ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘ. ………

«Ρύθµιση των θεµάτων άσκησης του επαγγέλµατος του ραδιοηλεκτρονικού και του
ραδιοτεχνικού»

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του εδαφίου α´ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 4053/2012 «Ρύθµιση λειτουργίας της
ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (Α' 44), όπως
ισχύει.
β) Tου άρθρου 4 του ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών,
∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α' 82), όπως ισχύει.
γ) Της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 «Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών και Υπηρεσιών
του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (Α' 256), όπως ισχύει.
δ) Του άρθρου 186 του Κεφαλαίου Ε´ του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως ισχύει.
ε) Των άρθρων 1, 2 και 3 του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας, κατάργηση
αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων» (Α' 32), όπως ισχύει.
στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ( Α' 98), όπως ισχύει.
ζ) Του π.δ. 109/2014 «Οργανισµός του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».(Α'
176), όπως ισχύει.
η) Του άρθρου 3 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού και Αθλητισµού,
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ανασύσταση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και µετονοµασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονοµασία του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού σε Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας στο Υπουργείο
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού» (Α´ 114/22-09-2015).
θ) Του π.δ. 73/2015 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α´ 116).
ι) Του άρθρου 21 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις (Α´ 45), όπως ισχύει.
ια´) Του ν. 4009/2011 «∆οµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων» (Α' 195).
ιβ´) του π.δ. 38/2010 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005, σχετικά µε την
αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων» (Α' 78) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιγ´) Του ν. 3328/2005 «∆ιεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και
Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις» ( Α' 80).
ιδ´) Του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις
εργασιακές σχέσεις» (Α' 115), όπως ισχύει.
ιε´) Της υποπεριπτώσεως ββ´ της περιπτώσεως γ´ της παρ.2 του άρθρου 4 του ν. 3027/2002
«Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις.» (Α' 152).
2. Την υπ’ αριθµ. 26640/2298/23-4-2014 απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
«Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρµοδιότητας των τοµέων µεταφορών και επικοινωνιών
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων στο σύστηµα των Ενιαίων Κέντρων
Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)» (Β´ 1302).
3. Την υπ’ αριθµ. Υ14/3-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (Β´ 2144).
4. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή του παρόντος διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.
5. Την υπ’ αριθµ. ………………………... γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας,
µετά από πρόταση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, αποφασίζουµε

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
1. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος καθορίζουν το πλαίσιο άσκησης των επαγγελµάτων
του ραδιοηλεκτρονικού και του ραδιοτεχνικού και αφορούν στην έρευνα, µελέτη, κατασκευή,
εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή των τµηµάτων ραδιοεπικοινωνίας των
ραδιοηλεκτρονικών συσκευών, συστηµάτων και εγκαταστάσεων.
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2. Από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις εξοπλισµού εκποµπής ή
και λήψης ραδιοσηµάτων άµεσης τοποθέτησης και λειτουργίας (plug and play) στην πλευρά του
καταναλωτή, που προορίζονται για το ευρύ κοινό και δεν απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις για την
τοποθέτησή τους. Εξαιρούνται οι ραδιοηλεκτρονικές εγκαταστάσεις εδάφους που προορίζονται
για στρατιωτικές επιχειρήσεις καθώς και οι αντίστοιχες συσκευές που είναι τοποθετηµένες επί
των αεροσκαφών που εντάσσονται στο Άρθρο 3 της Συνθήκης του Σικάγο.

Άρθρο 2
Όροι και ορισµοί
1. Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ορισµοί του άρθρου 23 του ν. 4053/2012.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγµατος, νοούνται ως:
α) Άδεια: Το δικαίωµα νόµιµης άσκησης επαγγελµατικών δραστηριοτήτων αντίστοιχης ειδικότητας,
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η προβλεπόµενη από τις διατάξεις της παρ. 3 της υπ’ αριθµ.
26640/2298/23-4-2014 κοινής υπουργικής απόφασης, «Βεβαίωση νόµιµης άσκησης επαγγέλµατος»
επέχει θέση άδειας.
β) Αδειούχος: Φυσικό πρόσωπο που ασκεί νοµίµως επαγγελµατική δραστηριότητα αντίστοιχης
ειδικότητας.
γ) Εγκατάσταση: Το σύνολο ή το σύστηµα µηχανηµάτων, συσκευών, σωλήνων, αγωγών, καλωδίων,
εξαρτηµάτων και οργάνων µέτρησης, ελέγχου, ρύθµισης, ασφάλειας κ.λ.π. µιας ράδιο-εγκατάστασης.
Τα µέρη και τα τµήµατα µιας εγκατάστασης αποτελούνται από έτοιµα, προκατασκευασµένα
αντικείµενα, που συναρµολογούµενα και συνδεόµενα µεταξύ τους, αποτελούν ένα σύστηµα που
λειτουργεί και αποδίδει τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.
δ) Μελέτη εγκατάστασης: Το σύνολο των στοιχείων, που καθορίζουν την έκταση, τις διαστάσεις των
υλικών που θα χρησιµοποιηθούν και τις λεπτοµέρειες της εγκατάστασης που θα εκτελεστεί.
Περιλαµβάνει τους σχετικούς υπολογισµούς, τις περιγραφές, τις προδιαγραφές, τις οδηγίες εκτέλεσης,
τα σχέδια και τα διαγράµµατα.
ε) Επίβλεψη εφαρµογής µελέτης: Η εργασία παρακολούθησης και ελέγχου των δραστηριοτήτων των
εργαζοµένων στην εκτέλεση της εγκατάστασης, στην πιστή και έντεχνη εφαρµογή της µελέτης, στην
τήρηση των προδιαγραφών και των τεχνικών κανόνων της κατασκευής, στην καλή ποιότητα και στην
εµφάνιση του έργου.
στ) Εκτέλεση εγκατάστασης: Το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για τη συναρµολόγηση,
σύνδεση, τοποθέτηση και στερέωση των µερών και των τµηµάτων µιας εγκατάστασης, για την
εξασφάλιση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας της.
ζ) Συντήρηση εγκατάστασης: Το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για να διατηρείται η
εγκατάσταση σε κατάσταση καλής και ασφαλούς λειτουργίας. Περιλαµβάνονται οι περιοδικοί έλεγχοι,
οι επιθεωρήσεις, οι λιπάνσεις, οι βαφές, οι αντικαταστάσεις των µερών της εγκατάστασης που
προβλέπεται η γήρανσή τους ή που εκτιµάται κατά την επιθεώρηση, ότι επίκειται η καταστροφή τους
ή ότι η φθορά τους θα φέρει ανωµαλία στην λειτουργία της εγκατάστασης.
η) Επισκευή εγκατάστασης: Το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή,
αντικατάσταση ή διασκευή εσφαλµένως λειτουργούντων µερών ή τµηµάτων µιας εγκατάστασης.
Κατά την επισκευή απαγορεύεται η τροποποίηση ή η επέκταση της εγκατάστασης πέραν των όσων
αναφέρονται στη µελέτη αυτής.
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θ) Τεχνική βιοµηχανική νοµοθεσία : το σύνολο της τεχνικής νοµοθεσίας που διέπει την παραγωγή,
διάθεση, χρήση και εµπορία των βιοµηχανικών προϊόντων η οποία έχει προκύψει από την
ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο των κοινοτικών οδηγιών που αφορούν τα βιοµηχανικά προϊόντα, από
την υιοθέτηση των ευρωπαϊκών ή/και διεθνών Κανονισµών για βιοµηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες
ποιότητας, καθώς και από τις διατάξεις που ρυθµίζουν κλαδικά ή τοµεακά θέµατα του µη
εναρµονισµένου τοµέα..
ι) Αρµόδια περιφερειακή υπηρεσία (ΑΠΥ): Η οικεία υπηρεσία της Περιφέρειας που ασκεί τις
αρµοδιότητες του τοµέα Ε´ «Μεταφορών–Επικοινωνιών», του άρθρου 186 «Αρµοδιότητες
Περιφερειών» του ν. 3852/2010. Η ΑΠΥ έχει αρµοδιότητα κατά γεωγραφική περιοχή, στην οποία
ανήκει η έδρα ή η µόνιµη κατοικία των ενδιαφεροµένων.

Άρθρο 3
Κατηγορίες επαγγελµατικών αδειών
Οι κατηγορίες επαγγελµατικών αδειών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος,
είναι:
α) Ραδιοηλεκτρονικού Α'
β) Ραδιοηλεκτρονικού Β'
γ) Ραδιοτεχνικού Α'
δ) Ραδιοτεχνικού Β'

Άρθρο 4
Επαγγελµατικά δικαιώµατα αδειούχων
1. O ραδιοηλεκτρονικός Α' εκτελεί συγκεκριµένες εργασίες επί ραδιοηλεκτρονικών συσκευών,
συστηµάτων και εγκαταστάσεων. Το αντικείµενο των εργασιών του περιλαµβάνει την έρευνα, τη
µελέτη, τη σχεδίαση, την ανάλυση, την επίβλεψη κατασκευής, την εγκατάσταση και λειτουργία, τον
ποιοτικό έλεγχο, τη συντήρηση και επισκευή, τη διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης επί πάσης φύσεως
ραδιοηλεκτρονικών συσκευών, συστηµάτων και εγκαταστάσεων οποιασδήποτε πολυπλοκότητας,
σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. Επίσης, εκπονεί µελέτες ηλεκτροµαγνητικής
ακτινοβολίας, όσον αφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την ασφάλεια των σχετικών
εγκαταστάσεων.
2. Ο ραδιοηλεκτρονικός Β' εκτελεί συγκεκριµένες εργασίες επί ραδιοηλεκτρονικών συσκευών,
συστηµάτων και εγκαταστάσεων. Το αντικείµενο των εργασιών του περιλαµβάνει τη µελέτη, τη
σχεδίαση, την ανάλυση, την επίβλεψη κατασκευής, την εγκατάσταση και λειτουργία, τον ποιοτικό
έλεγχο, τη συντήρηση και επισκευή, τη διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης ραδιοηλεκτρονικών
συσκευών, συστηµάτων και εγκαταστάσεων αντίστοιχης πολυπλοκότητας µε τη γνώση και την εµπειρία
του, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης.
3. Ο ραδιοτεχνικός Α' εκτελεί συγκεκριµένες εργασίες επί ραδιοηλεκτρονικών συσκευών
συστηµάτων και εγκαταστάσεων. Το αντικείµενο των εργασιών του περιλαµβάνει την
εγκατάσταση, τη συντήρηση και επισκευή ραδιοηλεκτρονικών συσκευών, καθώς και την
εκπόνηση, τη συντήρηση ή και την επισκευή ραδιοηλεκτρονικών συστηµάτων και
εγκαταστάσεων αντίστοιχης πολυπλοκότητας µε τη γνώση και την εµπειρία του, σύµφωνα µε
τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. Επιπροσθέτως, δύναται να εργασθεί ως τεχνικό
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προσωπικό µιας οµάδας εργασίας για την επισκευή µιας ραδιοηλεκτρονικής συσκευής, καθώς
και για την εκτέλεση ή διαρρύθµιση ραδιοηλεκτρονικών συστηµάτων και εγκαταστάσεων,
πέραν αυτών που έχει δικαίωµα από την άδειά του ή να προσφέρει οποιαδήποτε τεχνική βοήθεια
χρειαστεί ο επικεφαλής ραδιοηλεκτρονικός Α' ή Β' της οµάδας. Ενδεικτικές εργασίες του
ραδιοτεχνικού Α' αναφέρονται στο άρθρο 18 του παρόντος «Παράρτηµα».
4. Ο ραδιοτεχνικός Β' εκτελεί συγκεκριµένες εργασίες επί ραδιοηλεκτρονικών συσκευών,
συστηµάτων και εγκαταστάσεων. Το αντικείµενο των εργασιών του περιλαµβάνει την
εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή ραδιοηλεκτρονικών συστηµάτων και εγκαταστάσεων
καθώς και την εκπόνηση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων αντίστοιχης πολυπλοκότητας
µε τη γνώση και την εµπειρία του, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης.
Επιπροσθέτως, δύναται να εργασθεί ως βοηθητικό τεχνικό προσωπικό µιας οµάδας εργασίας για
την επισκευή µιας ραδιοηλεκτρονικής συσκευής καθώς και για την εκτέλεση ή διαρρύθµιση µιας
εγκατάστασης, πέραν αυτών που έχει δικαίωµα από την άδειά του ή να προσφέρει οποιαδήποτε
τεχνική βοήθεια χρειαστεί ο επικεφαλής ραδιοηλεκτρονικός Α' ή Β' ή ο ραδιοτεχνικός Α' της
οµάδας. Ενδεικτικές εργασίες του ραδιοτεχνικού Β' αναφέρονται στο άρθρο 18 του παρόντος
«Παράρτηµα».

Άρθρο 5
Επαγγελµατικές υποχρεώσεις αδειούχων κατά την εκτέλεση εργασιών
1. Οι ραδιοηλεκτρονικοί και οι ραδιοτεχνικοί οφείλουν να συµµορφώνονται µε τα αναφερόµενα
στο παρόν διάταγµα κατά τη διάρκεια εργασιών που αφορούν εγκαταστάσεις και
ραδιοσυσκευές.
α) Οι εργασίες που αφορούν τις εγκαταστάσεις είναι:
i) Μελέτη.
ii) Επίβλεψη εφαρµογής µελέτης περιλαµβανοµένων των δοκιµών και των ελέγχων.
iii) Εκτέλεση της εγκατάστασης.
iv) Συντήρηση της εγκατάστασης .
v) Επισκευή της εγκατάστασης.
β) Οι εργασίες που αφορούν τις ραδιοσυσκευές είναι:
i) Μελέτη – σχεδίαση.
ii) Κατασκευή.
iii) Συντήρηση.
iv) Επισκευή.
2. Η τεχνογνωσία για την εκπόνηση της µελέτης και την εφαρµογή της, καθώς και οι κανόνες
της τέχνης και της επιστήµης, καθορίζονται από τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισµούς, από την
ισχύουσα εθνική νοµοθεσία, τα πρότυπα ή/και τις προδιαγραφές που θεσπίζονται από τον
Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και τους Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς Τυποποίησης,
τα διεθνή πρότυπα ή συστάσεις που εγκρίνονται από τη ∆ιεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU)
και τους ∆ιεθνείς Οργανισµούς Τυποποίησης και τις τεχνικές οδηγίες του εκάστοτε
κατασκευαστή.
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3. Οι αδειούχοι οφείλουν να χρησιµοποιούν εξοπλισµό και υλικά που είναι σύµφωνα µε την
τεχνική βιοµηχανική νοµοθεσία και να ακολουθούν τα πρότυπα ή τις προδιαγραφές που
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις που
περιλαµβάνουν ραδιοηλεκτρονικές συσκευές και συστήµατα για ερευνητικούς σκοπούς ή σε
φάση ανάπτυξης και πειραµατικών δοκιµών.
4. Την ευθύνη για τη σύνταξη της µελέτης, όπου αυτή απαιτείται, την επίβλεψη της εφαρµογής
της µελέτης, την τεχνική επίβλεψη συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων έχουν τα
πρόσωπα που έχουν εκπονήσει τις αντίστοιχες εργασίες.
5. Ο υπεύθυνος αδειούχος που εκτελεί εργασίες που προβλέπονται από την άδειά του,
υποχρεούται:
α) Να εφαρµόζει πιστά τη µελέτη και να τηρεί πιστά αυτά που ορίζονται από τους
κατασκευαστικούς οίκους των µηχανηµάτων, συσκευών και εξαρτηµάτων κατά τη συντήρηση
και επισκευή τους.
β) Να τηρεί τα αναφερόµενα στο παρόν διάταγµα.
γ) Να τηρεί την ισχύουσα τεχνική νοµοθεσία, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης που
ισχύουν κατά το χρόνο της εργασίας.
δ) Να συντάσσει και να παραδίδει στον ιδιοκτήτη βεβαίωση – πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης
εργασιών στην περίπτωση των εγκαταστάσεων, στο οποίο θα περιλαµβάνονται τα παρακάτω:
(i) Τα πλήρη στοιχεία του υπεύθυνου αδειούχου.
(ii) Μονογραµµικό
χρησιµοποιήθηκαν.

διάγραµµα

της

εγκατάστασης

και

στοιχεία

των

υλικών

που

(iii) Εγγύηση καλής λειτουργίας της εγκατάστασης και πιστοποιητικά των εγγυήσεων των
επιµέρους υλικών και συσκευών.
(iv) Η απαιτούµενη τεκµηρίωση από την παράγραφο 2 του Παραρτήµατος Ι του Άρθρου 22
της ΚΥΑ Αριθµ. 50268/5137/03.09.2007 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία
2004/108/ΕΚ για την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα και κατάργηση της κοινής υπουργικής
απόφασης 94649/8682/93» (B' 1853).
6. Κατά την εκτέλεση ή τη συντήρηση µιας εγκατάστασης του άρθρου 2, οι αδειούχοι υπεύθυνοι
υποχρεούνται να ευρίσκονται επί τόπου κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών των
οποίων έχουν την ευθύνη. ∆εν επιτρέπεται τροποποίηση της µελέτης χωρίς την έγκριση του
µελετητή του έργου.
7. Σε περιπτώσεις που απαιτούνται διαδικασίες ελέγχων και δοκιµών συσκευών εκποµπής, αυτές
θα πραγµατοποιούνται εργαστηριακά µε εικονικό φορτίο (dummy load), στο σηµείο της
εγκατάστασης δε, αυτές θα πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 15 του
διεθνούς κανονισµού ραδιοεπικοινωνιών, όπως εκάστοτε ισχύει, παρουσία του αδειούχου –
εξουσιοδοτηµένου χειριστή του σταθµού.
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Άρθρο 6
Προσόντα για την απόκτηση άδειας
1. Οι άδειες χορηγούνται από τις ΑΠΥ. Οι αιτούντες άδεια πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή
πολίτες κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. ∆ικαίωµα άδειας ραδιοηλεκτρονικού Α', έχουν οι κάτωθι:
α) Κάτοχοι τίτλων σπουδών πρώτου κύκλου πανεπιστηµιακών τµηµάτων Ηλεκτρολόγων
Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών.
β) Κάτοχοι τίτλων σπουδών πρώτου κύκλου πανεπιστηµιακών τµηµάτων Φυσικής ή Ηλεκτρονικών ή
Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής ή Επικοινωνιών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή τµηµάτων
Ηλεκτρονικής ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ ή ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ ή ΑΣΠΑΙΤΕ ειδικότητας Ηλεκτρονικής που έχουν
αντιστοιχηθεί µε ΤΕΙ ή απόφοιτοι Σχολής Ναυτικών ∆οκίµων.
γ) Αξιωµατικοί πτυχιούχοι της Σχολής ΙΚΑΡΩΝ τµήµατος Μηχανικών, µε ειδικότητα
Μηχανικός Ηλεκτρονικός (πρώην ειδικότητας Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών).
δ) Αξιωµατικοί πτυχιούχοι της Σχολής Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωµατικών
∆ιαβιβάσεων (ΣΤΗΑ∆).
ε) Αξιωµατικοί πτυχιούχοι της Σχολής Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωµατικών Τεχνικού
(ΣΤΕΑΤΧ).
στ) Ραδιοηλεκτρονικοί Β', µε την προϋπόθεση ότι κατέχουν την αντίστοιχη άδεια και έχουν
συµπληρώσει σχετική προϋπηρεσία πέντε (5) ετών στο αντικείµενο της επαγγελµατικής άδειας που
κατέχουν.
3. ∆ικαίωµα άδειας ραδιοηλεκτρονικού Β' έχουν οι κάτοχοι τίτλων σπουδών πρώτου κύκλου
τµηµάτων Ηλεκτρονικής ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ ή ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ ή ΑΣΠΑΙΤΕ ειδικότητας Ηλεκτρονικής
που έχουν αντιστοιχηθεί µε ΤΕΙ.
4. ∆ικαίωµα άδειας ραδιοτεχνικού Α' έχουν οι κάτωθι:
α) Κάτοχοι διπλώµατος επιπέδου Μεταδευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), του ν.
2009/92, των Ειδικοτήτων:
i) «Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών ∆ιατάξεων»
ii) «Ηλεκτρονικός οπτικο-ηλεκτροακουστικών συστηµάτων»
iii) «Τεχνικός συστηµάτων τηλεπικοινωνιών και µετάδοσης πληροφορίας»
iv) «Τεχνικός ηλεκτρονικός τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων»
v) «Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών»
vi) «Τεχνικός Μικροσυσκευών» ή «Τεχνικός Συναρµολόγησης Ηλεκτρονικών Μικροσυσκευών»
β) Απόφοιτοι Ανωτέρων σχολών, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του ν. 1911/1990,
Μονίµων Υπαξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων, όπως αυτό προστέθηκε µε την παράγραφο 5 του
άρθρου 19 του ν. 2913/2001και ειδικότερα απόφοιτοι των σχολών:
i) για το ΓΕΣ: ΣΜΥ, ειδικότητας Τεχνίτη Τηλεπικοινωνιών (Τ.ΤΗΛ)
ii) για το ΓΕΝ: ΣΜΥΝ ειδικοτήτων «Τεχνικός Ηλεκτρονικών Συστηµάτων (Τ/ΗΝ)» και
«Επιχειρήσεων Επικοινωνιών (ΕΕ)»
iii) για το ΓΕΑ: ΣΤΥΑ ειδικότητας «Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών»
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γ) Πτυχιούχοι του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) του τµήµατος ειδίκευσης «Τεχνικών
Ηλεκτρονικών Εφαρµογών» ή «Τεχνικός Ηλεκτρονικών Εφαρµογών», µε την προϋπόθεση ότι κατέχουν
την άδεια ραδιοτεχνικού Β' και έχουν συµπληρώσει σχετική προϋπηρεσία διακοσίων (200)
ηµεροµισθίων.
δ) Πτυχιούχοι ΕΠΑΛ του ηλεκτρονικού τοµέα, ειδικότητας «Ηλεκτρονικών Συστηµάτων
Επικοινωνιών», µε την προϋπόθεση ότι κατέχουν την άδεια ραδιοτεχνικού Β' και έχουν συµπληρώσει
σχετική προϋπηρεσία τριακοσίων (300) ηµεροµισθίων.
ε) Πτυχιούχοι ΕΠΑΣ, ειδικότητας «Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και
Υπολογιστικών Μονάδων», µε την προϋπόθεση ότι κατέχουν την άδεια ραδιοτεχνικού Β' και έχουν
συµπληρώσει σχετική προϋπηρεσία τριακοσίων (300) ηµεροµισθίων.
στ) Πτυχιούχοι Τεχνικού Λυκείου ή ΤΕΛ των παρακάτω ειδικοτήτων, µε την προϋπόθεση ότι κατέχουν
την άδεια ραδιοτεχνικού Β' και έχουν συµπληρώσει σχετική προϋπηρεσία τριακοσίων (300)
ηµεροµισθίων:
i) «Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοµατισµού»
ii) «Ηλεκτρονικών»
ζ) Πτυχιούχοι ΤΕΕ Β' κύκλου σπουδών, των παρακάτω ειδικοτήτων, µε την προϋπόθεση ότι κατέχουν
την άδεια ραδιοτεχνικού Β' και έχουν συµπληρώσει σχετική προϋπηρεσία τριακοσίων (300)
ηµεροµισθίων:
i) «Ηλεκτρονικός ή Ηλεκτρονικών Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων»
ii) «Ηλεκτρονικός ή Ηλεκτρονικών Αυτοµατισµών»
iii) «Ηλεκτρονικός ή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»
iv) «Ηλεκτρονικός Οπτικοακουστικών Συστηµάτων».
η) Αδειούχοι ραδιοτεχνικοί Β' κατόπιν εξετάσεων.
5. ∆ικαίωµα άδειας ραδιοτεχνικού Β' έχουν οι κάτωθι:
α) Πτυχιούχοι των σχολών των εδαφίων γ, δ, ε, στ και ζ´ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου,
εφόσον δεν διαθέτουν τη σχετική προϋπηρεσία.
β) Επαγγελµατίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ) και Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) απόφοιτοι των παρακάτω
στρατιωτικών σχολών:
i) για το ΓΕΣ: Σχολή Εκπαιδεύσεως Τεχνιτών Τηλεπικοινωνίας (ΣΕΤΤΗΛ), ειδικότητας «Τεχνίτης
Τηλεπικοινωνιών (Τ.ΤΗΛ)»
ii) για το ΓΕΝ: Σχολή Ηλεκτρισµού – Ηλεκτρονικών του ΚΕΠΑΛ, ειδικοτήτων «Τεχνικός
Ηλεκτρονικών Συστηµάτων (Τ/ΗΝ)» και «Επιχειρήσεων Επικοινωνιών (ΕΕ)»
iii) για το ΓΕΑ: 128 Σµηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών (ΣΕΤΗ), ειδικοτήτων
«Οπλίτης Τεχνίτης Τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕΤΗ)» και «Εθελοντής Τεχνίτης Τηλεπικοινωνιών –
Ηλεκτρονικών (ΕΤΕΤΗ)»
γ) Απόφοιτοι Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής (ΤΕΣ), ειδικοτήτων:
i) «Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης»
ii) «Ραδιοφωνικών – Τηλεοπτικών συσκευών και Εγκαταστάσεων»
iii) «Ραδιοτηλεοπτικών Εγκαταστάσεων και Συσκευών»
δ) Απόφοιτοι ΤΕΕ Α´ κύκλου σπουδών, ειδικοτήτων:
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i) «Ηλεκτρονικός ή Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων»
ii) «Ηλεκτρονικός ή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»
iii) «Τηλεπικοινωνιακών µονάδων και συσκευών»
iv) «Ηλεκτρονικός Συσκευών-Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων»
6. Το δικαίωµα απόκτησης αντίστοιχης κατηγορίας επαγγελµατικής άδειας των παραγράφων 2
έως και 5, έχουν και οι κάτοχοι τίτλου σπουδών σχολών ισοτίµων µε τις σχολές των
προαναφερόµενων παραγράφων, αντιστοίχου και συναφούς περιεχοµένου σπουδών µε το
αντικείµενο των ραδιοεπικοινωνιών και της ραδιοηλεκτρονικής, εξαιρουµένων των
στρατιωτικών σχολών.
7. ∆ικαίωµα άδειας ραδιοηλεκτρονικού Α', ραδιοηλεκτρονικού Β', ραδιοτεχνικού Α' και
ραδιοτεχνικού Β', έχουν και οι υπήκοοι κρατών µελών της Ε.Ε., κάτοχοι αντίστοιχης απόφασης
αναγνώρισης:
α) επαγγελµατικών προσόντων ή επαγγελµατικής ισοδυναµίας από το Συµβούλιο Αναγνώρισης
Επαγγελµατικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρµογή της
ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών
προσόντων» (Α' 78), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή
β) επαγγελµατικών προσόντων από το καταργηθέν µε το άρθρο 60 παρ. 1 του π.δ. 38/2010
Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης
(Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε
ένα γενικό σύστηµα αναγνώρισης των διπλωµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν
επαγγελµατική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/48/ΕΟΚ
του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (Α' 149), ή
γ) επαγγελµατικών προσόντων από το καταργηθέν µε το άρθρο 60 παρ. 1 του π.δ. 38/2010
Συµβούλιο Επαγγελµατικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.)
του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «∆εύτερο γενικό σύστηµα αναγνώρισης της επαγγελµατικής
εκπαίδευσης, το οποίο συµπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύµφωνα µε τις οδηγίες
92/51/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (Α' 178)».

Άρθρο 7
∆ικαιολογητικά για την απόκτηση των αδειών
Οι ενδιαφερόµενοι για την απόκτηση άδειας ραδιοηλεκτρονικού Α', ραδιοηλεκτρονικού Β',
ραδιοτεχνικού Α' και ραδιοτεχνικού Β', υποβάλλουν στις ΑΠΥ τα παρακάτω, κατά περίπτωση,
δικαιολογητικά:
α) Αίτηση.
β) Τρείς (3) πρόσφατες φωτογραφίες.
γ) Σχετικούς τίτλους σπουδών και πράξη αναγνώρισης για την ισοτιµία και αντιστοιχία από το
∆.Ο.Α.Τ.Α.Π., σε περίπτωση τίτλων του εξωτερικού, ή απόφαση των εδαφίων α´ έως γ´ της
παραγράφου 7 του άρθρου 6.
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δ) Αποδεικτικά στοιχεία προϋπηρεσίας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 8, και τα σχετικά
αποδεικτικά για τη νόµιµη άσκηση του επαγγέλµατος ραδιοηλεκτρονικού Β' ή ραδιοτεχνικού Β',
κατά τη διάρκεια της προϋπηρεσίας.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 περί της µόνιµης κατοικίας ή του τόπου
διαµονής, προκειµένου για τα στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων της Χώρας.
στ) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου.
ζ) «Ενηµερωτικό ∆ελτίο Αποτελεσµάτων» όταν έχει επιτύχει σε εξετάσεις, σε περίπτωση που
απαιτούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6.
η) Σε περιπτώσεις ξενόγλωσσων τίτλων σπουδών ή λοιπών δικαιολογητικών, υποβάλλονται
επίσηµα µεταφρασµένα στην ελληνική γλώσσα.
θ) «Ενηµερωτικό ∆ελτίο Αποτελεσµάτων» όταν έχει επιτύχει σε εξετάσεις, σε περίπτωση που
απαιτούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6 και ο υποψήφιος εξετάσθηκε σε άλλη
ΑΠΥ από αυτή της µόνιµης κατοικίας του ή του τόπου διαµονής του, προκειµένου για τα
στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων της Χώρας.

Άρθρο 8
Προϋπηρεσίες των ενδιαφεροµένων για την απόκτηση των αδειών
1. Η αναφερόµενη στις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος προϋπηρεσία, αποδεικνύεται µε
τους παρακάτω τρόπους:
α) Όταν ο ενδιαφερόµενος έχει απασχοληθεί σε επιχείρηση µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας,
αυτό αποδεικνύεται µε βεβαίωση προϋπηρεσίας που χορηγείται από τον εργοδότη. Η βεβαίωση
προϋπηρεσίας θα πρέπει να είναι θεωρηµένη από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, για την
ειδικότητα και τη διάρκειά της. Επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ενώπιον ∆ηµόσιας Αρχής.
Στην περίπτωση αναγραφής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων οι παραβάτες τιµωρούνται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Στη βεβαίωση προϋπηρεσίας αναγράφονται:
i) Τα στοιχεία του εργοδότη.
ii) Τα πλήρη στοιχεία και η ειδικότητα του ενδιαφερόµενου.
iii) Ο ακριβής χρόνος απασχόλησης σε κάθε ειδικότητα εγκατάστασης ή σε έργα και εργασίες
συναφή µε την ραδιοηλεκτρονική, που εργάστηκε ο ενδιαφερόµενος.
iv) Τα στοιχεία του υπογράφοντος τη βεβαίωση προϋπηρεσίας.
β) Όταν ο ενδιαφερόµενος έχει απασχοληθεί ως επιτηδευµατίας, απαιτούνται:
i) Έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύµατος του ενδιαφεροµένου.
ii) Θεωρηµένες από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. συµβάσεις, το αντικείµενο των έργων και οι χρόνοι
απασχόλησης.
iii) Αντίγραφα τιµολογίων ή αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, κατ’ ελάχιστο ένα (1) ανά
ηµερολογιακό µήνα για την απόδειξη προϋπηρεσίας ενός (1) µήνα.
γ) Η προϋπηρεσία στις ένοπλες ∆υνάµεις αποδεικνύεται µε βεβαίωση προϋπηρεσίας από τη
∆ιεύθυνση Προσωπικού του οικείου Επιτελείου.
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δ) Η προϋπηρεσία σε κράτος της αλλοδαπής αποδεικνύεται µε βεβαίωση προϋπηρεσίας, η
οποία θα πρέπει να είναι θεωρηµένη νοµίµως, από κάθε αρµόδια Αρχή, για τη γνησιότητά της.
Εάν δεν προβλέπεται από ∆ιεθνείς Συµβάσεις η επικύρωση του εγγράφου από τις προξενικές
Αρχές, ακολουθείται η διαδικασία της επικύρωσης σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Χάγης µε
σφραγίδα APOSTILLE. Η βεβαίωση προϋπηρεσίας υποβάλλεται και επίσηµα µεταφρασµένη
στην Ελληνική Γλώσσα.
2. Η βεβαίωση προϋπηρεσίας που εκδίδεται από δηµόσιες υπηρεσίες ή νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου (ΝΠ∆∆) ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙ∆) του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, καθώς και από Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, δεν χρειάζεται
θεώρηση από άλλη δηµόσια αρχή.
3. Για τον υπολογισµό της προϋπηρεσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος,
ισχύουν τα κάτωθι :
α) ένα (1) έτος προϋπηρεσίας είναι ισοδύναµο µε τριακόσια (300) ηµεροµίσθια
β) ένας (1) µήνας προϋπηρεσίας είναι ισοδύναµος µε εικοσιπέντε (25) ηµεροµίσθια
γ) στις περιπτώσεις µερικής απασχόλησης, η προϋπηρεσία ανάγεται σε ηµεροµίσθια ή µήνες
πλήρους απασχόλησης.
4. Σε περίπτωση αδυναµίας προσκόµισης των ως άνω αναφερόµενων δικαιολογητικών, εξαιτίας
καταστροφής αρχείων ή καταστάσεων εργασίας ή άλλης αιτίας, για τον προσδιορισµό του
είδους και του χρόνου εργασίας, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία, τα
βιβλιάρια ενσήµων των δηµοσίων οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και κάθε άλλο
δηµόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η απασχόληση του ενδιαφερόµενου σε
θέση εργασίας µε το ίδιο ή συναφές αντικείµενο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ενδιαφερόµενος
υποβάλλει αίτηση, στην οποία αναφέρει τεκµηριωµένα για ποιους λόγους αδυνατεί να
προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η αίτηση συνοδεύεται από τα διαθέσιµα
αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία εξετάζονται από τη ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, η οποία συντάσσει πρακτικό στο οποίο αιτιολογείται η
αποδοχή ή η απόρριψη των αποδεικτικών στοιχείων προϋπηρεσίας.

Άρθρο 9
Χρόνος και τόπος εξετάσεων
1. Οι εξετάσεις για την απόκτηση άδειας ραδιοτεχνικού Α', όπου απαιτούνται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος διατάγµατος, διενεργούνται στις ΑΠΥ κατά το πρώτο δεκαήµερο των
µηνών Μαρτίου, Ιουλίου και Νοεµβρίου κάθε έτους.
2. Το πρόγραµµα διενέργειας των εξετάσεων ορίζεται έπειτα από σχετική ανακοίνωση, η οποία
αναρτάται στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών και όπου είναι εφικτό,
δηµοσιεύεται σε σχετικό ιστότοπο, τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία
έναρξης των εξετάσεων.
3. Όσοι προτίθενται να συµµετάσχουν στις εξετάσεις, υποβάλλουν δεκαπέντε (15) ηµέρες
τουλάχιστον πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου στην ΑΠΥ τα προβλεπόµενα
δικαιολογητικά α, β, γ, ε, στ και η του άρθρου 7 του παρόντος.
4. Σε περίπτωση µικρού αριθµού συµµετεχόντων ή αδυναµίας, για οποιοδήποτε λόγο,
διενέργειας των εξετάσεων από την ΑΠΥ, οι υποψήφιοι µπορούν να εξεταστούν σε όµορη
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Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Σε αυτή την περίπτωση, οι υποψήφιοι ενηµερώνονται
για τον τόπο εξέτασής τους από την ΑΠΥ τουλάχιστον µια (1) εβδοµάδα πριν τη διεξαγωγή των
εξετάσεων.

Άρθρο 10
Εξετάσεις, εξεταστική επιτροπή και εξεταστέα ύλη.
1. Η εξέταση των υποψηφίων διενεργείται από τριµελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε
απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη. Η Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον δύο
υπαλλήλους του ∆ηµοσίου και εφόσον υπάρχει διαθεσιµότητα, από έναν εκπρόσωπο του
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
(ΕΟΠΠΕΠ). Όλα τα µέλη που µετέχουν στην Επιτροπή πρέπει να κατέχουν τίτλο σπουδών
πρώτου κύκλου Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων ή ΤΕΙ συναφή µε το αντικείµενο της εξέτασης.
Στην Επιτροπή συµµετέχει και ένας γραµµατέας που ορίζεται στην απόφαση συγκρότησής της.
Ένα µέλος της Επιτροπής ορίζεται ως πρόεδρος.
2. Οι αποφάσεις της Επιτροπής, λαµβάνονται κατά πλειοψηφία, διατυπώνονται σε πρακτικό και
καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, τηρούµενο από το γραµµατέα και υπογραφόµενο από τον
πρόεδρο, τα µέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και το γραµµατέα.
3. Οι εξετάσεις πραγµατοποιούνται µε ηλεκτρονική διαδικασία, ενώ όπου δεν υπάρχει η
δυνατότητα, πραγµατοποιούνται µε γραπτή διαδικασία.
4. Η δοκιµασία διαρκεί δύο (2) ώρες. Οι υποψήφιοι για λόγους αντικειµενικότητας των
εξετάσεων, µπορούν να αποχωρήσουν από την αίθουσα και πριν από τη λήξη του επιτρεπόµενου
χρόνου, εκτός από τους δύο (2) τελευταίους υποψηφίους, οι οποίοι αποχωρούν ταυτόχρονα.
5. Οι υποψήφιοι µπορούν να φέρουν µαζί τους, λευκές κόλλες Α4, στυλό διαρκείας και απλή
αριθµοµηχανή χειρός (calculator). Κατά την εξέταση, απαγορεύεται η χρήση βιβλίων ή άλλων
βοηθηµάτων, η συνεργασία µεταξύ των εξεταζόµενων, κάθε συνεννόηση αυτών µε οποιοδήποτε
πρόσωπο εντός ή εκτός της αίθουσας, η χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης διάταξης
επικοινωνίας και γενικά οτιδήποτε συνιστά αντιγραφή. Εάν κάποιος υποψήφιος επιχειρήσει να
αντιγράψει ή επιζητήσει µε οποιονδήποτε τρόπο βοήθεια, προκειµένου να επιλύσει ή να
αναπτύξει τα θέµατα, βαθµολογείται µε µηδέν και αποκλείεται από τις εξετάσεις. Υποψήφιος
που δεν προσέρχεται για εξέταση την καθορισµένη ηµεροµηνία, δεν µπορεί να συµµετάσχει στις
εξετάσεις της συγκεκριµένης περιόδου και θεωρείται απών.
6.Οι αποτυχόντες και οι απόντες µπορούν να προσέλθουν για εξέταση σε επόµενες εξεταστικές
περιόδους µε την υποχρέωση να υποβάλουν νέα αίτηση µε όλα τα προβλεπόµενα
δικαιολογητικά.
7. Η εξέταση των υποψηφίων διεξάγεται γραπτώς ή ηλεκτρονικά µέσω υπολογιστή, µε θέµατα
από την κατωτέρω περιγραφόµενη εξεταστέα ύλη:
α) Συνεχές και εναλλασσόµενο ρεύµα. Ενδεικτικά: νόµος του ΟΗΜ, αντίσταση αγωγών,
σύνθετη αντίσταση, έργο, ισχύς, ενέργεια, κανόνες KIRCΗHOFF, γειώσεις.
β) Στοιχεία κυκλωµάτων. Ενδεικτικά: χωρητικότητα, αυτεπαγωγή και αµοιβαία επαγωγή,
απώλειες, συντονισµός, συντελεστής ποιότητας, σύζευξη κυκλωµάτων, συντονισµός, σταθερά
χρόνου, κυκλώµατα φίλτρων, κυκλώµατα προσαρµογής, ταλαντωτές, βρόχος κλειδωµένης
φάσης (PLL).
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γ) Ηµιαγωγοί-τρανζίστορ. Ενδεικτικά: τύποι τρανζίστορ, βασικές συνδεσµολογίες, ενισχυτές,
φίλτρα, ισοδύναµα κυκλώµατα, ανόρθωση τάσης, εφαρµογές τρανζίστορ.
δ) Εκποµπή και λήψη. Ενδεικτικά: τρόποι διαµόρφωσης, διαµόρφωση/ αποδιαµόρφωση,
φασµατική ανάλυση, βασικές διατάξεις ποµπών και δεκτών, ευαισθησία, επιλεκτικότητα,
πιστότητα δέκτη, ετεροδύνωση, κινητή τηλεφωνία..
ε) Κεραίες, ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. Ενδεικτικά: τύποι κεραιών, ενεργό ύψος, κέρδος,
κατευθυντικότητα, διάγραµµα ακτινοβολίας, ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, ταχύτητα
µετάδοσης, µήκος κύµατος και συχνότητα, διάδοση, παράσιτα.
στ) Μετρήσεις και όργανα. Ενδεικτικά: πολύµετρα, συχνόµετρα, αναλογικά και ψηφιακά
όργανα µετρήσεων, γεννήτριες συχνοτήτων, παλµογράφοι, αναλυτές φάσµατος, µετρητικές
διατάξεις, διενέργεια µετρήσεων.
8. Η ΑΠΥ µεριµνά για τη δυνατότητα συµµετοχής στις εξετάσεις ατόµων µε αναπηρία.

Άρθρο 11
Γραπτή διαδικασία εξέτασης
1. Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε ερωτήσεις θεωρίας και ασκήσεις επί της εξεταστέας
ύλης. Κατά την γραπτή εξέταση, πρέπει να παρίστανται δύο (2) τουλάχιστον µέλη της
Εξεταστικής Επιτροπής. Η εξέταση πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την
αντικειµενική κρίση της Επιτροπής για την ικανότητα των υποψήφιων. Για αυτό τον λόγο πρέπει
να λαµβάνονται, κατά την κρίση της Επιτροπής, όλα τα απαραίτητα µέτρα για την καλύτερη
διεξαγωγή των εξετάσεων.
2. Η ανάπτυξη των υπό εξέταση θεµάτων, γίνεται σε φύλλα χαρτιού, τα οποία χορηγούνται από
την Επιτροπή. Φέρουν διπλό αδιαφανές επικάλυµµα, κάτω από το οποίο οι εξεταζόµενοι
αναγράφουν ευανάγνωστα το ονοµατεπώνυµό τους. Το επικάλυµµα δεν επικολλάται παρά µόνο
µετά τον έλεγχο των στοιχείων µε βάση το ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας (∆.Α.Τ.) του
υποψηφίου ή το διαβατήριό του.
3. Η Εξεταστική Επιτροπή συνέρχεται δύο (2) ώρες πριν από τις εξετάσεις και επιλέγει έξι (6)
θέµατα, εκ των οποίων τα δύο (2) αφορούν ερωτήσεις θεωρίας και τα υπόλοιπα ασκήσεις. Τα
θέµατα τοποθετούνται σε φακέλους, οι οποίοι σφραγίζονται και παραδίδονται στον Πρόεδρο της
Επιτροπής.
4. Αφού τακτοποιηθούν οι εξεταζόµενοι στις θέσεις τους, ο Πρόεδρος της Επιτροπής
αποσφραγίζει ενώπιον και των υπολοίπων µελών της Επιτροπής το φάκελο που περιέχει τα
θέµατα.
5. Οι εξεταζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να αναπτύξουν και να επιλύσουν όλα τα θέµατα που
τους έχουν δοθεί.
6. Μετά το τέλος της εξέτασης, τα γραπτά συγκεντρώνονται από την Επιτροπή, µονογράφονται
από τον Πρόεδρο και ένα τουλάχιστον µέλος και αριθµούνται κατά αύξοντα αριθµό.
7. Η διόρθωση των γραπτών γίνεται από την Επιτροπή, η οποία και επιφορτίζεται µε το έργο της
βαθµολόγησής τους. Ο µέσος όρος των βαθµών αποτελεί την τελική βαθµολογία του γραπτού.
8. Η µέγιστη συνολική βαθµολογία του γραπτού είναι το εκατό (100). Ο υποψήφιος θεωρείται
επιτυχών αν έχει συγκεντρώσει βαθµολογία µεγαλύτερη ή ίση µε το εξήντα (60).
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9. Η ΑΠΥ παραδίδει «Ενηµερωτικό ∆ελτίο Αποτελεσµάτων» σε κάθε υποψήφιο, στο οποίο
αναγράφεται το αποτέλεσµα της εξέτασης.
10. Τα γραπτά των υποψηφίων παραµένουν στην ΑΠΥ για δύο (2) έτη. Μετά την παρέλευση
των δύο (2) ετών, αυτά καταστρέφονται µε την εκάστοτε προβλεπόµενη διαδικασία.

Άρθρο 12
Ηλεκτρονική διαδικασία εξέτασης
1. Το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, στα πλαίσια ειδικών δράσεών του,
έργων, ειδικών εργασιών ή µελετών µεριµνά για:
α) την προµήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου λογισµικού στις ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και
Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.), µε το οποίο θα πραγµατοποιείται η
ηλεκτρονική εξέταση των υποψηφίων
β) την εκπαίδευση προσωπικού, καθώς και τις λοιπές αναγκαίες λεπτοµέρειες
γ) τον τύπο των εντύπων που θα εκτυπώνει το λογισµικό και όλες τις συναφείς λεπτοµέρειες
δ) την παροχή στις ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε., οδηγιών, που
αποσκοπούν στην αποτελεσµατικότερη διενέργεια των εξετάσεων και την αποστολή νεωτέρων
ενηµερώσεων των σχετικών ηλεκτρονικών αρχείων.
2. Η δοκιµασία περιλαµβάνει την εξέταση των υποψηφίων σε ερωτηµατολόγιο πολλαπλών
επιλογών. Ο αριθµός των ερωτήσεων ανέρχεται σε πενήντα (50) και κατανέµονται σε δεκαπέντε
(15) ερωτήσεις θεωρίας και τριάντα πέντε (35) ασκήσεις επί της εξεταστέας ύλης.
3. Θεωρούνται ότι επέτυχαν στις ηλεκτρονικές εξετάσεις, όσοι υποψήφιοι απάντησαν σωστά
τουλάχιστον σε τριάντα (30) από τις πενήντα (50) ερωτήσεις.
4. Η δοκιµασία διεξάγεται µε ηλεκτρονικό τρόπο, µε τη χρήση εγκατεστηµένου ηλεκτρονικού
συστήµατος εξετάσεων ραδιοτεχνικών, στις ΑΠΥ.
5. Η διαδικασία των εξετάσεων επιβλέπεται από την Εξεταστική Επιτροπή, η οποία αφού
ολοκληρωθεί η διαδικασία:
α) Εκτυπώνει «Ενηµερωτικό ∆ελτίο Αποτελεσµάτων»για κάθε υποψήφιο, το οποίο παραδίδει
στους υποψηφίους που είναι παρόντες.
β) Εκτυπώνει τα συνολικά αποτελέσµατα της εξέτασης µε τα ονοµατεπώνυµα των υποψηφίων,
τη βαθµολογία τους, την ένδειξη «ΕΠΕΤΥΧΕ» ή «ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ» και λοιπές λεπτοµέρειες.
Η Εξεταστική Επιτροπή υποβάλλει τα συνολικά αποτελέσµατα στην ΑΠΥ, η οποία στη
συνέχεια µεριµνά για την ανάρτηση και την αποστολή τους στις άλλες συναρµόδιες ΑΠΥ από
τις οποίες ενδεχοµένως προέρχονται οι υποψήφιοι.
6. Τα ατοµικά «Ενηµερωτικά ∆ελτία Αποτελεσµάτων» των υποψηφίων, φυλάσσονται στην
ΑΠΥ που διενήργησε τις εξετάσεις, για δύο (2) έτη. Μετά την παρέλευση των δύο (2) ετών
καταστρέφονται.
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Άρθρο 13
Συµβουλευτική επιτροπή για θέµατα ραδιοηλεκτρονικών και ραδιοτεχνικών
1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων,
συγκροτείται
Συµβουλευτική Επιτροπή για θέµατα ραδιοηλεκτρονικών και ραδιοτεχνικών, αποτελούµενη από
πέντε τακτικά µέλη, τους αναπληρωτές τους και ένα γραµµατέα. Μέλη της Επιτροπής είναι ο
προϊστάµενος της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης, ο οποίος εκτελεί χρέη προέδρου, ο προϊστάµενος του
αρµοδίου τµήµατος ο οποίος είναι και αναπληρωτής του προέδρου, ένας υπάλληλος της Γενικής
Γραµµατείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και ειδικότητας
σχετικής µε το αντικείµενο της ραδιοηλεκτρονικής, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων και ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. Ο
πρόεδρος µεριµνά για το συντονισµό και τις λοιπές λειτουργικές λεπτοµέρειες της Επιτροπής.
2. Έργο της Επιτροπής είναι η µελέτη θεµάτων που τυχόν ανακύπτουν κατά την εφαρµογή του
παρόντος διατάγµατος και η διατύπωση σχετικής αιτιολογηµένης γνώµης προς την αρµόδια
∆ιεύθυνση για την αντιµετώπισή τους. Τέτοια θέµατα αφορούν: τίτλους σπουδών, αρµοδιότητες
ραδιοηλεκτρονικών και ραδιοτεχνικών, προϋπηρεσία και γενικότερα θέµατα εφαρµογής του
παρόντος διατάγµατος Η Επιτροπή µπορεί να ζητάει συµπληρωµατικές πληροφορίες και
έγγραφα από τους ενδιαφερόµενους, άλλες υπηρεσίες, σωµατεία, επιστηµονικούς φορείς,
επαγγελµατικές ενώσεις κ.λπ.
3. Η αρµόδια ∆ιεύθυνση δύναται να αναθέτει εγγράφως τα θέµατα αυτά στην Επιτροπή, η οποία
πρέπει το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από τη συλλογή όλων των απαραίτητων
πληροφοριών και διευκρινίσεων, να αποφαίνεται σχετικά.

Άρθρο 14
Επιβολή διοικητικών κυρώσεων
1. Σε περίπτωση άσκησης του επαγγέλµατος του ραδιοηλεκτρονικού ή του ραδιοτεχνικού χωρίς
νόµιµη άδεια, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως τριάντα
χιλιάδες (30.000) ευρώ. Σε περίπτωση άσκησης του επαγγέλµατος του ραδιοηλεκτρονικού ή του
ραδιοτεχνικού, καθ’ υπέρβασιν της νοµίµως χορηγηθείσας άδειας, επιβάλλεται διοικητικό
πρόστιµο από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ και ανάκληση της
άδειας για δύο (2) έως έξι (6) µήνες. Σε περίπτωση που από οποιαδήποτε δικαστική απόφαση
προκύπτει, αποδεδειγµένα, κακή εφαρµογή της τέχνης και της επιστήµης από ραδιοηλεκτρονικό
ή ραδιοτεχνικό, επιβάλλεται πρόστιµο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000)
ευρώ και ανάκληση της άδειας για δύο (2) έως έξι (6) µήνες. Η επιβολή των κυρώσεων γίνεται
µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, µετά από την ακρόαση του ελεγχοµένου επί των
διαπιστώσεων της ΑΠΥ. Κατά της απόφασης επιβολής κυρώσεων, χωρεί προσφυγή ενώπιον
των διοικητικών δικαστηρίων. Τα έσοδα από την είσπραξη των ανωτέρω διοικητικών
προστίµων, περιέρχονται στην οικεία Περιφέρεια κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και
το υπόλοιπο ποσοστό περιέρχεται ως δηµόσιο έσοδο στον Κρατικό Προϋπολογισµό, σύµφωνα
µε την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2946/2001 (Α´ 224), όπως ισχύει.
2. Για την επιβολή των ως άνω κυρώσεων απαιτείται προηγούµενη έκθεση της ΑΠΥ, στην οποία
περιλαµβάνονται:
α) Τα στοιχεία που η ίδια διαθέτει ή προκύπτουν από επιτόπιους ελέγχους.
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β) Τα αποδεικτικά στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση της ΑΠΥ από ∆ηµόσια Αρχή ή από
έγγραφες καταγγελίες πολιτών στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ή στις
Περιφέρειες.
3. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από τριµελή συνεργεία ελέγχου, τα οποία συγκροτούνται
µε απόφαση του Περιφερειάρχη και αποτελούνται από τρείς (3) υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ
Μηχανικών, ΤΕ Μηχανικών και ΠΕ ή ΤΕ ∆ιοικητικού της οικείας Περιφέρειας.
4. Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται παράλληλα και ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή άλλες
κυρώσεις, που προβλέπονται από άλλες ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 15
Μεταβατικές διατάξεις
Μέχρι την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθµ. 26640/2298/23-4-2014
απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Απλούστευση και ένταξη
διαδικασιών αρµοδιότητας των τοµέων µεταφορών και επικοινωνιών του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων στο σύστηµα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης
(Ε.Κ.Ε.)» (Β´ 1302), εξακολουθούν να ισχύουν:
α) οι κάτωθι διατάξεις, που αφορούν στη χορήγηση των αδειών άσκησης του επαγγέλµατος του
ραδιοηλεκτρολόγου και του ραδιοτεχνίτη:
αα. του ν.δ. 2624/1953 «Περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλµατος ραδιοηλεκτρολόγου» (Α'
292)
αβ. του β.δ. 510/1971 «Περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλµατος Ραδιοηλεκτρολόγου και
Ραδιοτεχνίτου» (Α' 152), όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις του π.δ. 258/2003
(Α´ 235), και
β) η υπ’ αριθµ. 210845/16-9-1971 υπουργική απόφαση «Περί αναλυτικής εξεταστέας ύλης εις την
γραπτήν εξέτασιν προς απόκτησιν αδείας Ραδιοτεχνίτου και Ραδιοηλεκτρολόγου» (Β' 772).

Άρθρο 16
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται:
α) οι κατωτέρω διατάξεις, που αφορούν στη χορήγηση των αδειών άσκησης του επαγγέλµατος του
ραδιοηλεκτρολόγου και του ραδιοτεχνίτη, εξαιρουµένων εκείνων που αφορούν στην άδεια λειτουργίας
των ραδιοηλεκτρικών εργαστηρίων:
αα. του ν.δ. 2624/1953 «Περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλµατος ραδιοηλεκτρολόγου» (Α'
292)
αβ. του β.δ. 510/1971 «Περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλµατος Ραδιοηλεκτρολόγου και
Ραδιοτεχνίτου» (Α' 152), όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις του π.δ. 258/2003
(Α´ 235), και
β) η υπ’ αριθµ. 210845/16-9-1971 υπουργική απόφαση «Περί αναλυτικής εξεταστέας ύλης εις την
γραπτήν εξέτασιν προς απόκτησιν αδείας Ραδιοτεχνίτου και Ραδιοηλεκτρολόγου» (Β' 772).
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Άρθρο 17
Τελικές διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγµατος, οι άδειες: ραδιοηλεκτρολόγου Α',
ραδιοηλεκτρολόγου Β', ραδιοτεχνίτη και βοηθού ραδιοτεχνίτη αντιστοιχούν µε τις άδειες:
ραδιοηλεκτρονικού Α´, ραδιοηλεκτρονικού Β´, ραδιοτεχνικού Α´ και ραδιοτεχνικού Β´, οι δε κάτοχοί
τους ασκούν τα αντίστοιχα επαγγέλµατα, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Στην
περίπτωση αυτή, οι χορηγηθείσες πριν την εφαρµογή του παρόντος, άδειες ραδιοηλεκτρολόγου και
ραδιοτεχνίτη δεν αντικαθίστανται και παραµένουν σε ισχύ.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε οποιαδήποτε διάταξη που διατηρείται σε ισχύ,
µνηµονεύονται οι όροι: ραδιοηλεκτρολόγος Α´, ραδιοηλεκτρολόγος Β´, ραδιοτεχνίτης και βοηθός
ραδιοτεχνίτη, νοούνται αντίστοιχα οι όροι: ραδιοηλεκτρονικός Α´, ραδιοηλεκτρονικός Β´, ραδιοτεχνικός
Α´ και ραδιοτεχνικός Β´.
3. Όπου στις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος γίνεται αναφορά σε «κατόχους τίτλων σπουδών
πρώτου κύκλου πανεπιστηµιακών τµηµάτων» νοούνται και οι κατά την έννοια των προ της δηµοσίευσης
του ν. 4009/2011 ισχυουσών διατάξεων, πτυχιούχοι ή διπλωµατούχοι προπτυχιακών σπουδών των
τµηµάτων αυτών.

Άρθρο 18
Παράρτηµα
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος το ακόλουθο Παράρτηµα:
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΑ∆ΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
1. Ενδεικτικές εργασίες ραδιοτεχνικού Β´:
α) Εγκατάσταση µεµονωµένων, οικιακής και εµπορικής χρήσης, αναλογικών και ψηφιακών
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών δεκτών (επίγειων και δορυφορικών), για λήψη σηµάτων που
προορίζονται για το ευρύ κοινό (broadcasting), ως και του συναφούς σε αυτά εξοπλισµού
(κεραίες, τροφοδοτικά, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής, δορυφορικοί δέκτες, ενισχυτές
σήµατος, τηλεχειριστήρια κ.λ.π.).
β) Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή συλλογικής (κεντρικής) ραδιοφωνικής και
τηλεοπτικής λήψης σε κτίρια και συγκροτήµατα κτιρίων για αναλογικά και ψηφιακά επίγεια και
δορυφορικά σήµατα που προορίζονται για το ευρύ κοινό (broadcasting) µέχρι 25 απολήξεις.
γ) Εγκατάσταση ασύρµατων µικρόφωνων και βοηθητικών συσκευών ακρόασης.
δ) Εγκατάσταση και συντήρηση ασύρµατων εφαρµογών ήχου (ασύρµατα µεγάφωνα, ασύρµατα
ακουστικά κ.λ.π.) για επαγγελµατική χρήση.
2. Ενδεικτικές εργασίες ραδιοτεχνικού Α´, πλέον των εργασιών του ραδιοτεχνικού Β´:
α) Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή συλλογικής (κεντρικής) ραδιοφωνικής, δορυφορικής
και τηλεοπτικής λήψης σε κτίρια και συγκροτήµατα κτιρίων για αναλογικά και ψηφιακά επίγεια
και δορυφορικά σήµατα, που προορίζονται για το ευρύ κοινό (broadcasting), ανεξαρτήτως
αριθµού απολήξεων
β) Επισκευή αναλογικών και ψηφιακών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών δεκτών.
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γ) Συντήρηση και επισκευή κινητών τηλεφώνων GSM και συναφών, ασυρµάτων τηλεφώνων
(DECT) καθώς και φορητών δορυφορικών τερµατικών.
δ) Επισκευή δεκτών παγκοσµίου λήψεως (Scanners) και εγκατάσταση κεραίας, αν απαιτείται.
ε) Επισκευή ασύρµατων συσκευών για εφαρµογές ήχου (ασύρµατα µικρόφωνα, ασύρµατα
µεγάφωνα, ασύρµατα ακουστικά).
στ) Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή συστηµάτων ασφαλείας, κλειστών κυκλωµάτων
τηλεόρασης και πυρανίχνευσης αµιγώς ασυρµατικών ή συστηµάτων που περιέχουν
υποσυστήµατα που λειτουργούν µε ραδιοσυχνότητα.
ζ) Συντήρηση και επισκευή ποµποδεκτών µικρής ισχύος µε ενσωµατωµένη κεραία (PMR 446,
LPD, baby monitor, συσκευές ενδοσυνεννόησης κ.λπ.).
η). Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή ποµποδεκτών ζώνης συχνότητας πολιτών (CB).
θ) Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή συστηµάτων µετάδοσης δεδοµένων ευρείας ζώνης
(RLANs).
ι). Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή στοιχείων εφαρµογών αναγνώρισης µέσω
ραδιοσυχνότητας (RFID).
ια) Συντήρηση και επισκευή δεκτών – ποµποδεκτών αναζήτησης προσώπων (Paging).
ιβ) Μελέτες για τις εγκαταστάσεις, σε περιπτώσεις κτιρίων ή συγκροτηµάτων κτιρίων,
συνολικού όγκου µέχρι 800 m3, οι οποίες δεν υπάγονται στις απαιτήσεις µελετών του
κτιριοδοµικού κανονισµού.
ιγ) Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή συστηµάτων δορυφορικού internet (satellite
internet) εκποµπής και λήψης.
ιδ) Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή δορυφορικών συστηµάτων (κάτοπτρα) σε κτίρια ή
συγκροτήµατα κτιρίων.
ιε) Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή αναµεταδοτών ραδιοφωνίας ή τηλεόρασης.
ιστ) Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή ποµποδεκτών VHF-UHF ισχύος έως 25W.

Άρθρο 19
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει µετά την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης τροποποίησης
της υπ’ αριθµ. 26640/2298/23-4-2014 απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
«Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρµοδιότητας των τοµέων µεταφορών και επικοινωνιών
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων στο σύστηµα των Ενιαίων Κέντρων
Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)» (Β´ 1302).
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Στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση
του παρόντος.
Αθήνα
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑ∆ΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
∆ΙΚΤΥΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
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