
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙ1

Στο σχέδιο νόμου «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν.δ 
1244/1972 «περί λειτουργίας .ερασιτεχνικών και- πειρα- 

. μαστιχών σταθμών -ασύρματον. ειδικών ραδιοδικτύων χ.α: ·.- 
δρύσεως Υπηρεσίας.Ελέγχου Ραδιοεκπομπών» *.2: ά/.κε; 
διασσάξεις».

Προς τη Βουλή' χων ,Ελλήνων

31ε τις δκετάξεις τα, προτεινόμενου σχεδίου νόμου επιδιώ
κεται να τροποποιηθούν -ορισμένες δσχσάξεις του Ν. Δ/τος 
(1244/1972, ώσπ: πυτιές α& ενός vor-—ρόταρμασθούν προς το 
'Κοινοτικό Δέκα::.. αθ.λά- αία: προς τις 'πμιζααάς. τεχνικός ε
ξελίξεις κα: ανάγν.ες για να μη. αποτελούν ανασταλτικό πα
ράγοντα στην ομαλή λειτουργία των ο·κείων υπηρεσιών κ.πι 
a: i-Tέ.ρΐυ να «..Ιμίσουν ϊ.ν.α:ότερα τη ρ αδ t οεραπτεχν-.-/.ή δρα- 
-στησιότητα στη χώρα μας, για τη σωστή και ισομ-ερή ανά
πτυξή της σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Ειδικότερα:

Αυτό γιατί με χανονιττιχές δια-τάξεις του Ν.Δ. 1214 
19.72 αποκλείονται να γίνονται ραδιοερασιτέχνες όλοι-όσοι σε 
ανύποπτο χρόνο και ιδιαίτερα σε νεαρά ηλιαία ασχολήθηκα, 
με πειραματικούς ραδιοσταθμούς του συνελήρθητχ;, ενώ αντί
θετα σκοπός της..Πολιτείας είναι να οδηγήσει τα άτομα αυ
τά στη νόμιμη και ενϊιαρερουσα δραστηριότητα του ραδιο- 
ερασιτεχνιαμού.

Άρθρο 4.

Με τις διατάσεις αυτού του άρθρου αίρεται η άδικη άντι 
μετώπιση του υπήρχε για διάρορες κατηγορίες ετα-γρε/,Ίι
τιών. ατοροίτων τεχνικών σχολών, οι οτοίο: υποχρεώνονταν, 
για να πάρουν το ττυχίο του ραδιοερασιτέχνη, να δίνουν εξε
τάσεις χαμηλότερης διαόάθμισης ατό εκείνες του είχαν δώ
σε· για'τα ίδια μυ&θήματα για την -απόκτηση του 'ττυχίου 
τους στο Υπουργείο Παιδείας ή της Εταγγελματτ/υής τους 
■αδειας στο 1 τουργειο Μετά: : -, *2: Επικοινωνιών.

-Άρθρα 1 κβι. 2.

Μ* τις διατάξεις των άρθρων αυτών ρυθμίζεται για τρώ- 
τη ρορά μία 'νέα ερασιτεχνική -δραστηριότητα ραδιοετικοινω- 
νίσς του εμοανιστηκε τη δεκαετία του 1970 και κατέκλνσε 

όλα σχεδόν τια χ/ εττυγχ-:-Λ2 κατέστη.

Ή δραστηριότητα αυτή περιίχμίάνει.τ&υς. σταθμούς .ασυρ
μάτου του λειτουργούν σε μία τεριορισμένη-ζώνη ραδιοσυχνο
τήτων γύρω ατό τους 27 μεγακύκλους η. οτοία ταραχωρή- 
θηκε διεθνώς για χρήση τολιτών (CITIZEN BAND).

Στη χώρα μας η ϊρττστηριότητ2 Γυτή εμφανίστηκε το 
1977 τερίτου, και για -να έξυΗτ,ρετίήει- η αρμόδια -υπηρεσία 
τους-πολίτες-ενεταξε■ χυτούς-τους-σταθμούς CB στα ειδικά 
ρπίιβσίκτυα τροκειμένου να τους χορηγέί-άίειες κατοχής και 
λειτουργίας.

Η. ένταξη όμως μ ας ερασιτεχνικής Δραστηριότητας σ’ 
ένα τομέα για επαγγελματική χρήση έχει, ετιρέρε: τολλές 
δυσκολίες στην εραρμογή της. δυσκολεύοντας ατό τη μια 
μεριά την 'υπηρεσία που'δεν έχει εξουσιοδότηση νόμου και 
προχωρεί σε κανονιστικές- ρυθμίσεις .ειδικά για τα7(Γ.Β. κα< 
από την-άλλη δημιουργώντας σημαντική γραφειοκρατική δυα- 
δικασία που ταλαιπωρεί τους πολίτες (αριύμούνται σε 75.000 
σήμερα οι 'Ελληνες ΣΙ ΜΙΙΙΕΡΣ).

‘Βδώ-προέλεπετα: η αποκέντρωση αυτής της. αρμοδιότητα; 
με τρόδλεψη μεταίίδασής της στην .Τοπική Αυτοδιοίκηση 
(ΤΑ.) αρού τροηγουμένως ρυθμιστούν ο: διαδικασίες ελέγ
χου και τυτοτοόησης-των-σχετικών- αδειών;· κάθώς και η σχε
τική εξουσιοδότηση για τη- ρύθμιση-της διακίνησης—Γων--·χλ- 
λ.οδαπών ΣΙ ΜΠΤΕΡ.-ητπσίσέχει καταστε:-ττροθλημστική 
ειδικότερα κατά την τουριστική-περίοδο-για όσους-προέρχο- 

• νται -από τα κράτη-μέλη—της Ευρωπαϊκής Οικονομικής’ Κοι
λότητας.

Άρθρο 3.

Με τις διατάξεις του. άρθρου χυτού- ρυθμίζεται- πο θέμα 
της έκδοσης άδειας κατοχής αχ; λειτουργίας ρχόιοερασιτε- 
χνικού σταθμού.ασυρμάτου. σε-- δίκαιη.Δάση, με π/,ήρη-ελευ- 
θερίσ του ραδιοερασιτέχνη να. Ε*τάσσετχι_χρ’ όσον το. επθυ- 
μεί.-σε οποιονδήποτε ρυπόεοΓρχσιτεχνικό-σύλλ-αγο.
:τΗ προθλεπόμενη από το -ΝΑ. 1244/1972 · υποχρεωτική 

ένταξη των ραδιοερασιτεχνών σε 'όνα .καε μόνο..σύλλογο., ε
κείνο των Αθηνών. αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα ανά- 

-ππυξης σου- ραδιοερασιτεχνισμού “στην -απέλστπη-επικράτεια 
' xarέχει'-δγμιουργήσετ-ασόασότχσες διενέξεις-μετσξύ-των—ρα- 

■ διοετχοττεχνών.
•Με- την-προτσινόμενη- ρΰδμτση,-που είναι κατ δασικό- αίτη

μα τω-ν ρΡτδίοεοατιτσχνών,'Όμαλοπττεστα:—οεστή η κτπάστσση.
Στο άο-Spc αυτό έχει περιληρύ-εί διάταξη η οπαία προδ/.ε- 

--■πει, -γιο -τους- .οαραόιά .ες- των" διατάξεων του ΝΑ. 1244/ 
1972 αο’ ενός προσωρινά μέχρι μία τριετία τη δυνατότητα 
της μη χορήγησης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ρ2- 
διοεροσ:τεχνικού τσαΐμού ασυρμάτου και ας’ ετέρου -οριστικά 
σε περίπτωση υποτροπής.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η κατηγορία των ρσ- 
διοτηλ,εγρασητών. ο: οποίο: ενώ είχαν δώσει σχετικές εξετά
σεις στα ίδια ακριδώς μχ-όήματα —αλλά πολύ .υψηλότερης 
στάνμης— για "7 πάρουν την άδεια του γενικού πτυχίου ρα- 
διοτηλεγραςητή από το Υπουργείο Μεταοορών κα: Επικοι
νωνιών. όπως .--ροόλεσεται από το ΝΑ. 2620/1953. υπο
χρεώνονταν να δίνουν πάλι τα ίδια μαδήματα τ: ερασιτε
χνικό επίπεδο για το πτυχίο του ραδιοερασιτέχνη ττο ίδιο 
Υπουργείο.

Με την υπό τροποποίηση διάταξη αυτού του άρόρου αίρε
ται χυτή, η αντινομία.

Άρ-Seo 5.

Με τις διατάξεις του υπό ανάλυση άρ-δρου σε συνδυασμό 
.κατ με εκείνες του άρ-ύοου 8, ο: διάσορες κατηγορίες των 
.ραδιοερασιπεχνιινιώ'. .χδ'ειινν και πιτ.χιιυν των ερ.ασ.ιτεχ.ων κα- 

. -><·>ς α.α: οι επ'τρεπρεενες ισχύς εκπομπής προίλέπεται να
ρυ-όμίξονται 
στις δεείνεί 
η ανανέωση 
διετία, όπω: 
ώίκαπία να 
κειχ 'ισχύος

υε Τ7. Λ/πα ώστε να ενα 
; εξελίξεις. Με τι; ίδιες δι 
της άδειας π/α γίνσται: πά 

: ii-yi:: σήμερα, ώστε κα: η 
περιοριστεί και να ενχρμτνισ 
με -ις άλλες κχσηγορίες σ

ομονίξονται γρή- 
ατάξεις προδλέπ 
τριετία και όχι 
γραφειοκρατική, 
πει η χρονική ϊ 
τα-5μών ασυρμάο

δια-
ιάο-

Άρ-όρο 6.
Με τη-ί προτεενόμενη διάταξη .δίνεται η δυνατότητα στϊ 

όργανα των ΕυρωπαϊκΑν Κοινοτήτων να έχουν τη μεταχείρι
ση που επιρυλζτ'Γται- σε χυτά από το Κοινοτικό Δίκαιο για 
τις διπλωματικές τους -αποστολές.-Αυτό σπμαίνε;-προσαονο- 
γή της νομο-όεσίας χυτής στο Κοινοτικό.Αίκαισ- σύμσωνα με 
το οποίο στο . πρωτόκολλο, πεοί προνομίων - χαυ ασυλιών των 
Ινυσωπαΐν.ών Κοινοτήτων και συγκεκριμε-α ττην παρ. ! το. 
άρ-όοου 6. προίλέπεται ότι «τα όργχ/α των Κοινοτήτων απο
λαύουν για την υπηρεσιακή τους επκοινωνία και διακίνηση 
των εγγράοων τους, εντός της επικράτειας κα-So κράτους - 
-.έλους, της χετανείριαχς -που επ-πυλλάσσεται απο τ: Ι'-ρα- 
τες - χέλος αυτό σπ.ς διπλωματικές αποστολές».

Ά?-5ρο "ΐ.

Με το άρ-όρο Χντό αίρεται το παράδοξο και αντιφατικό, 
σαινόμσυο που παρουσιάξεται σήεερα, να διώκονται, δάσε: των 
δτατάξεων του ΝΑ. 1244/1972. όσοι λεπουσγούν χυρι; 
άδεια οοόδιοσταίμνύ και να α.τα»; .άττ:νται εκ -·νθ: τ-., οτ;ς 
ran: ο θύονται χωρίς αντίστοιχη ιχεια.

Άρόοο 8.

Μ-: τις διατάξεις του άρθρου χυτού προόλίπεσα: τα κα
νό υιστικά προεδρικά διατά-ρματα του άρθρου Ι'ό του ΝΑ. 
1244/1972 να --/.δίδονται με πρόταση του Υπουργού Μεταρο-
-ών χαι Επινχινωνιών. χωρίς-τη-σύμπραξη των Υπουργών 
Εθπ.κή; Άιυευ.ας και Δημόσιας Τάξη;·

Η προτεινάκενη μεταόολή κρίνεται αναγκαία γιατί η προ- 
ό/.επόμενη σύχποαξη των άλλων Υπουργείων δεν προσρερε: 
απολύτως κταιά ουσιαστική ίοήθεια. είναι διαδικασία γρα-



οειοκραχική και απλά επιβάλλονταν για λογους σκοπιμότητας 
στα νομούετήματσ τη; περιόοου J9G7—1974.

Επίσης. με τις άλλες διατάξε-.ς διευρύνεται η παρεχόμενη 
προς τη Διοίκηση νομο-όΐτιχ.ή εξουσιοδότηση. ωστ: αυτή να 
rifiXwisvs: την κανονιστική ρυύ ;χ:ση y.a των συναρων νε- 
μάτων με τα ραδιοδίχτυα C.B.. όπως επίσης και με χίίϊ 
ιιδο; συσκευών ασυρμάτου τηλεπικοινωνίας που λέγω της ρα
γδαίας τεχνολο·, ικής εξέλιξη; εμρανί’ονται καόημερινα σε 
νέες μοροές 7.α χρήσεις.

Αοόρο λ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στη< Αιτιολογικη Εχόεση του λ /ίδιου Νομού "Τροπο- 
ποίηση διατάξεων τον Ν.Δ. 1244 /■! 972 «τεεί: λειτουργία; 
ερασιτεχνικών α.α: πειραματικών σταόμών ασαρμάτου. ειδικών 
ραδιοδιχ.τύων χ,αι ιόρύσεως Υπηρεσίας Ε/.έγχου Ραδιοεκπυ- 
χπών» χα: άλλες διατάξεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ

Με το παρόν Σχέδιο Νόμον τροποποιούν τα συμπληρώνο
νται ή καταργούντα: οι αχόλε>ί>ες διατάξεις:

I. Ν.Δ. 1204/1972 (ΦΕΚ 181):

Με τις δ ατάξεις τον άρ-$ρου αυτού τροποποιείται χ πα- 
ράγραρος i τον άρόρου 18 τον ιδρυτικού τον ΟΣΕ Ν.Δ. 
674/1970. όπως αντ :χ ατασ τάόηχε με το άρ·ί>ρο 1 τον Ν. 
1485/1984 ν.α: ταρατείνετα: τ, χρονική περίοδος της Οι
κονομικής Συμρωνια: μεταξύ τον ΟΣΕ και τον Ελληνιχ,ού 
Δημοσίου μέχρι τ:ς 31.12.1986. προχειμένο. να είναι νέμ:μες 
0: ν.αταόολές το. Δημοσίου το. να γίνονται γ:α κάλυόη των 
ελλειμμάτων εχμετάλλευσης το. ΟΣΕ.

Η Οικονομική Συμρων:α. τον τ^αοέρετα: οτην παραπάνω 
δ··άταξη υπεγράρηκι μεταξύ εκπροσώπων τον Δημοσίου ν.α: 
τον Ο.Σ.Ε. ττν 10 Μαιου 1972 ν.α: κυσώότκε με το ν.ο. 
1300/1972 ίΦΕΚ Α' 220/11.12.1972).

Σύμρωνα με το τρ:το άρόρο τον κυρωτικού αυτού νόμον, η 
Οικονομική Συμοωνία άρχισε να ισχύει ατό Ιηε Ισνοναείεν
1Γ.73.

Ετα:, το Ελληνικό Δημόσιο ανέλαόε την ντοχρέωση να 
μαλνττε: τα ελλείμματα εζ,μετάλλε.-σης τον Ο.Σ.Ε· για μια 
χρονική περίοδο ο/.τώ (8) ετών ατό την κύρωση της «Οικο
νομικής, Συμρωνιπς». η εκμετάλλευση τον οποίου 'ΟΣΕ1 ε
ξακολούθησε να είναι ελλειμματιχή. ότως άλλωστε σν-χίαι
νεί σε όλα σχεδόν τα ευρωπαϊκά σιδηροδρομ-κά δίχτυα.

Τα ε/./.ειμμα- α εκμετάλλευσης τον Ο.Σ.Ε. εξακελούύτ 
σα-.^χα: μετά τη λήμη της προαναρερί-είσας οχταετούς π= 
ρτ.τον να καλύπτονται ατό το Ελληνικό Δημόσιο.

V τ’/ί,'1:ΧΤ' ■ ^-τοτοίηση τη; κάλυψης των ελλειμμάτων το
°·1·Ε· 7« κ λεχρ. την 31.12.1985 χσονιχό διάστημα ό-
' a Γη IL / ' 14S5/19S5 ί ΦΕΚ 159 Λ
j 8.8.1984 ,. Η αναγκη όμως κάλυψης ατό το Δημέσ·ο —
ΐλ/.ειμματος εκμετάλλευσης τον ΟΣΕ εςακολονίεί'να ντά': 
Τ-'· t-'·· εχε: σροόΛΐούε·: σχετιχ/ό χονϊύλιο στον Π οοάσολο- 
-ν:. τροίλεττετα: ί: ότι -5= ντάρχει η „ά-;χτ αντά, -α ώ 
χ/.ηρη τερι&ίο 1986—1996.

Αρόρο 10 χσ: 11.

Ο. ϊιατααεις των ap-Spuv αντων α·ναρέρονται 
γονμενες μ« το μροτεινόμενο Νο·:.Όσχέί:ο ίιατάΞ 
ισχύ αστού.

; κατα:- 
κα: στην

ΐ· σννάτττετα: Παράρτημα των } 
ς διατάσεις τον Νομοσχέδιο..

εων τον -5ίγονται

Οι Ττονργο:

Κ.
Έαωτερικώ'

ΠΑΠΟΤΛΙΑΣ
Βσωτεοικ.ών

ΑΠ.-Αβ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΓΛΟΙ

Άρόρσν 1.

Ορισμοί.

1. Ερασιτεχνικοί σταύμοί ασνρμάτον νεωροννται οι σταν- 
μοί ασμομάτον τηλετικοινωνίας ο: '/J ησ ιμρ το ι ο ν . εν ο ι ηαρα 
τροσώαων κ-εχ-τηχενων ττνχίον ερασιτεχνον και εροόιασμένων 
δι’ αδειας χ.ασοχής, εγκαταστάσεω; και λειτουργίας σταόμον 
και των οτοίων αι εκττομτα: ατοόλετονν εις τη· α.τοεχτα - 
δεοσιν, αλληλετιχοινωνίαν και τεχνικήν ίρενναν. δια σχ.οτονς 
ατοκλειστιχώς ττροσωτικούς. ά-νεν οιχμ/ομιχού τίνος σνμρέ- 
ροντος, ατοκλειομένης της ?Γ απτών μετασόσεως ττρογραμ- 
μάχων ή διαρηχίσεων.

2. Πειραματικοί στα-όμοί όεωρούντα: οι σταόμοί ο: χρησι· 
μοττοιούντες τα ραδιοκύματα δι' εκ,τελεσιν ττειρναμάτων σχο· 
αοόνχων εις την ττρόοϊον της Ετισττ,μης χα: Τεχνικής.

3. Ειδικ.ά Ραδιοδίχτοα όεωρούντα; τα δίχτυα ραδιοτηλε 
αωνιχών χαι ραδιοτηλεγραφικών σταόμών. ατ/ηκόντων εις την 
κατηγορίαν της κινητής Ττηροσίες ίηράς. όαλάσσης ή αέ- 
ρος, ήτοι της εςυτηρεχούσης την ετιχοινωνίαν μεταξύ κινη
τών σταόμών ξηράς. θαλάσσης ή αέ,ρος ή την μεταξύ τούτων 
χα: στ-α-λμών όασεως χσ: σχοσα/ντων εις τη' εξασρά/.ισ.ν της 
εσιχοινωνίας εις ας σεριστώσχις δ«ν είναι δυνατή αύτη δια 
του τηλεσγλοινωνιακού δικτύου γενικής αντατοχρίσεως του 
Οργανισμού Τηλεττικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ).

'Αρόρσν 2.

Άδεια·, εγκαταστάσεω ς χα: λειτουργίας Σταόμών 
Ασυρμάτου χα: Ειδικών Ραδισδιχ.τύων.

1. Η κατασκευή, κατοχή, εγχατάστασις και λειτουργία 
ερασιτεχνικών χα: τειραμασιχών σταόαών ασυρμάτου χαι ειοι- 
κών ραδοοοιχ.τύων εσιτρέσετα: μόνον κατόιτιν αδεισς, χατα 
τας διατάξεις του τβρόντος.

2. Ο τύτος των κατά την τροηγουμένην ταράγραοον αδειών 
χ.α-ΐεορίξετα: δι' ασοράσεως του εσ: της Ναυτιλίας. Μεταοο- 
ρών χαι Επχοινωνιών Τσουργοί. ίημοσιευθμέ·/ης οια της ιν 
σηχερίδος της Κυόερ-νήσεως.

3. Η χατά την σταρ. 1 του ηαρόντος άρόρου άδεια δεν αται- 
τείται εις τας χάτωό: τεριστώσεις:

α) Δια τους τειραματιχούς σταθμούς των Ενότλων Δυνά
μεων. των Σωμάτων Ασραλείας. του Οργανισμού Τηλεπικοι
νωνιών Εύλλάδος (ΟΤΕ). του Ε-5νικού Ιδριίηχατος Ραοιοοω- 
νια; και Τηλεοράσεως (ΕΙΡΤ^ χαι της Ττηρεσιας Π ο/.ι- 
τιχής Αεσοσορίας ’ΤΠΑ'ι.

ρ: Δια τα στα-όερά χα: κινητά ραέιοδίκτυα των Ενοαλων 
Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασραλείας. το- Υπουργείου Ναυ
τιλίας. Μεταρορώ·- χαι Επικοινωνιών και των εμπορικών 
πλοίων, των οποίων οι σταόμοί λειτουργούν εις τας υπο του 
Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών ποοόλεπομόνας ζωνας.

Μετασοοών και Επικοινωνιών
IT Μ·Π ΑΝΤΟΥΒΑΣ

Ο:κ.ονομικών γ) Εσί των δικτύων των εξυπησετούντων τας εξωτορικάς
ΤΣΟΒΟΛΑΣ μεταδόσεις το·υ ΕΙΡΤ.
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Άρθρο 3.

Οτως η ταρ. J αντεχαταστάθηκε at το άρθρο 1 το» Ν. 
652/1977 — ΦΕΚ 210).

Γενικα-ί διάταξε:; τερ: Ερασιτεχνικών Στα-θυω/.

«1. At κατά την rap. 1 τον τροηγουμένον άρθρου άδεια: 
κατασκευής, κατοχής, εγ/.αταστάσεως και λειτουργίας ερα
σιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου χορηγούνται μόνον ε:ς Ελ
ληνας υτηκόους κεκτημένους ττυχίον ερασιτέχνου. Ο ε:ς ο-ν 
χορηγείται κατά τα ανωτέρω άδεια, δέον αταραιτήτως να 
είνα: μέλος ραδιοερασετεχνιχού συλλόγου. ανήκοντας εες τρω- 
τοδάθαεον οαδιοερασετεχνεκήν ένωσιν διεθνώς ανεγνιοοισμένκυ

: μέλος της INTERNATIONAL AMATEUR RADIO 
ί. ΝΙΟΝ—IARL . ή. ε:ς τερίττωσεν μη υτάρξεως τρωτο- 
δαθμίου ενώσεως. οεο-ϊητοτε · ραδεοερασιτεχνεχού συλλόγου ή 
σωματείου δεε-θνως ανεγνωρισμένον ναό της άνω διεθνούς 
ενώσεως».

2. Κατ' εξαίρεσεν εσεττέτεταε η χορήγησ’.ς τοεοντων αδειών 
κα·: εις ντην.όονς ξένης Χώρας, τη α:τήσε! των. or.οδαλλο- 
μόνη μέσω της οικείας Πρεσίείας, εάν. και ντό τον όρον της 
αμοείαιότητος. τροδλετεταε or: κοινής Συμφω'ίας των δύο 
Χωρών.

3. Α: ανωτέρω άδεια·, χορηγούντα: τη αιτήσει των ενδια
φερομένων rape τον Υτουργείοεν Ναντελίας. Μετατορών κα: 
Ετεκοενωνεών. μετά γνώμην των αρμοδίων Υτηοεσεών το)ν 
Υτουργείων Εθνικής Αμύνης καε Δημοσίας Τάξεως. κατά 
τα εεϊεκωτερον Οριζόμενα δεα των. κατά τας δεατάξεετ τον 
άρθρου 13 τον παρόντος. εχδεδεχιένων Β. Δ/των.

4. Εν καερώ τολέμον. ενότλον στάσεως, καταστάσεως το- 
λεορκίας η ετιστρατεύσεως η λειτουργία των ερασιτεχνικών 
σταθμών αναγορεύεται, εκτός αν άλλως ήθελε δ·αταχθή ντό 
των αρμοδίων Στρατιωτικών Αρχών.

5. Δεα κοινών ατοοάσεων των Υτουργών Εθνικής Αμύ
νης καε Ναντελίας. Μεταρορών ·κα: Ετιχοενωνεών. ερ όσον 
συντρέχουν λόγοε δημοσίου συμφέροντος, ϊύναταε να δεαταχθή 
•καθ’ άτασαν την Επκράτεεαν ή εις ωοισμένας τεριοχάς αν- 
τής. η αναστολή χορηγήσεως καε ανάχλησις χορηγηθεεσών 
τοεσύτων αδειών, ως καε η ί taxer ή Της λειτουργίας των ερα
σιτεχνικών στα-άνών δεα σσραγίσεως τούτων ή δε’ άλλον τροσ- 
φόρον τράτου.

6. Ωσαύτως δύναταε να διαταιχθή. κατά τας τερ: ετετά- 
ξεων κειμένας διατάξεις, η ετιταξες ντο τον Κράτους των 
ανωτέρω σταθμών, μετά τροηγουμβνην ειδοτοεησεν των κατό
χων αυτών καε έναντι ατοζημεώσεως.

'Άρθρσν 4.

Πτυχία Ερασιτεχνών.

1. Τα κβτά την rap. 1 τον άρθρου ί ατυχία ερασιτεχνών 
διαχρίνσντα: εις τρεις χατηγορεας, ήτοι: F', Β' και Α' και 
•χορηγούντα: vre τον Υτονργεέον Ναυτιλίας. Μεταφορών καε 
Ετπκοινωνιών, χατότεν ετε τυχών εξετάσεων, εες τους έχο
ντας τα αταετούμενα προσόντα υποψηφίους.

2. Λεκαεώματα σναμετοχής εες εξετάσεις έχουν;

α) Δε.τ την στόκν.-τεν τν,χιρν ερασ:Τϊχνου IV κατηγο
ρίας, οι συμτληρώσπντες το 15ον έτος της ηλικίας των.

β) Δια την ατόκτησιν πτυχίου ερασιτέχνου Β' κατηγορίας, 
ο: συμτληρώσαντες το Ιδον έτος της ηλιχίας των. κάτοχο: 
ατυχίαν ερασιτέχνον Γ' κατηγορίας καε επ' δ·ύο (2) τουλά
χιστον έτη αδείας Γ' χαττηγορεας. χατά τας δεατάξεες τον 
παρόντος.

γ) Δια την ατόκτησιν πτυχίου ερασετέχνου Α' κατηγορίας, 
οι συμ-χληρώσαν-τες το 23ον έτος της ηλικίας των. χάτοχοε 
πτυχίου ερασιτέχνου Β' κατηγορίας και επί αέντε (5) τουλά
χιστον έτη αδείας Β' χατηγορίας, κατά τας διατάξεις τον 
παρόντος.

3. Ο: κάτοχο: αδείας ασν.ησεως επαγγέλματος Ραδιοηλε- 
κτροΛιόγον Β' ή Α κατηγορίας δννάμε: τον X. Δ/τος 2324 
1953 «περί χορηγησεως αδεεών ασκήσεως εααγγέλματος ρα- 
δεοηλεκτρολόγου». ως ετροτοτοεήθη δεα τον Α.Χ. 30ο ': 96$ 
απερ: τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τον X. 
Δ/τος 2624/1933 χ.λπ.» καε συμπληρώσαντες το 20όν έτος 
της ηλικίας των, τροκειμένον περί πτυχίου Β’ κατηγ·ορ:α: 
ή το 25ον έτος, τροκειμένον rερι ττνχίον Α' κατηγορίας, δέ
νονται. εξεταζόμενο: μόνον επί των τρακτεκών μαδημάτων 
καε τον κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών. να ατοχτήσονν τσν- 
χέον Β' ή Α' κατηγορίας, αντεστοίχως.

(Η ταρ. 4 καταργήθηκε με το άρθρο -ί τον X. G52/i'J7i 
καε η ταρ. 5 αναρ εθμήθηχε σε ταρ. 4).

5. Δια την συμμετοχήν εις εξετάσεις τρος στόκτησεν ~τ.- 
χίον ερασετέχνου οεασδήτοτε κατηγορία:: κατατεύετα: ταρα- 
ίολον υτέρ τον Δηυοσεον καθοριζόμενον δεα Β. Δεαταγμα- 
τος, εκδεδομένον τροτάσ:: των ετ! των Οικονομικών /.α: τη; 
Ναντελίας. Μεταφορών κα: Ετεκοενωνεών Υτονργών.

'Ao-Spo ό.

( Οτως το σ:ώτο εδάοεο της τασ. I αντεκαταστά-άτ,κε αε 
το άρ-3?ο 1 _τον Ν. 1162/1981 ΦΕΚ 151).

Ειδεκα! διατάξεες τερ! Ερασετεχνεκών Ζτα-ύμων.

«Α: άδειαε λειτουργίας ερασιτεχνικών στα-ύμών. χορηγού
μενα·. κατά τας διατάξεις των ταρ. 1 κα: 3 του άρ-ύρδν ο 
του ταροντοσ τρος χρήσιν μονίμων, κινητών ή φορητών σταθ
μών, διακρίνονται εες τας ακολού-ύους κατηγορίας) :

α) 'Αδεεαι Γ' κατηγορίας, χορηγούμενα: εες ττυχιούχουί 
ερασιτέχνας Γ' κατηγορίας, κα: ταρέχουσαε το δικαίωμα :α- 
διοερασετεχνεκών επκοινωνιών Ραδιοτηλεγραφίας καε Γ’ιδεο- 
τηλεφωνιας ετί των ετετρετομένων ραδιοσυχνοτήτων με εσχυν 
(εξόδου-κορυφής; “ εκσομτης τον στα-ύμού κατ' ανώτατου ο- 
ρεον τε-τήκοντσ (50) WATTS.

β) Άδεεα: Β' κατη-ρορεας. χορηγούμενα: εες ττνχεούχους 
ερασετέχνας Β κατηγορίας κα: τερεέχουσαε το δικαίωμα Ρα- 
διοερασετεχνικών επκοινωνιών Ραδιοτηλεγραφίας κα: Ραδεο- 
τηλεφωνίας επ’ των ετετρετομένων ραδιοσυχνοτήτων με ετχυν 
(«ξοδου - κορυφής) εκτοατής του στα-λαού κατ' ανώτατου ο- 
ριον εχατόν τεντήκοντα (150) WATTS.

γ) Άδεια: Α' κατηγορίας, χορηγούμενα: εις ττυχεοννονς 
ερασιτέχνας Α’ κατηγορίας κα: ταρέχσυσα: το δικαίωμα Ρσ- 
διοερασετεχν.κών ετεκοενωνεών Ραδεοτηλεγραφεας καε Ραδιο
τηλεφωνίας ετ: των ετετρετομένων ραδιοσυχνοτήτων με ισχύ-1 
(εςόνίου - κορυοής) εχτομτής του στα-ύμού κατ’ ανώτατο·· ο- 
ριον τριακοσίων (300) WATTS.

2. Αι χατά την τροηγουμένην ταράγραφον χορηγούμενα, 
άδειοι είναι τροτωπκα: καε αμεταίίδαστοε. ιτχύουσαι ετ. μ:α· 
διετίαν ατό της εκδόσεώς των. δυ,νά;εεναι να ανανεουντα: τη 
αετήσε· των κατόχων, ως 7.α: να ονακαλοόνταε. οσασ.ες τον τ', 
κρενετα: αναγκαισν, >·. ητιολογημένη: ατοφάτεως της εκοου- 
σης Αρχής, άνεν οεασδήτοτε ατοζημεώσεως τον κάτοχον
αυτών.

3. Eb; αετήσεως α·α.εώσεως σδ:": τ αριιοδεα ύτη εσ α
δύναταε να τροόαενη ει- την ανανέωσεν τούτης τναλόγως της 
ετιδειχάείσης δραστηριότεητος τον ερασετέχνου. ατοδεεκνυομε- 
νης δια τον υτοχρεωτεκώς τηροναένον τα: αυτόν ηκερολο
γιου κα: σχετεχής ίεδαεώσεως τησ διεθνώς ανεγνωρισμενης 
οαδιοίίασιτεηνεκής ενώσεως της οικίας τυγχάνει μέλος.

4. Δια την έκδοσιν ή ανανέωσιν αδείας λειτουργίας £?2-
σιτεχνικών σταθμών τάσης κατηγορίας καταδάλλεντα: υτερ 
του Δημοσίου τέλη καθοριζόμενα δια Β. Δ/τος. εκδεδουε- 
νου τροτάσε: των Υτουργών Οεκονον.σ/.ών χα: Ναυτιλίας.
Μεταφορών και Εντικοινωνιών.

5. Τα σχετικά χαρακτηριστικά των ερασιτεχνικών σταθ
μών εχάστης κατηγορίας καθοριζοντα: δια Β. Δ/τος. εκδι- 
δομένου τροτάσε: του Υτουργού Ναυτιλίας. Μεταφορών κα·
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Εκικοινωνιών, λαμόχνομίνων υτ όώιν των εκαχαοτ: ιαχυου- 
σών Διε&νών Συμ&άαεων εις βς συμμετέχει και. η-,ΕΙλάςιτεν .' 
ouvsuaομώ κάντοτε κρος τα ε-Ανικβ .καμπέροντα,·.

6. Τα ϊηλωόεντα ax: κατόχου όακικά τεχνικά χαρακτηρι
στικά ερααιτεχνεκού σταθμού, και ot όμοΐ-λειτοοργάοςυχυτού: 
δύνανται, τη αιτήσει τούτου, να τροκσκοιούν. κχτόην.-αγχρΰ 
σεως της αρμονίας Υκηρεσίας του Υκοαργείευ Νακοιλίαιρ.- 
"Με.ταοοεών και Εοπκοινωνιών.·

Άμόρον 8..

Γεν: καί ϊιατάξεις κερί Ειδικών Ράοιόσικτό-ον.

) Α: άδειχ Ιπτουργίας ε-δικών εκειεεικτυων χερηγοιλ 
ντα: οκό του Γτ.ουργείου Ναυτιλίας. Μεταοορών κα: Εκ:- 
κοινωνιών μετά γνώμην των αρμοδίων Υκηρεχ.ών των Γκετε- 
*'είων ΕΑνικής Αμύνης -/.α: Αημοαίας Ταρεως.- εις Δήμο- ■ 
αίας Υκηρεσίας. Νομικά Πρόσωκα Αημοσιεα Ar/.aiou (Ν.'Π. 
Α.Δ.) και Οργα/ισμούς Κοινής Ωρελείας. ως κα: μετ’ εκτί-, 
μητιν τοο Δημοσίου κυμεί ροντέο εις ηχεδακά Νομικά ΤΓρό- 
σωκσ Ιίιωτικοο Δικαίου (N.HLI-A.) και ιδιωτικά; εκιχει- 
ρήαεις, τρος τον σκοκόν εξασραλίσεω; της εχικοινωνίας εις 
ας κερικτώσεις αύτη.. κατόκιν σιτικής ιΐείαιώαεως ,τοιεΧΕ 
1 l·... δεν είναι δυνατή δια του τηλεκικοινωνιαχού δικτύου γε
νικής αντατιΟΓΛρ ΐ'.ως αυτού. Ωααύτως τοιαύται άδεια: ϊύνα- 
*αι να χορηγούνται και εις ουσικά κρόσωκχ,-κρινόμενα κατάλ
ληλα δια την ακοκτησιν τοιαύτης ττϊείας. εραρμοζομένων ανα-- 
λόγως των διατάξεων των rap. i και 3 too άρΑροκ 3 ττα 
καρόντος.

2. Προκε-μένου κερί - εκιχει ρήσεων και-νομικών · κροσώκων 
Λε ιτευργσύντων εν ΕλλάϊΓ- και ελεγχοχέ/ων εν όλω ή -εν •.■ri
ps:., αιέσως ή εμμέσως υκέ' αλλοδακών. δύνατσι: εις όλως' 
ε=α·ρετικάς κερικτώσεις και μετ'· εκτίμηαιν τκυ Αηττσίτυ 
συμφέροντος να εκιτρακή.-ει’ ακεράσεως τον Υκσυργού Ναυ
τιλίας. ΑΙεταρορών και Επικοινωνιών ·ή κοττά τας-τιατύρεις - 
της καθηγούμενης καρσγράοου χορήγησις κεδειών ειδικών ρα- 
ειοδικτύων.

3. Αι διατάξει; των καε. 4. 3 και· 6 Soy άσόρου 3 τον 
καεόντος ισχύουν και- ϊια τα ειδικά-ρσσιοϊίκ.-raa.

Άρδρο- 10.

(όκως η τι;·:. 1 χ/τιχαταστάόήκε τεε τε άρ·5άό 2 
τ-.·· Ν. 6ο?/! 977 'ΦΕΚ 2ΠΥ'

Ποι νικάει, κυρώσεις.

«1. Ο κατόχων. εγκα-ύ ατών ή .χρησιμοποιώ·/ οκοιασϊήκοτε 
κατηγορίας κα. εκί ειασϊήκοτε συχνότητες λειτουργία: ρα- 
ϊ-οστκόμόν άνευ αϊε’ιας: τιμωρείτο:- I:α ο'υλάκτσεως τουλά
χιστον ενός- έτους κοκ δια χρηματικής -κοπής--κκό ϊιακιοσίω-/
μι/.ιατεων ί;χ/υε·.ν '250.000 μέχρι- κεντακοαιω·' - χολίακων
δραχμών (500.000) εάν η κρά-ρις δεν τιμωρήτκι ‘αρύτερκ/ 
κατ’ άλλην ϊιοιταξιν. Αια των αυτών ως άνω καπών -τιαι·»- 
ροιτετα: κα: έτκ· ανα-5έτουν την μετάΒακιν ϊιατ-ηκίαεωκ: μου- 
αεκής κα: ανα</.ινώοεων οιουϊήκοτε κεριεχομένου εις κατό
χους καρανόμω-' ραί·.ο—α-5μών. Η τέλεαι; της -κράρεως εν 
καιρώ κολεκου. εκιατρατεύαεως.- ενόκ/ωυ ατάκεως .ή κατα-' 
ατάαιως κοε.ιοεκίας. τιμωρείται εια ρυλακίεεως μουλάχεατον 
εύε ί2) ετών».

2. Ο χειριζόμενας ερκτιτεχνικόν ρα?ιοατα·5·υ.ό··|-μη κάταχτα 
τυυ α'εακτείχο^ κκυχίου ερατιτέχνου κατά τας ϊιακάρά.ς -ταυ 
ν.ααάντος. τιμωεείτα: εια ουλαν-ίαεως μέχρι τριών μη-/ών κα: 
ϊια χρηματικής κοινής μέχρια είκ.οα: χιλιάϊών '2^.000 
ϊραχμών.

3. Εις τας-κερικτώαεις των κροηγοτμ,ένων καρκγράρων
του καρόντας άρ-Spou αι εγκαταα.τάαεις κα: ευκκευαί. κατά-- 
κχοντα: και οημεύοντα: ακοράαεως του Αικαττηρίου. ανε-
ραρτήτως χε ανήκουν εις τον αυτααργά-;. τ~α καμμιττ/οας 
ή τρίτους κα· εαν έτ: ϊεν εχώοητε καταϊέκη εκκ τη-κεϋ-ττΑεί- 
;τ κεάκει:

4. Αιε χρημα-.ικης κοινής αέ/ρκίέκα χιλιάεων (10.000', 
οραχμών τιμωρείτκ ο εκ κρο-Αετεως εκκομκων δι’ ερααιτε- 
ννικοό ρα:ιοατανμού εκτός των “ωνών ρζϊιοτνχνοτήτων των 
ειεικως :ι ερχ7:τέχ»7ς κρεέί τ. ·;ενυ>/ .κι; τ·ω- ϊιεν.,νν κν- 
νΟΜομων ή νκό-των κατ' άρ-Spov 15 τευ καρέντες Β. Αια- 
ταγμιάτων ως και -ο εκ κρο-Αέτειος εκτελώ/ εκκοκκάς ετέαας 
των εκιτρεκυαένων ϊια του καρόντος. κατά ααεάίααιν των 
διατάξεων χυτεε. Εις -αμαετέρας τας —ερικτώαεις εν υτ.ε· 
τροκή Γκεόάλλεται οκό του Λικατττρίου: και ατερηκις της 
ερασιτεχνικής αοείας ειαρκείας μέχ,ρις ερ .μηνών, ή και ε: · 
ατική αμαίρεαις της- ερατιτεχνικής α:είαρ -/.α: ϊήμευαις των 
ε 'καταττάαεων κα ι τυτκβοών.

5. Ο χειριρό.κνς; ερατιτεχνικόν ή κειεαματικόν ραίιεττχυ- 
υάν. κααακωλύων κχ5 οιονϊήκοτε- ταόκον την κχρονικήν λει- 
Όυργίαν-κάαηα κύτεως -ατα-ύαών ατυρν.άτου. τιμωρείται κατά 
τας- όιατάρης κα; άρ-Sp'ou 292 :του ΓΓοιν-κού■ Κώαακος. rara 
ίιάζων ίε κα-S’ οιονϊήκοτε τρόκον το απόρρητον των χντακτ 

</.:ιτεών τιοΛ^ιείται κατά τα; ειατάρει; τ:υ άιαάοου 24!) τκ. 
Ποινικού Κώόικο;.,

’ΑμόμονΊδ;
Τελίκαί- Διατάρε-.ς. -

Δια Β. Διαταγμάτων, εκϊιίομένων κεοτάαε: των 1 κουρ 
γώ> Εϋόνικής Αμύνης, Οικονομικών, Ναυτιλίας. Μεταςορών 
και Εκικοινωνιών και_ Δημοαίας Τάρεως. -/.αύορι^οντα-, τα 
ττς καταακευης, rγκαταατάαεώς, λειτουργίας κϊ'. τεχνικών, 
χαρακτηριατικων των ερατιτεχ/ικών και κευραματικών αταύ- 
μών ως και τω/ ε'ϊικών ραϊιοϊικτύων. τα κερί Γροτοντων κα: 
ερετάαεων ϊια την χερήγηαιν κτυχίων ερατιτεχνων. τα της 
χορηγήαεως, αντ/χλήτεως. αναστολής ιαχύος των αεειων λι· 
τουιγίας των ερχαιτεχνικιών κα: κειρχ/ακ-.κων αταόμ,ών κα-ι 

δικών ραειδεικτόων, τχτης ϊιχ/.εκής λειτουργίας -χυτών, υ 
της εκιτάρεως των χ^ωτόρω αταόμών ·κα: ραδιοδεκτοών. ".υ 
της οργανώαεωτ καυ /-ειτουργίας . της Λ οτεεπας Εϋ^εγχου 
Ι'αϊιοεκκχμκών ως και πάτα ετερα λεκταμερεια χνορρκαια .ϊια_ 
την εοαβκογήν του καρόντος..

9) Ν.. 1162 01981 (ΦΕΚ 151):

ΆρΔρον 2.

Δεχ κ.- ϊιχταγμάτων εκΑιδομένων κρότε τε: των υκσυργών 
Εόνικής Αμύνης, Συγκοινωνιών και Αημ. Τάρεως-κχόεpi'·' 
ζονται τα της _κατατκε.υήζ,ι εγκαταατάαεως. λειτουργίας ’/.αι 
τΓχντκών χαρακτηριαπκών -των κινητών ..και φορητών ερατι- - 
τεχ-υικών ττχύμών ακυρμάτου, ως και. πάτα ετερα λοκτεμι- 
εεια αναγκαία Ϊΐ7 την εοαρμργήν του κααα/τος..

3) ΝΔ. 674/1970 (ΦΚΙΠ92Τ:'

Ά^όρότ-ϊβ.
αγ με τε άρό εε 1 4 S5\θτιω, η zap. 1 αντικ:

1984. ΦΕΚ 159).

«1. Ο;" οικονομικές-αχέαπ; μεταξύ τκ. Ο.Σ.ΈΓ. και του Ελ- - 
ληνικεύ. Αηαοαίου ρυ-όμΠονςαι με ειϊική «Οικονομική Σΰιι- 
ρωνία» κου ·ύ·α καταρ.τια-Αεί για το κκοκό αυτό και Άα-κυ-^- 
ρονόεΤ με νόμο. Στη Συμφωνία χυτή κεριλάμξάνοντα: οι όροι, 
ο: κρεΰκούέαεις και η ϊιαδικααία για την αντσυετώκιαη εκ
κρεμών κα: μη οικονεαικών -Αεμάτων μεταξύ τευ ϋ.ΣΧ. και 
τευ Ε/.λιτ/ικού Δτμεαίευ. κ.α-ύώς κα: κρόελεΑη για ειϊική οι- 
κονου,ική ενίαχυαη τευ Ο.Σ.Ε. ακό τε Ελληνικό Δηυέαιε κου 
•ύα ϊονεεί για να κα'/όόε: τα τυχόν ελλείαματκ της εκμετά/.- 
λευαης για. χρα/ική τεερίεόε όχ: μεγαλντατυ; των εεκυταρίών 
ετών ακό την κέ-ρωαη της Οικονομικής .Συμ*ωνόας«.

2. Τε ελληνικόν Αημόαιε/ χ/αλχμϊάυει να κρχ,-ματο- 
κοιήαει εριαωτιν των όρων χταγωνιαμού των ϊιαεόεων μέεων 
μεταρεράς και. .να κανονικ.εκε ή τους λογαριατμούς. οιάκις 
κυντρέχουν -λόγοι, ϊια της κατοχήςεχττκτύμτκταχών: ακοςτ- 
μιώσεωκ εις κοτΟ-Σ-Ε....:ρ ότθ7 χρόνον.ϊεν;όα χχη.· κχτχακ τ 
κραγματική η εξίαωτ:ς.ιχύτη. ·κατττκρόκο·/ ν.χόιοειαότυαόεείντν 
εις ττρ;



3. A: όοζ τη. ο-τγάνωισιν .των υαηβεαεών τον y-α: την εν 
γόνε: εν.αλήρωπν τον αροορισμού tm υαοχρεώσεις τον Ο.Σ.Ε.,
;υύ·:τηάήι::·ντα·. ο:' ειτ./.ώ; .-αροη .twss οxu__ιυι~σϋησομένηr
εντός (Wrvov ααό τη: οηυ.οτιεόσεωτ τον αατόντος «Συγγ:2- 
ρης 7"aoy οεώτεων·· v.u ρ ωύητυυένηρ οια B. Λ/τοα.- jr.iwcj.s- 
-:v αροτατο: του επ' των Συγχοινεσπών YawYW.

4. Εις αερίατωσιν ατυμιωνία; μεταξύ’- όρων τ:νών ή πα
τάξεων τον ααρόντος. της εν ζαραγρ. 1 Οιχονομ·*ήϊ; Σΰαφω 
r:3£ ·,·.2: της εν ααραγρ. 3 τον ααρότντος άρ-Spou Σύγγρσοήπ 
Υαιχοβεί/σεω-ν. 7·ατ:τχύ:υτ:ν α: πατασετ τον σαρο^τος-

ΣΧΕΛΙΟ ΝΟΜΟΥ’
Τσοαοαοίητη 7.2: τυμαλήρωτη τσν ν.τ. 1244/1972 «τιτ*·

λειτοοτγίσς εοασιττχτι/.ών χατ-αε*. ραυατιχω-» τταύυων άουτ.· 
μάτου, ε:τ·.7.ών ραόιοϊιχτύων-χα·-ιί ρύσεως, Υ-αηρεσίας ΕΙ*^-~·-. 
χου, Ραοιοτχσσμ-αών» χσ:.άλλες, ίιατάξεις.. ■ ■ — ■

Ά:3ρο 1.:. ···■■■ ■■■··■-·■

Στο ά?-5?ο 1 του-ν .ο. 1244/1972 (ΦΕΚ-.ΙβΙ) «οστί·3ε 
το: ααράγραρος 4 η οαοία' έ'/ε: ως εξής;

«4. Στί-ύίμΟ: 2Γ>0Γλ2Τηις ζώνγ,ςς ΤυΤ/ρΛΟΤΎ,Οων “λιτών !0 2- 
ίτοττανμοί C.B.7 .3·?ωρΌ>ντα:. :: η;μτο?έζ.τ.ε; ι:1;υττ,ς !-α:· 
χοινωνίας. αεριορ:σμάνης .ισχύος. ε/.αομαής,.αου χρητιμοαπού- 
•·Τ2: για εαιχοινωνίες μ.:χρής ααόστασης. χωρίς χανένα otxo-- 
νου.·.ν.ό συμρερον ούτε ϊυνατότητα εαιν.οινω-σίας γ:α εααγγελ- 
μαοι/.ές ϊραττηριότητες, μηνύματα αολιτιχον 7.α: -δρητχενοι- 
7.ον αεριεχεαενον ν.α: χωρίς μετάϊοση αρογραμμάτων μουπ 
7.ιό: ή ϊιαρημίαεων»..

Ά#3μοτ4ΕΤ: -

Στο-άρ3ρο-2 του ν.ο. l-244Aff72 .aporrt·®**»- «αράγρ.*-· 
cor 4. τ> οαοία έχε: ως ερτ,ς: .

«4. a 7 Τί’ά--την·-·/·αττίΤ/θΐ-νή. ■•/.αττχή·.-εγχατάσταση- χαι λ*έ·· 
τουργτα-των ρ ττ: ο ττΌ'^'/ιώ·/ C.Β2Τ2θτεττ.2.·-ίΓ:·.7.ή··άο4:2.-τον 
χοτττ'είτάτ ατό -’το ■ Τττντγεόο - -Μ εΤΓΓΤρών· χασ Ear»-ον :·.·■· :ών· 
ίΗ 's&tisr ·χ·—ή -χ:·ρηγ.όίοτα:-·τζ--ρ-υτ:χά.'·Γ.ράΑ»::ο ~ττlr έχυνα την 
•ελληνοχή :3 αγένεια.- Μόοοοίεί να χοτηγτίτα: y.a: τε~ΤΓλν.ο:3·ά- 
|χό: χοό όρου; χλ: ατοίλτσ$ήσΗ; του -5·ετ.—^ορτα: με το ο:ά- 
ίτσγμα του οσο-ύλάτε-οα: τ,την σεο-.'οίυωτη γ'. ΙΓ~ασιοΥοτάτα 
p:a την έχίοση αϊε:ών υ.σοσε! να ;υεταίοίαττε’ ατ-τχ Torty.r 
Αΰττϊκίχτρτρτουε ?/νντ~ι,ζάτ·ζ7 τ. -Ρω^Τιταυ3τ^ών--Ραχ*ϊ«27.ώ7. 
ΐΟαοοΜ-μτχα»·^ α.α'.ο Μ’άαττττίττ—χαο-·'ΈΙτηοοΛωντών. · *εβύ- ; -τ-ο- ■ 
τοαΰυττε· .· ττ-οτττ«Τ7.Γ*ο>ρ ο τττττ«α.ό>ςοτΓ'ίετρχο)<ς a.-* r.sr-iarrTC·/? - 
ο·-iυώυχαβες. άτείοτα)ς·ζταη~αρετών: _ ....................... ·.'-·■·-

3'·. Ο. ραΪΓ^τπ^μώ :Π;Βι^3ιέττντ«7οατεέΓτος.^ιατόμεις .-αω»~> 
τατ - 4.-3 ·7.α:- 6 τι»! άρύρ«υ θ ^οκ^!τα7^·ά*ή#ων^40όυαυ- 1Ί . 
ότω; τ τατ.· 1 τουο-άαΐτ;^- 40.αντι^2Τ2ΤΓ-οάώι'σχι-οθΐ«_^το \-sz-r~ 
■3ο: 2 του V. 652/1977 «'ΦΕΚ 2107.

Τ ι ε7. αχ-τ— τ ;: ι τον τττνύν -τοτ τ: ο477ε,τοντ 3: ’. Vptpr τατ.
! τττ άρ^τοο-ΙΟ ότΓτεορίΐόντα:-; '.:ς- τε::τ !«;■·.;' ρα^οίετυ'ίυΕών— 
''•.Β.'ττο ένά—τέτ=ρτο.- ' ’’ '

ταττ, το·)ν Ττουρ-τύ-/ Εξβττρ’.χών. Οόχονουτχών y.ai ΛΓεττ--- 
ροοών 7,α: Ετ’τ,οινωνιών 7.α-3ορίζοντα: ο: . όρο:, λειτουργίας 
:2::ott2-5;juI)v C.E. ατό α/.λέόατούς' τττν ·Ε7.λ3.τ a.2-Sdir αι· 
τα —χετ:7.2 ταοάόο/.α 7.2: τέλτ λ£:τουο~α;.
ϊ' 5Γε 7τ6ζπτγ_ r:> Ττοτ-τού λΓ/όα-ρτ ρών 72τ ΕτίτΛίνωνοών. 

του. ?τχΛθτ:εύετ2: τττν ΕΓηπερΓίζ της Κϋ^ερνήτεως. χα-5ορί- 
ζετα: ο τύτος της 2Ϊε:2; λειτουργίας ραϊοόαταθμών* C.Έ7·.

'As-Soc 3.
U ταρ. 1 του άρ-λοου 3 του Ν.Λ. 124471972. όχως αντ,·

7.2ΤΖ2Τ2·3τ7.ϊ με το αρ-3ρο ί του ν. ΠοΣ7"! ΟΤΤ α-χτ/αλίτταττ:
4ο; .ilfa: . .

«1. αυ Οί -/.ατά -τττ/ prop. .1 ταυ—τρετχίούαενου. αράρου. .α - 
ϊε:ες.-7.αταα7.ονής,τ υ.ααοχής-,ρ εγχχτάαταττςμχα!-.λειτουργίας 
υρατ:τ-χ·,:7.ωυ. τταώαών. ααυρμάαου -χορηγούνται—ατό- το -Τ-. 
τοοργεχ 2Ιαταροοών-7.3:-Εαπ.οινοΓ»ιώ«αε τρότοττα -τοο.έχουν 
την ελλην-Λη :ν2γέν::2 7.α: /.ατέχου. ττυχίο pai:oτεχνίτη.

ερ ότον οεν έχουν χαταοιχαατε: ούτε.ίιώχοντα: γιο έγχλημα 
».ον ζ.ο*λ/ε:. .ϊύεΛύ»»α χε τον Κω: ά,α Χτ>χ:ταον Γτα/ά.η/.οχ. 
τ: .οιοριτμΰ τε ότ|Μβ:2 χτ-ηρεαέα.. Αυταγαρ-ευεται η χΌρηγττη 
ϊθε:ατ εγ/.ατάττατητ -/.at- λειτουργίας ε ραπ τεχνίτου, ττατλ- 
μού ατυρμάτου τε αρότωττα ττου έχουν -/.αταίιχαστε: για ra- 
ραρατεις ϊιατάαέων του ααρόντος.. εχί μίο τριετΐ2 ααο την 
ti/itar, τον εγ-ζ-λήχατοτ. Σ τ:ρ'τ.τ:·.'7τ -·τ*,τ:οα,/,τ ·η αααγο 
ρευττ αυτή είναι ?:η,νεχής.

37 Με ααόρατη του Υαουργού Μετατοορών χα: Βαηοοινω- 
νιών. ζον οημοπεύετα: ττην Ετημερίοα ττ,ς Κυρερνήαεως. 
χα-3ορ:ζοντα: ο: όρο: για την ανανέωση των ερασ:τεχν:χών 
αίε’.ών 7.α: την ανα—νω,ρ’.τη ;ν.ϊ;. :ροτ:υία ερασιτεχνιχών ατυ
χιών 7.2: αόειών αου έχουν εζόουεί ααό άλλες χώρες.

γ) Με-χοινή-βαόρβαη τοτ/ 7'αΟυργών Ες,ωτεριχώνιχα:.Mi- 
'ταρορώ-ί 7.τ: Ε5α:χο:ννχχ:ών. α:ν οηχετεύεττ: ττην Εττμϋερι- 
οα της Κυρερνήσεως. 7,α·ό>ορίζοντα·.. ο: όρο: της λε:τουργίας 
εραι:τεχν:χο)ν ττα-λ-μών ασυρμάτου - στην ΕΤΓ/.άοα ααό βϊειού· 
χους .ραϊ:οεο2τ:τέχνε: χωρών - μελών της -Ευρωααϊν.ής Οι· 
χονβμιχή; Κοινότητας:;.

'Ap-Sptr-4.
Ή-παρ.-Ι του άρθρου- 4 T0tr':.i.i2244/'1'972 αντ!7.π5ίστα 

ταυ ως_αςτ,ς.:. .
«1.12). Τά ν.ατά -.την ααρ-..1 .τον.άα-Spou J. -ττυχία εραπτε 

χνών χορηγούντα: ααό το Ταουργείο -Μλταρορών. xauEatxo:· 
νωνιών υταερα ααό.αΞ.:τάαε:ς. .αου. ό’.ενεργούν;α: μετασυ των 
ναοώτρίων αου. έχουν τα .·ζόεχυι.α. αεοτάντα·.

37. Π: ατυχεούχο:· ηλεντε;oyi/.οί των Ανώτατων Εϊ-ααχευε.. 
τ’.χών Ιορυμάτων. 7.2:.των Τεχνρλογιχών Εχααιοεοιιχώχ Rpu. 
(ιιάττων τηη ηχευααή; /.χυ .'.τύττυω; σ/υ1/υό.ν...της .α/ά.οοααή: . 
οιν εξετάΣοντα:. γ:7 την ααέχτητη ατυχίου ραοιοεραπτέχνη 
ο-αοιατϊήαοτε χατηγορίας. ττο -ν.άνηυτ της ,-ίέωρίας 7.α: τε- 
χνιχής ηλεοτορο)υογ:ας -/.α: ρα'’οηλά/.τ-ι-7.ογ:αε.

γ) ΟΓ χάτοχρι γε.ντ/.ού ατ.χί:ν χερπττή αουρ,υάτου· τνν V- 
αουργείου ΑΤεταρορών χα: Εά":χο:νωνιών χα: ο·. ί:αλωαατο·λ 
χτ: ραάιετηλεγρατητί; Α* χα: Β' τά^ής του Εμαορχχού Ναϋ- 
τ:7.ού ϊεν εΞετάζόστα: τε -/.α/ένα μά-5ήαα γ:α την ααό/.τηττ. 
ατυχίου: ρ7Ϊ:οερατ:τέ-/ντ( οαοιατϊήαοτε τ,ατηγορίαςυ.

' Αά5τό-π.

1. Η αοερ. 1 του iurSp-ov 5 ταυ ν.ϊ. 1244/1972. όαω; τ:ο- 
αοαοιή-5ηχε με το άυ·5ρο 1 'TTuv.Vf J 162/1981 ''ΦΕΚ 1&17 
αντιχαδίστατα: ως εαής:

•γΓ. ΟΟχατήγτρίες ά3ι;ών: λειτόυρ-,άας^ραπτεχνιχών στα-S- . 
ρών ατυρμά τόο: αρ»· χ^ρηγρύντατ θάμβωνα ·,με τις ϊ:άτάΰ·:ς- 
των παρ.-1 χα: 3 τσαάρ^ρσα'3. ρ-.μ χρήση μόνιμων -χ:νητών η 
ρορητων σταθμών: 7. πάτο τ χα:~ τα αντίτ,τοΓχα εαιτρεαόμενα 
με ;:υ .,·. -όπιτ-ιτχύαΓ τ'.πυυ..ής-τ.α-άττί’οντα: με apotiptxo -2ia—1. 
ταύττα ταττ- rx?:?rra- με -αρότάάή- του' Ύαουίγβύ· ΙΝΓετατορών 
/.απΕαιχοΓ/κ/νιών». · . ’ '

2. ‘ΙΓ-άταττ-δ =του- άρτιου- 3 -του- ν 1244/197Τ αντιχα-5Σ 
αταται ως εξής:

«2- Οι χ·ατά τττ: π;·τηγούμενη ααόιάγταοο ά:::;τ είνα: α;:- 
σωατχερ χα: αμεταΦίδαστες. ισχύουν εαί μία aput-Tra.-aac ι;ν 
έιοίοσή- τοος-χατμαορούτ'να τ/τηύ/ττ/χτι. "J.'l: αοτηττ- τί· ν.ά- 
τοχων τους. χα-5ώς χαι να χ/αχαλούντα:. με α:τιολογτμΣΓ·/η 
τχόψζση της σρχής ασο-τις εξέ^ώσε: ερόσοτ- συντρέχετ-σαου- 
ϊαιος λόγος, χωρίς χαμ:ά αοτοζημίωση του χατόχου».

Άρόέρο- 6.-.·

Η ααρ. 2 τον άρτύρ-ον 8 του ν-ϊ. Ί 244/1972’ αντ·.7.α·άόττ7 
τα: ως εξής:_ ......... .. . ■

«2. Με αοτόραση τοο Υαουργού Με τσοτρών χ,αι Βα:χοινο>- 
νιών μαορεί. at εξαιρετιχές ,αεριττώαεις χαι ύστερα ααό ε- 
χτόμηση τον οημύτερυ συτιμ-έροντοτ. ·*α οαοτοαοτοό.η.^/ττήγττη 
αϊ«ών -ιιί ιχών<.ραόιοότχτύων σε ε-αιχειρήσηςτ, τχσιασόήταττε -: 
μορρής χα: νομιχά αρόσωαα αον λε-.τονργούν στην Ελλάόα 
χαι ελέγχρνααιυ ολιχά ή μεριχά. αμέαως .ή -εμυέσωρυαεπλ-σ/υ-. 
λοόυ,-ούς,ςχαιάώς .-χα: σε ίιαλωματ:χές .·ααοστολ*ς. χαι γρα- 
ρεία ϊ:ε·3νών οργανισμών αου όρίσχονται στην Είλλάίαν.


