
 
   Εντοπισμός Επικίνδυνου Ραδιοεξοπλισμού Jammer 

  
 Παρατηρήθηκε μεγάλη διακίνηση ραδιοεξοπλισμού jammer στην Ευρωπαϊκή αγορά. 
Ένεκα τούτου,  διοργανώθηκαν Πανευρωπαϊκές εκστρατείες εντοπισμού και απόσυρσης του 
εν λόγω εξοπλισμού από την Αγορά.  Ο παρεμβολέας σήματος (jammer)  δεν συμμορφώνεται 
με τα εναρμονισμένα πρότυπα  και για αυτό δεν δύναται να φέρει σήμανση CE. Επίσης έχει 
παρατηρηθεί ότι χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για παράνομες δραστηριότητες, όπως 
διακίνηση ναρκωτικών, απαγωγές και κλοπές αυτοκινήτων. Η χρήση του από πολίτες είναι 
παράνομη, καθώς χρησιμοποιείται για να παρεμβάλει το σήμα των δικτύων κινητής 
τηλεφωνίας, το δορυφορικό σήμα GPS, ή ακόμα και το σήμα των αυτόματων κλειδαριών 
αυτοκινήτων. 
 

Πως Αναγνωρίζουμε τα Jammers: 

 

(α) Αν στο εγχειρίδιο χρήσης ή/και στη συσκευασία υπάρχουν οι λέξεις: “jammer”, 

“jamming”, “blocking”, “signal shield” ή “PPD (personal privacy devices)”, “isolator”, 

“breaker” και σε άλλες γλώσσες “Brouilleur “ (Γαλλικά) “Stoorzender” (Ολλανδικά), 

“Störsender”  (Γερμανικά), “Emisora interferente”, (Ισπανικά), “Stazione perturbatrice” 
(Ιταλικά). 

 

(β). Αν στο εγχειρίδιο χρήσης ή/και στη συσκευασία υπάρχουν εικονογράμματα με 

απαγορευτικό (όπως στις πιο κάτω εικόνες) για τα ακόλουθα: 

 

 3G (Third Generation),  

 4G (Fourth Generation), 

 CDMA (Code Division Multiple Access),  

 DCS (Digital Cellular Service),  

 GSM (Global System for Mobile communications),  

 UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), 

 GPS (Global Positioning System) 

 PHS (Personal Handy Phone System).  

 UHF (Ultra High Frequency) 

 VHF (Very High Frequency 

 

http://dict.leo.org/esde/index_de.html#/search=emisora&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/esde/index_de.html#/search=interferente&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/itde/index_de.html#/search=stazione&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/itde/index_de.html#/search=perturbatrice&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on


   

Προσοχή: Έχει την ίδια μορφή με τα 
Wireless Local Area Network (WLAN) / 
Radio LAN (RLAN) με τη διαφορά ότι στο 
ραδιοεξοπλισμό WLAN οι θύρες κεραίας 
και οι ίδιες οι κεραίες δεν φέρουν τις πιο 
κάτω συντομογραφίες: 3G, CDMA, DCS, 
GSM, GPS, PHS κ.λ.π. 

 

Προσοχή: Έχει την ίδια μορφή με τα 
Wireless Local Area Network (WLAN) / 
Radio LAN (RLAN) με τη διαφορά ότι στο 
ραδιοεξοπλισμό WLAN οι θύρες κεραίας 
και οι ίδιες οι κεραίες δεν φέρουν τις πιο 
κάτω συντομογραφίες: 3G, CDMA, DCS, 
GSM, GPS, PHS κ.λ.π. 

 

Προσοχή: Αυτό είναι ένα Jammer με 
μορφή ασύρματου με τη διαφορά ότι οι 
θύρες κεραίας και οι ίδιες οι κεραίες των 
ασύρματων δεν φέρουν τις πιο κάτω 
συντομογραφίες: 3G, CDMA, DCS, GSM, 
GPS, κ.λ.π. 

 

Πάνω όψη ενός jammer με μορφή 
ασύρματου (βλ. Αριστερή εικόνα) 

 

Συνήθης μορφή εξωτερικής κεραίας 
jammer 

 

 

Jammer με ενσωματωμένες εσωτερικές 
κεραίες. Το γεγονός όμως ότι αναφέρονται 
οι εφαρμογές 3G, CDMA, DCS, GSM, GPS, 
PHS κ.λ.π. δείχνει ότι πιθανόν να είναι 
συσκευή jammer. 

 


