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Αρ. πρωτ. 4139 
 
 
 
Θέ�α: Αίτη�α για ενεργοποίηση του άρθρου 12, παρ. 10, της Υ.Α. 38200/1136/2/9/2011 

Ειδικά ∆ιακριτικά Κλήσης για τον εορτασ�ό των 200 ετών από το 1821 
 
Κυρίες και Κύριοι, 
 
 
Όπως γνωρίζετε, το έτος 2021 είναι αφιερω0ένο στον εορτασ0ό ενός από τα ση0αντικότερα 
γεγονότα στην ιστορία της Ελλάδας, την επανάσταση του 1821. Όπως 0άλιστα ανέφερε η κα 
Γιάννα Αγγελοπούλου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελλάδα 2021, ση0αντικό κεφάλαιο του έργου 
της Επιτροπής είναι η διεθνής προβολή της επετείου που αποτελεί «ορόση�ο στην ευρωπαϊκή 
ιστορία, ώστε να καταστήσου�ε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 
ένα διεθνούς ε�βέλειας γεγονός». 
 
Στο πλαίσιο του εν λόγω εορτασ0ού και 0ε σκοπό την προβολή αυτού του τόσο ση0αντικού 
γεγονότος παγκοσ0ίως και από τους Έλληνες ραδιοερασιτέχνες, αιτού0αστε να 0ερι0νήσετε για 
την ενεργοποίηση της παραγράφου 10 του άρθρου 12 της ΥΑ 38200/1136/2/9/2011 όπως 
παρακάτω: 
 

� Συ��ετέχοντες: Όλοι οι Έλληνες αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες 0ε τη ραδιοερασιτεχνική τους 
άδεια σε ισχύ, χρησι0οποιώντας ειδικό πρόθε0α (prefix) ως εξής: 
 

� Για όλους τους 0ε0ονω0ένους αδειούχους ραδιοερασιτέχνες κατηγορίας 1 το ειδικό 
πρόθε�α SX200 ακολουθού0ενο από το προσωπικό επίθε0α (suffix) της 
ραδιοερασιτεχνικής τους αδείας. Π.χ. ο ραδιοερασιτέχνης 0ε το διακριτικό κλήσης 
SV1ΧΧΧ θα 0πορεί να εκπέ0πει 0ε το διακριτικό κλήσης SX200ΧΧΧ, ο 
ραδιοερασιτέχνης 0ε το διακριτικό κλήσης SV5ΥΥΥ θα 0πορεί να εκπέ0πει 0ε το 
διακριτικό κλήσης SX200ΥΥΥ. 
 

� Για όλους τους 0ε0ονω0ένους αδειούχους ραδιοερασιτέχνες κατηγορίας εισαγωγικού 
επιπέδου το ειδικό πρόθε�α SY200 ακολουθού0ενο από το προσωπικό επίθε0α 
(suffix) της ραδιοερασιτεχνικής τους αδείας. Π.χ. ο ραδιοερασιτέχνης 0ε το διακριτικό 
κλήσης SY1ΧΧΧ θα 0πορεί να εκπέ0πει 0ε το διακριτικό κλήσης SY200ΧΧΧ,  Ο 
ραδιοερασιτέχνης 0ε το διακριτικό κλήσης SY5ΥΥΥ θα 0πορεί να εκπέ0πει 0ε το 
διακριτικό κλήσης SY200ΥΥΥ.   

  



ΕΝ�ΣΗΕΛΛΗΝ�ΝΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝ�Ν 

RADIO AMATEUR ASSOCIATION OF GREECE 

MEMBER OF I.A.R.U. REGION 1 

ΤΑΧ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Θ. 42001, 121 01ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΓΡΑΦΕΙΑ / ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ: ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 42, 121 31 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

MAIL ADDRESS: P.O.B. 42001, GR1121 01 PERISTERI – OFFICES / CLUB: 42 PAVLOU MELA STR., 12131 PERISTERI  

ΤΗΛ./TEL.: +30/2101522.6516, FAX: +30/2101522.6505 – E1MAIL: raag1hq@raag.org 

SITE: www.raag.org 

 
� Για όλους τους ραδιοερασιτεχνικούς συλλόγους, κατόχους διακριτικού κλήσης SZ....., 

το  ειδικό πρόθε�α SZ200 ακολουθού0ενο από το επίθε0α (suffix) της συλλογικής 
ραδιοερασιτεχνικής τους αδείας. Π.χ. η Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών 0ε το 
διακριτικό κλήσης SZ1SV θα 0πορεί να εκπέ0πει 0ε το διακριτικό κλήσης SZ200SV.   
 

� Χρονική διάρκεια χρήσης του Ε∆Κ:Από 1/1/2021 έως και 31/12/2021 
 
Σε περίπτωση που το αίτη0ά 0ας τύχει θετικής ανταπόκρισης εκ 0έρους σας και για λόγους 
απλοποίησης αλλά και αποσυ0φόρησης της Υπηρεσίας σας από τη διαδικασία έκδοσης του 
συγκεκρι0ένου Ε∆Κ από τους αιτούντες προτείνεται, η σχετική απόφαση που θα εκδοθεί να 
προβλέπει τη �η απαίτηση υποβολής αίτησης χορήγησης Ε∆Κ, αφού η χρήση του θα είναι 
δωρεάν και σύ0φωνα 0ε τις παραπάνω προϋποθέσεις. 
 
Υπενθυ0ίζου0ε ότι ανάλογες δράσεις είχαν γίνει και 0ε την ευκαιρία των Ολυ0πιακών Αγώνων 
ΑΘΗΝΑ 2004 αλλά και το 1970 για τον εορτασ0ό των 150 χρόνων από την επανάσταση του 
1821. Για το 2004 σας παραπέ0που0ε στην επιστολή του Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, Γενική ∆ιεύθυνση Επικοινωνιών, ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης και Ελέγχου Φάσ0ατος 
Ραδιοσυχνοτήτων 0ε αριθ. πρωτ.: οικ.17652/625 από 22/3/2004, ση0είο 3 (επισυνάπτεται 
αντίγραφο).  
 
Η Ε.Ε.Ρ. ως ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη ∆ιεθνή Ραδιοερασιτεχνική Ένωση T IARU 
προτίθεται να θεσ0οθετήσει ειδικά ανα0νηστικά διπλώ0ατα σε συνεργασία 0ε την επιτροπή 
ΕΛΛΑ∆Α 2021, τα οποία θα διανε0ηθούν παγκοσ0ίως στους ραδιοερασιτέχνες. 
 
Ευχαριστού0ε εκ των προτέρων για τη θετική αντι0ετώπιση του αιτή0ατός 0ας και εί0αστε στη 
διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. Αρ0όδιος: κ. Π. ΠερρωτήςSV2FWV, 0έλος ∆.Σ., 
τηλ. 6944T567.006 
 
 
Με εκτί0ηση, 
 
Για την Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών 
 
 
 
 
 
 
Ι. ΤράικοςSV1GE      Α. ∆αρκαδάκη SV1KP 
Πρόεδρος ∆.Σ.      Γενική Γρα00ατέας 
 
 
 
Συνη00ένο:  
 
Αντίγραφο επιστολής του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, αρ. πρωτ.: οικ.17652/625 
από 22T3T2004 


