Διαβοφλευςη του ΥΜΕ για τον νζο νόμο
«…. εκδίδονται από τισ ΑΠΥ ειδικζσ άδειεσ «κατηγορίασ 1» αναμεταδοτών-επαναληπτώνραδιοφάρων ςε ραδιοεραςιτεχνικοφσ ςυλλόγουσ ζπειτα από ελζγχουσ ηλεκτρομαγνητικήσ
εναρμόνιςησ που πραγματοποιοφνται από την κεντρική υπηρεςία του Υπουργείου
Υποδομών Μεταφορών και Δικτφων ςε ςυνεργαςία με την ΕΕΤΤ
… Υπεφθυνη δήλωςη (του άρθρου 8 του ν.1599/1986) του υπεφθυνου του αναμεταδότηεπαναλήπτη-ραδιοφάρου με την οποία αποδζχεται κάθε ευθφνη για την ςφννομη
εγκατάςταςη και καλή λειτουργία του ςταθμοφ».

Από ηνλ 5ν αηώλα π.Χ. πνπ ε έλλνηα ηεο δεκνθξαηίαο ραξαθηεξίδεη
ζηαδηαθά ηελ επλνκνύκελε πνιηηεία, ηέζεθε ε αξρή ηεο «ηζνλνκίαο».
(ηζνλνκία =ε θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία όινη νη πνιίηεο είλαη ίζνη ελώπηνλ
ηνπ λόκνπ θαη δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε γηα θαλέλαλ). Η
Ιζνλνκία θαηνρπξώλεηαη ζηελ ζύγρξνλε ειιαδηθή πνιηηεία κε ην άξζξν 4
παξαγξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, ηνπ ζεκαληηθόηεξνπ θαη ηεξόηεξνπ λόκνπ πνπ
ζθνπό έρεη λα πξνζηαηεύεη ηνπο πνιίηεο από ηελ απζαηξεζία . Γπζηπρώο νη
ζπληάθηεο ηνπ παξόληνο ζρεδίνπ ππνπξγηθήο απόθαζεο, ζπλεηδεηά
αγλννύλ ηελ αξρή ηεο ηζνλνκίαο θαη ηεο ηζόηεηαο ησλ πνιηηώλ κεηά από
δπόκηζε ρηιηάδεο ρξόληα ηζηνξίαο ηεο ιέμεο θαη ηεο δεκνθξαηίαο.
Υπάξρνπλ ινηπόλ κε ηελ ινγηθή ηνπ νη ξαδηνεξαζηηέρλεο σο θπζηθά
πξόζσπα θαη νη ζύιινγνη σο λνκηθά πξόζσπα πνπ δελ έρνπλ ηελ ίδηα
δπλαηόηεηα, άξα ν «λόκνο» ηνπο βιέπεη άληζα.
Αλαξσηηέκαη ηελ ινγηθή κε ηελ νπνία έλαο αλακεηαδόηεο κπνξεί λα είλαη
ζσζηόο θαη λόκηκνο από έλαλ ζύιινγν 25 αηόκσλ, πνπ κπνξεί ζην
θαηαζηαηηθό ηνπ λα θαίλεηαη ζαλ ξαδηνεξαζηηερληθόο αιιά ζε απηόλ κπνξεί
λα ππάξρνπλ κόλν έλαο ή δύν ξαδηνεξαζηηέρλεο από ηνπο νπνίνπο ηειηθά
έλαο ζα είλαη κε βάζε ηνλ λόκν ππεύζπλνο, ελώ αληίζεηα έλαο
ξαδηνεξαζηηέρλεο (πνπ εηδηθά ζηελ επαξρία ππάξρνπλ αξθεηνί), πνπ έρεη
ζηελ θαηνρή ηνπ εμαηξεηηθή ζέζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ δπλαηόηεηα
ιεηηνπξγίαο, ζα είλαη επίζεο ππεύζπλνο κάιηζηα ν ίδηνο γηα ηελ ζσζηή
ρξήζε ηνπ, δελ κπνξεί θαη είλαη άληζνο σο πξνο ηνλ ηειηθά απξόζσπν απηό
ζύιινγν.

Η αληηζπληαγκαηηθόηεηα απηή έρεη θαη άιιεο παξελέξγεηεο. Ο
ξαδηνεξαζηηερληζκόο ζα έιεγε θαλείο θαη ζσζηά όηη είλαη έλα ζπιινγηθό
ρόκπη θαη είλαη θαιό λα πξνρσξάεη κέζα από ζπιιόγνπο. ηελ ρώξα καο
όκσο πνπ δελ ππάξρεη δεκνθξαηηθή ζπλείδεζε ηνπ ελεξγνύ πνιίηε,
ππάξρνπλ κεξηθνί κεγάινη ζύιινγνη πνπ ειέγρνληαη ζρεδόλ ηζνβίσο από
ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο –θιίθεο, θαη ππάξρνπλ θαη αξθεηνί δηεζπαξκέλνη
ζύιινγνη (θαη’ όλνκα αιιά ζηελ νπζία ζύιινγνη -ζθξαγίδεο) πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ κόλν θαη κόλν γηα ηελ εγθαηάζηαζε ελόο ή δύν
επαλαιεπηώλ. Μία νιηγνκειήο νκάδα 2-5 αηόκσλ (θάηη ζπλεζηζκέλν ζηελ
ρώξα καο), αλ ζέιεη λα πεηξακαηηζηεί ή λα εγθαηαζηήζεη έλα θαηλνύξγην
ξαδηνθάξν, ή κηα εγθαηάζηαζε ςεθηαθνύ επαλαιήπηε, πάλσ ζε κηα λέα
ηερλνινγία ζηελ νπνία δελ πξόθεηηαη θαλέλαο ζύιινγνο λα ελδηαθεξζεί
πξώηκα, δελ κπνξεί, εθηόο αλ ππνηαρζεί ζε κηα από ηηο πξναλαθεξζείζεο
θαηαζηάζεηο ρσξίο θπζηθά λα ζεκαίλεη όηη ζα ηα θαηαθέξεη, γηαηί θαη ν
θάζε ζύιινγνο δελ ζεκαίλεη όηη ζα ζπλαηλέζεη ζην ελδηαθέξνλ ή ηελ
απαίηεζή ηνπο εθηόο αλ δερηεί δσξεά ησλ ζπζθεπώλ , κόλν πνπ

ήδε ζην

παξειζόλ ζπλέβε θαη απηό, δσξεά λα κελ γίλεηαη δεθηή.
Οη ζύιινγνη είλαη απνηέιεζκα ζπιινγηθόηεηαο, πνπ πξνέξρεηαη από ηελ
ειεύζεξε θαη αβίαζηε ζπλεξγαζία πνιιώλ πνιηηώλ γηα έλα θνηλό ζθνπό,
ζπιινγηθόηεηα κε ην δόξη δπζηπρώο δελ γίλεηαη θαη είλαη απαξάδεθηε.
Βιέπνπκε ινηπόλ πσο κηα απιή παξαλνκία από πιεπξάο ηνπ Γεκνζίνπ
κπνξεί λα θάλεη ηα πξάγκαηα ηόζν πνιύπινθα θαη ηειηθά άρξεζηα.
Έλα ζεκαληηθό ζέκα είλαη λα μερσξίζνπκε ηηο πεξηπηώζεηο, όπσο ηηο
βιέπνπλ νη ξαδηνεξαζηηέρλεο θαη όρη ην θξάηνο πνπ κε ηξεηο ιέμεηο
“αλακεηαδόηεο, επαλαιήπηεο θαη ξαδηνθάξνη” ηηο βάδεη ζην ίδην ηζνπβάιη
κνινλόηη απηό δελ είλαη ζσζηό.
1.Υπάξρνπλ νη αλακεηαδόηεο θσλήο, πνπ δνπιεύνπλ αλαινγηθά ζε δύν
ζπρλόηεηεο ζε full duplex, ελίνηε δηαζπλδένληαη θαη κε άιιεο ζπρλόηεηεο
(links) κε ηνλ ίδην ηξόπν.
2. Οη αλακεηαδόηεο θσλήο πνπ δνπιεύνπλ αλαινγηθά ζε κία ζπρλόηεηα θαη
απνζεθεύνπλ θαη αλακεηαδίδνπλ ηελ ιήςε ηνπο (παπαγάινη) πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη ζπάληα ζαλ πξόρεηξεο εγθαηαζηάζεηο ζε emergency.

3. Υπάξρνπλ νη ςεθηαθνί επαλαιήπηεο Packet Radio πνπ δνπιεύνπλ
δηαζπλδεδεκέλνη ζε δίθηπν θαη ζε κία ή πνιιέο ζπρλόηεηεο.
4. Οη ςεθηαθνί επαλαιήπηεο APRS πνπ δνπιεύνπλ θαηά θαλόλα όινη ζηελ
ίδηα ζπρλόηεηα θαη ν θάζε έλαο ππνηίζεηαη όηη θαιύπηεη θελά πνπ δελ
βιέπνπλ νη άιινη.
5. ςεθηαθνί θόκβνη Dstar πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θσλή ή δεδνκέλα αξγήο
ηαρύηεηαο, ζε δύν ζπρλόηεηεο full duplex θαη δηαζπλδεδεκέλνη κεηαμύ
ηνπο κηθξνθπκκαηηθά ή κέζσ δηαδηθηύνπ.
6. Ψεθηαθνί θόκβνη dstar δεδνκέλσλ ζπλήζσο (αιιά όρη απαξαίηεηα), ζε
δηαζύλδεζε κε ηνπο πξνεγνύκελνπο πνπ δνπιεύνπλ simplex.
7. Ραδηνθάξνη. Πνπ εθπέκπνπλ ζε cw (ζπλήζσο) ην δηαθξηηηθό ηνπο
ηαθηηθά θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηάδνζεο.
8. ηαζκνί πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη εδώ αιιά είλαη απνκεκαθξπζκέλνη,
απηόλνκνη θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ζαλ ζηαζκνί θαηξνύ ή ηειεκεηξίαο γηα
απνζηνιή θαη ζπιινγή ζηνηρείσλ, κέζα από έλα ππάξρνλ ςεθηαθό δίθηπν
Packet radio ή APRS ή Dstar.
Οη δύν ηειεπηαίεο πεξηπηώζεηο (7,8) πνπ είλαη θαη πην ζεκαληηθέο γηα ηελ
ξαδηνεξαζηηερληθή θαη ελ γέλεη επηζηεκνληθή έξεπλα, πξέπεη λα δηαθξηζνύλ
θαη ε αδεηνδόηεζή ηνπο λα είλαη απινύζηεξε, ππάξρεη δε κεγάιν
ελδηαθέξνλ από ξαδηνεξαζηηέρλεο θαη ειάρηζην έσο θαζόινπ από
ζπιιόγνπο.
Οη πεξηπηώζεηο 1 θαη 5 πνπ αλαθέξνληαη ζε αλακεηαδόηεο θσλήο, είλαη
ζρεηηθά αθξηβέο εγθαηαζηάζεηο θαη δελ λνκίδσ όηη ππάξρεη ελδηαθέξνλ από
ξαδηνεξαζηηέρλεο λα θάλνπλ κόλνη ηνπο θάηη ζρεηηθό, δελ κπνξεί όκσο από
κηα ππνπξγηθή απόθαζε απηό λα απνθιείεηαη ζε παξάβαζε όπσο είπακε
ηνπ ζπληάγκαηνο.
Όιεο νη ππόινηπεο πεξηπηώζεηο (3,4 & 6), πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κάιηζηα κε
ςεθηαθή δηαζύλδεζε Packet Radio, Dstar, APRS ή νηηδήπνηε λέν πξνθύςεη,
είλαη απαξαίηεην λα κπνξνύλ λα ζηεζνύλ θαη από ξαδηνεξαζηηέρλεο πνπ
έρνπλ ηελ ζέιεζε θαη ηελ δπλαηόηεηα λα ζπλεηζθέξνπλ ζην θνηλό δίθηπν.
ηελ επνρή πνπ έρεη ζεκαζία ε εζεινληηθή πξνζθνξά θαη πξνζπάζεηα,

είλαη απαξάδεθην απηή λα ζηακαηάεη θαη λα πνδεγεηείηαη κέζα ζε
ζπγθεθξηκέλα θαθνρπκέλα θαινύπηα.
Από κία άπνςε ην γεγνλόο όηη ην ζέκα ησλ επαλαιεπηώλ έρεη πιένλ ηελ
ζέζε ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλν άξζξν είλαη ζεηηθό, από ηελ άιιε δείρλεη ηελ
άγλνηα ηεο πνιηηείαο γηα ηελ πνιππινθόηεηα θαη ζεκαζία ηνπ ζέκαηνο θαη
ηέινο πξνρσξάεη όπσο θαη ηα πξνεγνύκελα ζε αληηζπληαγκαηηθό
δηαρσξηζκό ησλ ίζσλ πνιηηώλ θαη ησλ πιένλ ίζσλ, ζπιιόγσλ,

πξνθαλώο

γηα λα κελ αζρνινύληαη νη θξαηηθνί ππάιιεινη κε ηνλ θάζε έλα πνιίηε
ξαδηνεξαζηηέρλε αιιά κόλν κε ηνπο ίδηνπο γλσζηνύο ηνπο ζηνπο
ζπιιόγνπο.

