
27100 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 
∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΛΗΣΕΩΣ

(CALL SIGN)

∆ιακριτικά κλήσεως ραδιοερασιτεχνικών 
αδειών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 − CEPT 

Ραδιοερασιτέχνες κάτοχοι Ελληνικού Πτυχίου Ρα−
διοερασιτέχνη ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 − HAREC 

SV1, SV2… SV9
ακολουθούµενο από δύο (2), τρία (3) ή τέσσερα 
(4)  λατινικά γράµµατα

∆ιακριτικά κλήσεως ραδιοερασιτεχνικών 
αδειών «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΠΙ−
ΠΕ∆ΟΥ»

Ραδιοερασιτέχνες κάτοχοι Ελληνικού Πτυχίου Ρα−
διοερασιτέχνη «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕ−
∆ΟΥ»

SY1, SY2… SY9
Ακολουθούµενο από τρία (3) ή τέσσερα (4)  λα−
τινικά γράµµατα 

∆ιακριτικά κλήσεως κατόχων άδειας 
ραδιοερασιτέχνη SV0 βάσει αδείας της 
αλλοδαπής
 

Ραδιοερασιτέχνες µε άδεια αλλοδαπής (όχι CEPT), 
µη κατέχοντες Ελληνικό Πτυχίο Ραδιοερασιτέχνη 
σύµφωνα µε το Άρθρο   24

SV0
Ακολουθούµενο από δύο (2) ή τρία (3) λατινικά 
γράµµατα. Οι νέες εκχωρήσεις γίνονται από την 
σειρά XAA, XAB XAC… µέχρι και XZZ 

∆ιακριτικά κλήσεως κατόχων άδειας ραδι−
οερασιτέχνη νοµικών προσώπων.
 

•   Ραδιοερασιτεχνικοί σύλλογοι 
•   Ραδιοηλεκτρικά Εργαστήρια
    τριτοβάθµιας εκπαίδευσης

SZ1, SΖ2… SΖ9
Ακολουθούµενο από ένα (1) µέχρι τέσσερα (4) 
λατινικά γράµµατα

ΕΕΤΤ

SV1 έως 9 
SZ1 έως 9
SX1 έως 9
SY1 έως 9
J41  έως 9

EETT

Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας GGPP

Γενική Γραµµατεία Επικοινωνιών T T

Ειδικά διακριτικά κλήσεως
(SPECIAL CALL SIGN)

Ραδιοερασιτεχνικοί σύλλογοι− νοµικά πρόσωπα SV, SZ, J4 ή SX 

Οµάδες ραδιοερασιτεχνών ή Μεµονωµένοι Έλληνες 
ραδιοερασιτέχνες «κατηγορίας 1» SV, J4 ή SX 

Μεµονωµένοι Έλληνες ραδιοερασιτέχνες κατηγο−
ρίας «Εισαγωγικού Επιπέδου» SY

Αλλοδαποί ραδιοερασιτέχνες SW

∆ιακριτικά κλήσεως 
• Αναµεταδοτών
• Επαναληπτών
• Ραδιοφάρων.

Ραδιοερασιτεχνικοί σύλλογοι–νοµικά πρόσωπα

Για µετάδοση φωνής:
SV1, SV2… SV9 ακολουθούµενο από ένα (1) λατινικό 
γράµµα ή SW1, SW2…SW9 ακολουθούµενο από ένα 
(1) λατινικό γράµµα
Για ραδιοφάρους
SV1, SV2… SV9 ακολουθούµενο από ένα (1) λατινικό 
γράµµα ή SW1, SW2…SW9 ακολουθούµενο από ένα 
(1) έως (4) λατινικά γράµµατα
Για  ψηφιακούς :
J41, J42… J49                 ακολουθούµενο από τρία  
(3) λατινικά γράµµατα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Σε εξαιρετικής σηµασίας γεγονότα (π.χ. ανάληψη πολύ σηµαντικών αθλητικών διοργανώσεων, διε−
θνών διασκέψεων, επετείων κλπ) µπορούν να χορηγηθούν ειδικά διακριτικά κλήσεως µε σύνθεση διαφορετική από 
αυτή που ορίζεται στον ανωτέρω Πίνακα ακόµα και µε επίθεµα περισσότερων των τεσσάρων χαρακτήρων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Σε περιπτώσεις που εξαντλούνται τα διακριτικά κλήσεως σταθµών αναµεταδοτών−επαναλη−
πτών−ραδιοφάρων µπορούν να χορηγηθούν και άλλα διακριτικά κλήσεως µε σύνθεση διαφορετική από αυτή που 
ορίζεται στον ανωτέρω Πίνακα. 
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