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Αριθ. 14100
Ελεύθερη διακίνηση και χρήση των ασυρματικών συσκευών <<PMR446>>.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
Α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2801/2000 (Α' 46).
Β. Της οδηγίας 99/5ΕΚ και του άρθρου 10 του Ν.2867/2000 <<Οργάνωση και
λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις>> (Α' 273).
Γ. Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 <<Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
όργανα>> (Α' 37) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992
<<ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων και άλλες διατάξεις>> (Α' 154) και
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α' 38).
Δ. Της υπουργικής απόφασης 1548/88 (Β' 80) <<Τροποποίηση Εθνικού
Κανονισμού Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚ-ΚΖΣ)>> και ιδιαίτερα την προσθήκη
ΠΡ51Δ του Παραρτήματος του Πίνακα Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων.
Ε. Της υπουργικής απόφασης 68096/19463/31.10.2001 (Α'1484) <<Ανάθεση
αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στον Υφυπουργό
Μεταφορών και Επικοινωνιών>>.

2. Τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοινωνιών 98/25,
98/26 και 98/27 που αφορούν την καθιέρωση, την εξαίρεση από καθεστώς
αδειοδοτήσεων και την ελεύθερη κυκλοφορία και χρήση του εξοπλισμού
<<PMR446>> (Private Mobile Radio / Ιδιωτικό Κινητό Ραδιοδίκτυο) σε χώρες
της CEPT (της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Ταχυδρομείων και
Τηλεπικοινωνιών).
3. Την ανάγκη εκσυγχρονισμού του κανονιστικού πλαισίου διακίνησης και
χρήσης ασυρματικών συσκευών και την διευκόλυνση των χρηστών των
συσκευών <<PMR 446>> που στοχεύουν σε ραδιοπικοινωνίες μικρής
εμβέλειας για μετάδοση φωνής.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Επιτρέπεται η ελεύθερη εισαγωγή, διακίνηση, κατοχή και χρήση των
ασυρματικών συσκευών που χαρακτηρίζονται ως <<PMR 446>> υπό την
προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός αυτός:
1.1. Λειτουργεί στις εναρμονισμένες συχνότητες που έχουν απονεμηθεί στη
ζώνη 446.000 - 446.100 ΜΗz με διαχωρισμό διαύλων 12.5 KHz (με
χαμηλότερη συχνότητα φέροντος την 446.00625 MHz) και με σκοπό την
πραγματοποίηση επικοινωνιών μετάδοσης φωνής σε μικρές αποστάσεις.
1.2. Χρησιμοποιεί ενσωματωμένη (δηλαδή μη αφαιρούμενη) κεραία με ενεργή
ακτινοβολούμενη ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 500 mW.
1.3. Ικανοποιεί τις απαιτήσεις της οδηγίας 99/5/ΕΚ και των Ευρωπαϊκών
Προτύπων της σειράς τηλεπικοινωνιών ΕΝ 300296-1 & 30026-2.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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