριψη της εργασίας. Με την απόρριψη η εκκρεμότητα φεύγει από τον χειριστή της και
ενεργοποιείται το επόμενο βήμα της διαδικασίας αδειοδότησης. Οι σημειώσεις της εργασίας
δημοσιεύονται στο ιστορικό.
•

Ολοκλήρωση. Όπως με την έγκριση και την απόρριψη ολοκληρώνεται η εργασία και η
εκκρεμότητα φεύγει από τον χειριστή της ενεργοποιώντας το επόμενο βήμα της διαδικασίας
αδειοδότησης. Η διαφορά με τις άλλες πράξεις είναι ότι δεν έχουμε εγκριτική ή απορριπτική
ενέργεια. Οι σημειώσεις της εργασίας δημοσιεύονται στο ιστορικό.

•

Επιστροφή. Η επιστροφή προσομοιώνει την επιστροφή της αίτησης στον αιτούντα προκειμένου
αυτός να διορθώσει ή να συμπληρώσει στοιχεία του ηλεκτρονικού φακέλου της αίτησης. Οι
σημειώσεις της εργασίας δημοσιεύονται στο ιστορικό προκειμένου να λάβει γνώση ο χειριστής
του αιτούντα των προβλημάτων που υπάρχουν στην αίτηση ή στο φάκελό της. Με την επιστροφή
φεύγει από το χειριστή της εργασίας η εκκρεμότητα. Υπάρχει βέβαια το ενδεχόμενο να προκύψει
μία νέα εκκρεμότητα όταν με τη σειρά του ο αιτών διορθώσει και επιστρέψει και αυτός την αίτηση
στο φορέα που την εξετάζει.

Για τους φορείς οι οποίοι χρεώνουν τέλη για την εξέταση της αίτησης η σελίδα της εργασίας
διαφοροποιείται σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 6.5: Εργασία με τέλη

Αντί των επιλογών της έγκρισης και τις απόρριψης εμφανίζονται οι επιλογές Χρέωση Τελών και
Παράβλεψη Τελών. Οι επιλογές αυτές εμφανίζονται όταν δεν έχει γίνει προηγουμένως χρέωση τελών από
το φορέα για τη συγκεκριμένη αίτηση. Η επιλογή της χρέωσης τελών εισάγει μία νέα εγγραφή στις
χρεώσεις των τελών που αφορούν την αίτηση για το συγκεκριμένο φορέα και για το ποσό που του
αναλογεί, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο υπόλοιπου του λογαριασμού του
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αιτούντος. Η επιλογή της παράβλεψης των τελών εισάγει μηδενικό τέλος στην αίτηση του αιτούντος.
Επιλέγεται στην περίπτωση που έχει γίνει ήδη χρέωση των τελών εκτός ΣΗΛΥΑ όταν για παράδειγμα
αφορά παλαιά αίτηση που είχε υποβληθεί πριν από την έναρξη λειτουργίας του ΣΗΛΥΑ.
Οι επιλογές των τελών εμφανίζονται μόνο την πρώτη φορά που περιέλθει η αίτηση στον έλεγχο του φορέα
για εξέταση. Αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης προκύψει και πάλι μία νέα εργασία για τη συγκεκριμένη
αίτηση, τότε οι επιλογές της χρέωσης των τελών δεν εμφανίζονται.
Σημείωση: Δεν επιτρέπεται η έγκριση ή η απόρριψης της αίτησης εάν δεν έχει γίνει προηγουμένως
ή χρέωση ή η παράβλεψη των τελών εκ μέρους του φορέα. Επιτρέπεται όμως η επιστροφή της
αίτησης στον αιτούντα.

6.7 Διαχείριση εργασιών από αιτούντες

Σχήμα 6.6: Εργασία αιτούντος

Οι αιτούντες συμμετέχουν στη διαδικασία εξέτασης της αίτησης ακόμα και μετά την υποβολή της. Η
συμμετοχή τους περιλαμβάνει: α) την απόκριση τους σε επιστροφές που γίνονται από τους
εμπλεκόμενους φορείς που εξετάζουν την αίτηση και β) στην αναπλήρωση φορέων που δε συμμετέχουν
στην ηλεκτρονική διαδικασία επισυνάπτοντας στον ηλεκτρονικό φάκελο της αίτησης άλλες
συμπληρωματικές αιτήσεις ή τα έγγραφα των διοικητικών πράξεων των φορέων που δεν συμμετέχουν
στην ηλεκτρονική διαδικασία.
Οι πρόσθετες (πέρα των βασικών) πράξεις που έχει στη διάθεσή του ο χειριστής που εκπροσωπεί τον
αιτούντα είναι:
•

Επιστροφή. Η επιστροφή είναι διαθέσιμη όταν η αίτηση έχει ήδη επιστραφεί από κάποιο φορέα
που εξετάζει την αίτηση. Με την επιστροφή που έχει στη διάθεσή του ο αιτών επαναπροωθείται η
αίτηση στο φορέα ο οποίος αρχικά επέστρεψε την αίτηση. Πριν την επαναπροώθηση ο αιτών

49

επισυνάπτει κάποιο πρόσθετο ή διορθωτικό έγγραφο στον ηλεκτρονικό φάκελο της αίτησης. Με
την επιστροφή φεύγει η εκκρεμότητα από το χειριστή της εργασίας.
•

Ολοκλήρωση. Η ολοκλήρωση σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εργασίας. Η τυπική
εργασία που γίνεται είναι η επισύναψη εγγράφων όπως αιτήσεις ή εγκρίσεις οι οποίες γίνονται
μετά την υποβολή της αίτησης.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί ότι μπορεί να υπάρχουν πολλές επιστροφές από
διαφορετικούς φορείς ακόμα και για μία αίτηση. Η διάκριση για το αίτιο της επιστροφής παρέχεται από το
πεδίο Προέρχεται από το οποίο εμφανίζει το βήμα της διαδικασίας που προκάλεσε την επιστροφή. Η
πληροφορία αυτή σε συνδυασμό με το ιστορικό της αίτησης παρέχει την πλήρη εικόνα της εργασίας.
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