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0 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 

 
 0.1  Ειζαγυγή  

 
Ο φξνο «ςεθηαθφ κέξηζκα» αλαθέξεηαη ζηε κείσζε ηνπ θάζκαηνο ζπρλνηήησλ πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ κεηάδνζε επίγεηαο επξπεθπνκπήο φηαλ ε ηερλνινγία κεηάδνζεο αιιάμεη 

απφ αλαινγηθή ζε ςεθηαθή. ηα πέληε ηειεπηαία ρξφληα, ππάξρεη απμαλφκελν ελδηαθέξνλ 
σο πξνο ηελ ρξήζε ηνπ ςεθηαθνχ απηνχ κεξίζκαηνο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε άιισλ 

ππεξεζηψλ, φπσο θηλεηψλ επξπδσληθψλ επηθνηλσληψλ. ηελ Δπξψπε, πξνσζνχληαη πνιιέο 
δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ελαξκφληζε κέξνπο ηνπ ςεθηαθνχ κεξίζκαηνο ψζηε λα 

επηηεπρζεί κηα παλ-Δπξσπατθή αγνξά θαη έηζη λα ειαρηζηνπνηεζεί ην θφζηνο  παξνρήο 
απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. Σν ελαξκνληζκέλν θάζκα ζπρλνηήησλ πνπ πξνηείλεηαη, είλαη ζηελ 

δψλε 790-862 MHz. ε κεξηθέο ρψξεο, κπνξεί λα ππάξμεη ε δπλαηφηεηα απειεπζέξσζεο 

πξφζζεηνπ θάζκαηνο ζπρλνηήησλ, κε ελαξκνληζκέλσλ, γηα ηελ παξνρή άιισλ 
ππεξεζηψλ, φπσο επηπξφζζεηα θαλάιηα ζηαζεξήο ή θηλεηήο ηειεφξαζεο θαη ππεξεζίεο γηα 

ηε δεκφζηα αζθάιεηα ή γηα ηελ θάιπςε πνιηηηζηηθψλ, αζιεηηθψλ θαη άιισλ γεγνλφησλ. 
 

Η παξνχζα αλαθνξά εμεηάδεη ηελ πθηζηάκελε  θαηάζηαζε σο πξνο ηελ ςεθηαθή 

κεηάβαζε («digital switchover») θαη ηελ πξννπηηθή γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη ρξήζε ηνπ 
ςεθηαθνχ κεξίζκαηνο ζηελ Διιάδα θαη ζε άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο. 

 
 0.2  Διεθνείρ δπαζηηπιόηηηερ υρ ππορ ηο τηθιακό μέπιζμα   

 
Πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηελ Γηεζλή Έλσζε Σειεπηθνηλσληψλ (International 

Telecommunications Union- ITU) θαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν απνζθνπνχλ ψζηε λα 

κεγηζηνπνηεζνχλ ηα νθέιε ηνπ ςεθηαθνχ κεξίζκαηνο. ηελ Παγθφζκηα Γηάζθεςε 
Ραδηνεπηθνηλσληψλ 2007 (ITU World Radio Conference WRC-07) απνθαζίζηεθε ε 

απνλνκή ηεο δψλεο 790 – 862 MHz ζηηο θηλεηέο ππεξεζίεο ζε ζπκπξσηεχνπζα βάζε (co-
primary) κε ηηο ξαδηνηειενπηηθέο ππεξεζίεο γηα Δπξψπε θαη Αθξηθή ην αξγφηεξν κέρξη ην 

2015. ηελ Δπξψπε, ε χλνδνο ησλ Γηνηθήζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

ξχζκηζε ηεο Σαρπδξνκηθήο θαη Σειεπηθνηλσληαθήο αγνξάο (Conference Europeenne des 
Administrations des Postes et des Telecommunications- CEPT) αλαπηχζζεη ιεπηνκεξή 

ζρέδηα γηα ηελ δηεπθφιπλζε παξνρήο θηλεηψλ ππεξεζηψλ ζε απηφ ην θάζκα ζε 
ελαξκνληζκέλε, αιιά κε ππνρξεσηηθή, βάζε. Σν πεδίν εξγαζηψλ ηεο CEPT θαιχπηεη 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά γηα θηλεηέο ππεξεζίεο, ξχζκηζε δηαχισλ θαη ζέκαηα 

δηαζπλνξηαθνχ ζπληνληζκνχ. 
 

Σν πξνηεηλφκελν ζρέδην γηα δηαχινπο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε FDD (Frequency Division 
Duplex) ζηελ ελαξκνληζκέλε Δπξσπατθή δψλε ηνπ ςεθηαθνχ κεξίζκαηνο θαίλεηαη ζην 

παξαθάησ ζρήκα: 
 

 

Σσήμα 0.1 FDD διαςλοποίηζη: 5 MHz block size / 30 MHz paired 
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 Αλ θαη ππάξρεη έλα ελαιιαθηηθφ ζρέδην γηα δηαχινπο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε TDD (Time 

Division Duplex), ε πξνζέγγηζε απηή ζεσξείηαη σο αθαηάιιειε γηα  θπςεινεηδή  δίθηπα   

επξείαο εκβέιεηαο ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ ζεκάησλ κεηάδνζεο 
(εθπνκπή-ιήςε) ζε κεγάιεο πεξηνρέο. Γηα ηνλ δηαζπλνξηαθφ ζπληνληζκφ, έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί ηα φξηα  παξεκβνιψλ σο πξνο θηλεηά ηεξκαηηθά, θηλεηνχο ζηαζκνχο βάζεο 
θαη νηθηαθνχο ηειενπηηθνχο δέθηεο. 
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 0.3  Ψηθιακό μέπιζμα ζηιρ Εςπυπαφκέρ σώπερ  

 
Αλ θαη δηαθαίλεηαη απμαλφκελε ππνζηήξημε γηα ηελ πξφθξηζε ελαξκνληζκέλεο Δπξσπατθήο 

δψλεο ςεθηαθνχ κεξίζκαηνο, ε ηάζε απηή δελ  είλαη θαζνιηθή. Μεξηθέο ρψξεο, φπσο ε 
Ιηαιία θαη ην Βέιγην, έρνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ιφγσ ηεο εθηεηακέλεο ρξήζεο 

(ππάξρνπζαο ή ζρεδηαδφκελεο)   ησλ δηαχισλ 61-69 γηα ςεθηαθή ηειεφξαζε. Σν 

παξαθάησ ζρήκα δείρλεη, αλά ρψξα, γηα ην ελαξκνληζκέλν θάζκα  ζπρλνηήησλ, αλ έρεη 
ήδε απνθαζηζηεί ε εθαξκνγή ηνπ, αλ ππάξρεη ππνζηήξημε γη’ απηφ ή αλ ππάξρεη 

αληίξξεζε. 
 

Σσήμα 0.2 Αποηύπυζη ηυν θέζευν ηυν γειηονικών συπών και Κ-Μ ηηρ ΕΕ 
   ζσεηικά με ηην απελεςθέπυζη ηος θάζμαηορ και ηη διάθεζή ηος ζηιρ  

   κινηηέρ εθαπμογέρ ζηη ζώνη 790 - 862 MHz 

 

 
 
ηα 13 απφ ηα 27 θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ιεηηνπξγνχλ επί ηνπ παξφληνο 

ζηξαηησηηθά ζπζηήκαηα ζ’ απηή ηελ δψλε ζπρλνηήησλ. Χζηφζν, κφλνλ ηξεηο ρψξεο 
(Βέιγην, Γαιιία θαη Γεξκαλία) έρνπλ ζπγθεθξηκέλα δεηήζεη πξνζηαζία γη’ απηέο ηηο 

ππεξεζίεο  ζηελ πλζήθε ηεο Γελεχεο ηνπ 2006 (GE-06) θαη εθηηκνχκε φηη ε παξνπζία 

ζηξαηησηηθψλ ππεξεζηψλ δελ ζα πεξηνξίζεη ηελ εζληθή εμάπισζε ηεο ςεθηαθήο 
ηειεφξαζεο ή άιισλ εκπνξηθψλ ππεξεζηψλ ζ’ απηή ηελ δψλε ζπρλνηήησλ ζε θαλέλα απφ 

ηα σο άλσ θξάηε. 
 

Έλαο άιινο ζεκαληηθφο «ρξήζηεο» ησλ ηειενπηηθψλ  ζπρλνηήησλ UHF είλαη νη ππεξεζίεο 

γηα ηελ θάιπςε εηδηθψλ γεγνλφησλ (PMSE, Program Making and Special Events), νη νπνίεο 
θάλνπλ ρξήζε αζχξκαησλ κηθξνθψλσλ θαη πξνζσξηλψλ ξαδηνδεχμεσλ ζε ζπρλφηεηεο 

πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ηνπηθά απφ ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο. Οη εηδηθέο απηέο 
ππεξεζίεο, κεηά ηελ ςεθηαθή κεηάβαζε, ζα έρνπλ πηζαλψο ιηγφηεξεο επθαηξίεο λα 

κνηξάδνληαη ζπρλφηεηεο κε ηελ ηειεφξαζε. 
 

Η απειεπζέξσζε επηπξφζζεησλ ζπρλνηήησλ πέξαλ ηνπ ςεθηαθνχ κεξίζκαηνο ζα ήηαλ 

δειεαζηηθή γηα ππεξεζίεο PMSE ή γηα ππεξεζίεο ζηαζεξήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο, νη 
νπνίεο βαζίδνληαη ζηηο  νηθνλνκίεο θιίκαθαο ή ζηελ  δηεζλή πεξηαγσγή ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ απφ ηηο θηλεηέο ππεξεζίεο θαη, επνκέλσο, εμαξηψληαη ιηγφηεξν απφ ηελ χπαξμε 
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ελαξκνληζκέλνπ θάζκαηνο ζπρλνηήησλ. Πξνο ην παξφλ, κφλνλ ε Μεγάιε Βξεηαλία έρεη 

δεζκεπηεί ξεηά λα απειεπζεξψζεη πξφζζεην θάζκα, πέξαλ ηεο πξνηεηλφκελεο 
ελαξκνληζκέλεο δψλεο ζπρλνηήησλ, γηα άιιεο ππεξεζίεο. Πξφζθαηα φκσο, θαη ε Ιξιαλδία 

έθαλε παξφκνηα πξφηαζε θαη εθηηκνχκε φηη θαη άιιεο ρψξεο ζα αλαιάβνπλ αλάινγεο 
πξσηνβνπιίεο αθνχ νξηζηηθνπνηήζνπλ ηα ζρέδηά ηνπο γηα ηελ κεηάβαζε ζηελ ςεθηαθή 

ηειεφξαζε. 

 
Ο ράξηεο ζπρλνηήησλ πνπ θπξψζεθε ζηε πλζήθε ηεο Γελεχεο ην 2006 (GE-06) απνηειεί 

ηε βάζε γηα ηνλ Δπξσπατθφ ζρεδηαζκφ κεηάβαζεο ζηε ςεθηαθή ηειεφξαζε. χκθσλα κε 
απηφλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο έρεη απνδνζεί αξθεηφ θάζκα γηα ηελ εμππεξέηεζε 7-8 

ςεθηαθψλ πνιππιεθηψλ εζληθήο εκβέιεηαο (δειαδή, κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, κπνξνχλ 
λα εμππεξεηεζνχλ 28-32 πξνγξάκκαηα). Δπίζεο, κεξηθέο ρψξεο ζρεδηάδνπλ ρσξεηηθφηεηα 

γηα πξφζζεηνπο πνιππιέθηεο γηα πεξηθεξεηαθή θάιπςε. Αλ θαη δελ ππάξρεη θνηλή 

πξνζέγγηζε ζηελ Δπξψπε γηα ηελ αδεηνδφηεζε ςεθηαθψλ ηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ, ζηηο 
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ν πάξνρνο ησλ πνιππιεθηψλ (πάξνρνο δηθηχνπ) είλαη 

αλεμάξηεηνο απφ ηνλ πάξνρν πεξηερνκέλνπ. Πεξηζηαζηαθή εμαίξεζε απνηεινχλ κεξηθνί 
θξαηηθνί ζηαζκνί, ζηνπο νπνίνπο έρνπλ εθρσξεζεί πνιππιέθηεο γηα ηελ κεηάδνζε ησλ  

δηθψλ ηνπο πξνγξακκάησλ. 

 
ε αληίζεζε κε άιινπο ηνκείο ησλ ειεθηξνληθψλ ηειεπηθνηλσληψλ, πνιιέο άδεηεο επίγεηαο 

ςεθηαθήο ηειεφξαζεο εμαξηψληαη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία,  
ψζηε λα παξέρεηαη ζηγνπξηά ζηνπο πξνκεζεπηέο ζπζθεπψλ θαη ζηνπο θαηαλαισηέο 

ζρεηηθά κε ηελ ζπκβαηφηεηα κεηαμχ ςεθηαθψλ δεθηψλ θαη ηνπηθψλ δηθηχσλ κεηάδνζεο. 
Η αλάγθε απηή ίζσο ακβιπλζεί ζην κέιινλ θαζψο νη απνθσδηθνπνηεηέο (set-top boxes - 

STB), ζπζθεπέο λέαο γεληάο θαη νινθιεξσκέλνη δέθηεο γίλνληαη πην επέιηθηνη. Δλ γέλεη, νη 

ζπρλφηεηεο   απνδίδνληαη ζηνλ πάξνρν πνιππιεθηψλ ή ηνλ πάξνρν ηνπ δηθηχνπ 
κεηάδνζεο (πάξνρν δηθηχνπ) θαη φρη απ’ επζείαο ζηνπο παξφρνπο πεξηερνκέλνπ. ηνλ 

πάξνρν πεξηερνκέλνπ ζπλήζσο δίλεηαη άδεηα πνπ ηνπ επηηξέπεη ηελ ρξήζε ρσξεηηθφηεηαο 
(δειαδή ζπρλνηήησλ) ζηνπο πνιππιέθηεο. Η πξνζέγγηζε απηή δηαθέξεη απφ ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, φπνπ νη ζπρλφηεηεο δίδνληαη απ’ επζείαο ζηνπο παξφρνπο 

πεξηερνκέλνπ, νη νπνίνη θαηφπηλ πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ δεκηνπξγία παξφρσλ 
δηθηχνπ. 

 
 0.4  Εξελίξειρ εκηόρ Εςπώπηρ  

 

Έλδεημε ηεο δπλεηηθήο αμίαο ηνπ ςεθηαθνχ κεξίζκαηνο απεηθνλίδεηαη ζην απνηέιεζκα ηεο 
πξφζθαηεο δεκνπξαζίαο παξνκνίνπ θάζκαηνο ζηηο ΗΠΑ, ε νπνία απέθεξε ζρεδφλ $20 

δηζεθαηνκκχξηα ζε πξνζθνξέο απφ, θπξίσο, εδξαησκέλνπο παξφρνπο θηλεηήο ηειεθσλίαο. 
Η δηαζεζηκφηεηα θάζκαηνο θάησ απφ ηελ ζπρλφηεηα ηνπ 1GHz είλαη εμαηξεηηθά ειθπζηηθή 

γηα δχν ιφγνπο: ε θάιπςε ζπγθξηηηθά κε ηηο ζπρλφηεηεο ζε πςειφηεξεο δψλεο είλαη πνιχ 
κεγαιχηεξε θαη, επίζεο, ππάξρεη ζεκαληηθφ δηαζέζηκν εχξνο ζπρλνηήησλ, ην νπνίν 

ζρεδφλ   δηπιαζηάδεη ην δηαζέζηκν θάζκα θάησ απφ 1GHz γηα ηηο θηλεηέο θπςεινεηδείο 

επηθνηλσλίεο. 

0.5   Επιπηώζειρ ηηρ απελεςθέπυζηρ/διάθεζηρ ηος τηθιακού μεπίζμαηορ ζηην    

Ελλάδα 

 
Η ειιεληθή αγνξά ηεο ηειεφξαζεο πεξηιακβάλεη ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο εζληθήο,  

πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο εκβέιεηαο. Η ΔΡΣ εθπέκπεη ήδε 4 πξνγξάκκαηα ςεθηαθά 
θαη νη  8 ηδησηηθνί ζηαζκνί εζληθήο εκβέιεηαο ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα 

ςεθηαθή κεηάδνζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο.  

 
Οη πεξηθεξεηαθνί θαη νη ηνπηθνί ζηαζκνί είλαη φινη ηδησηηθνί θαη ν αξηζκφο ηνπο δηαθέξεη 

αλάινγα κε ηηο πεξηνρέο, κε κέγηζην ηελ χπαξμε 11 λνκίκσο ιεηηνπξγνχλησλ η/ζ  ζε 
κεξηθέο πεξηνρέο. Τπάξρνπλ αθφκα 2 εζληθά πξνγξάκκαηα ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο 

(pay-TV). Αθνχ επηηεπρζεί ε κεηάβαζε ζηελ ςεθηαθή ηειεφξαζε, φινη νη αλαινγηθνί 
εζληθνί θαη πεξηθεξεηαθνί ζηαζκνί ζα έρνπλ δηθαίσκα γηα ρσξεηηθφηεηα ζηα ςεθηαθά 
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δίθηπα. Δλδέρεηαη λα ππάξμεη θαη αλάγθε γηα θηινμελία ή εμππεξέηεζε ηνπηθψλ ζηαζκψλ, 

αιιά απηφ δελ έρεη απνζαθεληζηεί αθφκα. 
 

Χο ειάρηζην, ην ζρέδην γηα κεηά ηελ ςεθηαθή κεηάβαζε ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηνπο 
ππάξρνληεο εζληθνχο θαη πεξηθεξεηαθνχο ζηαζκνχο φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία. Η ΔΡΣ ζα ρξεζηκνπνηήζεη 2 αθφκα πνιππιέθηεο, έλαο απφ απηνχο ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ θνηλνχ κε ηνπο 2 πθηζηάκελνπο ζηαζκνχο ζπλδξνκεηηθήο 
ηειεφξαζεο, μέρσξα απφ ηνλ πνιππιέθηε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θηλεηή 

ηειεφξαζε. Έηζη ζα δεκηνπξγεζεί ε αλάγθε γηα 6 εζληθνχο πoιππιέθηεο, κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη κέρξη 4 πθηζηάκελα αλαινγηθά πξνγξάκκαηα/ζηαζκνί εθπέκπνληαη απφ 

θάζε πνιππιέθηε. Ο αξηζκφο ησλ πνιππιεθηψλ πνπ ζα εμππεξεηήζνπλ ηνπο 
πεξηθεξεηαθνχο ζηαζκνχο δηαθέξεη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

πθηζηακέλσλ αλαινγηθψλ ζηαζκψλ. 

 
Μεηά ηελ κεηάβαζε, ν ηειηθφο ζρεδηαζκφο ησλ ζπρλνηήησλ νξίδεηαη ζην ζρέδην ηνπ 

«Υάξηε πρλνηήησλ ςεθηαθήο ηειεφξαζεο» πνπ κειεηήζεθε απφ ην ΔΜΠ θαη παξέρεη 8 
κε 12 ζπρλφηεηεο ζε θάζε έλα απφ ηα 23 κνλνζπρλνηηθά δίθηπα (Single Frequency 

Networks - SFNs) πνπ θαιχπηνπλ 11 επξχηεξεο πεξηνρέο εμππεξέηεζεο («ΔΠΦΔ»). Η 

αλάιπζε πνπ έγηλε γηα ηηο ζπρλφηεηεο πνπ εθρσξήζεθαλ ζε ηνπηθνχο θαη πεξηθεξεηαθνχο 
ζηαζκνχο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία1, καο έδεημε φηη ζε φιεο ηηο ΔΠΦΔ εθηφο 

απφ κία, δελ ζα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ 5 πεξηθεξεηαθνί ζηαζκνί νη νπνίνη ζα 
ρξεηαζηνχλ  2 επηπξφζζεηνπο πνιππιέθηεο (δειαδή, 8 πνιππιέθηεο ζπλνιηθά).  

 
Η αλάιπζε έδεημε επίζεο φηη φια ηα κνλνζπρλνηηθά δίθηπα ζην ζρέδην ηεο κεηάβαζεο ζα 

έρνπλ αθφκα αξθεηέο ζπρλφηεηεο γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ αλαγθαίσλ 

εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ πνιππιεθηψλ,  αθφκα θαη αλ κεηαηνπηδφηαλ νιφθιεξε ε δψλε 
ζπρλνηήησλ 790-862. ην παξαθάησ ζρήκα βιέπνπκε ηελ δηαζέζηκε ρσξεηηθφηεηα ζε 

θάζε ΔΠΦΔ. 
  

Σσήμα 0.3 Απιθμόρ αναγκαίυν πολςπλεκηών και επιππόζθεηη συπηηικόηηηα    

   πολςπλεκηών διαθέζιμη ζε κάθε ΕΠΨΕ, θευπώνηαρ  όηι ηα κανάλια  
  61-69 έσοςν εξαιπεθεί από ηο τηθιακό πλάνο 
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Δπεηδή ζα ππάξμεη φθεινο απφ ηελ απειεπζέξσζε επηπξφζζεηνπ θάζκαηνο ζε εζληθφ2 

επίπεδν, π.ρ., γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θάιπςε εηδηθψλ γεγνλφησλ ή γηα αζχξκαηε 
επξπδσληθή πξφζβαζε, πξνζπαζήζακε λα πξνζδηνξίζνπκε ην κεγαιχηεξν ζπλερφκελν ηκήκα 

(block) θάζκαηνο πνπ ζα κπνξνχζε λα αθαηξεζεί καδί κε ηελ πξνηεηλφκελε ελαξκνληζκέλε 
δψλε ζπρλνηήησλ, ρσξίο  λα ππάξρεη αληίθηππν ζηελ ηθαλνπνίεζε  ησλ αλαγθαίσλ εζληθψλ 

θαη πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ  ζε θάζε πεξηνρή. Η απειεπζέξσζε ηνπ ζπλερφκελνπ ηκήκαηνο 

θάζκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη ηα θαλάιηα 28 κέρξη θαη 32 ζα κπνξνχζε λα επηηχρεη ηνλ ζθνπφ 
απηφ. ηελ  ΔΠΦΔ1 ζα ήηαλ ρξήζηκν λα γίλεη ρξήζε κηαο απφ ηηο δηαζέζηκεο  (spare) 

ζπρλφηεηεο ηεο πλζήθεο GE-06 ε νπνία δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα ζηνλ Φεθηαθφ Υάξηε 
πρλνηήησλ, φκσο ην έιιεηκκα απηφ κπνξεί λα κελ εκθαληζηεί ζηελ πξάμε, κηαο θαη νη 

λνκίκσο ιεηηνπξγνχληεο  πεξηθεξεηαθνί ζηαζκνί είλαη ιηγφηεξνη. 
 

Σν ζρήκα 4 παξαθάησ δείρλεη ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ απειεπζέξσζε ησλ θαλαιηψλ 61 – 69 

θαη 28 – 32 ζε ζρέζε κε ηηο δηαζέζηκεο ζπρλφηεηεο  ζε θάζε κνλνζπρλνηηθφ δίθηπν ηνπ 
ςεθηαθνχ ράξηε ζπρλνηήησλ.  

 
Σσήμα 0.4 Απιθμόρ αναγκαίυν πολςπλεκηών και επιππόζθεηη συπηηικόηηηα   

πολςπλεκηών διαθέζιμη ζε κάθε ΕΠΨΕ, θευπώνηαρ  όηι ηα κανάλια  

61-69 και 28 – 32 έσοςν εξαιπεθεί από ηο τηθιακό πλάνο 
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Η ρξεζηκφηεηα ηνπ ελαξκνληζκέλνπ ςεθηαθνχ κεξίζκαηνο ζηελ Διιάδα εμαξηάηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηελ δηαζεζηκφηεηα νιφθιεξεο ηεο δψλεο, θαηά πξνηίκεζε ζε εζληθφ επίπεδν. 
Μέζα απφ ηελ ζπλεξγαζία καο κε ηελ ΔΔΣΣ, θαηαλννχκε φηη νη 3 άλσ δίαπινη ηεο δψλεο 

απηήο (838 – 862 MHz) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο. Τπάξρνπλ θάπνηεο 
επηινγέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα κειεηεζνχλ, νη νπνίεο είλαη: 

 Η κεηαηφπηζε ηεο ζηξαηησηηθήο ρξήζεο θάησ απφ ηα  790 MHz, ζε έλα αληίζηνηρν 

ηκήκα (24 MHz)   

 Η δηαηήξεζε ησλ 8 MHz γηα ηε ζηξαηησηηθή ρξήζε  ζην θαλάιη 65 (ην θελφ 

(duplex gap) ζηελ πξνηεηλφκελε ελαξκνληζκέλε δψλε θηλεηήο) θαη κεηαηφπηζε 

ησλ ππφινηπσλ 16 MHz θάησ απφ ηα 790 MHz 

                                                 

2  εκ. φρη ελαξκνληζκέλν 
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 Η κεηαηφπηζε ζε άιιε δψλε ζπρλνηήησλ ή/θαη ηερλνινγίαο (αξθεηέο ρψξεο έρνπλ 

κεηαηνπίζεη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο απφ ηε δψλε 610 – 960 MHz ζε άιιε θχξηα δψλε 

γηα ηνλ ζηξαηφ) 
 

Δάλ πηνζεηεζεί ε δεχηεξε επηινγή, θαίλεηαη φηη νη επηπηψζεηο είλαη νη ειάρηζηεο γηα ηελ 
ιεηηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ πνιππιεθηψλ (βι. ην παξαθάησ ζρήκα). 

 
Σσήμα 0.5 Απιθμόρ αναγκαίυν πολςπλεκηών και επιππόζθεηη συπηηικόηηηα   

πολςπλεκηών διαθέζιμη ζε κάθε ΕΠΨΕ, θευπώνηαρ  όηι ηα κανάλια  

61-69, 57 – 58  και 28 – 32 έσοςν εξαιπεθεί από ηο τηθιακό πλάνο 
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Η κεηαηφπηζε ηεο ζηξαηησηηθήο ρξήζεο ζε έλα αληίζηνηρν ηκήκα (ησλ 24 MHz), εμαξηάηαη 
απφ ηελ επηινγή ησλ δηαχισλ, θαίλεηαη φηη έρεη επηπηψζεηο ζε κία κφλν ΔΠΦΔ, φπσο δείρλεη 

ην παξαθάησ ζρήκα.   
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Σσήμα 0.6 Απιθμόρ αναγκαίυν πολςπλεκηών και επιππόζθεηη συπηηικόηηηα   

πολςπλεκηών διαθέζιμη ζε κάθε ΕΠΨΕ, θευπώνηαρ  όηι ηα κανάλια  

61-69, 50 – 52  και 30 – 32 έσοςν εξαιπεθεί από ηο τηθιακό ζσεδιαζμό 
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Η φπνηα δαπάλε πξνθιεζεί απφ ηελ κεηαηφπηζε απηή κπνξεί λα απνδεκησζεί κέζα απφ ηελ 

δηαδηθαζία απνλνκήο θάζκαηνο. 
 
 

Σςμπεπάζμαηα 
Η αλάιπζή καο έδεημε φηη ε απειεπζέξσζε ησλ ζπρλνηήησλ πάλσ απφ  ηε δψλε ησλ 790 MHz 
δελ ζα επηθέξεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο φζνλ αθνξά ζηε δπλαηφηεηα  παξνρήο ςεθηαθήο 

ηειεφξαζεο, φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 
Όκσο, εάλ ηα θαλάιηα 67 – 69 δελ δηαηεζνχλ, ην θάζκα ην νπνίν ζα κείλεη δηαζέζηκν γηα 

θηλεηέο επξπδσληθέο ππεξεζίεο ζα κεησζεί ζε 2 x 5 MHz θαη ην πεξηζζφηεξν φθεινο απφ απηφ 

ζα ραζεί. Με ηελ κεηαηφπηζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ππεξεζηψλ  ζηνπο δηαχινπο,  π.ρ.,   57, 58 
θαη 65 ζα πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά απηφ ην πξφβιεκα. 

Μηθξφηεξν φθεινο ζπγθξηλφκελν κε ην φθεινο ηνπ  ςεθηαθνχ κεξίζκαηνο , ζα ππάξμεη εάλ 
απειεπζεξσζνχλ άιινη  δίαπινη (π.ρ. 28-32) αιιά  απηνί δελ είλαη ελαξκνληζκέλνη. Θα 

κπνξνχζαλ λα απνδεηρηνχλ ρξήζηκνη γηα ηε θάιπςε πνιηηηζηηθψλ, αζιεηηθψλ θαη άιισλ 
γεγνλφησλ, δεκφζηα αζθάιεηα ή γηα ηελ παξνρή πξνγξακκάησλ πςειήο επθξίλεηαο, φπσο 

HDTV. 

 
 
0.6   Εξελίξειρ ζηην ηεσνολογία και αγοπά ζσεηικά με ηο τηθιακό μέπιζμα  
 

Πξφζθαηεο εμειίμεηο έρνπλ θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ γηα ην ςεθηαθφ κέξηζκα θαη ίζσο 

δηεπθνιχλνπλ ηελ απειεπζέξσζε θάζκαηνο, θαζηζηψληαο δπλαηή, πρ,  ηελ θαιχηεξε 
αμηνπνίεζε ηνπ θάζκαηνο γηα ηελ παξνρή  ςεθηαθψλ ηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ. Η βειηηνχκελε 

απφδνζε θαη ην ρακειφηεξν θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ 3G  έρεη ηνλψζεη ηελ αγνξά ηεο θηλεηήο 
επξπδσληθφηεηαο έηζη ψζηε, ζε νξηζκέλεο αγνξέο, ε θηλεηή ηερλνινγία θαηέρεη ζεκαληηθφ 

κεξίδην ηεο επξχηεξεο επξπδσληθήο αγνξάο. Γηα παξάδεηγκα, ε δηείζδπζε ηεο θηλεηήο 
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επξπδσληθφηεηαο ζηελ Διιάδα είλαη ζρεδφλ δηπιάζηα ηνπ κέζνπ φξνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

θαη πεξίπνπ νη κηζέο επξπδσληθέο ζπλδέζεηο είλαη κέζσ θηλεηήο ηερλνινγίαο3. 
 

Η αλάγθε γηα νηθνλνκηθή αζχξκαηε επξπδσληθή πξφζβαζε ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο 
αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ  Δζληθή ηξαηεγηθή γηα Ηιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο θαη ICT γηα ηελ 

πεξίνδν 2008-2013, ε νπνία αλαθνηλψζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2008. ηηο απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο, δίλεηαη έκθαζε ζηελ αζχξκαηε πξφζβαζε θαη, ζ’ απηέο ηηο πεξηνρέο, ε νηθνλνκηθά 
απνδνηηθή αλάπηπμε απηήο ζα εμαξηεζεί απφ ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο επαξθνχο 

θάζκαηνο ζε ελαξκνληζκέλεο δψλεο θάησ απφ ην 1GHz. 
 

ηνλ ηειενπηηθφ ηνκέα, ην πξνζθάησο πηνζεηεκέλν πξφηππν DVB-T2 δίλεη ηελ δπλαηφηεηα 
αχμεζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ δηαχισλ έσο θαη 50% ρσξίο αιιαγή ζηηο ζρεδηαζηηθέο 

πξνυπνζέζεηο.  Η ηερλνινγία έρεη ζρεδηαζηεί θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ηα ζήκαηα λα κπνξνχλ 

λα ιεθζνχλ εμαξρήο κε ηηο ππάξρνπζεο θεξαίεο ηερλνινγίαο DVB-T θαη λα ζπλππάξρνπλ κε 
ηηο κεηαδφζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ DVB-T ηερλνινγία. Αλ θαη πνιινί αλεζπρνχλ ζρεηηθά κε 

ηελ δηαζεζηκφηεηα πνκπψλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηνπο θαηαλαισηέο θαη, επνκέλσο, γηα ηελ 
πηζαλή θαζπζηέξεζε ζηελ δηάδνζε ηεο ςεθηαθήο επίγεηαο ηειεφξαζεο, ηα πιενλεθηήκαηα 

ηνπ πξνηχπνπ DVB-T2 σο πξνο ηελ εμνηθνλφκεζε θαζκαηηθψλ πφξσλ είλαη ηφζν ζεκαληηθά 

πνπ ζα ήηαλ αηπρήο ε εδξαίσζε ηνπ παιαηφηεξνπ πξνηχπνπ ζηελ πξνρσξεκέλε απηή ρξνληθή 
ζηηγκή. 

 
Δθδειψλεηαη ζθνδξφ ελδηαθέξνλ, ηδίσο ζηηο ΗΠΑ, γηα ηελ αλάπηπμε «γλσζηηθψλ» 

αζχξκαησλ ηερλνινγηψλ  (“cognitive” radio) ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ ηειενπηηθνχ 
θάζκαηνο. Απηέο νη ηερλνινγίεο εθκεηαιιεχνληαη ηα θελά ζηε ρξήζε ησλ ζπρλνηήησλ UHF 

εληνπίδνληαο ηηο ζπρλφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηνπηθά γηα κεηάδνζε ξαδηνηειενπηηθνχ 

ζήκαηνο  θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ππφινηπεο ζπρλφηεηεο γηα ζρεηηθά ρακειήο ηζρχνο 
κεηαδφζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκεχζνπλ γηα ζηαζεξέο ή θηλεηέο αζχξκαηεο 

εθαξκνγέο. Αλ θαη ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ έξεπλα γηα λα δηαπηζησζεί ε ζπκβαηφηεηα απηψλ 
ησλ ζπζθεπψλ κε ηειενπηηθά δίθηπα πςειήο ππθλφηεηαο θαζψο θαη κε άιιεο εθαξκνγέο, 

φπσο PMSE, καθξνπξφζεζκα ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκεχζνπλ γηα ηελ παξνρή αζπξκάησλ 

επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ. 
 

Σςμπεπάζμαηα 
 
Η νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα δηεχξπλζε θηλεηψλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ πηζαλψο εμαξηάηαη 

απφ ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην πξφζζεην θάζκα θάησ απφ ην 1GHz, ην νπνίν ζηελ 

πξάμε κεηαθξάδεηαη ζε ρξήζε ηεο ελαξκνληζκέλεο δψλεο ζπρλνηήησλ 790-862 MHz. Η 
ζρεηηθά ρακειή δηαζεζηκφηεηα ζηαζεξήο επξπδσληθφηεηαο, ε απνπζία ππνδνκήο θαισδηαθήο 

ηειεφξαζεο θαη ε θπβεξλεηηθή δέζκεπζε (ζηελ ηξαηεγηθή ηεο ζρεηηθά κε ειεθηξνληθέο 
επηθνηλσλίεο θαη ICT) γηα αζχξκαηε επξπδσληθφηεηα ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο παξέρνπλ 

ηζρπξά επηρεηξήκαηα γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ελαξκνληζκέλνπ ςεθηαθνχ κεξίζκαηνο ζηελ 

Διιάδα. 

 
 

0.7   Θέμαηα διεθνούρ ζςνηονιζμού 
 

 

Αλ  ε πιεηνςεθία ησλ  γεηηνληθψλ θξαηψλ ηεο Διιάδαο πηνζεηήζνπλ ηελ ελαξκνληζκέλε  
ρξήζε απειεπζεξψλνληαο ηε δψλε ζπρλνηήησλ 790 - 862 MHz γηα ηελ αλάπηπμε κε 

ξαδηνηειενπηηθψλ  ππεξεζηψλ φπσο νη θηλεηέο ππεξεζίεο, ζα ππάξρνπλ ζρεηηθά  ιίγνη 
πεξηνξηζκνί  ζηε ρξήζε ηνπ θάζκαηνο. Γηαζπλνξηαθέο ζπκθσλίεο  γηα ηε ρξήζε ησλ  θηλεηψλ  

ππεξεζηψλ  ζε άιιεο δψλεο ζπρλνηήησλ  βξίζθνληαη ήδε ζε ηζρχ φπνηε ζα είλαη εθηθηφ λα 
γίλεη ην ίδην θαη γηα ηε δψλε 790 - 862 MHz.  Χζηφζν,  επί ηνπ παξφληνο θαίλεηαη φηη  

                                                 

3
 source: COCOM08-41 Final, EC Communications Committee Working Document on Broadband access in the EU: 

situation at 1 July 2008 
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ηνπιάρηζηνλ ε Ιηαιία  κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ κε  πηνζέηεζε ηεο ελαξκνληζκέλεο ρξήζεο 

θαη ηελ δηαηήξεζε πςειήο ηζρχνο επξπεθπνκπψλ ζηελ δψλε απηή.  
 

ηελ πξάμε, ε κειέηε δείρλεη  φηη ε επίδξαζε απφ ηε ζπλερηδφκελε ρξήζε ηεο ςεθηαθήο 
ηειεφξαζεο ζηελ ππνδψλε 790 – 862 MHz ζηελ Ιηαιία ζα είλαη πεξηνξηζκέλε ζηηο  θηλεηέο 

ππεξεζίεο ζηελ Διιάδα κφλν ζε νξεηλέο πεξηνρέο κε ζρεηηθά αξαηφ πιεζπζκφ. Μφλε εμαίξεζε 

κπνξεί λα είλαη ε Κέξθπξα θαη ίζσο  ζα είλαη  ζθφπηκν λα γίλεη  θάπνηνο έιεγρνο  γηα λα 
δηαπηζησζνχλ πηζαλά πξνβιήκαηα κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα.  

 
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη δίαπινη 67-69 ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε πνιιέο ςεθηαθέο 

θαηαρσξήζεηο (allotments) ζε άιιεο γεηηνληθέο ρψξεο ηεο Διιάδαο. Αλ θαη απηφ δελ ζα είλαη 
πξφβιεκα αλ ε Διιάδα θαη νη γεηηνληθέο ρψξεο πηνζεηήζνπλ ην ελαξκνληζκέλν ςεθηαθφ 

κέξηζκα, ζα κπνξνχζε λα έρεη αληίθηππν ζηελ ζπλερηδφκελε ρξήζε απηψλ ησλ δηαχισλ απφ 

ηνλ ζηξαηφ. 
 


