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ΑΙΤΗΣΗ    
 

Περιγραφή αιτήματος : « ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ » 

 

Προς : 

      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
………………… ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

Συμπληρώνεται από την υπηρεσία 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα Πατέρα:  Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα Μητέρας:  Επώνυμο Μητέρας :  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Α.Φ.Μ. :  

Ημερομηνία Γέννησης :  Τόπος Γέννησης :  

Τόπος Κατοικίας :  Οδός : 
                                                  
Αριθμ.: 

Τηλέφωνο:  Fax: 

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου (Email)             
 

Παρακαλώ να μου χορηγηθεί άδεια ραδιοερασιτέχνη …………….………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ( για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής 

πράξης ):  

 ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:  ΑΔΤ:  

Δηλώνω ότι εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η, να καταθέσει την αίτηση ή /και να παραλάβει 

την τελική πράξη. 
                                                                                                                                Ημερομηνία:. . . . . . . .  - . . . . . . .  - 20. . .  

        
 
 
 

                  ( Υπογραφή ) 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ  
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  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

 

1. Αίτηση. 

2. Παράβολο ΔΟΥ 26,00 € (KAE3741). 

3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου ( σε περίπτωση υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν 

νόμιμα στην Ελλάδα, απαιτούνται αποδεικτικά  έγγραφα που σχετίζονται με την υπηκοότητά τους 

και την μόνιμη διαμονή τους ). 

4. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνεται : α) ο μόνιμος χώρος εγκατάστασης του σταθμού, οι 

εναλλακτικές θέσεις εγκατάστασης και η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, β) ότι κατά το παρελθόν 

δεν του έχει αφαιρεθεί η άδεια ερασιτεχνικού σταθμού. 

5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ραδιοερασιτεχνικού πτυχίου ή πιστοποιητικού ή βεβαίωσης περί 

εναρμονισμένου πιστοποιητικού εξετάσεων ραδιοερασιτέχνη HAREC  της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής. 

6. Ανταποδοτικό τέλος 6 € . 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  
 

1. Σε περίπτωση ανηλίκου, υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του με την οποία παρέχεται η  συναίνεσή 

του για την άσκηση των ραδιοερασιτεχνικών δραστηριοτήτων του ανηλίκου. Ο ανήλικος πρέπει να 

είναι τουλάχιστον 12 ετών και απόφοιτος Δημοτικού σχολείου. 

2. Για τα νομικά πρόσωπα τα νομιμοποιητικά έγγραφα ( καταστατικό μη κερδοσκοπικού σωματείου ή 

συλλόγου, ιδρυτική πράξη του  εργαστηρίου, απόφαση του νομικού προσώπου περί ορισμού 

υπευθύνου ραδιοερασιτέχνη , δήλωση του μόνιμου χώρου του σταθμού, αίτηση και παράβολο 

26,00 ΕΥΡΩ ΚΑΕ 6741). 

3. Για Τμήματα των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας που έχουν ως 

αντικείμενο τις ραδιοεπικοινωνίες πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

      α) σύσταση εργαστηρίου ραδιοεπικοινωνιών με σκοπό την υποστήριξη της υπηρεσίας 

ραδιοερασιτέχνη, 

      β) ο υπεύθυνος λειτουργίας να είναι αδειούχος ραδιοερασιτέχνης κατηγορίας 1 και ορίζεται με 

απόφαση του εκπαιδευτικού ιδρύματος. 

4. Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά έγγραφα 

που σχετίζονται με τη νομιμότητα της παραμονής τους. 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

 

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται 

επίσης: 

1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία 

ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή. 

2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή 

κοινοτική αρχή ). 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
 

 
 
 

ΠΡΟΣ
(1)

:  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Α) δεν έχει ανακληθεί προσωρινά ή αμετάκλητα προηγούμενη άδεια ραδιοεραστεχνικού σταθμού ασυρμάτου 

Β) η ταχυδρομική διεύθυνση της μονίμου κατοικίας μου είναι: 

              Οδός:                                                                            Αριθμός: 

              Δημοτική Ενότητα:                                                        Δήμος: 

Γ) η μόνιμη ταχυδρομική διεύθυνση της θέσης του σταθμού είναι: 

              Οδός:                                                                            Αριθμός: 

              Δημοτική Ενότητα:                                                        Δήμος: 

Γ) οι εναλλακτικές θέσεις σταθμού είναι:: 

    1)          

    2)         : 

 
Ημερομηνία:      ……….20…… 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 

 
 (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 
8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του 
ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8   παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 


