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1 2679/24-1-2011

ύιινγνο Αδεηνύρσλ 

Ραδηνειεθηξνληθώλ Ειιάδαο Εξώηεκα 1

Ο Φνξέαο δε ζπκθσλεί κε ηε δηάζεζε ηνπ δίαπιν εμαηηίαο ησλ παξεκβνιώλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζε νηθηαθέο ζπζθεπέο θαηαλαισηώλ

2 2679/24-1-2011

ύιινγνο Αδεηνύρσλ 

Ραδηνειεθηξνληθώλ Ειιάδαο Εξώηεκα 2

Η εθπνκπή ζην δηαύινπ 36 δεκηνπξγεί πξόβιεκα ζε νηθηαθέο ζπζθεπέο όπσο 

VIDEO, VIDEOGAME, CCD CAMERA, ΔΟΡΤΦΟΡΘΚΑ θαη άιιεο ζπζθεπέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ ην δίαπιν 36.     ε αξθεηέο ησλ πεξηπηώζεσλ δπζηπρώο δελ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζύλδεζε ησλ πξναλαθεξόκελσλ ζπζθεπώλ κε ηελ TV 

κέζσ θαισδίνπ Scart  δηόηη είηε δελ δηαζέηεη είζνδν, είηε δηαζέηεη κόλν κία, ζηελ 

νπνία ππάξρεη ήδε ζπλδεδεκέλε θάπνηα ζπζθεπή ή ζε θάπνηεο ησλ 

πεξηπηώζεσλ είλαη ζπλδεδεκέλνο ν θεληξηθόο εληζρπηήο ηεο νηθίαο. Απηό έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα γηα ηηο αλάγθεο νπσζδήπνηε ζπλερνύο ρξήζεο κηαο εθ ησλ 

πξναλαθεξόκελσλ ζπζθεπώλ λα ππνρξεώλεηαη ν θαηαλαισηήο ζηελ 

ηνπνζέηεζε άιιεο κίαο ζπζθεπήο ( Modulator ) κε επηπιένλ θόζηνο από 80-

150€ γηα ηελ κεηαιιαγή ηεο ζπρλόηεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζθεπώλ ηνπ ζε 

S.BAND ή VHF I.  BAND 

3 2679/24-1-2011

ύιινγνο Αδεηνύρσλ 

Ραδηνειεθηξνληθώλ Ειιάδαο Εξώηεκα 3 -

Δε δόζεθε μεθάζαξε απάληεζε γηα ηηο δηαηηζέκελεο 

ζην εκπόξην ζπζθεύεο.

4 2708/24-1-2011

Φξέξεο Πέηξνο (Επαγγεικαηηθό 

Λύθεην, Σκήκα Ηιεθηξνιόγσλ) Εξώηεκα 1

Ο Φνξέαο δε ζπκθσλεί κε ηε δηάζεζε ηνπ δίαπιν 36 εμαηηίαο ησλ παξεκβνιώλ 

πνπ εκθαλίδνληαη ζε ηειενξάζεηο παιαηόηεξεο ηερλνινγίαο θαη δε δηαζέηνπλ 

άιιεο εηζόδνπο ζήκαηνο

5 2708/24-1-2011

Φξέξεο Πέηξνο (Επαγγεικαηηθό 

Λύθεην, Σκήκα Ηιεθηξνιόγσλ) Εξώηεκα 2

Φαίλεηαη όηη κε ηε ρξήζε ηνπ δηαύινπ 36 επεξεάδνληαη όιεο νη νηθηαθέο ζπζθεπέο 

πνπ δνπιεύνπλ ζην δίαπιν 36.

6 2708/24-1-2011

Φξέξεο Πέηξνο (Επαγγεικαηηθό 

Λύθεην, Σκήκα Ηιεθηξνιόγσλ) Εξώηεκα 3

Φαίλεηαη όηη δε θπθινθνξνύλ ζηελ αγνξά πιένλ ζπζθεπέο κε κνλαδηθή ζύλδεζε 

RF

7 5409/9-2-2011 Γεληθό Επηηειείν Εζληθήο Άκπλαο Γεληθό ρόιην 

Δηάζεζε ηνπ δηαύινπ 36 ζε Σ/ πνπ εθπέκπνπλ ζην θάζκα 838 - 870 MHz, ην 

νπνίν ζύκθσλα κε ΕΚΚΖ έρεη απνλεκεζεί ζηηο ΕΔ.

8 5513/10-2-2011 Extra Channel 3 Εξώηεκα 1

O Φνξέαο ζπκθσλεί κε ηε δηάζεζε ηνπ δηαύινπ 36 γηα εθπνκπέο ηειενπηηθώλ 

ζηαζκώλ δεδνκέλνπ όηη ν ζπγθεθξηκέλνο δίαπινο έρεη ήδε δεισζεί ζηελ ITU από 

ην 1987

9 5513/10-2-2011 Extra Channel 3 Εξώηεκα 2

Ο Φνξέαο ζεσξεί όηη ε ηερλνινγία δηαζύλδεζεο ζύγρξνλσλ ζπζθεπώλ κε ηνπο 

ηειενπηηθνύο δέθηεο κέζσ ηνπ δίαπινπ 36 είλαη παξσρεκέλε. Αθόκα θαη ζην 

παξειζόλ ε δηαζύλδεζε ζπζθεπώλ κε ηνπ ηειενπηηθνύο δέθηεο γηλόηαλ κε δύν ή 

πεξηζζόηεξνπο ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο κε ηειεπηαία ηελ επηινγή ηεο ρξήζεο ηνπ 

δηαύινπ 36. Επηπιεόλ ν θνξέοα λαθέξεη όηη νη παιαηέο ζπζθεπέο video είραλ ηε 

δπλαηόηεηα επηινγήο πεξηζζνηέξσλ ησλ 3 δηαύισλ πεξη ην δίαπιν 36.

10 5513/10-2-2011 Extra Channel 3 Εξώηεκα 3

Σσεηικά με ηοςρ εναλλακηικούρ ηπόποςρ διαζύνδεζηρ ηυν ζςζκεςών ηος 

εμποπίος ο θοπέα θευπεί όηι  όηι η πλειοτηθία ηυν ζςζκεςών πος διαηίθενηαι 

ζήμεπα ζηο εμπόπιο δεν διαθέηοςν αςηόνομη έξοδο UHF διαύλος και η 

διαζύνδεζη γίνεηαι με σπήζη ζύγσπονυν εναλλακηικών μεθόδυν όπυρ καλυδίυν 

SCART, HDMI κλπ.

11 5513/10-2-2011 Extra Channel 3 Γεληθό ρόιην 

Ο Φνξέαο πξνηείλεη ελαιιαθηηθά ζελάξηα δηάζεζεο ηνπ δηαπινπ 36 ιόγσ 

ηερληθώλ πξνβιεκάησλ. 

12 5620/10-2-2011 SBC TV Εξώηεκα 1 - Δε δόζεθε απάληεζε



13 5620/10-2-2011 SBC TV Εξώηεκα 2 - Δε δόζεθε απάληεζε

14 5620/10-2-2011 SBC TV Εξώηεκα 3 - Δε δόζεθε απάληεζε

15 5620/10-2-2011 SBC TV Γεληθό ρόιην 

Ο Φνξέαο πξνηείλεη ηε δηάζεζε ηνπ δηαύινπ 36 ζην Σ/  από ην θέληξν 

εθπνκπήο Τκεηηόο αλαθνξηθά κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 6 Άξζξν 3 ηεο ΚΤΑ 

21161/2008 . Δελ απνηειεί αξκνδηόηεηα ηεο ΕΕΣΣ.

16 5579/10-2-2011 Blue Sky Εξώηεκα 1 - Δε δόζεθε απάληεζε

17 5579/10-2-2011 Blue Sky Εξώηεκα 2 - Δε δόζεθε απάληεζε

18 5579/10-2-2011 Blue Sky Εξώηεκα 3 - Δε δόζεθε απάληεζε

19 5579/10-2-2011 Blue Sky Γεληθό ρόιην 

Ο Φνξέο ζεσξεί όηη ν ζπγθεθξηκέλνο δίαπινο πξέπεη λα απνδνζεί ζην Σ/ ιόγσ 

παξεκβνιώλ πνπ δέρεηαη από ηελ ςεθηαθή εθπνκπή ζην δίαπιν 65 από Αίγηλα 

ζηελ πεξηνρή εμππεξέηεζεο από ην  θέληξν εθπνκπήο Τκεηηόο.  Δελ απνηειεί αξκνδηόηεηα ηεο ΕΕΣΣ.

20 5734/11-2-2011 NOVA Εξώηεκα 1

Ο Φνξέαο δε ζπκθσλεί κε ηε δηάζεζε ηνπ δίαπιν 36 εμαηηίαο ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ ζα εκθαληζηνύλ ζε απνθσδηθνπνηεηέο πνπ έρνπλ δνζεί/πνπιεζεί ζηελ 

αγνξά από ην 1994

21 5734/11-2-2011 NOVA Εξώηεκα 2

Εάλ ην ζπγθεθξηκέλν θαλάιη δηαηεζεί γηα άιιε ρξήζε (π.ρ. ηειενπηηθέο

εθπνκπέο), ζα δεκηνπξγεζνύλ πξνβιήκαηα ζηνπο πθηζηάκελνπο ρξήζηεο ησλ

ζπζθεπώλ απνθσδηθνπνίεζεο, νη νπνίνη ζα ππνρξεσζνύλ λα ηνπνζεηήζνπλ

επηπιένλ ζπζθεπέο (modulator) γηα ηελ κεηαιιαγή ηεο ζπρλόηεηαο ιεηηνπξγίαο

ηνπο έλαληη όρη ακειεηένπ θόζηνπο. Ο Φνξέαο ζεσξεί όηη αθόκε θαη κε ηελ

ρξήζε ηεο ζπζθεπήο modulator, ηα πξνβιήκαηα δελ αίξνληαη εμ’ νινθιήξνπ.

22 5734/11-2-2011 NOVA Εξώηεκα 3 -

Δε δόζεθε μεθάζαξε απάληεζε γηα ηηο δηαηηζέκελεο 

ζην εκπόξην ζπζθεύεο.


