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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

επικοινωνιακή βοήθεια. Οι ανταποκρίσεις έκτακτης ανά−
γκης έχουν προτεραιότητα έναντι των λοιπών.
2. Οι σταθµοί ραδιοερασιτέχνη που είναι ενταγµένοι
στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραµµατείας Πο−
λιτικής Προστασίας χρησιµοποιούνται για την παροχή
ραδιοεπικοινωνιακής συνδροµής από τις αρµόδιες κρα−
τικές υπηρεσίες όπως η Αστυνοµία, το Εθνικό Κέντρο
Άµεσης Βοήθειας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Λιµενικό
Σώµα κ.λ.π. στις ανωτέρω περιπτώσεις. Τους σταθµούς
χειρίζονται αποκλειστικά οι κάτοχοι των ενταγµένων
ραδιοερασιτεχνικών σταθµών.
Άρθρο 18
Ένταξη των ραδιοερασιτεχνών στον επιχειρησιακό
σχεδιασµό της Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας
1. Όλοι οι αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες µπορούν να
ενταχθούν στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραµ−
µατείας Πολιτικής Προστασίας µετά από έγκριση της
αίτησής τους, είτε ως Ειδικευµένοι Εθελοντές Ραδιο−
ερασιτέχνες είτε µέσω των ενταγµένων στα µητρώα
συλλόγων ραδιοερασιτεχνών.
2. Οι παραπάνω κατηγορίες εντάσσονται σύµφωνα
µε το αρθ. 14 του ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102Α/1−5−2002) περί
αναβάθµισης της Πολιτικής Προστασίας, όπως ισχύει.
Άρθρο 19
Ραδιοερασιτεχνικός εξοπλισµός
1. Οι ραδιοερασιτέχνες υποχρεούνται να χρησιµοποι−
ούν ραδιοεξοπλισµό και κάθε άλλου είδους εξοπλισµό
που είναι σύµφωνος µε τις απαιτήσεις του παρόντος
Κανονισµού και των λοιπών σχετικών διατάξεων της
ελληνικής νοµοθεσίας, ιδίως των διατάξεων για τις κα−
τασκευές κεραιών, την ασφάλεια και την ηλεκτροµα−
γνητική συµβατότητα.
2. Σε περιπτώσεις που ο ραδιοερασιτέχνης τροποποιεί
ερασιτεχνικό ραδιοεξοπλισµό ή κατασκευάζει τέτοιον
εξοπλισµό ή περιέρχεται στην κατοχή του µη ραδιοε−
ρασιτεχνικός εξοπλισµός τον οποίο τροποποιεί κατάλ−
ληλα, οφείλει να διασφαλίσει ότι ικανοποιεί τις βασικές
απαιτήσεις της νοµοθεσίας. Σε περίπτωση που ο ραδιο−
ερασιτέχνης δεν µπορεί να διασφαλίσει τις απαιτήσεις,
ζητά τον έλεγχο του εξοπλισµού από Ραδιοηλεκτρολό−
γο Α΄ ή Β΄ και λαµβάνει σχετική βεβαίωση.
3. Σε περιπτώσεις εγκατάστασης εξοπλισµού µε δυνα−
τότητες πέραν των επιτρεποµένων ορίων συχνοτήτων
και ισχύος, είναι υποχρεωτική η προµήθεια και εγκατά−
σταση (ενσωµατωµένα στις συσκευές ή χωριστά) δια−
τάξεων ρύθµισης και οργάνων ελέγχου (για τον αποτε−
λεσµατικό έλεγχο της ισχύος εξόδου των ποµπών, της
συχνότητας εκποµπής τους και των στάσιµων κυµάτων
των κεραιών) µε ακρίβεια µέτρησης καλύτερη από 10%,
µε σκοπό τη συµµόρφωση µε τα προβλεπόµενα όρια.
4. Ο κάτοχος του σταθµού ή ο υπεύθυνος λειτουρ−
γίας του οφείλει να συντηρεί τον ραδιοεξοπλισµό του
σταθµού, συµπεριλαµβανοµένων και των παρελκοµένων
του και να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την
ασφάλεια και τη σωστή λειτουργία του σταθµού.
Άρθρο 20
Ραδιοερασιτεχνικές κατασκευές κεραιών
1. Οι κατασκευές κεραιών των ραδιοερασιτεχνών
διέπονται από διατάξεις του ν. 2801/2000 και του
ν.3431/2006 όπως ισχύουν.
2. Οι κατασκευές κεραιών των ραδιοερασιτεχνών

απαγορεύεται να διέρχονται πάνω από εναέρια δίκτυα
κοινής ωφέλειας µέσης ή υψηλής τάσης τροφοδοσίας.
3. Κάθε κάτοχος κατασκευής κεραίας της ραδιοερασιτε−
χνικής υπηρεσίας υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτηµέ−
νη κοντά στη βάση της ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα,
στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου
συµπεριλαµβανοµένου και του διακριτικού κλήσης του.
4. Σε περιπτώσεις παύσης της νόµιµης λειτουργίας του
ραδιοερασιτεχνικού σταθµού για οποιονδήποτε λόγο
(ανάκληση, παύση ισχύος της άδειας κλπ), ο κάτοχος του
σταθµού ή ο υπεύθυνος λειτουργίας του οφείλει αµελλητί
να κατεδαφίζει τις κατασκευές κεραίας του σταθµού και
να τις αποµακρύνει από τον χώρο εγκατάστασής τους,
αποκαθιστώντας τυχόν ζηµίες ή φθορές.
Άρθρο 21
Τεχνικές διατάξεις
1. Η µέγιστη επιτρεπόµενη ισχύς κορυφής περιβάλλου−
σας (PEP) εξόδου ποµπού της υπηρεσίας ερασιτέχνη,
για τις εκάστοτε ισχύουσες ραδιοερασιτεχνικές υπο−
ζώνες συχνοτήτων, µε την επιφύλαξη των παραγράφων
2, 3, 4 και 5, είναι η ακόλουθη:
Υποζώνες συχνοτήτων
(σε ΜΗΖ)

Μέγιστη επιτρεπόµενη
ισχύς κορυφής (PEP)
εξόδου ποµπού (σε Watt)
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Άνω των 1240

ΣΗΜΕΙΩΣΗ (*) = Οι υποζώνες συχνοτήτων 50−52 MHz
και 70,20−70,25 MHz µπορούν να χρησιµοποιούνται σε
προσωρινή βάση, για πειραµατικούς σκοπούς της υπη−
ρεσίας ερασιτέχνη, µόνο από ραδιοερασιτέχνες «κατη−
γορίας 1». Με εγκύκλιο της Κεντρικής Υπηρεσίας του
ΥΥΜ∆ µπορεί να καθορίζονται περιορισµοί (ακόµα και
παύση) χρησιµοποίησης των ζωνών αυτών, σε συνερ−
γασία µε το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ (**) = ∆εν επιτρέπεται εκποµπή.

