ΓΧΕΑΙΟ ΝΟΜΟΤ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Γιά το σχέδιο νόμου «περί τροποποιήσεως διατάξεως τοΰ
Ν.Α. 1244/72 U—ερί λειτουργίας ερασιτεχνικών καί πειρηματικών στα-3μών άσυρμάτου. ειδικών ραιδιεδίβοτύων και

ίδρύσεως

Τπηρεσίας

Ελέγχου Ραδιοεκπομπών».

Περί τροτοτοιήσεως διατάξεως τοΰ ν.δ. 1244/1972 «τεο:
λειτουργίας ερασιτεχνικών καί πειραματικών σταθμών
ασυρμάτου, ειδικών ραδιοδικτύων καί ίδρύσεως Γτηρεσίας
Ελέγχου Ραδιοεκπομπών».

Πρός την Βουλήν ιών Ελλήνων

Άρ-Spcv I.

Αιά τού Ν.Α. 1244/1972 «περί λειτουργίας ερασιτεχνικών
•/.αί πει:αμχτικών στα-3μών ασυρμάτου. ειδικών ραδιοδικτύων
τ,αί ίδρύσεως Τπηρεσίας Ελέγχου Ράδιο εκπομπών» (ΦΙ·.Κ
181/Α//16.10.1972) πρ-οβλέπεται ή χορήγησις άδειας λετουργίας έριαισιτεχνικούί στα-ύμοϋ άσυρμάτου. κα-3ο: ζεμένων
άμα καί τών όρων ν.α! προϋποίέσεων χορηγήσεως τούτης,
άλλα υόνου προς χρήσιν
(λειτουργίαν)
Μονίμων στα·3μώ.·ν
(άρ-3ρον 5 nap. 1).

' Τό πρώτον έδάφιον τής nap. 1 τοΰ άρ-λρου 5 τού ν.δ.
1244/1972. άντικα-ΰίστατα: ώς άν.ολού-ΰως:
«Αί αδειαι λειτουργίας έρασιτεχσικών σταθμών, χορηγού
μενα: κατά τάς διατάξεις τών nap. 1 καί 3 τοΰ άρ-ΰρου 3
τού παρόντος πρός χοήσιν μονίμων, κινητών ή φορητών σταΰμών. διακρίνονται είς τάς άν.ολούΰους /.ατηγορία;»:

To κείμ εν ο τής άνω διατάξεως έχε: ώς χκολού-3ί.'σ ·
«Άρ·3ρον 5.
Ειδικά: διατάξεις περί Ερασιτεχνικών Στα·3μών.
1. Αί άδεια: λειτουργίας έρασιτεχνικών στα-3μών. χορη
γούμενοι: ν^ατά τάς διατάξεις τών- παρ. 1 καί 3 τού άρ·3ρ:υ 3
τού παρόντις, πρός χρήσιν μονίμων σταθμών. διατ'ρίνοντα:
ε!ς_τάς ά/.ολού-λους κατήγορέας : __________ ______________
α) Άδεια: Γ' ν^αττ,γορέας, χορηγούμενα: εις πτυχιούχο.ς
έρ ζσιτέχνας Γ' κατηγορίας καί παρέχουσα: τό δικαίωμα οαδο&ε|ραισιτεχν :ικών· επικοινωνιών Ραίιοιτηλεγρ οφίας καί Ρα
διοτηλεφωνίας έπί των έτοιτρε—εμενων ραδιοσυχνοτήτων με
ίσχύν (εξόδου - κορυφής) εκπομπής τ·οΰ στα·3μοϋ νασ’ ανώ
τατο». όριο-ν πεντήκιοντα (50) WATTS.

Άρ-Spov 2.
Λιά π. διαταγμάτων έκδιδομένων
π.ροτασει τών υπουρ
γών Εύνικής Άμϋνης. Συγκοινωνιών καί Αημ. Τάξεως κα
θορίζονται τά τής κ.ατασκευής. εγ/.αταστάσεως. λειτουργίας
κ,αί τεχνικών χαρακ,τηριστικ.ών τών κ,ινητών κ.αί φορητών
έ:ασι-τεχνικών ττα-5μών άσυρμάτου. ιός καί πάσα ετέρα λεπτεμέρει: αναγκαία διά την εφαρμογήν τοΰ παρόντος.
Άρ-3ρον 3.
'Η ισχύς τοΰ παρόντος νόμου άρχετα: άπό τής δημοσιεύσεως εις τήν Έφηιχερίδα τής Κυβερνήσεως.
Εν

Α-υήναις τή 24 Νοεμβρίου 1980
Ό Γπουογός Συγκοινωνιών
Γ. Π.ΑΝ ΑΓΙΩΤΟΠ ΟΓΑΟΣ

β) Άδεια: Β' κατηγορίας. χορηγούμενα: είς πτυχιούχο-ρ
ερασιτέχνης Β' κατηγορίας καί παρέχουσα:. το δικαίωμα ραδιοειρασιτεχ);ifyijoW έπ:ί/.!υ:ν·ων:ών Ρα,διοτηλεγσ α φίαις νυα.ί Ρα
διοτηλεφωνίας έττ!' των επιτρεπόμενων ραδιοσυχνοτήτων με
ίσχύν (εξόδου - κορυφής) έκτου.τής τοΰ στα·3χ:ύ κατ' άνώτατον όριον εκατόν πεντήκιοντα (150) WATTS.
γ) Άδειαι Α' κατηγορίας, χορηγούμ.ενα: είς πτυε/ιούνον ς
έρασιτέχνας Α' κατηγορίας καί παρέχουσα: τό. δικαίωμα ραδ:οερασ: τ εχνικών έπ-κπινιωνιών Ραδ :·θ;τηλε''σ αφ! ας κ,αί Ρ-λδιοτηλεοωνίας έπί των επιτρεπόμενων ραδιοσυχνοτήτων με
ίσχύν (εξόδου - κορυφής) έκτομτής τοΰ στα·3μοΰ κατ' ά·/ώτατον όριον τριακοσίων (300) WATTS.»
Εις τά τεριττότερα Ευρωπαϊκά Κράτη καί μάλ'.ττα είς
όλα τά Κράτη - Μέλη τής Ευρωπαϊκής Οίκονομτ/.ή: Κο·νοτητος (ΕΟΚ). προβλέπεται ή χοσήγησις των ώς άνω άδεών
τοσον διά μονίμους στσυμούς ασυρμάτου ότον καί φυσητούς
ή κ,ινητοΰς τοιούτους. Ή τοιαΰτη ευχέρεια πρ-υβλέπετα- επί
σης καί από τον Δ'-ε-ΰνή Κανονισμό Ρ αδ ιοε-ττ/.ο ινων · ών.
Κατότιν τούτου κρίνετα> σκόπιμο» ότως καί διά την Χώραν
μας επιτροπή ή χρήσις καί κινητών καί φορητών στανλχών
ασυρμάτου ύπο έλλήνων ραδιοερασιτεχνών τή συνδρομή όρ σμένων τροϋτο-ΰέτεων.
Γιά ςόν άνω σκοπό καταρτίστηκε τό τρον.είμενο
νοχοσχεδιο. τό όποιο έχομε τή·/ τιμή νά ύποϊάλωμε ϋτό τή κτίση
τής ’Εθνικής Άντιττροσωπειας καί νά παρακχλέσωυ.ε· όπως
αΰτη περιβάλη τοΰτο διά τής ψήφου της.
Έν Ά-3ήνα:ς τή 24 Νοεμβρίου 19S0
Ό 'Ττουογός Συγκοινωνιών
Γ. Π ΑΝ ΑΓΙΩΤΟ Π ΟΓΑΟΣ
Ό 'Τφυτουργός
(ΰτογραφή)

’Api-S. 1049/1980
Ε Κ θ Ε Σ■ I Σ
Τοΰ Γενκοΰ Λογιστηρίου τοΰ Κράτους (Άρ-Spov 75 nap. 1
τοΰ Συντάγματος) έπί τοΰ σχεδίου νόμου τοΰ Γπουργείου
Συγκοινωνιών «περί τροποπο:ήσεως διατάξεως τοΰ Ν.Α.
1244/1972 «περί λειτουργίας ερασιτεχνικών κ,αί πειρα
ματικών στα-ύμών άσυρμάτου. ειδικών ραδιοδικτύων καί
ίδρύσεως Γπηρεσίας ’Ελέγχου Ραδιοεκπομπών».
1. Αιά τών διατάξεων τής nap. 1 τοΰ άρ-Spoυ 5 τοΰ Ν.Α.
1244/72 ορίζεται ότι. χορηγούνται άδεια: λειτουργίας έρασιτενν.κών στα-ύμών πρός χρήσιν μονίμων στα-3μών.
Ήδη διά τοΰ άνωτέρω νομοσχεδίου άντικ.α-3ίστσ/τα: αί
ανωτέρω διατάξεις κ.αί ορίζεται ότι. χορηγούνται άδειαι λει
τουργίας ερασιτεχνικών στα·3μών πρός χρήσιν μονίμων, κινη
τών ή φορητών στα·3μών (άρ-3ρον 1).
2. Αιά κοινής άποφάσεως τών Τπουργών Έ3ν:κής Άμ’νης. Αττχοσίας Τάξεως καί Συγκοινωνιών κα·3ορ!ζθνται
σε: τής κατεσκε.ής. εγκαταστάσεως, λειτουργίας καί τεχνι
κών χαρακ.τηριστικών τών κινητών καί φορητών έρασιτεχνικών στα-5μών άσυρμάτου κ,λπ. (ap-Spov 2).
Από τις διατάξεις τοΰ νομοσχεδίου δεν προκαλεϊται δαπά/η είς βάρος τού κρατικού προϋπολογισμού.
Εν Α-3ήναις τή 20 Νοεμβρίου 1980
Ο Γενικός Αιευ-ΰυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΓΟΣ

