ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
’Επί τού σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως καί καταργή■ σεως διατάξεων τινων τού Ν.Δ. 1244/1972 «περί λει
τουργίας ερασιτεχνικών καί πειραματικών σταθμών άσυρμάτου, ειδικών ραδιοδικτύων καί ίδρύσεως 'Υπηρεσίας
' Ελέγχου Ραδιοεκπομπών».
Προς τήν Βουλήν των 'Ελλήνων
Τό ώς άνω άναφερόμενο Νομοθετικό Διάταγμα ρυθμίζει,
τό πρώτον διά την χοιραν μας, θέματα έοαρμογης, άναπτύξεως καί λειτουργίας ερασιτεχνικών καί πειραματικών
σταθμών άσυρμάτου καί ειδικών ραδιοδικτύων καί καθορίζει
σύστημα παρακολουθήσεως καί ελέγχου τών σταθμών τούτων.
Ταϋτα δέ έθεσπίσθησαν μέ σκοπό την έρευνα καί την εξέ
λιξη στα θέματα αύτά, όπως γίνεται σέ όλες τις χώρες τοϋ
κόσμου.
Διά της παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 3 καί διά της παρα
γράφου 4 τοϋ άρθρου 4 τοϋ άνω Ν.Δ. ορίζονται τ’ ακόλουθα :
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λειτουργίας καί κατοχής συσκευής άσυρμάτου, ήτοι όταν
ό κάτοχος τού πτυχίου έν τή πράξει θά κάμη χρήσιν τών
γνώσεων πού απέκτησε διά τής χρήσεως τής συσκευής τού
άσυρμάτου αύτοϋ, δοθέντος οτι ίνα χορηγηθή άδεια λει
τουργίας άσυρμάτου μία προϋπόθεσις είναι νά έχει ήδη ό
αϊτών άποκτήσέΤ πτυχίον έρασιτέχνου.
Επειδή ή πολιτεία δεν δύναται νά ύποχρεώση υφιστάμενα
σωματεία ή συλλόγους νά συμπτύξουν πρωτοβάθμιον Ένωσιν.
αί προτεινόμεναι νέαι διατάξεις προβλέπουν το ενδεχόμενον
τούτο καί δεν άπαιτοϋν, εϊς τήν περίπτωσιν ταύτην, όπως ό
σύλλογος ή τό .Σωματεΐον, τοϋ οποίου είναι μέλος ό αϊτών,
νά άνήκει εϊς πρωτοβάθμιον ένωσιν, άρκεϊ ό σύλλογος ούτος
ή τό σωματείο νά είναι διεθνώς άνεγνωρισμένον.
Διά τής νέας διατυπώσεως τών προτεινομένων ώς άνω
διατάξεων έπέρχεται καί νέα βελ,τίωσις άλλά καί έναρμόνησις πρός τις ΐσχύουσες Συνταγματικές διατάξεις εϊς τό
σύστημα χαρηγήσεως πτυχίων έρασιτεχνών διά τής καταργήσεως τής ΐσχυούσης σήμερον προυποθέσεως περί ήθους.

Πέρα τών άνωτέρω τό προτεινόμενον Νομο’σχέδιον βελτιώ
νει καί τό σύσττ(μα κυρώσεων πού ύφίστανται σήμερον οί
παραβάται τών διατάξεων περί λειτουργίας έρασιτεχνικών
Γεν^.αί διατάξεις περί ’Ερασιτεχνικών Σταθμών.
καί πειραματικών σταθμών άσυρμάτου. Πράγματι σήμερον
1.
Αί κατά την παρ. 1 τοϋ προηγουμένου άρθρου άδειαιισχύει σχετικώς τό άρθρον 10 τού άνω. Ν.Δ. 1244/1972, ή
κατασκευής, κατοχής, έγκαταστάσεως καί λειτουργίας
παράγραφος 1 τοϋ οποίου έχει οΰτω,:
έρασιτεχνικών σταθμών άσυρμάτου χορηγούνται μόνον εις
«1. Ό κατόχων, έγκαθιστών ή χρησιμοποιώ» οίασδή"Ελληνας υπηκόους άνεπιλήπτου ήθους καί διαγωγής καί
ποτε
κατηγορίας καί έπί οίασδήποτε συχνότητος λειτουργίας
κεκτημένους πτυχίον ερασιτέχνου.
ραδιοσταθμόν άνευ άδειας, τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρις
ενός έτους καί διά χρηματικής ποινής μέχρις εκατόν χιλιάδων
"Αρθρον 4.
..
(100.000) δραχμών. Ή τέλ,εσις τής πράξεως έν καιρώ
Πτυχία ερασιτεχνών
πολέμου, έπιστρατεύσεως, ενόπλου στάσεως ή καταστάσεως
πολιορκίας τιμωρείται διά φυλακίσεως τουλάχιστον ενός
4. Διά την χορήγησιν πτυχίου ερασιτέχνου πάσης κατη
έτους. '··
γορίας απαιτείται, όπως ό αϊτών τυγχάνη άπαραιτήτως
μέλος ραδιοερασιτεχνικοΰ συ/λόγου άνήκοντος εις πρωτο
'Η διάταξις αύτη τροποποιείται ώστε νά τιμωρούνται
βάθμιον ραδιοερασιτεχνικήν ένωσιν διεθνώς άνεγνωρισμένην
βαρύτερον οί εις αυτήν άναφερόμενοι παραβάται καί νά
(μέλους τής INTERNATIONAL AMATEUR RADIO . ύπόκεινται εϊς ποινάς όχι μόνον οί μή νομίμως λειτουργοϋντες
UNION- IARU). ; %
"Y v'<
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σταθμόν άσυρμάτου άλλά καί έκεΐνοι οί όποιοι άναθέτουν εις
'Ως προκύπτει' έκ τών' άνω παρατιθεμένων διατάξεων, κατόχους τοιούτων σταθμών διαφόρους διαφημίσεις. ■·, ' ·.·
ΐνα χορηγηθή άδεια κατασκευής, κατοχής, έγκαταστάσεως
Ή βαρυτέρα τιμωρία τών παραβατών έκρίθη αναγκαία
καί λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού άσυρμάτου, άπαικαί είναι σκόπιμος διότι αί σήμερον ύφιστάμεναι μικραί
τεϊται όπως ό αϊτών, μεταξύ τών άλλων, έχει (κέκτηται)
κυρώσεις δεν έπέφερον τά άναμενόμενα. αποτελέσματα μέ
πτυχίον ερασιτέχνου, τό όποιον πτυχίον πάλι ίνα χορηγηθή
συνέπειαν νά ύφίστανται σοβαραί άνωμαλίαι έκ τής λει
άπαιτεΐται όπως ό αϊτών είναι μέλος ραδιοερασιτεχνικοΰ τουργίας «πειρατικών» ραδιοσταθμών εϊς τάς έπτκοινωνίας
συλλόγου άνήκοντος εις πρωτοβάθμιον ραδιοερασιτεχνικήν
καί τήν ραδιοφωνίαν τού Ελληνικού έναερίου χώρου.
ένωσιν διεθνώς άνεγνωρισμένην (μέλους τής INTERNA
Έν Άθήναις τή 20 ’Απριλίου 1977
TIONAL AMATEUR RADIO UNION-IARU)-.
Άρθρον 3.

Παρ’ ήμϊν άπό πλευράς υφισταμένων καί λειτουργόύντων
συλλόγων ραδιοερασιτεχνών υπάρχουν μόνον δύο τοιοϋτοι
σύλλογοι, ή σωματεία ήτοι : ή «Ένωση Ελλήνων Ραδιο
ερασιτεχνών» καί ή «Εθνική Ένωσις 'Ελλήνων Ραδιο
ερασιτεχνών». Έκ τών δύο τούτων ραδιοερασιτεχνικών
συλλόγων (σωματείων) μόνον ό πρώτος είναι άνεγνωρισμένος άπό την ώς άνω διεθνή όργάνωσιν IARU.
0Τά δύο ώς άνω Σωματεία δροϋν καί λειτουργούν χωρίς
νά έχουν συμπτύξει μεταξύ των πρωτοβάθμιον ραδιοερασιτεχνικήν ένωσιν. Οΰτως έκ τοϋ λόγου τούτου αί ανωτέρω
διατάξεις δεν έχου^ τύχει μέχρι σήμερον έφαρμογής άφοϋ
αύται, απαιτούν, ώς προελέχθη, όπως οί αϊτοϋντες την χορήγησιν πτυχίου ραδιοερασιτέχνου είναι μέλη συλλόγου ό
όποιος νά ανήκει εις πρωτοβάθμιον ραδιοερασιτεχνικήν
ένωσιν διεθνώς άναγνωρισμένην.
"Ινα ένεργοποιηθοΰν αί διατάξεις αύται έπ’ ώφελεία τών έν
αρχή τής παρούσης άναφερομένων σκοπών, προτείνεται, διά
τού παρόντος Νομοσχεδίου, ή άντικατάστάσίς των εις τρόπον
ώστε τοϋ λοιπού ό αϊτών τήν χορήγησιν πτυχίου έρασιτέχνου
νά μή άπαιτεΐται νά είναι μέλος ραδιοερασιτεχνικοΰ συλλόγου.
Δηλαδή καταργεΐται ή μέχρι σήμερον ύφισταμένη' τοιαύτη
ύποχρέωσις, διότι ούδένα σκοπόν αύτη έξυπηρέτει έν τή
πράξει. ‘Η ύποχρέωσις αύτη έρευνάται άν συντρέχει ύπέρ
τοϋ αϊτοϋντος κατά τήν 'χορήγησιν άδειας έγκαταστάσεως.
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί τροποποιήσεως καί καταργήσεως ϊιατάςεών τινων του
ΝΑ. 1244/1972 «περί λειτουργίας έρασιτεχνικών καί
' πειραματικών σταθμών ασυρμάτου, είϊικών ραίιοόικτύω··
καί ίίρύσεως 'Υπηρεσίας Ελέγχου Ραϊιοεκπσμπών».
Άρ-S ρον 1.
Ή παράγρ. 1 τοίϋ ίρ·3ρου 3 τού ΝΑ. 1244»/1972, άντιικα3ίσταται ώς άκολοόδως:
«1. Αί καπά τήν παρ. 1 τοϋ προηγουμένου άρ-λρου άϊειαι
κατασκευής, κατοχής, έγκαταστάσεως καί λειτουργίας ερα
σιτεχνικών στα-3μών άσυρμάτου χορηγούνται μόνον, εϊς Έλ
ληνας υπηκόους .κεκτημένους πτυχίον ερασιτέχνου. Ό εις ον
χορηγείται κατά τά άνωτέρω άσεια, ίέον άπαραιτήτως νά είναι

