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Λειτουργία Διαδικτυακή Εφαρμογής

Η ΕΕΤΤ αναπτύσσει ως τμήμα της διαδικτυακής εφαρμογής του ΣΗΛΥΑ διαδικτυακή εφαρμογή για
την υποβολή και δημοσίευση των Δηλώσεων Κεραιοσυστημάτων Ραδιοφωνικών Σταθμών που
προβλέπονται στο άρθρο 61 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/17-12-2014) και στο άρθρο 39 του 39 ν.
4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α΄/30-10-2019) .
Σε πρώτη φάση έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία εγγραφής των ραδιοφωνικών σταθμών στη
Διαδικτυακή Εφαρμογή από τους νόμιμους εκπροσώπους ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
των Ρ/Σ.
Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων κεραιοσυστημάτων θα γίνει σε δεύτερη φάση και
θα ξεκινήσει κατόπιν ηλεκτρονικής ειδοποίησης (email) προς τους πιστοποιημένους ανωτέρω
χρήστες.
Η διαδικασία εγγραφής των Ρ/Σ πρέπει να γίνει από τους νόμιμους εκπροσώπους ή κατάλληλα
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Επισημάνεται ότι είναι υποχρεωτική η αποστολή της πρωτότυπης
Υπεύθυνης Δήλωσης – Αίτησης Εγγραφής Ραδιοφωνικού Σταθμού στην ΕΕΤΤ. Οδηγίες για τη
διαδικασία εγγραφής ραδιοφωνικών σταθμών παρατίθενται στη συνέχεια. Αναλυτικές οδηγίες για
τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων κεραιοσυστημάτων θα αναρτηθούν όταν
ενεργοποιηθεί η σχετική λειτουργικότητα της εφαρμογής.
Παρακαλείσθε να μελετήσετε τις ακόλουθες οδηγίες προσεκτικά.
Η εγγραφή στη Διαδικτυακή Εφαρμογή για τη δήλωση κεραιοσυστημάτων ραδιοφωνικών σταθμών
του άρθρου 61 του ν. 4313/2015 (ΦΕΚ 261/Α΄/17-12-2014) όπως ισχύει γίνεται ηλεκτρονικά μέσω
της ιστοσελίδας spectrum.eett.gr (επιλογή «Εγγραφή») από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του
Ραδιοφωνικού Σταθμού ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο. (βλ.
Διαδικασία εγγραφής στη διαδικτυακή εφαρμογή για την υποβολή και δημοσίευση των Δηλώσεων
Κεραιοσυστημάτων Ραδιοφωνικών Σταθμών).
Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής είναι δυνατή η υποβολή Δηλώσεων από τους εγγεγραμμένους
χρήστες.
Δεν απαιτείται εγγραφή για τους Ρ/Σ για τους οποίους έχει ήδη ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο
Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ). Οι εν λόγω χρήστες μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τα διαπιστευτήρια που έχουν λάβει ήδη για την ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων
Κεραιοσυστημάτων Ραδιοφωνικών Σταθμών. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που έχει ήδη
ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής του Ρ/Σ στο ΣΗΛΥΑ, όταν ακολουθηθεί η διαδικασία εγγραφής
μέσω της ιστοσελίδας spectrum.eett.gr (επιλογή «Εγγραφή»), παρουσιάζεται ενημερωτικό μήνυμα
ότι υπάρχει ήδη εγγεγραμμένος χρήστης. Οι Ρ/Σ που έχουν ήδη εγγραφεί στο ΣΗΛΥΑ παρακαλούνται
να ελέγξουν τα στοιχεία του φορέα τους στην ενότητα «Διαχείριση», «Ταυτότητα Αιτούντος» του
ΣΗΛΥΑ και σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι αυτά χρήζουν επικαιροποίησης να ενημερώσουν
εγγράφως την ΕΕΤΤ. Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής του Ρ/Σ στο
ΣΗΛΥΑ, θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής.
Διευκρινίζεται ότι μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής εγγραφής είναι δυνατόν να εγγραφεί μόνο
ένα φυσικό πρόσωπο για κάθε Ρ/Σ. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να είναι ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του
Ραδιοφωνικού Σταθμού ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο.
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Επισήμανση: Σε περίπτωση που είναι επιθυμητό να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στα πρόσωπα που
έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή (π.χ. λόγω αλλαγής του Νομίμου Εκπροσώπου του Ραδιοφωνικού
Σταθμού) θα πρέπει να υπάρξει έγγραφη ειδοποίηση της ΕΕΤΤ.
Επισημαίνεται ότι τα διαπιστευτήρια για την πρόσβαση στην εφαρμογή (όνομα χρήστη και κωδικός
πρόσβασης) είναι αυστηρώς προσωπικά.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι:
 Η υποβολή της προβλεπόμενης στο άρθρο 61 του ν. 4313/2014 Δήλωσης στην ΕΕΤΤ, αφορά
αποκλειστικά τους Νομίμως Λειτουργούντες Ραδιοφωνικούς Σταθμούς, όπως αυτοί
προκύπτουν από το σχετικό μητρώο του ΕΣΡ.
 Η υποβολή Αίτησης εγγραφής στη Διαδικτυακή Εφαρμογή, η υποβολή Δήλωσης
Κεραιοσυστημάτων Ραδιοφωνικών Σταθμών και η τυχόν αποδοχή τους από την ΕΕΤΤ σε
καμία περίπτωση δεν καθιστούν τη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού ή/και τη
δηλούμενη θέση ευρυεκπομπής νόμιμη.
 Οι Δηλώσεις που υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ τελούν υπό την αίρεση τήρησης του συνόλου των
προϋποθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 61 του ν. 4313/2014, ορισμένες εκ των οποίων
δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ συμπεριλαμβανομένης της νομιμότητας
λειτουργίας του Ραδιοφωνικού σταθμού, που αποτελεί αρμοδιότητα του ΕΣΡ, και της
νομιμότητας της θέσης ευρυεκπομπής που αφορά η Δήλωση, που αποτελεί αρμοδιότητα του
ΕΣΡ και του ΥΜΕΔΙ.
Διαδικασία εγγραφής στη Διαδικτυακή Εφαρμογή υποβολής των Δηλώσεων Κεραιοσυστημάτων
Ραδιοφωνικών Σταθμών
Για την ηλεκτρονική εγγραφή στην εφαρμογή απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά, που θα
πρέπει να ψηφιοποιηθούν (σκαναριστούν):
- Απλό φωτοαντίγραφο, κατά περίπτωση, της Βεβαίωσης Νομίμου Λειτουργίας του
Ραδιοφωνικού Σταθμού ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου τεκμηριώνεται η νόμιμη,
σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΣΡ, λειτουργία του Ραδιοφωνικού Σταθμού
- Υπεύθυνη Δήλωση / Αίτηση του Νομίμου Εκπροσώπου του Ραδιοφωνικού Σταθμού και του
Τελικού Χρήστη της Εφαρμογής, στην περίπτωση που ως Τελικός Χρήστης εγγράφεται άλλο
πρόσωπο πέραν του Νόμιμου Εκπροσώπου, με την οποία ζητείται η εγγραφή στη
Διαδικτυακή Εφαρμογή και δηλώνεται η αποδοχή των όρων χρήσης αυτής, με βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής των υπογραφόντων από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.
(βλ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης / Αίτησης)
Σημείωση: Είναι υποχρεωτική η αποστολή της πρωτότυπης Υπεύθυνης Δήλωσης
Εγγραφής Ραδιοφωνικού Σταθμού στην ΕΕΤΤ.

– Αίτησης

Επισημαίνεται ότι η Διαδικτυακή Εφαρμογή έχει ενημερωθεί με τα στοιχεία των Ραδιοφωνικών
Σταθμών που γνωστοποίησε στην ΕΕΤΤ το ΕΣΡ στο τέλος Νοεμβρίου του 2014. Σε περίπτωση που τα
στοιχεία αυτά χρήζουν επικαιροποίησης θα πρέπει να επισυνάψετε επιπλέον στη εφαρμογή κάποιο
σχετικό έγγραφο από αρμόδιο φορέα.
Για την ηλεκτρονική εγγραφή στην εφαρμογή, θα χρειαστεί να ψηφιοποιήσετε (σκανάρετε) τα
προαναφερόμενα δικαιολογητικά και να ακολουθήσετε τα βήματα που περιγράφονται στη
συνέχεια:
1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα spectrum.eett.gr
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2. Επιλέξτε «Εγγραφή» και στη συνέχεια επιλέξτε « Ηλεκτρονική εγγραφή τελικού χρήστη Ραδιοφωνικού
Σταθμού σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ Α 261) »
3. Εισάγετε το αποτέλεσμα της πράξης που εμφανίζεται στην Πρόκληση (π.χ. αν η
εμφανιζόμενη πράξη είναι «17+3 =» εισάγετε την τιμή 20 στο πεδίο).
Σημείωση: Το βήμα αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να σας επιτραπεί η συμπλήρωση των
υπόλοιπων πεδίων.
4. Συμπληρώστε τα στοιχεία του Τελικού Χρήστη που αιτήστε να εγγραφεί στην εφαρμογή
εκπροσωπώντας τον Ρ/Σ και ειδικότερα καταχωρίστε:
 Το επιθυμητό Όνομα Χρήστη (username)1
 Το Επώνυμο του Τελικού Χρήστη2
 Το Όνομα του Τελικού Χρήστη2
 Το email του Τελικού Χρήστη1
Επισήμανση: Το email του τελικού χρήστη δεν επιτρέπεται να έχει δηλωθεί ως email άλλου
τελικού χρήστη της εφαρμογής υποβολής των Δηλώσεων Κεραιοσυστημάτων Ραδιοφωνικών
Σταθμών και της διαδικτυακής εφαρμογής του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων
(ΣΗΛΥΑ), γενικότερα. Ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να εγγραφεί στην εφαρμογή ως τελικός
χρήστης περισσότερες από μία φορές, εφόσον έχει σχετική εξουσιοδότηση από δύο ή
περισσότερους Ρ/Σ. Όμως το email που δηλώνεται από το φυσικό πρόσωπο σε καθεμία από τις
αιτήσεις εγγραφής θα πρέπει να είναι διαφορετικό.
Επιπλέον, το username του τελικού χρήστη δεν επιτρέπεται να έχει δηλωθεί ως username άλλου
τελικού χρήστη της εφαρμογής. Κατά συνέπεια, αν το username που θα δηλώσετε
χρησιμοποιείται ήδη θα πρέπει να επιλέξετε άλλο username.
5. Επιλέξτε από τη λίστα τον Ραδιοφωνικό Σταθμό που εκπροσωπείτε. Για να διευκολυνθείτε
στην αναζήτηση του Ρ/Σ υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής κριτηρίων αναζήτησης
(Προτείνεται να επιλέξετε το Νομό και στη συνέχεια να εκτελέσετε την Αναζήτηση.)
I.

Στην περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα ο Ρ/Σ, δεν είναι δυνατή η
εγγραφή στην ηλεκτρονική εφαρμογή, χωρίς να προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση της
ΕΕΤΤ που να τεκμηριώνει τη Νόμιμη Λειτουργία του Ρ/Σ.

II.

Σε περίπτωση που για τον Ρ/Σ έχει ήδη ολοκληρωθεί η εγγραφή του στο Σύστημα
Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα ότι
υπάρχει ήδη εγγεγραμμένος χρήστης.

Σημείωση: Ο πίνακας Ραδιοφωνικών Σταθμών της Διαδικτυακής Εφαρμογής έχει ενημερωθεί
με τα στοιχεία που γνωστοποίησε στην ΕΕΤΤ το ΕΣΡ στο τέλος Νοεμβρίου του 2014. Επιλέξτε
από τον πίνακα τον Ραδιοφωνικό σταθμό που εκπροσωπείτε βασιζόμενοι κυρίως στη ΒΝΛ,
καθώς για τα λοιπά στοιχεία η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής
επικαιροποιημένων τιμών.
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Με λατινικούς πεζούς χαρακτήρες
Με ελληνικούς χαρακτήρες (είναι αποδεκτή η χρήση πεζών και κεφαλαίων)
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4

Αφού επιλέξετε τον Ραδιοφωνικό Σταθμό, η Εφαρμογή επιστρέφει στην βασική οθόνη της
αίτησης εγγραφής όπου πλέον εμφανίζονται τα στοιχεία του Ραδιοφωνικού Σταθμού.
6. Συμπληρώστε τα στοιχεία του Νομίμου Εκπροσώπου και ειδικότερα
 Το ονοματεπώνυμο του Νομίμου Εκπροσώπου3
 Τον Αρ. Ταυτότητας / Διαβατηρίου του Νομίμου Εκπροσώπου 4
 Τη Διεύθυνση του Νομίμου Εκπροσώπου (εισάγετε Οδό, Αριθμό, ΤΚ, Πόλη / Περιοχή,
Δήμο)3
 Το Email του Νομίμου Εκπροσώπου5
Σημείωση: Στην περίπτωση που ως τελικός χρήστης εγγράφεται άλλο πρόσωπο, το email
Νομίμου Εκπροσώπου δεν απαιτείται να είναι μοναδικό.
7. Ελέγξτε τα στοιχεία που εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημα και ενημερώστε τα πεδία που
χρήζουν επικαιροποίησης. Ειδικότερα:



Στο πεδίο «Επωνυμία» εισάγετε τυχόν επικαιροποιημένη επωνυμία του Ρ/Σ
Στο πεδίο «Όνομα (Διακρ. Τίτλος)» εισάγετε τυχόν επικαιροποιημένο διακριτικό τίτλο του
Ρ/Σ

Επισήμανση: Σε περίπτωση που γίνει αλλαγή της Επωνυμίας, ή του Διακριτικού τίτλου
(ονόματος) θα πρέπει απαραιτήτως να επισυναφθεί έγγραφο του Ε.Σ.Ρ. ή άλλου αρμόδιου
φορέα που τεκμηριώνει τις αλλαγές.
 Στο πεδίο «ΑΦΜ» συμπληρώστε το ΑΦΜ του Ρ/Σ
 Στο πεδίο «Διεύθυνση» εισάγετε τυχόν επικαιροποιημένη Διεύθυνση επικοινωνίας του
Ρ/Σ
 Στο πεδίο «Email» εισάγετε το email του Ρ/Σ
 Στο πεδίο «Τηλέφωνο» εισάγετε τυχόν επικαιροποιημένο τηλέφωνο επικοινωνίας του Ρ/
Σ
 Στο πεδίο «Fax» εισάγετε τυχόν επικαιροποιημένο fax επικοινωνίας του Ρ/Σ
8. Επισυνάψτε στο σύστημα, κατά περίπτωση, την Βεβαίωση Νομίμου Λειτουργίας του
Ραδιοφωνικού Σταθμού ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου τεκμηριώνεται η νόμιμη,
σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΣΡ, λειτουργία του Ραδιοφωνικού Σταθμού (βλ. Οδηγίες
Επισύναψης Εγγράφου στη Διαδικτυακή Εφαρμογή)
9. Επισυνάψτε στην εφαρμογή την Υπεύθυνη Δήλωση / Αίτηση του Νομίμου Εκπροσώπου του
Ρ/Σ και του Τελικού Χρήστη της Εφαρμογής, στην περίπτωση που ως Τελικός Χρήσης
εγγράφεται άλλο πρόσωπο πέραν του Νόμιμου Εκπροσώπου (βλ. Οδηγίες Επισύναψης
Εγγράφου στη Διαδικτυακή Εφαρμογή)

3

Με ελληνικούς χαρακτήρες (είναι αποδεκτή η χρήση πεζών και κεφαλαίων)
Όπως αναγράφεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο
5
Με λατινικούς πεζούς χαρακτήρες
4

5

Σημειώνεται ότι είναι υποχρεωτική η αποστολή της πρωτότυπης Υπεύθυνης Δήλωσης –
Αίτησης Εγγραφής Ραδιοφωνικού Σταθμού στην ΕΕΤΤ.
10. Σε περίπτωση που έχει γίνει αλλαγή της Επωνυμίας, ή του Διακριτικού τίτλου (ονόματος) θα
πρέπει απαραιτήτως να επισυναφθεί έγγραφο του Ε.Σ.Ρ. ή άλλου αρμόδιου φορέα που
τεκμηριώνει τις αλλαγές. (βλ. Οδηγίες Επισύναψης Εγγράφου στη Διαδικτυακή Εφαρμογή)
11. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης εγγραφής στη Διαδικτυακή Εφαρμογή:
a. Εφόσον η αίτηση εγγραφής είναι πλήρης, (έχουν συμπληρωθεί ορθά όλα τα
ζητούμενα πεδία και έχουν επισυναφθεί στο σύστημα τα ζητούμενα δικαιολογητικά
ορθά συμπληρωμένα) η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται εντός μερικών ημερών
με την αποστολή κωδικού ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης (username &
password) στο email του τελικού χρήστη που εγγράφεται.
b. Αν η αίτηση παρουσιάζει ελλείψεις ή σφάλματα στα πεδία που έχουν συμπληρωθεί ή
στα δικαιολογητικά που έχουν επισυναφθεί, αποστέλλεται ενημερωτικό email και θα
πρέπει να υποβάλλετε εξ’ αρχής νέα αίτηση εγγραφής.
12. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής και την αποστολή των διαπιστευτηρίων μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για την υποβολή Δηλώσεων μέσω της ιστοσελίδας
spectrum.eett.gr (Επιλογή «Είσοδος»).
Επισήμανση: Σε περίπτωση που είναι επιθυμητό να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στα πρόσωπα
που έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής και της αποστολής
των διαπιστευτηρίων (username & password) θα πρέπει να υπάρξει έγγραφη ειδοποίηση της
ΕΕΤΤ.
Οδηγίες Επισύναψης Εγγράφου στη Διαδικτυακή Εφαρμογή
Στην ενότητα «Έγγραφα» επιλέξτε «Προσθήκη». Συμπληρώστε τα πεδία που εμφανίζονται.
Ειδικότερα:
 Στο πεδίο «Έγγραφο» συμπληρώστε τον αριθμό πρωτοκόλλου του εγγράφου (αν το έγγραφο
δεν έχει αριθμό πρωτοκόλλου συμπληρώστε τον τύπο του π.χ. Υπεύθυνη Δήλωση, αν
πρόκειται για ΦΕΚ συμπληρώστε αριθμό και τεύχος ΦΕΚ, πχ Β52)
 Στο πεδίο «Ημερομηνία» συμπληρώστε την ημερομηνία πρωτοκόλλου του εγγράφου (αν το
έγγραφο δεν πρωτοκολληθεί, π.χ. Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρώστε την ημερομηνία
υπογραφής του εγγράφου)
 Στο πεδίο «Αρμόδιος Φορέας» συμπληρώστε τον φορέα έκδοσης του εγγράφου
 Επιλέξτε «Αρχείο» και επισυνάψτε το αρχείο που θέλετε
Σημείωση: Στη λίστα τύπων εγγράφων είναι διαθέσιμοι, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθοι τύποι
εγγράφων που αφορούν την εγγραφή στη διαδικτυακή εφαρμογή για την υποβολή και δημοσίευση
των Δηλώσεων Κεραιοσυστημάτων Ραδιοφωνικών Σταθμών:
 Τεκμηρίωση Νόμιμης Λειτουργίας Ρ/Σ (ΒΝΛ)
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Επιλέξτε τον συγκεκριμένο τύπο εγγράφου για να επισυνάψετε την Βεβαίωση Νομίμου
Λειτουργίας του Ραδιοφωνικού Σταθμού ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου τεκμηριώνεται η
νόμιμη, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΣΡ, λειτουργία του Ραδιοφωνικού Σταθμού
Υπεύθυνη Δήλωση / Αίτηση Εγγραφής Ρ/Σ



Επιλέξτε τον συγκεκριμένο τύπο εγγράφου για να επισυνάψετε την Υπεύθυνη Δήλωση Αίτηση του Νομίμου Εκπροσώπου του Ραδιοφωνικού Σταθμού και του Τελικού Χρήστη της
Εφαρμογής, στην περίπτωση που ως Τελικός Χρήσης εγγράφεται άλλο πρόσωπο πέραν του
Νόμιμου Εκπροσώπου, με την οποία ζητείται η εγγραφή στη Διαδικτυακή Εφαρμογή και
δηλώνεται η αποδοχή των όρων χρήσης αυτής, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής
των υπογραφόντων από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.
Τεκμηρίωση επικαιροποίησης στοιχείων Ρ/Σ
Επιλέξτε τον συγκεκριμένο τύπο εγγράφου για να επισυνάψετε έγγραφο αρμόδιου φορέα
που τεκμηριώνει τυχόν επικαιροποίηση των στοιχείων του Ρ/Σ.
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