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                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ       Άλιμος, 20/09/2021 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ              Αριθ. Πρωτ.: 788106 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ                                   Σχετ:  717070 
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ  
        ------------                      

Ταχ. Δ/νση : Θεομήτορος 59  Προς : Πίνακα Αποδεκτών 
Τ.Κ.  : 174 55 Άλιμος   
Πληροφορίες : Θ. Κουτσούκος  
Τηλέφωνο : 213 210 1507  
e-mail : metaforesnt1@patt.gov.gr  

 
ΘΕΜΑ:«ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1» ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ -ΡΑΔΙΟΦΑΡΟΥ». 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

1.  Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– 
Προγραμμα Καλλικρατης», (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-10), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2.  Τις διατάξεις της αριθ. 37419/13479/08-05-18 αποφασης (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/2018) του Συντονιστη 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία εγκρίθηκε η αριθ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, με την οποία τροποποιείται-επικαιροποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας.  

3.  Τις διατάξεις της αριθ. 457959/1-7-2020 (ΦΕΚ2763/τ.Β./7-7-2020) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
με θέμα «Ανάθεση και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και 
στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής». 

4.  Το ν. 4555/2018 (ΦΕΚ133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α [ Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]». 

5.  Την αριθμ. 27/42203/13-08-18 (ΑΔΑ :6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
6.  Την αριθμ. οικ.56398/22-02-19 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία τοποθετήθηκε η 

προϊσταμένη της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών.  
7.  Τις διατάξεις της αριθμ. οικ.85564/09-05-2016 (ΦΕΚ 1372Β/17-05-16) απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 

Νοτίου Τομέα Αθηνών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Δ/νσεων της 
Περιφέρειας Αττικής καθώς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και τμημάτων της Περιφερειακής 
Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη»», όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε και 
ισχύει σήμερα. 

8.  Την 38200/1136/11-8-2011(ΦΕΚ Β’ 1969) Απόφαση του Υπ.Υ.Μ.Δ. «Κανονισμός λειτουργίας Ερασιτεχνικών 
σταθμών ασυρμάτου»  

9.  Την 10800/310/4-3-2013 (ΦΕΚ Β’ 648) Απόφαση του Υπ.Α.Α.Υ.Μ.Δ. «Τροποποίηση του Κανονισμού 
λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου»  

10.  Την ΚΥΑ 25000/740/Φ.1/2011 (ΦΕΚ Β’ 1252), άρθρο 1, παρ. 3 (ε). «Aναπροσαρμογή παραβόλων και τελών 
για την απόκτηση Γενικού πτυχίου ραδιοτηλεγραφητή − ραδιοτηλεφωνητή, πτυχίο ραδιοερασιτέχνη, έκδοση 
ή ανανέωση ή τροποποίηση αδείας λειτουργίας ερασιτεχνικού ή πειραματικού σταθμού ασυρμάτου ή 
ραδιοσταθμού CB. − Επιβολή παραβόλων και τελών για τη χορήγηση ειδικού διακριτικού κλίσης σε 
ραδιοερασιτέχνες και για την έγκριση − αδειοδότηση και συμπερίληψη σταθμού στους εγκεκριμένους 
πίνακες Αναμεταδοτών, Επαναληπτών και Ραδιοφάρων της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη.» 
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11.  Τις υπ’ αριθ’ 384024/17-05-21, 526274/25-06-21, 603089/16-07-21 αιτήσεις του ενδιαφερομένου 
σωματείου με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.  

12.  Την από 08-03-21 υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου του σταθμού, με τις οποίες αποδέχεται κάθε ευθύνη για 
την σύννομη εγκατάσταση και καλή λειτουργία του σταθμού και δηλώνει ότι έχουν πραγματοποιηθεί οι 
μελέτες και οι απαραίτητοι έλεγχοι που εξασφαλίζουν ότι κατά την λειτουργία του αναμεταδότη-
επαναλήπτη-ραδιοφάρου δεν προκαλούνται επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες των Ενόπλων 
Δυνάμεων, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, άλλων νομίμως λειτουργούντων ραδιοερασιτεχνικών 
αναμεταδοτών - επαναληπτών - ραδιοφάρων καθώς και σε άλλα νομίμως λειτουργούντα ραδιοδίκτυα ή 
σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών και ότι έχουν εξασφαλισθεί όλες οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις που 
προβλέπονται από την νομοθεσία και τηρούνται τα προβλεπόμενα για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. 

13.  Το υπ’ αριθ’ 633847/26-07-21 έγγραφο της υπηρεσίας μας, συνοδευόμενο από το μέσο ηλεκτρονικής 
καταγραφής προς την Δ/νση Τεχνολογικού Εξοπλισμού & Εγκαταστάσεων του Υπ. Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης. 

14. Το υπ’ αριθ’ 29671/31-08-21 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνολογικού Εξοπλισμού & Εγκαταστάσεων του            
Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί διάθεσης διακριτικού κλήσης για τον υπόψη σταθμό. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

1. Χορηγούμε στο σωματείο με επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» και δ.τ. (Ε.ΡΑ.ΔΙΚ.) 
με έδρα στο δήμο (ΜΟΣΧΑΤΟΥ -ΤΑΥΡΟΥ) Δ.Ε. (ΤΑΥΡΟΥ) επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 15 ειδική άδεια 
«κατηγορίας 1» για τον παρακάτω  Επαναλήπτη: 
 
 

Διακριτικό  Κλήσης : SV9O 
Υποκατηγορία :  
(Επαναλήπτης ή Αναμεταδότης ή Ραδιοφάρος) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ 

Είδη μετάδοσης : 
(Φωνή/Packet /APRS /Άλλο) ΦΩΝΗ & ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 
Ονομασία Θέσης εγκατάστασης του σταθμού 
(τοπωνύμιο):                                       ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ ΧΑΝΙΩΝ   

Ταχυδρομική διεύθυνση εγκατάστασης: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΡΕΔΟΛΟΓΟΥ 38 

Νομός εγκατάστασης: ΧΑΝΙΩΝ 

Γεωγραφικό Μήκος  : 24 μοίρες 3 λεπτά 45,49 δεύτερα 
Γεωγραφικό Πλάτος :                        35 μοίρες 28 λεπτά 32,8 δεύτερα 
Γεωγραφικό σύστημα : WGS84 

Υψόμετρο : 68 m 

Συχνότητες  Λειτουργίας : 

Εκπομπής              439,0125 (MHz) 

Λήψης              431,4125 (MHz) 

Αναμετάδοσης                  --------- 

Διαυλοποίηση (KHz) 12,5 

Υπότονος - 
Ισχύς Εξόδου Πομπού: (Watts)  25 
Μέγιστο κέρδος της κεραίας [dBd]: 
(ως προς το δίπολο) 

7 
 

Ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς (EIRP) 131 (W) 
Τύπος κεραίας: 
[Ισοτροπική κεραία (omni-directional) /  

ΙΣΟΤΡΟΠΙΚΗ 
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Κατευθυντική κεραία (Directional)] 
Ύψος ιστού : 4 (m) 
Συνολικό ύψος, από την βάση εγκατάστασης 
του ιστού μέχρι το τελευταίο καθ’ ύψος 
σημείο της κεραίας του σταθμού : 

6 (m) 

 
Στοιχεία υπεύθυνου του σταθμού:  

Όνομα-Επώνυμο: ΤΖΟΥΓΚΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Διακριτικό Κλήσης: SV9 QWC 

 
2. Η άδεια αυτή ισχύει μέχρι 20-09-2031. Με τη λήξη ισχύος της ειδικής άδειας αίρεται αυτομάτως κάθε 

δικαίωμα λειτουργίας του σταθμού, συμπεριλαμβανόμενων και των δικαιωμάτων εγκατάστασης της 
κεραίας του. 

3. Σε περίπτωση αλλαγής κάποιου ή κάποιων από τα στοιχεία της παρούσας αδείας το ενδιαφερόμενο 
ραδιοερασιτεχνικό σωματείο οφείλει να ζητήσει την τροποποίησή της, προσκομίζοντας εκ νέου όλα τα 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένου και του προβλεπόμενου παραβόλου.  

4. Η λειτουργία του υπόψη σταθμού διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού λειτουργίας ερασιτεχνικών 
σταθμών ασυρμάτου όπως εκάστοτε ισχύει.  

5. Πριν την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του σταθμού, το ενδιαφερόμενο ραδιοερασιτεχνικό 
σωματείο οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να εξασφαλίσει την άδεια 
εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας ή την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης της ΕΚΚΧΟ ανάλογα με 
την περίπτωση. 

6. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει το ενδιαφερόμενο σωματείο και τον υπεύθυνο σταθμού από τις 
υποχρεώσεις τους όπως αυτές προκύπτουν από τον Κανονισμό λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών 
ασυρμάτου (ιδίως άρθρα 15,16,17,18,19,20,21) και τις λοιπές ισχύουσες σχετικές διατάξεις.  

7. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, 
ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών 
αφότου έλαβε γνώση της απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του 
ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010).  

8. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση θεραπείας της απόφασης αυτής από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, 
εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση, ενώπιον του οργάνου που εξέδωσε την 
αποφαση (ν.4555/18 ΦΕΚ 133Α΄αρθρο 118, εγκυκλιος 27/42203/13-08-2018 παρ. 5). 

 
 
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

 

 

ΜΙΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
1. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
    Δ/νση Τεχνολ/κού Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων 
    Τμήμα Η.Μ.Σ. Εγκατ/σεων & Εξοπ/σμού Ραδ/νιών 
    Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου 
    101 63 ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
 
2. Ε.Ε.Τ.Τ. 
    Διεύθυνση Φάσματος 
    Λ. Κηφισίας 60 
    151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ 
 
3. Ιδιοκτήτης της θέσης εγκατάστασης του σταθμού: 
    Τζουγκράκης Βασίλειος  
    Αντωνίου Μπρεδολόγου 38 
    732 00 ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 
 
4. ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
    Ε.ΡΑ.ΔΙΚ. ή A.R.N.S. 
    Γρηγορίου Λαμπράκη 15 
    177 78 ΤΑΥΡΟΣ 
 
5. Υπεύθυνος για την λειτουργία του Σταθμού: 
     Τζουγκράκης Βασίλειος 
     Αντωνίου Μπρεδολόγου 38 
    732 00 ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 
 
 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
Τεχνικό Τμήμα (Φακ. Επαν/τη SV9O) 
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