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ΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΗ ΤΠ'ΑΡΙΘΜ. 38200/1139 ΑΠΟΦΑΕΩ
Ζ πξόζθαηε δεκνζηεπζείζα απόθαζε - «Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο Ραδηνεξαζηηερληθώλ ηαζκώλ
Αζπξκάηνπ», ύζηεξα από ηελ δηάγλσζε αλάγθεο ελαξκόληζεο ησλ θαλνληζκώλ κε ηηο λεώηεξεο
εθδόζεηο ησλ ζπζηάζεσλ T/R 61-01 θαη T/R 61-02 ηεο Δπξσπατθήο πλδηάζθεςεο
Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (CEPT) εληνπίδνπκε νξηζκέλα ζεκεία δηαθνξνπνηήζεσο.
1. ην ΑΡΘΡΟ 2 – Οξηζκνί
παπ. 10.:

«Δλαξκνληζκέλν πηζηνπνηεηηθό εμεηάζεσλ ξαδηνεξαζηηέρλε» (HARMONISED

AMATEUR

RADIO

EXAMINATION

CERTIFICATE

−

HAREC):

Δίλαη

ην

πηπρίν

ξαδηνεξαζηηέρλε (ππό κνξθή πηζηνπνηεηηθνύ ή βεβαίσζεο) θαη ρνξεγείηαη ζε θπζηθά πξόζσπα
έπεηηα από εμεηάζεηο ζε ύιε πνπ είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηελ ηζρύνπζα ύζηαζε ηεο CEPT T/R
61−02.
παπ.21.: «Δπηθνηλσλία ξαδηναθξόαζεο SWL (Short wave listening)» : είλαη ε ξαδηναθξόαζε ζηηο
επηηξεπόκελεο δώλεο ζπρλνηήησλ ηεο ππεξεζίαο εξαζηηέρλε θαη θπξίσο κεηαμύ 1700 kHz and 30
MHz, κε ρξήζε δηαθόξσλ ηερλνινγηώλ. Ζ ξαδηναθξόαζε απνζθνπεί ζηελ ελεκέξσζε επί ηερληθώλ
ζεκάησλ ξαδηνεπηθνηλσληώλ θαη ζηελ ςπραγσγία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κέζσ ηεο παξαθνινύζεζεο
ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζηηο δώλεο ησλ ξαδηνεξαζηηερληθώλ ζπρλνηήησλ.
2. Δηζάγνληαη αιιαγέο ζηηο εμεηάζεηο γηα ηελ απόθηεζε πηπρίνπ ξαδηνεξαζηηέρλε. Δλδεηθηηθά
ΑΡΘΡΟ 3:
1. Σα πηπρία ησλ ξαδηνεξαζηηερλώλ ρσξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο ζηελ «θαηεγνξία 1» (θαηεγνξία
HAREC) θαη ζηελ «θαηεγνξία εηζαγσγηθνύ επηπέδνπ» (entry level).
2. Σα πηπρία ξαδηνεξαζηηερλώλ «θαηεγνξίαο 1», είλαη ελαξκνληζκέλα πηπρία HAREC ζύκθσλα κε
ηε ύζηαζε TR−61−02 όπσο ηζρύεη.
3. Σα πηπρία ξαδηνεξαζηηερλώλ «θαηεγνξίαο εηζαγσγηθνύ επηπέδνπ» (entry level), είλαη
ελαξκνληζκέλα κε ηελ Αλαθνξά ηεο Δπηηξνπήο Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ ηεο CEPT «ECC

REPORT 89 − A radio amateur entry level examination and licence».
3. ΑΡΘΡΟ 6: Οη θαηεγνξίεο ξαδηνεξαζηηερληθώλ αδεηώλ δηακνξθώλνληαη σο εμήο:
1. Οη εθδηδόκελεο άδεηεο ξαδηνεξαζηηερλώλ δηαθξίλνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο, ζηελ «θαηεγνξία 1» ε
νπνία είλαη ηζνδύλακε−αληίζηνηρε ηεο άδεηαο “CEPT radio amateur license” ηεο ύζηαζεο Σ/R
61−01 ηεο Δπξσπατθήο πλδηάζθεςεο Σαρπδξνκείσλ θαη Σειεπηθνηλσληώλ (CEPT) όπσο ηζρύεη θαη
ζηελ «θαηεγνξία εηζαγσγηθνύ επηπέδνπ» ε νπνία είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηελ Αλαθνξά ηεο
Δπηηξνπήο Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ ηεο CEPT «ECC REPORT 89 – A radio amateur entry
level examination and licence» όπσο ηζρύεη. Ζ «θαηεγνξία εηζαγσγηθνύ επηπέδνπ» απεπζύλεηαη ζε
ελδηαθεξόκελνπο πνπ επηζπκνύλ λα αζρνιεζνύλ εηζαγσγηθά κε ηνλ ξαδηνεξαζηηερληζκό ή/θαη ηελ
αθξόαζε ξαδηνζηαζκώλ (SWL−Short wave listening) ρσξίο λα απαηηείηαη ιεπηνκεξεηαθή γλώζε
ηερληθώλ θαη επηζηεκνληθώλ ζεκάησλ ηνπ ξαδηνειεθηξηθνύ ηνκέα. Σα δηθαηώκαηα ρξήζεο ησλ
αδεηώλ απηώλ έρνπλ σο εμήο:
1.1. Οη θάηνρνη άδεηαο «θαηεγνξίαο 1» (άδεηα CEPT) έρνπλ δηθαίσκα ρξήζεο όισλ ησλ
εθρσξεκέλσλ ππνδσλώλ ζπρλνηήησλ ζηελ «ππεξεζία ξαδηνεξαζηηέρλε» θαη ζηελ «ππεξεζία
ξαδηνεξαζηηέρλε κέζσ Γνξπθόξνπ» ζύκθσλα κε ηνλ Δζληθό Καλνληζκό Καηαλνκήο Εσλώλ
πρλνηήησλ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ. Ζ άδεηα «θαηεγνξίαο 1» ρνξεγείηαη ζε
θαηόρνπο πηπρίνπ «θαηεγνξίαο 1» ή ζε θάηνρν αληηζηνίρνπ πηπρίνπ HAREC ηεο αιινδαπήο ή
ζρεηηθήο βεβαίσζεο ζύκθσλα κε ηε ύζηαζε Σ/R 61−02 θαη επηηξέπεη ζηνλ θάηνρό ηεο, ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο, ηελ άζθεζε ξαδηνεξαζηηερληθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ Διιεληθή
επηθξάηεηα θαζώο θαη ζηηο ρώξεο πνπ έρνπλ απνδερζεί ηελ ππόςε ύζηαζε ζηα πιαίζηα
ακνηβαηόηεηαο θαη ζύκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο εζληθέο λνκνζεζίεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο
ύζηαζεο.
1.2. Οη θάηνρνη άδεηαο «θαηεγνξίαο εηζαγσγηθνύ επηπέδνπ» έρνπλ πεξηνξηζκέλα δηθαηώκαηα
ρξήζεο ησλ εθρσξεκέλσλ ππνδσλώλ ζπρλνηήησλ ζηελ «ππεξεζία εξαζηηέρλε» θαη ζηελ «ππεξεζία
εξαζηηέρλε κέζσ Γνξπθόξνπ» ζύκθσλα κε ηνλ Δζληθό Καλνληζκό Καηαλνκήο Εσλώλ πρλνηήησλ
(ΔΚΚΕ) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ. Ζ άδεηα «θαηεγνξίαο εηζαγσγηθνύ επηπέδνπ»
ρνξεγείηαη ζε θαηόρνπο αληίζηνηρνπ πηπρίνπ ξαδηνεξαζηηέρλε «θαηεγνξίαο εηζαγσγηθνύ επηπέδνπ»
θαη επηηξέπεη ζηνλ θάηνρό ηεο ηελ άζθεζε ξαδηνεξαζηηερληθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ Διιεληθή
επηθξάηεηα.
2. Γηα ηνπο ξαδηνεξαζηηερληθνύο αλακεηαδόηεο−επαλαιήπηεο−ξαδηνθάξνπο ρνξεγνύληαη εηδηθέο
άδεηεο «θαηεγνξίαο 1» από ηηο ΑΠΤ θαη εθδίδεηαη ζρεηηθόο Παλειιαδηθόο Πίλαθαο από ηελ
Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ ΤΤΜΓ.
4. ΑΡΘΡΟ 13: Ο δηαρσξηζκόο ηεο ρώξαο ζε ξαδηνεξαζηηερληθέο πεξηνρέο έρεη σο εμήο:
ΠΙΝΑΚΑ ΡΑΔΙΟΕΡΑΙΣΕΥΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΩΝ

α/α ΠΡΟΘΕΜΑ ΔΙΑΚΡΙΣΙΚΩΝ

ΡΑΔΙΟΕΡΑΙΣΕΥΝΙΚΕ ΠΕΡΙΟΥΕ

ΚΛΗΕΩ
1. SV1 ή SΤ1

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ

2. SV2 ή SΤ2

ΚΔΝΣΡΗΚΖ θαη ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

3. SV3 ή SΤ3

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ

4. SV4 ή SΤ4

ΘΔΑΛΗΑ

5. SV5 ή SΤ5

ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ

6.

SV6 ή SΤ6

ΖΠΔΗΡΟ

7.

SV7 ή SΤ7

ΘΡΑΚΖ θαη ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

8. SV8 ή SΤ8

Όια ηα ΝΖΗΑ αλεμαξηήησο εάλ αλήθνπλ δηνηθεηηθά ζε
λνκνύο ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ λήζσλ ΑΡΓΟΑΡΩΝΗΚΟΤ θαη ηεο ΔΤΒΟΗΑ εθηόο
από ηα λεζηά πνπ αλήθνπλ ζηνπο λνκνύο ηεο ΚΡΖΣΖ θαη
ηεο ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ

9. SV9 ή SΤ9

Όινη νη λνκνί ηεο ΚΡΖΣΖ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
λήζσλ πνπ αλήθνπλ
δηνηθεηηθά ζ’ απηνύο)

ύκθσλα κε ηελ ελαξκόληζε ηα δηαθξηηηθά θαηά πεξηνρέο δηακνξθώλνληαη σο SV γηα άδεηεο
θαηεγνξίαο 1 θαη SY γηα άδεηεο θαηεγνξίαο εηζαγσγήο.
5. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη ε δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο ξαδηνεξαζηηερληθνύ ζηαζκνύ γηα
εθπαηδεπηηθνύο ιόγνπο, ε ηελ επίβιεςε αδεηνύρνπ ξαδηνεξαζηηέρλε, από κε έρνλ ηδηόηεηα
ξαδηνεξαζηηέρλε ηξίην πξόζσπν γηα ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα όρη κεγαιύηεξν ησλ 20 ιεπηώλ θαη
κε ηε ρξήζε ηεο θαηάιεμεο /T (training).
Δηδηθόηεξα ζην ΑΡΘΡΟ 15 παξ. 2 εδάθην 3 νξίδεηαη όηη:
2.3. ε εηδηθέο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο έρνπλ ιεθζεί ηδηαίηεξα κέηξα αζθαιείαο, ν θάηνρνο ηνπ
ζηαζκνύ, ξαδηνεξαζηηέρλεο κε ηζρύνπζα άδεηα, κπνξεί γηα εθπαηδεπηηθνύο ιόγνπο θαη
απνζθνπώληαο ζηελ πξόνδν ηνπ ξαδηνεξαζηηερληζκνύ, λα επηηξέπεη ηελ ρξήζε ηνπ ζηαζκνύ ζε
ηξίην πξόζσπν πνπ δελ έρεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ ξαδηνεξαζηηέρλε, ππό ηελ επζύλε ηνπ, ηελ επίβιεςή
ηνπ θαη ηηο νδεγίεο ηνπ, γηα ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα είθνζη (20) ιεπηά ηεο
ώξαο. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, κεηά ην ραξαθηεξηζηηθό θιήζεσο ηνπ ζηαζκνύ δηεπθξηλίδεηαη όηη ε
ρξήζε ηνπ ζηαζκνύ γίλεηαη από ηξίην πξόζσπν ζε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε
ηνπ δηαθξηηηθνύ ηνπ ζηαζκνύ αθνινπζνύκελν από ηελ θαηάιεμε /Σ (training).
6.

Αλαγλσξίδεηαη ζην ΑΡΘΡΟ 15 παξ. 6 ε ρξήζε δηεζλώο αλαγλσξηζκέλσλ ηερλνινγηώλ όπσο

D-STAR θαζώο θαη ε ρξήζε δηεζλώο αλαγλσξηζκέλσλ πξσηνθόιισλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην
δηαδίθηπν θαη ινηπέο δηαζπλδεδεκέλεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο.
Ζ αληαπόθξηζε κεηαμύ ησλ ξαδηνεξαζηηερληθώλ ζηαζκώλ πεξηνξίδεηαη ζηε κεηαβίβαζε θαη ιήςε
αλαθνηλώζεσλ ηερληθνύ πεξηερνκέλνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε δνθηκέο θαη κεηξήζεηο, θαζώο θαη ζε
παξαηεξήζεηο πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα. Ζ θσλεηηθή αληαπόθξηζε δηεμάγεηαη ζε ζαθή γιώζζα.
Απαγνξεύεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε θξππηνθσλίαο, ζπλζεκαηηθώλ ιέμεσλ ή νπνηνπδήπνηε κε γλσζηνύ
θώδηθα. Ωζηόζν, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ξαδηνεξαζηηερληθήο δξαζηεξηόηεηαο επηηξέπεηαη ε
ρξεζηκνπνίεζε γλσζηώλ θαη αλαγλσξηζκέλσλ δηεζλώο ηερλνινγηώλ − θσδηθνπνηήζεσλ −
δηακνξθώζεσλ − πξσηνθόιισλ (λέεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο θαη εθαξκνγέο κεηάδνζεο θσλήο ή/θαη
δεδνκέλσλ όπσο ελδεηθηηθά D−STAR, DMR θιπ) θαζώο θαη ε ρξήζε κέζσλ επηθνηλσλίαο
αλαγλσξηζκέλσλ δηεζλώο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δηαδίθηπν ή άιιεο δηαζπλδεδεκέλεο ςεθηαθέο
ηερλνινγίεο.
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Πποθανώρ ο νομοθέηηρ έσει διαγνώζει ηην διεθνή ηάζη εναζσόληζηρ με πποηγμένερ
τηθιακέρ διαζςνδεδεμένερ και δικηςακέρ ηεσνολογίερ και εθαπμογέρ, καθ' όζον αςηέρ αποηελούν
πλέον μεγάλο μέπορ ηος μέλλονηορ ηυν παδιοεπαζιηεσνικών επικοινυνιών και ηεσνολογιών. Είναι
εςσάπιζηο πυρ ο νομοθέηηρ δεν θέηει κανέναν ππόζκομμα αλλά ανηιθέηυρ αναγνυπίζει εξ' απσήρ και
θεμελιώνει ηο παπόν και ηο μέλλον ηυν τηθιακώνπαδιοεπαζιηεσνικών επικοινυνιών ζηη σώπα μαρ).
7. ην ΑΡΘΡΟ 21 – Σερληθέο Γηαηάμεηο, δηακνξθώλεηαη ε κέγηζηε ηζρύο PEP σο εμήο:
Τπνδώλεο ζπρλνηήησλ

(ζε

Μέγηζηε επηηξεπόκελε

ΜΖΕ)
Από

ηζρύο θνξπθήο (PEP)

εμόδνπ

πνκπνύ (ζε Watt)
«ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΗΑΓΩΓΗΚΟΤ

Έσο

«ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1»

0.1357

0.1378

1 W eirp

− **

1,81

1,85

400

− **

3,5

3,8

400

− **

7

7,1

400

− **

7,1

7,2

400

10

10,1

10,15

400

− **

14

14,25

400

− **

14,25

14,35

400

10

18,07

18,168

400

− **

21

21,45

400

10

24,89

24,99

400

− **

28

29,7

400

10

*50

*52

100

− **

*70,20

*70,25

100

− **

144

146

100

10

ΔΠΗΠΔΓΟΤ»

430

440

Άλσ ησλ 1240

50

10

50

− **

ΖΜΔΗΩΖ (*) = Οη ππνδώλεο ζπρλνηήησλ 50−52 Mhz
θαη 70,20−70,25 MHz κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε
πξνζσξηλή βάζε,

γηα πεηξακαηηθνύο ζθνπνύο ηεο ππεξεζίαο

εξαζηηέρλε,

κόλν

από

ξαδηνεξαζηηέρλεο «θαηεγνξίαο 1». Με εγθύθιην ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ
ΤΤΜΓ κπνξεί λα θαζνξίδνληαη πεξηνξηζκνί (αθόκα θαη
παύζε) ρξεζηκνπνίεζεο ησλ δσλώλ απηώλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο.
ΖΜΔΗΩΖ (**) = Γελ επηηξέπεηαη εθπνκπή.

8.

Από ηα παξαξηήκαηα ηνπ θαλνληζκνύ δηαθαίλεηαη πιένλ ε εμνκίσζε ησλ αδεηώλ

θαηεγνξίσλ θαη SW ζηα δε σαπακηηπιζηικά κλήζεωρ ηο ππόθεμα

SW ανηίκαζηαηαι

αςηοδίκαια με ηο ππόθεμα SV. Η καηάληξη ηος διακπιηικού παπαμένει ίδια.
πγθεθξηκέλα ζην ΑΡΘΡΟ 27 – Παξαξηήκαηα:
2. Οη άδεηεο «θαηεγνξίαο 1» θαη «θαηεγνξίαο 2» ηεο
Τπνπξγηθήο Απόθαζεο 68000/763/9−12−2002 (ΦΔΚ Β’
1579) «Καλνληζκόο ιεηηνπξγίαο εξαζηηερληθώλ ζηαζκώλ
αζπξκάηνπ», πνπ εθδόζεθαλ κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία
ηζρύνο ηεο απόθαζεο απηήο εμνκνηώλνληαη απηνδηθαίσο
κε ηηο άδεηεο «θαηεγνξίαο 1» (άδεηα CEPT) ηνπ άξζξνπ 6.
ηα ραξαθηεξηζηηθά θιήζεσο, ην πξόζεκα (prefix) «SW»
αληηθαζίζηαηαη κε ην πξόζεκα «SV». Ζ θαηάιεμε−επίζεκα
(suffix) ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ θιήζεο παξακέλεη ίδην. Ζ
αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηώλ εληύπσλ ησλ αδεηώλ (SW)
ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηαδηαθά θαηά ηελ πξώηε αλαλέσζή ηνπο. Οη ελδηαθεξόκελνη, εθόζνλ ην
επηζπκνύλ,
κπνξνύλ, κε αίηεζή ηνπο πξνο ηηο ΑΠΤ, λα δεηνύλ πξηλ ηε
ιήμε ηεο άδεηάο ηνπο, ηε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ εληύπνπ αδείαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 9.
3. Tα ραξαθηεξηζηηθά θιήζεσο ησλ ξαδηνεξαζηηερληθώλ ζπιιόγσλ κε ην πξόζεκα (prefix) «SV»
αληηθαζίζηαηαη κε ην πξόζεκα «SΕ» κέρξη 31−12−2013. Καηά ηα ινηπά,
ε θαηάιεμε−επίζεκα (suffix) παξακέλεη σο έρεη.
4. Οη Διιεληθέο ξαδηνεξαζηηερληθέο άδεηεο κε δηαθξηηηθά θιήζεο ηεο ζεηξάο zero «0» πνπ έρνπλ
ρνξεγεζεί

κέρξη ηελ εκεξνκελία ηζρύνο ηεο απόθαζεο απηήο, βάζεη άδεηαο ηεο αιινδαπήο, εμαθνινπζνύλ λα
ηζρύνπλ
κέρξη ηε ιήμε ηνπο σο έρνπλ, ελώ γηα ην δηάζηεκα απηό
δελ αληηθαζίζηαληαη ηα δηαθξηηηθά θιήζεο από «SW0»
ζε «SV0». Μεηά ηε ιήμε ησλ αδεηώλ απηώλ, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνθηνύλ άδεηα,
ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο απόθαζεο. ε πεξηπηώζεηο πνπ
θάηνρνη αδεηώλ κε δηαθξηηηθό θιήζεσο ηεο ζεηξάο zero
«0» αηηνύληαη ηελ έθδνζε αδεηώλ «θαηεγνξίαο 1» (άδεηεο
CEPT) βάζεη Διιεληθνύ ή αιινδαπνύ πηπρίνπ HAREC
ή «θαηεγνξίαο εηζαγσγηθνύ επηπέδνπ» βάζεη Διιεληθνύ
πηπρίνπ «θαηεγνξίαο εηζαγσγηθνύ επηπέδνπ», ππνρξεσηηθά ηνπο εθρσξείηαη λέν δηαθξηηηθό
θιήζεσο ηεο ζεηξάο
SV1, SV2 έσο SV9 ή SY1, SY2 έσο SY9, αληίζηνηρα.
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