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 Ναυτιλιακοί θεσιδεικτικοί ραδιοφάροι έκτακτης 
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1. Πρόλογος  
 
Η µεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου για το ραδιοεξοπλισµό και τον τηλεπικοινωνιακό 
τερµατικό εξοπλισµό (Οδηγία R&TTE) [EE L 091, της 7-4-1999, σ10-
28] προβλέφθηκε στο Άρθρο 10 του Νόµου 2867/2000 “Οργάνωση και 
λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 273/Α). Η 
προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 99/5/ΕΚ έγινε µε 
το Π∆ 44/2002 “Ραδιοεξοπλισµός και τηλεπικοινωνιακός τερµατικός 
εξοπλισµός και αµοιβαία αναγνώριση της συµµόρφωσης των 
εξοπλισµών αυτών. Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην 
οδηγία 99/5 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9 
Μαρτίου 1999” (ΦΕΚ 44/Α). Επίσης στη ΚΥΑ αριθ. 1555/2002 
“Ταξινόµηση και διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών” (ΦΕΚ 
47/Β/23-1-2002) περιέχονται κανόνες σχετικοί µε την ταξινόµηση και 
διακίνηση τηλεπικοινωνιακών συσκευών. 
H παρούσα Απαίτηση ∆ιεπαφής, η οποία δηµοσιεύεται σύµφωνα µε τα 
Άρθρα 4 παρ. 1 και 8 παρ. 2 του Π.∆. 44/2002 (άρθρα 4 παρ.1 και 7 
παρ.2 της Οδηγίας 1999/5/EΚ αντίστοιχα), περιλαµβάνει τις απαιτήσεις 
για τη χρήση θεσιδεικτικών ραδιοφάρων έκτακτης ανάγκης (ΘΡΕΑ). Η 
παρούσα διεπαφή καλύπτει σταθερούς δορυφορικούς ΘΡΕΑ που 
λειτουργούν στο δορυφορικό σύστηµα COSPAS – SARSAT σχετικά µε 
ραδιοεπικοινωνίες για το GMDSS. Λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων 
406,0 – 406,1 και µπορούν επίσης να παρασχεθούν µε συσκευή 
προσέγγισης χαµηλής ισχύος 121,5. Η διεπαφή αυτή καλύπτει επίσης 
και ΘΡΕΑ µε ενσωµατωµένη εσωτερική συσκευή πλοήγησης. 
Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισµού στην Ελλάδα υπόκειται σε 
περιορισµούς (π.χ. εκχώρηση συχνότητας) που ορίζονται από την 
ελληνική νοµοθεσία, εκτός αν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή αν αυτός 
εξαιρείται από Κανονισµούς. Αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση του 
ραδιοεξοπλισµού ότι αυτός πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που 
προδιαγράφονται στην παρούσα Απαίτηση ∆ιεπαφής για τους 
αναφερόµενους τύπους εξοπλισµού και για τις αναφερόµενες ζώνες 
ραδιοσυχνοτήτων. 
Σύµφωνα µε την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης 
Απριλίου 2000 για  τη θέσπιση της αρχικής ταξινόµησης 
ραδιοεξοπλισµού και του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού 
και των συναφών κωδικών αναγνώρισης (EE L 97, της 19-4-2000, σ.13-
14), εξοπλισµός που µπορεί να τεθεί στην αγορά στο σύνολο της 
Κοινότητας και που µπορεί να τεθεί σε λειτουργία χωρίς περιορισµούς 
αποτελεί την Κλάση 1. Ενδεικτική λίστα κατηγοριών εξοπλισµού ανά 
Κλάση δηµοσιεύεται σε κατάλογο της ιστοσελίδας της ΕΕ στην οποία 
περιέχονται πληροφορίες για την οδηγία 99/5/ΕΚ 
(http://europa.eu.int/comm/ enterprise/ rtte).  



Η παρούσα Απαίτηση ∆ιεπαφής ραδιοεξοπλισµού θα αναθεωρείται 
καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολουθώντας τις τρέχουσες προόδους της  
τεχνολογίας, για λόγους που σχετίζονται µε την αποτελεσµατική και 
κατάλληλη χρήση του φάσµατος.  

 
2 Παραποµπές 
 

[1] EN 300 066 v 1.3.1· «Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα και θέµατα 
ραδιοφάσµατος (ERM). Ακίνητοι ναυτιλιακοί δορυφορικοί 
θεσιδεικτικοί ραδιοφάροι έκτακτης ανάγκης (ΘΡΕΑ) που 
λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων 406,0 MHz ως 406,1 MHz· 
Τεχνικά χαρακτηριστικά και µέθοδοι µέτρησης». 

 
[2] ITU-R Rec. M.690-1 «Τεχνικά χαρακτηριστικά θεσιδεικτικών 

ραδιοφάρων έκτακτης ανάγκης (ΘΡΕΑ) που λειτουργούν στις 
φέρουσες συχνότητες των 121,5 MHz και 243 MHz». 

 
[3]     COSPAS-SARSAT Documents C/S T.001, C/S T.007, C/S G.005 
 
[4]  Ανακοίνωση της Επιτροπής 2003/C 271/03 [EE C 271 της 12-11-

2003, σ6-32] στο πλαίσιο εφαρµογής της Οδηγίας του Συµβουλίου 
1999/5/EΚ. 

 
 

 
 
 
 
 
 



3 Απαιτήσεις εξοπλισµού 
 
Αρ.  Παράµετρος Περιγραφή Σχόλια Ιδιότητα1

1 Συχνότητες 406,028 MHz 
και 

121.5 MHz 

 Ν 

2 Ραδιοϋπηρεσία (σύµφωνα 
µε τον ΕΚΚΖΣ2) 

406-406,1  MOB -SAT (E-S)  
117,975-136 AER MOB (R)  

 
 

Σηµειώσεις Τ55, 
55Α και 44(S5.199) 
του ΕΚΚΖΣ 
 
 
 

Ν 

3 Ισχύς εξόδου ποµπού 
 
 
 
 
 
 
 

406.028 MHz: 
Η έξοδος ισχύος ποµπού θα είναι 
εντός 5 W +/-2 dB (35 – 39 dBm) 
µετρηµένη σε φορτίο 50-ohm, µε 
λόγο στάσιµου κύµατος (VSWR) 
που δεν υπερβαίνει 1.25:1 
 
121,5 MHz: 
Μεταξύ 25 και 100 mW ERPEP3 
(Σηµείωση 3)  

 Ν 

4 Τάξη εκποµπής  
406.028 MHz: G1B 
 
 
121.5 MHz:  A3X  
 
 

 
 
 
 

Ν 

5 Πρότυπο αναφοράς EN 300 066  Ι 

6 Σύστηµα αδειοδότησης Άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας σταθµού 

τηλεπικοινωνιών των εµπορικών 
πλοίων που εκδίδεται από το 

Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας 

 Ν 

7 Αριθµός ανακοίνωσης  
 

2004/114/GR  Ι 

 
Αν υπάρχει διάταξη PLB για ενσωµατωµένο δέκτη πλοήγησης, τότε αυτός ο δέκτης 
θα συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις των σχετικών παραγράφων IEC 61108-1. 

                                                 
1 Στην στήλη «Ιδιότητα» η ένδειξη Ν αναφέρεται σε κανονιστική διάταξη και η ένδειξη Ι σε 
πληροφοριακή. 
2 Εθνικός Κανονισµός Κατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων. 
3 Ενεργός ακτινοβολούµενη ισχύς κορυφής. 


