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1. Δήλωση Κεραιοσυστήματος Ραδιοφωνικού Σταθμού
Για την υποβολή νέας Δήλωσης ακολουθείστε τα ακόλουθα βήματα:
1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα spectrum.eett.gr/eSpectrum .
2. Επιλέξτε «Είσοδος».
3. Εισάγετε το «Όνομα Χρήστη» και τον «Κωδικό Πρόσβασης», όπως αυτά σας
στάλθηκαν μέσω email κατά τη διαδικασία της εγγραφής.
4. Επιλέξτε «Νέα Δήλωση Κεραιοσυστήματος Ρ/Σ».
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που θέλετε να διακόψετε την συμπλήρωση της
δήλωσης μπορείτε να την αποθηκεύσετε προσωρινά και στη συνέχεια να
ανακτήσετε την αποθηκευμένη αίτηση, αφού την εντοπίσετε μετά από αναζήτηση
στο Μενού Αιτήσεις -> Κατάλογος Αιτήσεων και στη συνέχεια επιλέξετε την
ενέργεια Επεξεργασία. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε Δήλωση που έχει
υποβληθεί στην ΕΕΤΤ.

2. Υποβολή Δήλωσης κεραιοσυστήματος (για ραδιοφωνικούς
σταθμούς που έχουν εγγραφεί στο ΣΗΛΥΑ και έχουν λάβει
κωδικούς)
Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής του Ρ/Σ και την αποστολή μέσω email των
διαπιστευτηρίων («Όνομα Χρήστη» και «Κωδικός Πρόσβασης») στον εγγεγραμμένο χρήστη
του Ρ/Σ, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή για την υποβολή Δηλώσεων.
Α. Συμπληρώστε τα στοιχεία στην ενότητα «Γενικά Στοιχεία»

1. Επιλέξτε τον τύπο της Θέσης (Πρωτεύουσα / Δευτερεύουσα).
Σημείωση: Δεν επιτρέπεται από το σύστημα να υπάρχουν περισσότερες από
μία ενεργές Δηλώσεις για πρωτεύουσα θέση. Κατά συνέπεια σε περίπτωση που
επιθυμείτε να υποβάλλετε εκ νέου τη Δήλωση για την πρωτεύουσα θέση του Ρ/
Σ θα πρέπει προηγουμένως να έχετε ανακαλέσει τυχόν ήδη υπάρχουσα που
είναι ενεργή.
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2. Στο πεδίο «Όνομα» εισάγετε ένα Όνομα για τη θέση.
Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε όποιο όνομα επιθυμείτε. Προτείνεται η θέση
που αφορά η Δήλωση όπως ταυτίζεται με τις λίστες του ΕΣΡ και να σχετίζεται με
τον διακριτικό τίτλο του Ρ/Σ . Στην ιστοσελίδα του ΕΣΡ (www.esr.gr) μπορείτε να
βρείτε τις σχετικές πληροφορίες. Ακολουθείστε την ακόλουθη διαδρομή (όπως
εμφανίζεται σήμερα στην ιστοσελίδα του ΕΣΡ): Αδειοδότηση Σταθμών ->
Ραδιοφωνικοί Σταθμοί Νομίμως Λειτ/ντες, Ελεύθερης Λήψης - Επίγειας
Εκπομπής.
3. Στο πεδίο «Περιγραφή Θέσης / Διεύθυνση» συμπληρώστε το τοπωνύμιο της
θέσης εκπομπής όπως αυτό περιγράφεται στις λίστες του ΕΣΡ.
Σημείωση: Στην ιστοσελίδα του ΕΣΡ (www.esr.gr) μπορείτε να βρείτε τις
σχετικές πληροφορίες. Ακολουθείστε την ακόλουθη διαδρομή (όπως
εμφανίζεται σήμερα στην ιστοσελίδα του ΕΣΡ): Αδειοδότηση Σταθμών ->
Ραδιοφωνικοί Σταθμοί Νομίμως Λειτ/ντες, Ελεύθερης Λήψης - Επίγειας
Εκπομπής.
4. Εισάγετε τις συντεταγμένες (Γεωγραφικό Πλάτος και Γεωγραφικό Μήκος) της
θέσης της κατασκευής κεραίας με ακρίβεια δευτερολέπτου σε ΕΓΣΑ ’87 σε
μορφή (φ, λ).
Σημείωση: Ως συντεταγμένες της θέσης συμπληρώστε τις συντεταγμένες του
ιστού επί του οποίου είναι τοποθετημένα τα κεραιοσυστήματα του Ρ/Σ (Αν τα
κεραιοσυστήματα είναι τοποθετημένα σε περισσότερους από έναν ιστούς
συμπληρώστε τις συντεταγμένες του κύριου ιστού.)
Για διευκόλυνσή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ψηφιακό χάρτη του
κτηματολογίου
http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx
(οι
συντεταγμένες παρέχονται σε ΕΓΣΑ 87, (Χ, Υ) ) ή άλλο ψηφιακό χάρτη (π.χ.
google maps όπου οι συντεταγμένες παρέχονται σε WGS 84 (φ, λ), δεκαδική
μορφή ή google earth όπου οι συντεταγμένες παρέχονται σε WGS 84 (φ, λ),
μορφή μοίρες / λεπτά / δευτερόλεπτα).
Για τη μετατροπή των συντεταγμένων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
λογισμικό που διατίθεται στην ιστοσελίδα http://www.hepos.gr/.
5. Εισάγετε το υψόμετρο της θέσης σε μέτρα.
6. Εισάγετε το Δήμο υπαγωγής της θέσης.
7. Εισάγετε τον Ταχυδρομικό Κώδικα της θέσης εφόσον τον γνωρίζετε.
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8. Εισάγετε τον Υπάλληλο για Πληροφορίες.
9. Στο αριστερό μέρος της σελίδας επί το Μενού Διαχείριση επιλέξτε Υπάλληλοι
και ενημερώστε κατάλληλα τα πεδία.
10. Εισάγετε τον Τεχνικό Υπεύθυνο, εάν υπάρχει.
Σημείωση: Στο αριστερό μέρος της σελίδας υπό το Μενού Διαχείριση επιλέξτε
Υπάλληλοι και στη συνέχεια Προσθήκη. Ενημερώστε σχετικά τα συγκεκριμένα
πεδία και μετά στην Εκπροσώπηση επιλέξτε Προσθήκη. Στη συνέχεια στον
Τύπο Αίτησης επιλέξτε Δήλωση Κεραισυστημάτων Ρ/Σ και επιλέξτε Υπεύθυνος.
Από την επιλογή Επεξεργασία μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία.
11. Επιλέξτε «Έγγραφα» και στη συνέχεια επιλέξτε Προσθήκη. Στο πεδίο τύπος
εγγράφου επιλέξτε από τους κατωτέρω τύπους εγγράφου:
•

«Τεκμηρίωση Νόμιμης Λειτουργίας Ρ/Σ (ΒΝΛ)». Βεβαίωση Νομίμου
Λειτουργίας (ΒΝΛ) Ρ/Σ.

•

«Βεβαίωση Υποβολής Αίτησης/Δήλωσης Δευτερεύουσας Θέσης Ρ/Σ».
Βεβαίωση από τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείο Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού υποβολής από το Ρ/Σ α) αίτησης
χορήγησης έγκρισης χρήσης ή β) δήλωσης χρήσης δευτερεύουσας θέσης
εκπομπής (άρθρο 65 ν. 4155/2013 ως ισχύει).

•

«Υποβολή Αίτησης/Δήλωσης Δευτερεύουσας Θέσης Ρ/Σ». Αίτηση
χορήγησης έγκρισης χρήσης ή δήλωσης χρήσης δευτερεύουσας θέσης
εκπομπής στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού (άρθρο 65 ν. 4155/2013 ως ισχύει).

•

« Έγγραφο Τεκμηρίωσης Νόμιμης Θέσης Εκπομπής Ρ/Σ»

•

«Φωτογραφικό Υλικό»

Εισάγετε το σχετικό αριθμ. πρωτ. στο πεδίο Έγγραφο και στο πεδίο ημερομηνία
την ημερομηνία πρωτόκολλου του εγγράφου. Στο πεδίο Αρμόδιος Φορέας
επιλέξτε το φορέα έκδοσης εγγράφου. Επισυνάψτε στο σύστημα το έγγραφο
από το οποίο τεκμαίρεται η νομιμότητα της θέσης εκπομπής (στην τυπική
περίπτωση, ΒΝΛ για την πρωτεύουσα θέση, βεβαίωση Υπ. Οικ. Υπ. Ναυτ. Τουρ.
για δευτερεύουσα θέση αν υπάρχει).
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Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει «Υποβολή Αίτησης/Δήλωσης Δευτερεύουσας
Θέσης Ρ/Σ» μην επισυνάψετε έγγραφο παρά μόνο τον αριθμ. πρωτ. κατάθεσης
φακέλου στο Υπ. Οικ. Υπ. Ναυτ. Τουρ. για δευτερεύουσα θέση
Σημείωση: Για την προσθήκη έγγραφου (φωτογραφίες ιστών, φωτογραφίες
οικίσκων, και έγγραφα νομιμότητας που προβλέπονται στη διαδικασία)
παρακαλούμε όπως δείτε τις Οδηγίες Επισύναψης Εγγράφου στη Διαδικτυακή
Εφαρμογή. Για το περιεχόμενο των φωτογραφιών παρακαλούμε όπως
ανατρέξετε στην ενότητα 17 «Επισύναψη Φωτογραφιών» στο τέλος του
κειμένου.
Β. Συμπληρώστε τα στοιχεία στην ενότητα «Ιστοί»

1. Επιλέξτε «Ιστοί» προκειμένου να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ιστού επί του
οποίου είναι τοποθετημένα τα κεραιοσυστήματα του Ρ/Σ και μετά Προσθήκη.
Σημείωση: Θα πρέπει να περιγράψετε τον ιστό επί του οποίου έχουν
εγκατασταθεί τα κεραιοσυστήματα του Ρ/Σ. Σε περίπτωση που τα
κεραιοσυστήματα του Ρ/Σ είναι εγκατεστημένα σε περισσότερους από έναν
ιστούς θα πρέπει να δηλωθούν όλοι οι ιστοί που φέρουν τουλάχιστον ένα
κεραιοσύστημα ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής. Διευκρινίζεται ότι η περιγραφή
κάθε ιστού επί του οποίου είναι τοποθετημένα κεραιοσυστήματα του Ρ/Σ είναι
απαραίτητη είτε ο Ρ/Σ είναι κάτοχος του ιστού είτε όχι. Σε περίπτωση ιστού,
που φέρει μόνο κεραιοσύστημα για τη μεταφορά του ραδιοφωνικού σήματος,
αυτός δε δηλώνεται.
Για κάθε ιστό που θα δηλώσετε εισάγετε τιμές για τα ακόλουθα πεδία:
Όνομα: Εισάγετε ένα όνομα για τον ιστό (π.χ. Ιστός_1), που θα χρησιμοποιηθεί
μετά για τη συμπλήρωση των στοιχείων των κεραιοσυστημάτων.
Ύψος Βάσης από το Έδαφος: Σε περίπτωση που ο ιστός εδράζεται επί εδάφους
συμπληρώστε μηδέν (0). Σε περίπτωση που ο ιστός είναι τοποθετημένος επί
βάσης ή επί κτηρίου / οικίσκου δώστε το ύψος της βάσης / κτηρίου μετρούμενο
από το έδαφος ως τη βάση του ιστού. (π.χ. Αν ο ιστός εδράζεται επί
τσιμεντένιας βάσης 30 εκατοστών εισάγετε 0.3m, αν ο ιστός εδράζεται επί
οικίσκου ύψους 2m ο οποίος με τη σειρά του εδράζεται επί βάσης ύψους 30
εκατοστών στο πεδίο θα πρέπει να συμπληρωθεί η τιμή 2.3 m).
Ύψος Πυλώνα / Ιστού (χωρίς αλεξικέραυνο): Συμπληρώστε το ύψος του πυλώνα
/ ιστού μετρούμενο από τη βάση του έως το σημείο όπου ξεκινούν τυχόν
πρόσθετες εγκαταστάσεις επί αυτού (π.χ. αλεξικέραυνο, φώτα ασφαλείας).
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Μήκος Αλεξικέραυνου: Συμπληρώστε το πρόσθετο ύψος τυχόν αλεξικέραυνου
ή άλλης εγκατάστασης (π.χ. φώτα ασφαλείας) που εξέχει του ύψους του ιστού.
Τοποθέτηση : Στο πεδίο τοποθέτηση επιλέξτε εάν ο ιστός είναι τοποθετημένος
επί κτηρίου ή τοποθετημένος στο έδαφος.
Κάτοχος Ιστού: Επιλέξτε αν είστε κάτοχος του ιστού ή όχι.
Σχόλια: Συμπληρώστε στο πεδίο αυτό την ακόλουθη πληροφορία:
i. Σε περίπτωση που είστε ο κάτοχος του ιστού και φιλοξενείτε τα
κεραιοσυστήματα άλλων Νομίμως Λειτουργούντων Ρ/Σ θα πρέπει
στο πεδίο «Σχόλια» να αναφέρετε τη Βεβαίωση Νομίμου
Λειτουργίας ,την επωνυμία καθώς και το πλήθος των
κεραιοσυστημάτων κάθε φιλοξενούμενου Ρ/Σ επί του ιστού.
ii. Σε περίπτωση που δεν είστε ο κάτοχος του πυλώνα / ιστού θα
πρέπει στο πεδίο «Σχόλια» να δηλώσετε τα στοιχεία του κατόχου
του ιστού. Εισάγετε την επωνυμία του κατόχου του ιστού και τη
Βεβαίωση Νομίμου Λειτουργίας.
Σε περίπτωση που περιγράφετε άλλον πέρα του κυρίου ιστού στο πεδίο
«Σχόλια» θα πρέπει να αναφερθούν, εκτός από τα παραπάνω,
οι
συντεταγμένες του ιστού αυτού, ή η απόσταση του από τον ιστό που έχει
δηλωθεί ως κύριος ιστός σε μέτρα και προς πια κατεύθυνση σε σχέση με το
Βορρά βρίσκεται.
Σημειώνεται ότι ακόμα κι αν έχετε επιλέξει Προσθήκη, μπορείτε να
επεξεργαστείτε τα ανωτέρω στοιχεία επιλέγοντας Επεξεργασία.
Γ. Συμπληρώστε τα στοιχεία στην ενότητα «Κεραιοσυστήματα»

1. Επιλέξτε «Κεραιοσυστήματα» προκειμένου να συμπληρώσετε τα στοιχεία των
κεραιοσυστημάτων του Ρ/Σ και μετά Προσθήκη.
Σημείωση: Θα πρέπει να περιγραφεί το σύνολο των κεραιοσυστημάτων που
χρησιμοποιούνται στις θέσεις εκπομπής από τους Ραδιοφωνικούς Σταθμούς για
την πραγματοποίηση της ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής, καθώς και τυχόν
κεραιοσυστήματα στις θέσεις εκπομπής που είναι απαραίτητα για τη λήψη του
προγράμματος ευρυεκπομπής. Σε περίπτωση που επί του ιδίου ιστού
χρησιμοποιούνται πολλαπλοί τύποι κεραιών περιγράψτε ξεχωριστά την κάθε
κατηγορία.
Για κάθε κεραιοσύστημα που θα δηλώσετε, εισάγετε τιμές για τα ακόλουθα
πεδία:
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Όνομα:
Εισάγετε ένα όνομα για το συνολικό κεραιοσύστημα
(πχ
κεραιοσύστημα 1).
Τύπος: Προσδιορίστε τον τύπο των κεραιών που απαρτίζουν το ανωτέρω
κεραιοσύστημα (π.χ. δίπολο, yagi, κάτοπτρο).
Χρήση: Προσδιορίστε τη χρήση του ανωτέρω κεραιοσυστήματος (ευρυεκπομπή,
μεταφορά προγράμματος).
Στήριξη: Προσδιορίστε τον ιστό επί του οποίου είναι τοποθετημένο το ανωτέρω
κεραιοσύστημα.
Αναλυτική Περιγραφή: Στο πεδίο «Αναλυτική Περιγραφή» εισάγετε τυχόν
παρατηρήσεις και αναφερθείτε:
o

Να αναφερθεί το συνολικό πλήθος των κεραιών που απαρτίζουν το
ανωτέρω κεραιοσύστημα (πχ 4 δίπολα στο κεραιοσύστημα 1).

o

Σε περίπτωση από κοινού χρήσης με άλλον Ρ/Σ του ανωτέρω
κεραιοσυστηματος ( πχ χρήση combiner) θα πρέπει να αναφερθεί ο
Ρ/Σ με τον οποίο γίνεται από κοινού χρήση.

o

Σε περίπτωση που είστε κάτοχος του ιστού να αναφέρετε το
συνολικό πλήθος των κεραιοσυστημάτων των οποίων δεν είστε
κάτοχος και φιλοξενούνται επί του ιστού.

2. Σημειώνεται ότι ακόμα κι αν έχετε επιλέξει Προσθήκη, μπορείτε να
επεξεργαστείτε τα ανωτέρω στοιχεία επιλέγοντας Επεξεργασία. Επισύναψη
Φωτογραφιών


Επισυνάψτε φωτογραφία του κάθε ιστού στην οποία να διακρίνεται με
λεπτομέρεια ο ιστός του Ρ/Σ (πχ ταμπελάκι ή/και βελάκι επί της
φωτογραφίας όπως φαίνεται στο αντίστοιχο παράδειγμα) και το σύνολο
των κεραιοσυστημάτων του Ρ/Σ. Το συνολικό πλήθος των κεραιών που θα
έχει δηλωθεί πρέπει να φαίνεται ξεκάθαρα στην φωτογραφία. Οι
λεπτομέρειες του κεραιοσυστήματος θα φαίνονται ξεκάθαρα στα σχόλια
του κεραιοσυστήματος.



Επισυνάψτε φωτογραφίες της εγκατάστασης και του οικίσκου με το
περιεχόμενο αυτού.
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Ακολουθεί σχετικό παράδειγμα:

1. Φωτογραφία ιστού/
κεραιοσύστηματος

εγκατάστασης

Ρ/Σ (διακριτικός τίτλος Ρ/Σ)
Ιστός 1/Κεραιοσύστημα 1
Κεραιοσύστημα 1: Δυο Yagi κεραίες
από 3 κάθετα δίπολα η κάθε Yagi
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με

λεπτομέρειες

του

Ρ/Σ (διακριτικός τίτλος Ρ/Σ)
Οικίσκος/ Εγκατάσταση

2. Φωτογραφία εγκατάστασης και οικίσκου με το περιεχόμενο αυτού :

Ρ/Σ (διακριτικός τίτλος Ρ/Σ)
Οικίσκος/ Εγκατάσταση
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Ρ/Σ (διακριτικός τίτλος Ρ/Σ)
Περιεχόμενο Οικίσκου

Περιεχόμενο Οικίσκου
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Δ. Υποβολή Δήλωσης Κεραιοσυστήματος

1. Επιλέξτε Υποβολή. Με την υποβολή δηλώνετε υπεύθυνα περί της ακρίβειας
των στοιχειών που υποβλήθηκαν στην Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με το εδάφιο ε, παρ. 2
του άρθρου 61 του Ν.4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών,
Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 261/Α/2014).
Σημείωση: Οποιαδήποτε χρονική στιγμή, έως την δημοσίευση της δήλωσης
στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, μπορείτε να ανακαλέσετε την δήλωσή σας
επιλέγοντας Ανάκληση (Κατάλογος Αιτήσεων -> Προβολή -> Διαχείριση ->
Ανάκληση).
Ε. Ανάκληση Υποβληθείσας Δήλωσης Κεραιοσυστήματος

Σε περίπτωση που θέλετε να ανακαλέσετε δημοσιευόμενη δήλωση, θα πρέπει
να στείλετε εγγράφως στην ΕΕΤΤ ότι επιθυμείτε την ανάκληση της
συγκεκριμένης δήλωσης.
Σε περίπτωση που θέλετε να τροποποιήσετε δημοσιευόμενη δήλωση, θα
πρέπει να στείλετε εγγράφως στην ΕΕΤΤ ότι επιθυμείτε την ανάκληση της
συγκεκριμένης δήλωσης και στη συνέχεια να υποβάλλετε νέα.
Σημείωση: Με την επιλογή Δημιουργία Αντιγράφου (Κατάλογος Αιτήσεων ->
Προβολή -> Διαχείριση -> Δημιουργία Αντιγράφου) μπορείτε να δημιουργήσετε
αντίγραφο δήλωσης.
Στ. Γενικές Παρατηρήσεις επί της Εξέτασης της Δήλωσης:



Η ΕΕΤΤ δε φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων που
δηλώνονται από τους Ρ/Σ.



H EETT δύναται να απορρίπτει/ επιστρέφει / διαγράφει δηλώσεις
κεραιοσυστημάτων Ρ/Σ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.



H EETT δύναται να δημοσιεύει δηλώσεις κεραιοσυστημάτων Ρ/Σ με
επιφύλαξη.

11

