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ΑΘΖΝΑ 2017 



Ειζαγωγή 
 

Αγαπεηά κέιε θαη θίινη ηνπ Παλειιελίνπ πιιόγνπ Υεηξηζηώλ 

Ραδηνηειεθώλσλ C.B, αγαπεηνί CB-ers, γεηα ζαο. Όινη καο δνύκε ζηνλ 

κηθξό πιαλήηε γε, όπνπ ζέινληαο θαη κε, είκαζηε αλαγθαζκέλνη 

άλζξσπνη θαη ιανί, λα κνηξαδόκαζηε ηα θνηλόρξεζηα  αγαζά ηνπ 

πιαλήηε. Γηα παξάδεηγκα ηελ αηκόζθαηξα θαη όζα θπζηθά θαηλόκελα 

ηελ επεξεάδνπλ, ηνπο απέξαληνπο σθεαλνύο θαη ηα ςάξηα πνπ ηνπο 

θαηαθιύδνπλ θαη θάηη πνπ ελδηαθέξεη όινπο εκάο ηνπο CB-rs θαη όρη 

κόλν, ηηο ξαδηνζπρλόηεηεο. 

 

 
 

Ραδηνζπρλόηεηεο, νλνκάδεηαη ε πεξηνρή ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ 

θπκάησλ πνπ εθηείλεηαη από 30 ΚΖΕ – 3000 GHZ. Σελ δηαρείξηζε απηνύ 

ηνπ κεγάινπ θάζκαηνο Ραδηνζπρλνηήησλ ηελ έρεη ε International 

Telecommunication Union, ε Γηεζλήο Έλσζε Σειεπηθνηλσληώλ θαη γηα 

ζπληνκία ITU. 

 

Ζ ITU είλαη ππεύζπλε γηα ηελ δηαρείξηζε ή εθκεηάιιεπζε ησλ 

Ραδηνζπρλνηήησλ, θαζνξίδνληαο πνηεο πεξηνρέο ζπρλνηήησλ ζα 

δηαηεζνύλ ζηνπο Ραδηνθσληθνύο ηαζκνύο, ζηηο Τπεξεζίεο Ναπηηιίαο, 

ζηνπο Ραδηνεξαζηηέρλεο, ζηνπο C.B-ers θιπ. 

 

Ζ ITU δίλεη ηελ γεληθή θαηεύζπλζε γηα ηελ ρξήζε ησλ ζπρλνηήησλ, αιιά 

ε ιεπηνκεξείο πινπνίεζεο γίλεηαη από θάζε Κπξίαξρν Κξάηνο είηε 

μερσξηζηά, είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιια γεηηνληθά θπξίσο Κξάηε. 

 

 



ΣΟ ΕΛΛΗΝΘΚΟ BAND PLAN ΣΗ CITIZENS BAND 27 MHZ 

 

 
Ζ Citizens Band πξνβιέπεηε ζηνλ ΔΚΚΕ ηνπ 2016. 

  

Νομική ςλοποίηζη ηηρ Citizens Band. 

 

Ζ πινπνίεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ή θαηαλνκήο ησλ ζπρλνηήησλ από ηελ 

ρώξα καο, έρεη απνηππσζεί ζηνλ «Δζληθό Καλνληζκό Καηαλνκήο Εσλώλ 

πρλνηήησλ», ζην ΦΔΚ 105Β- 27/1/2016, ελώ ζην ΦΔΚ 262Β – 

3/2/2017 ππάξρεη ν «Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ηαζκώλ Αζπξκάηνπ 

Εώλεο πρλνηήησλ Πνιηηώλ CB». Ο ζπλδπαζκόο ηνπ ΔΚΚΕ θαη ηνπ  

Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηαζκώλ Αζπξκάηνπ Εώλεο πρλνηήησλ 

Πνιηηώλ CB, δεκηνπξγεί ην λνκηθό θαζεζηώο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Ραδηνηειεθώλσλ CB 27 MHZ ζηελ Διιάδα. 

 

Δικαιώμαηα ηηρ Citizens Band. 

 

ύκθσλα κε ηνλ ΔΚΚΕ θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηαζκώλ 

Αζπξκάηνπ Εώλεο πρλνηήησλ Πνιηηώλ CB, νη  ζηαζκνί CB κπνξνύλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ: 

 

1. αλ ζηαζκνί ηαζεξήο Τπεξεζίαο: Γειαδή ζηαζκνί Βάζεσο. 

2. αλ ζηαζκνί Κηλεηήο Τπεξεζίαο: Γειαδή ζαλ θνξεηνί  θαη 

θηλεηνί ζηαζκνί. 

3. Οη ζηαζκνί CB 27 MHZ ιεηηνπξγνύλ ζηελ πεξηνρή ζπρλνηήησλ 

από 26.960 – 27.410 ΜΖΕ ζε πξσηεύνπζα βάζε. Γειαδή νη 

ζηαζκνί CB εθόζνλ δέρνληαη παξεκβνιέο από ζηαζκνύο πνπ δελ 

αλήθνπλ ζηελ ππεξεζία C.B. κπνξνύλ λα δεηήζνπλ πξνζηαζία 

από ηηο αξκόδηεο αξρέο.     

4. ε πεξίπησζε όκσο πνπ δέρνληαη παξεκβνιέο από άιινπο 

ζηαζκνύο C.B. πρ από κηα άιιε ή άιιεο  ρώξεο  δελ έρνπλ 

δηθαίσκα λα δεηήζνπλ πξνζηαζία.  

5. ηελ δώλε ζπρλνηήησλ από 26.957 – 27.283 ΜΖΕ, δειαδή ζηα 

θαλάιηα από 1 έσο 28, ελδέρεηαη λα εκθαληζηνύλ παξεκβνιέο από 

βηνκεραληθά, επηζηεκνληθά θαη ηαηξηθά ζπζηήκαηα.  Οη ζηαζκνί 

Citizens Band νθείινπλ  λα δέρνληαη  απηή ηελ επηδήκηα 

παξεκβνιή θαη δελ έρνπλ δηθαίσκα πξνζηαζίαο. Μπνξνύλ όκσο λα 



δεηήζνπλ ηνλ έιεγρν ησλ ζπζηεκάησλ απηώλ, γηα λα απνδεηρζεί 

όηη πξνθαινύλ ηελ ειάρηζηε δπλαηή παξεκβνιή. 

6. ε όιν ην θάζκα από 26.960 – 27.410 ΜΖΕ, δειαδή θαη ζηα 40 

θαλάιηα, ελδέρεηαη λα εκθαληζηνύλ ηνπηθά παξεκβνιέο από 

επαγσγηθέο ζπζθεπέο πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο. Οη παξεκβνιέο 

απηέο κπνξεί λα νθείινληαη ζε Ηαηξνηερλνινγηθά πξντόληα,  

ηαηξηθά εκθπηεύκαηα, ειεθηξηθέο/ειεθηξνληθέο κνλάδεο νρεκάησλ 

θιπ.  

7. ηηο ζπρλόηεηεο: 26.990-27.000, 27.040-27.050, 27.090-27.100, 

27.140-27.150, 27.190-27.200, επηηξέπεηε ε ρξήζε ζπζθεπώλ 

κηθξήο εκβέιεηαο γηα ηνλ έιεγρν ξαδηνκνληέισλ. 

 

 
 

 



Η διαςλοποίηζη ηηρ Citizens Band. 

 

Παξαδνζηαθά ζηελ πεξηνρή 26.960-27.410 ΜΖΕ, ε δηαπινπνίεζε 

έρεη πιάηνο 10 ΚΖΕ, δειαδή +/- 5 ΚΖΕ ε πάλσ θαη ε θάησ πιεπξηθή 

δώλε εθπνκπήο. Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο όπνπ ην θάησ όξην είλαη 

26.960 θαη ην άλσ 27.410. Σν 26.960 αληηζηνηρεί ζηελ θάησ πιεπξηθή 

ηνπ θαλαιηνύ #1 θαη ην 27.410 ζηελ άλσ πιεπξηθή ηνπ θαλαιηνύ #40. 

 

Γείηε ινηπόλ ηελ δηάηαμε πνπ έρνπλ ηα θαλάιηα ηεο Citizens Band. 

 

 
Γεληθή δηάηαμε / δνκή θαλαιηώλ ηεο Citizens Band 27 MHZ. 

 

Όηαλ ινηπόλ δηαβάδεηαη ζηνλ ελδείθηε θαλαιηνύ – Channel Display, 

θαλάιη #1, θαη παηήζεηε ην Press ή PTT ηνπ κηθξνθώλνπ ζαο, ηόηε ην 

C.B. ζαο εθπέκπεη έλα θέξνλ θύκα – ζήκα – κε θεληξηθή ζπρλόηεηα 

26.965 ΜΖΕ. Όηαλ αξρίζεηε λα κηιάηε, ηόηε νη αθνπζηηθέο 

ζπρλόηεηεο –AF- από ηηο νπνίεο απνηειείηε ε θσλή ζαο,  «γεκίδνπλ» 

ηνλ ρώξν από 26.960 – 26.965 θαη από 26.965 – 26.970.  



Ζ πεξηνρή 26.960 - 26.965 ΜΖΕ νλνκάδεηαη θάησ πιεπξηθή δώλε θαη 

«ρσξάεη» κέζα έσο 5 ΚΖΕ  από ηελ θσλήο καο,  ελώ ε πεξηνρή 

26.965 – 26.970 ΜΖΕ νλνκάδεηαη άλσ πιεπξηθή δώλε θαη κε ηελ 

ζεηξά ηεο «ρσξάεη» άιινπο 5 ΚΖΕ. 

 

Γηα δηαθόξνπο ηερληθνύο ιόγνπο θαη νη δύν πιεπξηθέο δώλεο, 

πεξηέρνπλ αθξηβώο ηα ίδηα ιόγηα! πνπ έρνπκε πεη. Γηα παξάδεηγκα αλ 

πεη θάπνηνο: «δηαθνπή ν Super Voice 100», απηή ε θξάζε ζα 

κεηαθεξζεί ηαπηόρξνλα θαη από ηελ θάησ πιεπξηθή θαη από ηελ 

επάλσ πιεπξηθή!!! Γειαδή….. 

 

 
 

Ζ δηακόξθσζε ΑΜ, ζην θαλάιη #1 ηεο Citizens Band 27 MHZ. 

 

Δπεηδή απηό ζεσξείηε θαη είλαη ζπαηάιε θάζκαηνο, κπνξνύκε λα 

αθαηξέζνπκε είηε ηελ πάλσ πιεπξηθή νπόηε εξγαδόκαζηε ζε  LSB 



mode, είηε ηελ θάησ πιεπξηθή, νπόηε εξγαδόκαζηε ζε  USB mode θαη 

λα θεξδίζνπκε ην 50% ηνπ πιάηνπο ηνπ θαλαιηνύ. Έηζη πνιύ ζπρλά 

ζηα θαλάιηα ηεο Citizens Band ζπλαληνύκε δύν μερσξηζηνύο 

ζηαζκνύο,  όπνπ ν έλαο εθπέκπεη ζε LSB θαη ν άιινο ζε USB, ρσξίο 

ν έλαο λα ελνριεί ηνλ άιιν. Ζ δηακόξθσζε απηή νλνκάδεηαη SSB, 

δειαδή εθπνκπή κηαο πιεπξηθήο δώλεο θαη δηαθξίλεηαη γηα ηελ 

κεγαιύηεξε εκβέιεηα θαη ηζρύ πνπ έρεη, ζε ζρέζε κε ηελ δηακόξθσζε 

ΑΜ – δηακόξθσζε πιάηνπο, δύν πιεπξηθώλ. 

 

 
Σν θαλάιη #1, έρεη «ρσξηζηεί» ζε δύν αλεμάξηεηα θαλάιηα: 

ην θαλάιη #1 LSB θαη ην θαλάιη #1 USB  



ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ην εύξνο ησλ ζπρλνηήησλ ηεο θσλήο πνπ 

«ρσξάλε»  ζε θάζε πιεπξηθή είλαη αξθεηά κηθξόηεξν, γηαηί πάληνηε 

ππάξρνπλ θάπνηα πεξηζώξηα «αζθαιείαο» πνπ  αθνξνύλ ηελ 

νιίζζεζε ηεο ζπρλόηεηαο εθπνκπήο ηνπ πνκπνδέθηε C.B. ιόγσ 

κεηαβνιήο ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ θπθισκάησλ ηνπ, ηεο αλνρήο ησλ 

εμαξηεκάησλ ηνπ θαη έλα κηθξό πνζνζηό θάπνησλ δεθάδσλ θύθισλ 

πνπ ιεηηνπξγνύλ ζαλ Buffers  - απνκνλσηέο κεηαμύ ησλ θαλαιηώλ. 

 

ύζηαζη  

 

Ζ δηαθύιαμε ηεο Citizens Band, ελαπόθεηηαη ζηελ θαιή δηάζεζε ησλ 

ίδησλ ησλ CB-ers. Αλ δηαθπιάμνπκε ηα θαλάιηα «θαζαξά» θαη 

είκαζηε πεηζαξρεκέλνη, ε Citizens Band ζα είλαη γηα όινπο καο 

ρξήζηκε θαη ιεηηνπξγηθή, δηαθνξεηηθά πνιύ ζύληνκα ζα θαηαξξεύζεη. 

 

Επιλογή διαύλος επικοινωνίαρ. 

 

Γηα ηηο επηθνηλσλίεο ζαο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θάπνην από ηα 

40 ζεζκνζεηεκέλα θαλάιηα πνπ αλαθέξνληαη ζην ΦΔΚ 262Β 3-2-

21017 θαη ηα νπνία ζα δείηε ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Δίλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθό λα θαηαλνήζεηε όηη ζηνπο C.B-ers δελ έρεη 

εθρσξεζεί  κηα ζπλερόκελε πεξηνρή ζπρλνηήησλ από 26.960 – 27.410 

ΜΖΕ, αιιά επηιεγκέλεο ζπρλόηεηεο – θαλάιηα κέζα ζε απηό ην 

θάζκα ζπρλνηήησλ.  

 

Γηα ηνλ ιόγν απηό ζα δείηε όηη ε αληηζηνηρία αύμνληα αξηζκνύ 

θαλαιηνύ πξνο ζπρλόηεηα δελ γίλεηαη πάληνηε ζε βήκα ησλ 10 ΚΖΕ, 

αιιά ππάξρνπλ «θελέο» ζπρλόηεηεο νη νπνίεο, αλ θαη βξίζθνληαη κέζα 

ζην θάζκα ηεο Citizens Band, έρνπλ εθρσξεζεί ζε δηάθνξεο 

επηθνηλσληαθέο, βηνκεραληθέο, ηαηξηθέο, εξεπλεηηθέο, 

ηειερεηξηδόκελεο δηαηάμεηο θιπ. 

 

Γείηε πνηα είλαη απηά ηα ζεκεία… 

 

 
 



ηελ πεξηνρή 26.965 – 27.055 ΜΖΕ, ππάξρεη έλα «θελό» 40 ΚΖΕ, 

δειαδή ην ηζνδύλακν ηεζζάξσλ θαλαιηώλ «θσλήο», πνπ έρνπλ 

δηαηεζεί γηα ηνλ ηειερεηξηζκό ξαδηνκνληέισλ. Γελ ρξεηάδεηαη κεγάιε 

θαληαζία γηα λα θαηαιάβεη ν νπνηνζδήπνηε, όηη εθπέκπνληαο ζε απηέο 

ηηο ζπρλόηεηεο όρη κόλν παξαλνκεί, αιιά αλ βξίζθεηαη θνληά ζε ρώξν 

εθδειώζεσλ κε ξαδηνκνληέια, ελδέρεηαη λα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ 

δπζιεηηνπξγία, ηελ απώιεηα ειέγρνπ θαη ίζσο ηελ θαηαζηξνθή ηνπο. 

 

 
 

Μεηαμύ ησλ θαλαιηώλ 11/12, 15/16 θαη 19/20, ππάξρεη ζπλνιηθό θελό 

60 ΚΖΕ, ηζνδύλακν έμε θαλαιηώλ θσλήο, γηα ηνλ ηειερεηξηζκό 

ξαδηνκνληέισλ. ηα θαλάιηα 23 έσο 25, ππάξρεη κεηάζεζε ηεο 

ζπρλόηεηαο 27.255 από ην θαλάιη 25 ζην θαλάιη 23, κε απνηέιεζκα 

λα έρνπκε δηαηάξαμε ηεο αληηζηνηρίαο θαλαιηώλ / ζπρλνηήησλ. 

 

Πξνζέμηε ηώξα, ζηα θαλάιηα ησλ ξαδηνκνληέισλ, ελδέρεηαη λα 

ιεηηνπξγνύλ θαη δηάθνξεο επαγσγηθέο δηαηάμεηο κηθξήο ηζρύνο θαη 

εκβέιεηαο κε απνηέιεζκα ε εθπνκπή ζαο ζε απηέο λα δεκηνπξγεί 

θάπνηα πξνβιήκαηα. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα απνηεινύλ νη δηαηάμεηο 

αλαδήηεζεο πξνζώπσλ κέζα ζε θηήξηα, όπνπ ιόγσ ηεο κηθξήο ηνπο 

ηζρύνο δελ επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ ξαδηνκνληέισλ θαη ην 

αληίζηξνθν, αιιά ελδέρεηαη λα αθνύλ ηελ εθπνκπή ζαο κέζα ζηνπο 

δέθηεο αλαδήηεζεο πνπ έρεη καδί ηνπ ην πξνζσπηθό. 

 

 

 



 



Ζ αιήζεηα πάλησο είλαη όιεο απηέο νη δηαηάμεηο αλαδήηεζεο 

πξνζώπσλ, ηα ξαδηνκνληέια θιπ, έρνπλ κεηαθεξζεί ζε άιιεο 

πεξηνρέο ζπρλνηήησλ ρξόληα πξηλ, παξόια απηά, ελδέρεηαη λα 

ππάξρνπλ αθόκε θάπνηα παιαηά ζπζηήκαηα πνπ εμαθνινπζνύλ λα 

ιεηηνπξγνύλ θαη επνκέλσο, ζα πξέπεη λα απνθύγεηε ηελ δεκηνπξγία 

δπζάξεζησλ θαηαζηάζεσλ, κέρξη ηελ πιήξε απόδνζή απηώλ ησλ 

ζπρλνηήησλ ζηνπο CB-ers. 

 

Πξνζσπηθά έρσ λα αθνύζσ  ζπζηήκαηα αλαδήηεζεο πξνζώπσλ θαη 

ηειερεηξηζηήξηα ξαδηνκνληέισλ, πεξηζζόηεξν από 10 ρξόληα ζηελ 

πεξηνρή ηεο Αηηηθήο, αιιά ν ζεβαζκόο ζηνλ λόκν θαη ζηνπο 

ζπκπνιίηεο καο, επηβάιεη λα κελ ππάξμεη ε παξακηθξή εθηξνπή. 

 

ςμβοςλέρ για ηην σπήζη ηων  καναλιών C.B.. 

 

Σν Διιεληθό Band Plan ηεο Citizens Band ρσξίδεη ηα θαλάιηα ζε δύν 

είδε: 

 

1. Σα δεζκεπκέλα – Dedicated Channels 

2. Καη ηα ειεύζεξα γηα θάζε ρξήζε – Free Channels. 

  

Σα Δεζμεςμένα κανάλια και η σπήζη ηοςρ. 

 

Κανάλι #1, ζςσνόηηηα 26.965 ΜΗΖ 

 

Τν θαλάιη #1, είλαη αθηεξωκέλν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη 

από ηηο Δεκόζηεο Υπεξεζίεο ή άιινπο θνξείο πρ Πεξηθέξεηεο, Δήκνπο, 

εζεινληηθέο νξγαλώζεηο παξνρήο βνήζεηαο ζε πεξηπηώζεηο θπζηθώλ ή 

ηερλνινγηθώλ θαηαζηξνθώλ θιπ, ζε πεξηπηώζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο θαη γηα 

όζν ρξόλν ππάξρεη δξαζηεξηνπνίεζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηήο ηεο 

έθηαθηεο αλάγθεο.  

  

Οη δεκόζηεο ππεξεζίεο νη δεκόζηνη ή ηδησηηθνί  θνξείο θιπ ΓΔΝ κπνξνύλ 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ζπρλόηεηα απηή γηα ηηο θαζεκεξηλέο 

επηθνηλσλίεο ηνπο. Απηέο ζα πξέπεη λα δηεμάγνληαη από ηα ππεξεζηαθά 

κέζα επηθνηλσλίαο πνπ έρνπλ ζηελ δηάζεζή ηνπο. 

 

ΜΟΝΟ όηαλ ππάξρεη έθηαθηε αλάγθε κπνξνύλ θαη πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ην θαλάιη #1 ηεο Citizens Band είηε γηα ηελ δηεμαγσγή 

Γηα - ππεξεζηαθήο επηθνηλσλίαο πρ Σν Ληκελαξρείν Αξγνζηνιηνύ κε ην 

Αζηπλνκηθό Σκήκα Αξγνζηνιηνύ γηαηί έρνπκε θαηαθξίκλεζε ηεο 

γέθπξαο Αξγνζηνιίνπ – Γξεπάλνπ κε ζύκαηα πνιίηεο. 

 



Σν θαλάιη #1 ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη νη CB-ers νη νπνίνη 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηάζσζε  - αλάζπξζε ησλ πνιηηώλ γηα λα 

επηθνηλσλνύλ απεπζείαο κε ην Ληκελαξρείν θαη ηελ Αζηπλνκία.  

 

 
ην θαλάιη #1, ν CB-er κπνξεί λα θαιέζεη απεπζείαο ην ΔΚΑΒ, γηα λα 

αλαθέξεη έλα πεξηζηαηηθό από ην νπνίν θηλδπλεύεη ΑΜΔΑ ε αλζξώπηλε 

δσή. 

  

Γειαδή ζην θαλάιη #1, έρνπκε ΑΜΔΖ επηθνηλσλία ησλ Γεκνζίσλ 

θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζην γεγνλόο κεηαμύ ηνπο ΚΑΗ κε ηνπο πνιίηεο. 

Ζ όιε ζπλεξγαζία ηειεηώλεη κε ην ηέινο ηεο επηρείξεζεο θαη ην θαλάιη 

παξακέλεη ειεύζεξν. 

 

 
Ζ άκεζε επηθνηλσλία CB-er / ππξνζβεζηηθήο, κπνξεί λα ζώζεη κηα 

αλζξώπηλε δσή. 



Ο λόκνο πξνβιέπεη κηα ζαπκάζηα θαη επέιηθηε ζπλεξγαζία κεηαμύ 

Γεκνζίνπ – Φνξέσλ θαη πνιηηώλ, κε απνηέιεζκα λα κπνξνύλ λα ζσζνύλ 

δσέο θαη πεξηνπζίεο από ηελ ακεζόηεηα ηεο επηθνηλσλίαο. Απηό είλαη ην 

γεληθό πιαίζην, είλαη πξνθαλέο όηη νη ηνπηθνί θνξείο /Γεκόζηεο 

ππεξεζίεο θαη νη πνιίηεο ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηνύλ, ώζηε γλσξίδνπλ 

θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ηδηαηηεξόηεηεο πνπ έρεη θάζε ηνπηθή θνηλσλία 

μερσξηζηά. 

 

 
 

 
 ην θαλάιη #, όινη νη εκπιεθόκελνη, κηινύλ κε όινπο απεπζείαο.  

 

Δίλαη πξνθαλέο όηη ην θαλάιη είλαη δηαζέζηκν θαη ζε θάζε 

νξγαλσκέλε νκάδα εζεινληώλ είηε γηα λα επηθνηλσλνύλ άκεζα κε ηηο 

αξρέο – θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, είηε κε άιιεο νκάδεο εζεινληώλ, αιιά 

θαη κεκνλσκέλνπο CB-ers, θαηά ηελ δηάξθεηα θάπνηνπ έθηαθηνπ 

πεξηζηαηηθνύ. 



 

 
Ζ άκεζε επηθνηλσλία CB-er κε ην Ληκελαξρείν, κπνξεί λα ζώζεη 

πνιιέο αλζξώπηλεο δσέο. 

 

Ο Παλειιήληνο ύιινγνο Υεηξηζηώλ Ραδηνηειεθώλσλ C.B. ζα 

εθνδηάζεη ζε βάζνο ρξόλνπ, όζνπο πεξηζζόηεξνπο Γεκόζηνπο Φνξείο 

/ Τπεξεζίεο κπνξεί κε ξαδηνηειέθσλα C.B, ώζηε λα βξίζθνληαη ζε 

κόληκε αθξόαζε ζην θαλάιη #1. Οη ηνπηθνί θνξείο θαη θνηλσλίεο ζα 

επηιέμνπλ αλ ε αθξόαζε ζα είλαη ζε δηακόξθσζε ΑΜ ή FM. Ζ 

ζύζηαζε ηνπ ζπιιόγνπ καο είλαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε δηακόξθσζε 

ΑΜ, ζαλ ε παιαηόηεξε θαη πην δηαδεδνκέλε. 

 

Κανάλι #9, ζςσνόηηηα 27.065 ΜΗΖ 

 

Ο δίαπινο #9 ζπρλόηεηαο 27,065 ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο ρξήζηεο CB 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ θαη κόλν ζε πεξηπηώζεηο αλάγθεο (δίαπινο θιήζεωλ 

επείγνληνο ραξαθηήξα), όπωο επίζεο θαη από ηνπο ζηαζεξνύο ζηαζκνύο 

ηωλ ζπιιόγωλ CB γηα ζύληνκεο ξαδηνεπηθνηλωλίεο CB. 

 

Σν θαλάιη #9 είλαη ην δηεζλέο θαλάιη θιήζεο θαη δηαρείξηζεο 

πεξηπηώζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο ηνπηθνύ ραξαθηήξα. Ο ραξαθηήξαο 

απηώλ ησλ έθηαθησλ αλαγθώλ δελ είλαη πξνζδηνξηζκέλνο κε ζαθήλεηα, 

γηα ηνλ ιόγσ απηό νη ηνπηθέο θνηλσλίεο επηιέγνπλ πνηεο έθηαθηεο 

αλάγθεο ζα δηαρεηξηζηνύλ επηθνηλσληαθά. 

 



 
Μηθξναηύρεκα κε απηνθίλεην, θιήζε ζην θαλάιη #9.  

 

Ζ δηαθνξά πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηηο έθηαθηεο αλάγθεο πνπ 

δηαρεηξηδόκαζηε επηθνηλσληαθά ζην θαλάιη #1, κε ηηο έθηαθηεο αλάγθεο 

πνπ δηαρεηξηδόκαζηε ζην θαλάιη #9, αθνξά ηελ ΑΜΔΖ ζπκκεηνρή ησλ 

Γεκνζίσλ θνξέσλ. ην θαλάιη #9 ην έθηαθην γεγνλόο ην δηαρεηξίδνληαη 

νη CB-ers – θνξείο, ΥΩΡΗ ηελ ΑΜΔΖ ζπκκεηνρή ησλ ΓΖΜΟΗΩΝ 

Τπεξεζηώλ / θνξέσλ. 

 

 
ηα θαλάιη #9, δηαρεηξηδόκαζηε θξίζεηο πνπ δελ απαηηνύλ ηελ επέκβαζε 

Γεκνζίσλ ππεξεζηώλ / θνξέσλ. 



Δπνκέλσο ηα πεξηζηαηηθά ηνπ θαλαιηνύ #9 είλαη κηθξόηεξεο θιίκαθαο ή 

ζνβαξόηεηαο ζε ζρέζε κε ηα πεξηζηαηηθά ηνπ θαλαιηνύ #1, νπόηε ζην 

θαλάιη #9 ε δηαρείξηζε ηνπ/ησλ πεξηζηαηηθώλ γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη 

κόλν από κεκνλσκέλνπο CB-ers, θνξείο,  ζπιιόγνπο  θιπ, ρσξίο λα 

απαηηείηε ε άκεζε αλάκεημε ησλ Γεκνζίσλ θνξέσλ θαη ππεξεζηώλ. 

 

 
 

Μηθξνηξαπκαηηζκόο πνιίηε, θιήζε ζην θαλάιη #9. 

 

Σέηνηα πεξηζηαηηθά είλαη κηθξν-αηπρήκαηα, κηθξνηξαπκαηηζκνί, 

ζπγθξνύζεηο ρσξίο ζνβαξνύο ηξαπκαηηζκνύο, αθπβεξλεζία κηθξώλ 

ζθαθώλ, απώιεηα πξνζαλαηνιηζκνύ ή βιάβε νρεκάησλ, εγθισβηζκνί, 

αλαθνξέο πεξηζηαηηθώλ ζε ζπιιόγνπο πρ κηθξέο θαηνιηζζήζεηο, 

απξνζπέιαζηνη δξόκνη, απνθιεηζκνί ιόγσ ρηνλνπηώζεσλ, πιεκκπξώλ, 

πηώζεσο δέλδξσλ  θαη γεληθά νηηδήπνηε μεθεύγεη από ηελ νκαιή ξνή ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο θαη δελ επηβάιιεηαη ή άκεζε επηθνηλσλία κε ηηο 

Γεκόζηεο Τπεξεζίεο / Φνξείο.  

 



 
Μηθξν- πιεκκύξα, θιήζε ζην θαλάιη #9. 

 

Σν θαλάιη #9 πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ νη ζύιινγνη είηε γηα ζύληνκεο 

ζπλνκηιίεο κε ηνπο CB-ers, είηε γηα λα δηαρεηξηζηνύλ ζεζκηθά κηα 

έθηαθηε αλάγθε. 

 

Γηεζλώο ε ζπλνιηθή ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θαλαιηνύ #9 γηα επηθνηλσλία 

κεηαμύ ζπιιόγσλ θαη C.B-ers δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 3’ ιεπηά, 

δειαδή ζα πξέπεη λα είλαη πνιύ ζύληνκε, ώζηε ην θαλάιη λα είλαη 

ειεύζεξν γηα θιήζεηο αλάγθεο. Γελ ππάξρεη ρξνληθόο πεξηνξηζκόο ζηελ 

ρξήζε ηνπ θαλαιηνύ #9, ελ όζν, ππάξρεη δηαρείξηζε πεξηζηαηηθνύ είηε 

από ηελ πιεπξά πιιόγνπ κε ηνπο CB-ers, είηε ε δηαρείξηζε γίλεηαη από 

κεκνλσκέλνπο CB-ers ή θνξείο θιπ. 

 

 



 
Σν θαλάιη #9 είλαη θαηάιιειν γηα ηελ ηνπηθή δηαρείξηζε έθηαθησλ 

πεξηζηαηηθώλ, όπσο ηξνραία αηπρήκαηα ρσξίο ηξαπκαηηζκνύο κε 

απνθιεηζκό νδηθήο αξηεξίαο. 

  

Σν γεληθό πλεύκα είλαη νη επηθνηλσλίεο λα είλαη ζύληνκεο, πεξηεθηηθέο 

θαη λα ζπκκεηέρνπλ κόλν όζνη έρνπλ άκεζε θαη νπζηαζηηθή ζρέζε κε ηελ 

αληηκεησπηδόκελε έθηαθηε αλάγθε. Οη ζύιινγνη νθείινπλ λα ειέγρνπλ 

ζπλερώο ην θαλάιη #9, ηόζν γηα ηελ ιήςε θιήζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο, 

όζν θαη γηα λα θξνληίδνπλ ε ζπρλόηεηα λα είλαη «θαζαξή» από 

ζπλνκηιίεο πξνζσπηθνύ ή γεληθνύ ελδηαθέξνληνο. 

 

Κανάλι #11, ζςσνόηηηα 27.085 ΜΗΖ 

 

 Ο δίαπινο #11 ζπρλόηεηαο 27,085 ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο ρξήζηεο CB 

κόλν γηα αθξνάζεηο θαη θιήζεηο (δίαπινο ΚΛΗΣΕΩΝ) κέρξηο όηνπ 

επηηεπρζεί ε επηθνηλωλία κε ηνλ θαινύκελν θαη ακέζωο κεηά ε επηθνηλωλία 

ζπλερίδεηαη ζε άιιν θαλάιη πνπ νξίδνπλ νη ρεηξηζηέο ηωλ 

δύν ζηαζκώλ. 

 

Ζ επηινγή κηαο ζπρλόηεηαο – θαλαιηνύ ζαλ θαλάιη θιήζεσο, είλαη πνιύ 

παιηά θαη αλάγεηαη ζηα πξώηα ρξόληα ησλ πάζεο θύζεσο  

επαγγεικαηηθώλ θαη εξαζηηερληθήο θύζεσο επηθνηλσληώλ. ηελ Διιάδα 

από ηα πξώηα ρξόληα ηεο εκθάληζεο  ησλ λόκηκσλ επηθνηλσληώλ ζηελ 

Citizens Band, επηιέρζεθε ην θαλάιη #11. 

 

ην θαλάιη #11 ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ΠΑΝΣΟΣΔ ζπληνληζκέλα ζε 

αθξόαζε, ΟΛΑ ηα ξαδηνηειέθσλα C.B, γηαηί ΟΛΔ νη θιίζεηο πνπ 

αθνξνύλ νπνηαδήπνηε άιιε επηθνηλσλία, ΔΚΣΟ από ηηο θιήζεηο 



εθηάθηνπ αλάγθεο κέζα ζε θαηνηθεκέλεο  πεξηνρέο, ρσξηά – πόιεηο, 

γίλνληαη ζε απηό. Οη ζηαζκνί βάζεσο κέζα ζε πόιεηο, ρσξηά ή γεληθά 

θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ζα πξέπεη λα θαινύληαη κεηαμύ ηνπο ζην θαλάιη 

#11. ην θαλάιη #11 ζα πξέπεη λα θαινύλ θαη ΟΛΟΗ νη θνξεηνί θαη 

θηλεηνί ζηαζκνί πνπ βξίζθνληαη πόιεηο, ρσξηά θαη επξύηεξα ζε 

θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. 

 

Η γενική απσή είναι: όηαν ανοίγεηαι  ηο C.B. ζαρ καλό είναι να 

βπίζκεηαι ΠΑΝΣΟΣΕ ζηο κανάλι #11. Φςζικά κανέναρ δεν 

ςποσπεώνει κανένα να ηο κάνει, αλλά αν δεν ακολοςθήζοςμε αςηό ηο 

γενικό κανόνα, δεν θα μποπέζοςμε να έσοςμε ποηέ, ένα αξιόπιζηο 

ζύζηημα κλήζεων. 

 

ην θαλάιη #11 γίλνληαη  νη θιήζεηο σο εμήο:  

 

Κιήζε: 

 

«18 Super Voice 171, o 18 Super Voice 100 καλεί.» 

 
Απάληεζε: 

 

«18 Super Voice 100, o 18 Super Voice 171 ζε άκοςζε, 

κανάλι παπακαλώ.» 

 

«Ελάηε ζηο κανάλι 14» 

 

 «Επιβεβαιώνω ζηο κανάλι 14»  
 

Ζ θιήζε είλαη ζύληνκε θαη ζθνπόο είλαη λα ζπλελλνεζνύλ νη CB-ers γηα 

ην θαλάιη ζην νπνίν ζα κεηαθεξζνύλ γηα λα επηθνηλσλήζνπλ.  

 

Κάπνηεο θνξέο αθνύγνληαη θαη θάπνηεο κηθξέο ζπλνκηιίεο, όπσο κηα 

γξήγνξε «θαιεκέξα» ή έλα θαινπξναίξεην ζρόιην, όπσο: «ζε ράζακε 

βξε Νίθν» θιπ. Σππηθά δελ επηηξέπνληαη, αιιά ζηα πιαίζηα ηεο 

ζπλαδειθνζύλεο θαη θηιίαο από θνηλνύ ην παξαβιέπνπκε! 

 

Οη θιήζεηο ζην θαλάιη #11 γίλνληαη ηππηθά ζε όια ηα Mode. AM / FM / 

SSB. Σα παιαηά ρξόληα ρξεζηκνπνηνύζακε ην θαλάιη 16 ζαλ θαλάιη 

θιήζεσο ζε SSB, όκσο ηώξα δελ ηζρύεη. Δπνκέλσο ζην θαλάιη #11 νη 

θιήζεηο γίλνληαη ζε όια ηα mode. 

 



Ζ εκπεηξία έρεη δείμεη όηη ε επηθξαηνύζα δηακόξθσζε είλαη ε ΑΜ θαη 

από πνιύ θνληά πιένλ, κε δηαθνξά «ζηήζνπο» ε FM. ηελ Διιάδα ε 

δηακόξθσζε SSB δελ έρεη αθόκε ηελ δηάδνζε πνπ ηεο αμίδεη, εμαηηίαο 

ηνπ θόζηνπο ησλ SSB ξαδηνηειεθώλσλ, αιιά ζηγά – ζηγά κε ηνλ θαηξό νη 

CB-ers ζα απνθηήζνπλ all mode ξαδηνηειέθσλα C.B. νπόηε ζην θαλάιη 

#11 ζα αθνύγνληαη θαη θιήζεηο SSB.   

 

Αληηθεηκεληθά, ν θάζε CB-er ζα πξέπεη λα επηιέμεη ζε πνηα δηακόξθσζε 

ζα αθξνάηαη ζην θαλάιη #11. Ο Παλειιήληνο ύιινγνο Υεηξηζηώλ 

Ραδηνηειεθώλσλ C.B. ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο, αξρηθά έρεη ηελ 

πξόζεζε λα αθξνάηαη ζε ΑΜ θαη ζηελ ζπλέρεηα αλάινγα κε ην 

πξνβάδηζκα θάπνηαο δηακόξθσζεο ζα αλαπξνζαξκόδεη ηελ δηακόξθσζε 

πνπ ζα αθξνάηαη. 

 

Κανάλι #19, ζςσνόηηηα 27.185 ΜΗΖ 

 

 Ο δίαπινο #19 ζπρλόηεηαο 27,185 ρξεζηκνπνηείηαη ζε επηθνηλωλίεο 

εμππεξέηεζεο ηωλ νδεγώλ νρεκάηωλ (νδηθή βνήζεηα, ζύληνκεο 

αλαθνηλώζεηο νδηθήο θπθινθνξίαο, πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε 

νδνζηξωκάηωλ θ.ιπ.). 

 

 
Καλάιη #19, ην θαλάιη ησλ νδηθώλ πιεξνθνξηώλ.  

 

Σν θαλάιη 19, είλαη ην δεύηεξν θαλάιη, κεηά ην θαλάιη #9, πνπ έρεη 

δηαηεζεί δηεζλώο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. Δίλαη ην θαλάιη 

επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ CB-ers νη νπνίνη θηλνύληαη ζε 

απηνθηλεηνδξόκνπο, επαξρηαθέο νδνύο θιπ. ην θαλάιη απηό θάλνπλ 



αθξόαζε όινη νη C.B-ers νδεγνί, κε ζθνπό ηελ αιιεινελεκέξσζε ηνπο 

ζε γεληθά ζέκαηα νδηθήο θπθινθνξίαο. Όηη δειαδή είλαη ην θαλάιη #11 

κέζα ζηηο πόιεηο θαη γεληθά ζηηο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, είλαη ην θαλάιη 

#19, κε ηελ δηαθνξά όηη απηό ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο απηνθηλεηνδξόκνπο, 

εζληθέο, επαξρηαθέο νδνύο θιπ. 

 

 
ην θαλάιη #19, ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε αθξόαζε νη εηαηξείεο νδηθήο 

βνήζεηαο, ζπλεξγεία/βελδηλάδηθα/βνπιθαληδαηέξ. 

 

Γελ είλαη θαλάιη δηαρείξηζεο έθηαθηεο αλάγθεο. Δίλαη ην θαλάιη ζην 

νπνίν ζα αλαθνηλσζεί κηα θαξακπόια απηνθηλήησλ, ή ην θιείζηκν ελόο 

ηκήκαηνο ηνπ δξόκνπ, αιιά ε δηαρείξηζε ηνπ  πξνβιήκαηνο ζα γίλεη είηε 

ζην θαλάιη #9, εάλ δελ ππάξρεη ιόγνο εκπινθήο ησλ Γεκνζίσλ 

Τπεξεζηώλ / θνξέσλ, είηε ζην θαλάιη #1, αλ πξέπεη λα εκπιαθνύλ. 

 

 
ην θαλάιη #9, ζα αλαθνηλσζεί ην θιείζηκν ελόο ηκήκαηνο ηνπ δξόκνπ. 



ην θαλάιη #19 είλαη πξνθαλέο όηη ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε αθξόαζε 

νη εηαηξείεο νδηθήο βνήζεηαο, ζπλεξγεία/βελδηλάδηθα/βνπιθαληδαηέξ, 

ηαρπθαγεία, εζηηαηόξηα, θέληξα πγεηά θιπ, πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο 

ησλ απηνθηλεηνδξόκσλ, εζληθώλ, επαξρηαθώλ νδώλ θιπ. 

 

 
Ζ αθξόαζε ησλ θέληξσλ πγείαο θνληά ζηηο Δζληθέο νδνύο, ζα απμήζεη 

ηελ αζθάιεηα ησλ κεηαθηλήζεσλ. 

 

Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα αμηνπνηήζνπκε απηή ηελ δπλαηόηεηα ηνπ 

θαλαιηνύ #19. Θα ήκαζηε βέβαηνη, όηη νπνηαδήπνηε ζηηγκή θσλάμνπκε 

θάπνηνο ζα ιάβεη ηελ θιήζε καο, ή αλ ζπκβεί «θάηη» ζηνλ δξόκν, ζα 

ελεκεξσζνύκε έγθαηξα. 

 

Σν θαλάιη #19 αλ αμηνπνηεζεί ζσζηά, ζα δώζεη ζε όινπο καο αζθάιεηα, 

γξήγνξε ελεκέξσζε θαη ζα επηιύζεη πνιιά από ηα πξνβιήκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηνπο εθηόο πόιεσλ δξόκνπο. 

 

 
C.B. εθνδηαζκέλν κε ηελ ιεηηνπξγία DW. 



Αγαπεηνί ζπλάδειθνη ηα ζύγρξνλα C.B. έρνπλ ηελ ιεηηνπξγία DW 

δειαδή Dual Watch, ε επηηξέπεη ζε θάζε CB-er λα παξαθνινπζεί δύν 

θαλάιηα ζπγρξόλσο, ζα κπνξνύζαηε δειαδή λα ειέγρεηε ή λα 

ζπλνκηιείηε ζε θάπνην θαλάιη θαη ζπγρξόλσο λα παξαθνινπζείηε ην 

θαλάιη #19. 

 

Σν ίδην θπζηθά κπνξείηε λα θάλεηε κε ηα δεπγάξηα ησλ θαλαιηώλ: 

 

#11 - #19 ή #11 - #40 ή #11 - #1 ή θαλάιη #1 κε νπνηνδήπνηε άιιν 

θαλάιη. Ο θαηάιιεινο ζπλδπαζκόο ζα απνθαζηζζεί από εζάο ηνπο 

ίδηνπο. 

 

Κανάλι #40, ζςσνόηηηα 27.405 ΜΗΖ 

 

Ο δίαπινο #40 ζπρλόηεηαο 27,405 ρξεζηκνπνηείηαη, απνθιεηζηηθά γηα 

επηθνηλωλίεο εμππεξέηεζεο αλαγθώλ ππξαζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

 

 
Σν θαλάιη 40, είλαη νινρξνληθά ην θαλάιη ππξαζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Παξαδνζηαθά ην θαλάιη 40, είρε δηαηεζεί από 1
εο

 Απξηιίνπ έσο ηελ  30
ε
 

Οθησβξίνπ γηα ηελ αληηππξηθή πξνζηαζία. Με ην λέν λνκνζεηηθό πιαίζην 

ην θαλάιη #40 είλαη αθηεξσκέλν νινρξνληθά ζηελ ππξαζθάιεηα θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Σν θαλάιη #40 δελ ιεηηνπξγεί αληαγσληζηηθά, σο πξνο ηα ππάξρνληα 

εηδηθά ξαδηνδίθηπα ππξνπξνζηαζίαο, αιιά ζπκπιεξσκαηηθά θαη ην 

ρξεζηκνπνηνύλ θπξίσο νη απινί πνιίηεο, πνπ δελ είλαη εληαγκέλνη ζε 

θάπνηα νξγαλσκέλε νκάδα ππξνπξνζηαζίαο ή πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. θνπόο  απηώλ ησλ επηθνηλσληώλ C.B είλαη λα 

δηαθπιάμνπλ ηηο δσέο, ηηο πεξηνπζίεο θαη ην πεξηβάιινλ όηαλ απηά 

απεηινύληαη. 

 

 



 
ην θαλάιη #40 κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ απηόλνκα δίθηπα έγθαηξεο 

πξνεηδνπνηήζεσο ή ηαθηηθήο επηθνηλσλίαο. 

 

Βεβαίσο κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ από νκάδεο  πνιηηώλ δίθηπα 

εγθαίξνπ πξνεηδνπνηήζεσο ή ηαθηηθώλ επηθνηλσληώλ ππξνπξνζηαζίαο – 

πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο ζην θαλάιη #40, είηε απηόλνκα, είηε ζε 

ζπλεξγαζία κε νξγαλσκέλεο νκάδεο, θνξείο, Γήκνπο θιπ. 

 

Οη CB-ers θάζε πεξηνρήο ζα απνθαζίζνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην θαλάιη #40 θαη ζα νξγαλώζνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ 

νπνίν ζα επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο ή κε άιιεο νκάδεο πνιηηώλ ή 

θνξέσλ. 

 

Θα πξέπεη λα ζαο επηζεκάλσ όηη ε επηινγή ησλ θαλαιηώλ #1 θαη #40 

έρνπλ γίλεη βάζε ζρεδίνπ, ώζηε ζε πεξίπησζε έθηαθησλ αλαγθώλ, ε 

ρεηξηζηέο ησλ ξαδηνηειεθώλσλ C.B. κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ απεπζείαο 

κε ηηο Γεκόζηεο Τπεξεζίεο / Φνξείο ζην θαλάιη #1 θαη κε κηα απιή 

πεξηζηξνθή ή αλάθιεζε από ηελ κλήκε, λα ζπλερίδνπλ ηελ επηθνηλσλία 

ηνπο ζην θαλάιη #40. 

 

ΤΣΑΕΘ ΓΘΑ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΕΛΕΤΘΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΘΩΝ. 

 

Διεύζεξα θαλάιηα, είλαη όια ηα κε δεζκεπκέλα, δειαδή ηα εμήο: 

 

Κανάλια #2 - #8, Κανάλι #10, Κανάλια #12 - #18, Κανάλια #20 - #39. 

 

Σα θαλάιηα απηά κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από όινπο ηνπ CB-ers, 

γηα νπνηαδήπνηε πξνζσπηθνύ πεξηερνκέλνπ ξαδηνεπηθνηλσλία, ζε 



νπνηνδήπνηε από ηα mode, AM/FM/SSB, θαη κε αληίζηνηρεο ηζρύο 4/4/12 

Watt. Λόγσ ηεο εζθεκκέλα  κηθξήο ηζρύνο ησλ ξαδηνηειεθώλσλ C.B, νη 

επηθνηλσλίεο είλαη ηνπηθνύ επηπέδνπ. Έηζη ινηπόλ ε θάζε ηνπηθή  

θνηλσλία νθείιεη λα αλαπηύμεη ηνπο άγξαθνπο θαλόλεο κε ηνπο νπνίνπο 

ζα ρξεζηκνπνηνύλ ηα θαλάιηα ηεο Citizens Band ζηελ πεξηνρή ηνπο.  

 

Γηα παξάδεηγκα νη ςαξάδεο ηνπ θόιπνπ ηνπ Αξγνζηνιίνπ κπνξεί λα 

απνθαζίζνπλ λα ζπλνκηινύλ κεηαμύ ηνπο ζην θαλάιη #3, ελώ νη ςαξάδεο 

ηεο Κπιιήλεο ζην θαλάιη #7 θαη ηεο Πξέβεδαο ζην θαλάιη #14. 

 

Οη θπλεγνί ηεο πεξηνρήο Εαράξσ Ζιίαο απνθαζίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ 

ην θαλάιη #10, νη θπλεγνί ηεο πάξηεο ην θαλάιη #16 θαη νη Κπλεγνί ηεο 

Λακίαο ην θαλάιη #23. 

 

Σα Πξνζθνπηθά ζπζηήκαηα  ηεο πόιεο ηεο Αζήλαο, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ην θαλάιη #21, θαη ηεο Θεζζαινλίθεο ην θαλάιη #34, ελώ 

νη πξόζθνπνη ηεο Κξήηεο απνθαζίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ην θαλάιη 28#. 

 

Ο ζύιινγνο ησλ νδεγώλ Σδηπ 4 Υ 4 Αζελώλ απνθαζίδεη λα ρξεζηκνπνηεί 

θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εθδξνκώλ ηνπο ην θαλάιη #39 θαη ν αληίζηνηρνο 

ζύιινγνο Θεζζαινλίθεο ην #30. 

 

Ζ επηινγή ησλ θαλαιηώλ γηα ηνπηθή ρξήζε είλαη πξνλόκην ησλ θαηνίθσλ 

ηεο θάζε ηνπηθήο θνηλσλίαο, ην ίδην θαη νη θαλόλεο κε ηνπο νπνίνπο ζα 

επηθνηλσλνύλ ζην θαλάιη#1 κε ηηο Γεκόζηεο Τπεξεζίεο / Φνξείο θιπ. 

Ζ δύλακε ηεο  Citizens Band είλαη ε ηθαλόηεηα ηεο λα πξνζθέξεη ηνπηθή 

επηθνηλσλία, κε άγξαθνπο θαλόλεο πνπ νη ίδηνη νη C.B-ers ησλ ηνπηθώλ 

θνηλσληώλ εθαξκόδνπλ, ελώ ε επηηπρεκέλε ρξήζε ηεο εμαξηάηαη από ηηο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη κόλν.  

 

Επίλογορ 

 

Σα όζα δηαβάζαηε ζην εγρεηξίδην: «Ελληνικό Band Plan ηηρ Citizens 

Band!», ζθνπό έρνπλ λα ζαο ελεκεξώζνπλ γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα 40  θαλάιηα ηεο Citizens Band, ώζηε λα 

έρνπκε ηελ όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξε θαη ρσξίο πξνβιήκαηα ρξήζε ηνπο. 

 

Ζ θαιή ρξήζε  απηώλ ησλ 40 θαλαιηώλ, ζα καο δώζεη ην δηθαίσκα λα 

δηεθδηθήζνπκε άιια 40 θαλάιηα, ηα νπνία ην Τπνπξγείν αξρηθά έρεη 

ζπκθσλήζεη λα καο εθρσξήζεη. Αληηιακβάλεζηε όηη κηα επηηπρεκέλε θαη 

ρσξίο πξνβιήκαηα ρξήζε ηεο ππάξρνπζαο 40αδαο, ζα καο δώζεη ηνλ 

απαηηνύκελν «αέξα», γηα λα δηεθδηθήζνπκε ζύληνκα θαη ηελ επόκελε! 

 



 
Αληηζηνηρία θαλαιηώλ/ζπρλνηήησλ Citizens Band 27 MHZ.  



 
Ζ ζέζε ηεο Διιεληθήο Citizens Band ζηνλ ΔΚΚΕ. 

 



 
 

     Ο Πξόεδξνο  

 

ΠΑ.Τ.ΥΔ.ΡΑ. C.B 

 

Μάθεο Μαλσιάηνο 

 

18 Super Voice 100 

 

       18 SV100  

 


