ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ C.B.
(ΠΑ.ΣΥ.ΧΕ.ΡΑ. CB)
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Χειριστών Ραδιοτηλεφώνων C.B. είναι μια μεγάλη και φιλόξενη
παρέα ανθρώπων που μοιράζονται έναν κοινό στόχο: τη διάδοση των ασύρματων
επικοινωνιών στη περιοχή συχνοτήτων γνωστή ως μπάντα πολιτών, citizens band ή
C.B. Στην Ελλάδα, ο εναλλακτικός αυτός τρόπος επικοινωνίας, είναι απολύτως δωρεάν,
άνευ αδείας, και διεξάγεται με τη χρήση ραδιοτηλεφώνων C.B. από το σπίτι, το
αυτοκίνητο, το σκάφος ή φορητώς. Το νομοθετικό πλαίσιο στη χώρα μας έχει πλέον
εκσυγχρονιστεί, με βάση του ΦΕΚ 262Β / 3-2-2017, που ορίζει τη νομιμότητα των
ραδιοεπικοινωνιών στη μπάντα πολιτών.
Τα ραδιοτηλέφωνα C.B. προσφέρουν αξιόπιστη ασύρματη επικοινωνία και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ποικιλοτρόπως: για συνομιλίες ανθρώπων σε απομακρυσμένες
περιοχές, για εκδρομές, σε περιπάτους, ομάδες ορειβατών, προσκόπων, ποδηλατών, σε
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Η εμβέλεια σταθμών βάσεως φτάνει έως τα 40-80 Km, των
κινητών στα 15-30 Km και των φορητών στα 3-12 Km. Ο σύλλογός μας, διενεργεί
εκπαιδευτικά σεμινάρια για την επιμόρφωση των μελών του, παρέχει νομικές και τεχνικές
συμβουλές για τη σωστή εγκατάσταση και χρήση των σταθμών τους.
Πιστοί στο θεσμό της πολιτικής προστασίας και του εθελοντισμού, έχουμε δημιουργήσει
τις Ομάδες Αντιμετώπισης Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών (Ο.Α.ΦΥ.ΤΕ.Κ.) με
σκοπό την παροχή τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Επιπλέον, έχει αναπτυχθεί ένα πανελλαδικό δίκτυο ραδιοπυλών, ελεύθερο προς χρήση,
μέσω του οποίου μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να μιλήσει στη μπάντα πολιτών μέσω του
διαδικτύου και των ραδιοτηλεφώνων C.B. αμφίδρομα.
Με την εγγραφή σας, ο σύλλογος σας χορηγεί διακριτικό κλήσεως της μορφής πχ.
18SV1364. Τα διακριτικά είναι μοναδικά, αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επικοινωνίες τοπικές και διεθνείς.
Το κόστος εγγραφής και η ετήσια συνδρομή είναι 20,00€. Για περαιτέρω πληροφορίες σας
προτρέπουμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδας μας στη διεύθυνση www.pasixeracb.com.
Εάν επιθυμείτε άμεση επικοινωνία, μπορείτε να καλέσετε τον Αντιπρόεδρο του συλλόγου
μας κ. Δεσύλλα Κωνσταντίνο στο τηλέφωνο 690 736 1664. Εάν επιθυμείτε γραπτή
επικοινωνία, μπορείτε να μας στείλετε e-mail στη διεύθυνση info@pasixeracb.com. Σας
ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον και προσμένουμε να σας ακούσουμε και στον
αέρα, πολλά 73!
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