
 

ΠΡΟΣ: 

        Δήμαρχο Καλαμάτας 
       κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα  

 
 

ΘΕΜΑ: «Απάντηση εγγράφου» 

 Κύριε Δήμαρχε,  

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 55476/4694 εγγράφου σας, 

αναφορικά με τα κενά κατά περιοχές όσον αφορά στη λήψη ψηφιακού 

σήματος, σας παραθέτουμε τα εξής: 

  Η ψηφιακή ενεργοποίηση του ΚΕ Πεταλίδι θα προσφέρει 

τουλάχιστον την ίδια ραδιοκάλυψη που έχει το εν λόγω ΚΕ με την 

αναλογική τεχνολογία. Συγκεκριμένα η μετάβαση στο ΚΕ Πεταλίδι όπως 

προβλέπεται από την ΚΥΑ 21161/2008 δεν συμπεριλαμβάνει τις περιοχές 

που δεν κάλυπτε αυτό το ΚΕ, και δεν θα δημιουργήσει παρεμβολές στα 

γειτονικά αναλογικά. Έτσι περιοχές όπου έβλεπαν αναλογικό σήμα από το 

ΚΕ Αετός θα συνεχίσουν να βλέπουν χωρίς κάποιον επηρεασμό τις 

υφιστάμενες αναλογικές εκπομπές από αυτό το ΚΕ. 

Επίσης, η εμπειρία μας από τις προγενέστερες μεταβάσεις και σε πιο 

πυκνοκατοικημένες και ευρύτερες περιοχές , όπως πχ Αττική (Υμηττός),  

Θεσσαλονίκης (Χορτιάτη) κλπ , έδειξε ότι η εμβέλεια του ψηφιακού 

σήματος είναι σημαντικά μεγαλύτερη από του αναλογικού.  Δηλαδή σε 

περιοχές όπου είχαμε αναλογική λήψη με χαμηλή ποιότητα, π.χ  χιόνια, με 

την ψηφιακή εκπομπή θα έχουμε τέλεια εικόνα. 

 

Αθήνα 19-09-13 

Αρ. Πρωτ.: 943 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2 & ΤΣΙΓΑΝΤΕ, 156 69 Παπάγου 

210 – 6508891 / 8892 
 



 

 

2 

Αρά τα σημεία που κάλυπτε το ΚΕ Πεταλίδι αναλογικά θα καλυφθούν 

100%. 

Τώρα σχετικά με τις «τυφλές» περιοχές του Δήμου σας, αυτές μπορείτε να 

τις δείτε στο αναλυτικότατο φυλλάδιο που μερίμνησε η Πολιτεία να 

μοιράσει για την ενημέρωση των πολιτών και την μικρότερη δυνατή 

όχληση του ραδιοτηλεοπτικού κοινού. 

Αντιθέτως σας παραθέτουμε τον αναλυτικό πίνακα με τις περιοχές όπου θα 

έχουν 100% κάλυψη 

Δήμος Δήμοι προ Καλλικράτη Δημοτικά Διαμερίσματα Τ.Κ.

Δ.Δ.Άριος

Δ.Δ.Αλωνίων 

(Μεσσηνίας)

Δ.Δ.Άμμου

Δ.Δ.Ανεμομύλου

Δ.Δ.Αριοχωρίου

Δ.Δ.Ασπροπουλιάς

Δ.Δ.Αγίου Φλώρου

Δ.Δ.Αγρίλου

Δ.Δ.Βελανιδιάς 

(Μεσσηνίας)

Δ.Δ.Βρομόβρυσης

Δ.Δ.Πηδήματος

Δ.Δ.Πλατέος 

(Μεσσηνίας)

Δ.Δ.Θουρίας

Δ.Δ.Αιθαίας

Δ.Δ.Αμφείας

Δ.Δ.Ανθείας 

(Μεσσηνίας)

Δ.Δ.Μικρομάνης

Δ.Δ.Καλαμάτας

Δ.Δ.Αλαγονίας

Δ.Δ.Αντικαλάμου

Δ.Δ.Ασπροχώματος

Δ.Δ.Βέργας

Δ.Δ.Ελαιοχωρίου 

(Μεσσηνίας)

Δ.Δ.Καρβελίου

Δ.Δ.Λαιίκων

Δ.Δ.Μικράς Μαντινείας

Δ.Δ.Σπερχογείας

65%

82%

98%

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Νομός Μεσσηνίας

84%Καλαμάτας

Άριος 24012

Αρφαρών 24007

Θουρίας 24009

Καλαμάτας 24100

Ποσοστό πληθυσμιακής 

κάλυψης

91%

 

Εκτιμούμε ότι τα σημεία του Δήμου σας όπου δεν καλυπτόντουσαν από το 

ΚΕ Πεταλίδι, θα είχαν ήδη αναλογικούς τοπικούς αναμεταδότες. Αυτοί οι 

αναμεταδότες στην πλειοψηφία τους έχουν τροφοδοτήσει περιεχομένου 

από δορυφόρο. Οπότε δεν θα επηρεαστούν από την μετάβαση. Στην 

περίπτωση που είχαν σαν πηγή σήματος το επίγειο αναλογικό σήμα από το 

Πεταλίδι, τότε μπορείτε να προβείτε σε αντικατάσταση των αναλογικών 

δεκτών με ψηφιακούς ώστε οι αναμεταδότες να συνεχίσουν να μεταδίδουν 

σήμα. Η ποιότητα του αναμεταδιδόμενου σήματος θα είναι πολύ καλύτερη 

από του αναλογικού. 
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Σας γνωστοποιούμε ότι επίκειται ο διαγωνισμός για τους παρόχους 

ψηφιακής εκπομπής ώστε να έχουμε την τελική και καθολική ψηφιακή 

μετάβαση. Εκτός από τα 156 ΚΕ, με ΚΕ όπως Πεταλίδι και Αετός για τον 

Δήμο σας, θα προβλέπεται η τοποθέτηση gap filler με χαμηλή ισχύ, χωρίς 

να απαιτείται αδειοδότηση. Η πολιτεία αναζητά λύσεις για την 

χρηματοδότηση της  τοποθέτησης των gap filler, που θα συντηρούνται και 

θα επιβλέπονται από τους πάροχους δικτύου που θα αναλάβουν την 

υλοποίηση του δικτύου.      

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

 


