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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 572/007
  Έγκριση τελικών κειμένων διεπαφών σύμφωνα με το 

άρθρο 4.1 του Π.Δ. 44/2002. 

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) 

 Έχοντας υπόψη:
α. το Ν.3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006),
β. το Π.Δ. 44/ 2002 «Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινω−

νιακός τερματικός εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώριση 
της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμο−
γή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 99/5 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 
Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ 44/Α/7−3−2002) και ιδίως το άρθρο 
4 παράγραφος 1 και το άρθρο 8 παράγραφος 2, 

γ. το Π.Δ. 39/2001 «Καθιέρωση μιας διαδικασίας πληρο−
φόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδι−
αγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της 
κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις 
Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ» (ΦΕΚ 28 /Α’/20−2−2001),

δ. την υπ’ αριθμ. 17225/655/2006 Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών «Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών 
Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)» (ΦΕΚ 399/Β/2006),

ε. την υπ’ αριθμ. 38960/1619/2008 Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Μεταφορών και Επικοινω−
νιών «Αναθεώρηση του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής 
Ζωνών Συχνοτήτων» (ΦΕΚ 1979/Β/2008) [Τροποποίηση 
της υπ’ αριθμ. 17225/655/2006 (Β’399/3.4.2006) κοινής 
υπουργικής απόφασης σχετικά με την «Έγκριση Εθνικού 
Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)»],

στ. τον υπ’ αριθμ. 552/2004 Κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 
2004, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού 
δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (κανο−
νισμός για τη διαλειτουργικότητα) βάσει του οποίου το 
πεδίο εφαρμογής του ΠΔ44/2002 διευρύνεται και καλύ−
πτει επιπλέον εξοπλισμό και συστήματα ελέγχου ενα−
έριας κυκλοφορίας (Αir Τraffic Μanagement equipment 
and systems − ΑΤΜ), 

ζ. το υπ’ αριθμ. TCAM26(08)39rev1 έγγραφο της Επι−
τροπής Αξιολόγησης της Πιστότητας και Εποπτείας 

της Τηλεπικοινωνιακής Αγοράς (Telecommunications 
Conformity Assessment and Market Surveillance Com−
mittee− TCAM) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας «Proposal 
regarding harmonized radio interfaces of Aeronautical 
Traffic Management”, 

η. την υπ’ αριθ. 552/15/11−02−2010 Απόφαση της ΕΕΤΤ για την 
έγκριση των σε αυτήν αναφερομένων σχεδίων διεπαφής,

θ . την υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 29848/16−7−10 επιστολή του 
ΕΛΟΤ με την οποία ανακοινώνει τη λήξη της δημόσιας 
κρίσης του σχεδίου τεχνικού κανονισμού 2010/0169/GR 
«Απόφαση της ΕΕΤΤ με την οποία εγκρίνεται η κοι−
νοποίηση σχεδίων διεπαφών που αφορούν ραδιοεξο−
πλισμό και συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας 
(Αir Τraffic Μanagement equipment and systems – ΑΤΜ)» 
στις 23−06−2010, προκειμένου τα ως άνω σχέδια να δη−
μοσιευτούν,

ι. το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ ούτε του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζει:

1. Την έγκριση των παρακάτω τελικών κειμένων διε−
παφών (επισυνάπτονται):

601 Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 601 V.1.0: ραδιοεξο−
πλισμός και συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας 
(Αir Τraffic Μanagement equipment and systems − ΑΤΜ), που 
λειτουργούν στη συχνότητα 75 MHz

602 Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 602 V.1.0: ραδιοεξο−
πλισμός και συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας 
(Αir Τraffic Μanagement equipment and systems − ΑΤΜ), που 
λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 108−117,975 MHz

603 Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 603 V.1.0: ραδιοεξο−
πλισμός και συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας 
(Αir Τraffic Μanagement equipment and systems − ΑΤΜ), που 
λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 1300−1350 MHz, 
2700−2900 MHz και 9000−9200 MHz

604  Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 604 V.1.0: ραδιοε−
ξοπλισμός και συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας 
(Αir Τraffic Μanagement equipment and systems − ΑΤΜ), που 
λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 255−405 kHz, 
415−495 kHz και 505−526,5 kHz

605  Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 605 V.1.0: ραδιοε−
ξοπλισμός και συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας 
(Αir Τraffic Μanagement equipment and systems − ΑΤΜ), που 
λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 117,975−137,000 
MHz
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606 Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 606 V.1.0: ραδιοεξο−
πλισμός και συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας 
(Αir Τraffic Μanagement equipment and systems − ΑΤΜ), που 
λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 960−1215 MHz

2. Τη δημοσίευση των τελικών κείμενων των διεπαφών 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την κοινοποίηση 
των δημοσιευμένων διεπαφών στον ΕΛΟΤ.

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 601 V.1.0: 
ραδιοεξοπλισμός και συστήματα ελέγχου εναέριας κυ−

κλοφορίας (Αir Τraffic Μanagement equipment and systems −
ΑΤΜ), που λειτουργούν στη συχνότητα 75 MHz

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε: 2010/0169/GR 
1. Πρόλογος
Η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 

Οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπι−
κοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (Οδηγία R&TTE) [EE 
L 091, της 7−4−1999, σ10−28] έγινε με το Π.Δ. 44/2002 
“Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός 
εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφω−
σης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμογή της Ελληνικής 
νομοθεσίας στην οδηγία 99/5 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου 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 Διεπαφής, η οποία δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τα Άρθρα 4 παρ. 1 και 8 παρ. 2 του Π.Δ. 
44/2002 (άρθρα 4 παρ.1 και 7 παρ.2 της Οδηγίας 1999/5/EΚ 
αντίστοιχα), περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τη χρήση ρα−
διοεξοπλισμού και συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλο−
φορίας (Αir Τraffic Μanagement equipment and systems −
ΑΤΜ), που λειτουργούν στη συχνότητα 75 MHz.

Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισμού στην Ελ−
λάδα υπόκειται σε περιορισμούς (π.χ. εκχώρηση συχνό−
τητας) που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, εκτός 
αν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή αν η χρήση του συγκε−
κριμένου ραδιοεξοπλισμού εξαιρείται από Κανονισμούς. 
Αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση του ραδιοεξοπλι−
σμού ότι αυτός πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που 
προδιαγράφονται στην παρούσα Απαίτηση Διεπαφής 
για τους αναφερόμενους τύπους εξοπλισμού και για τις 
αναφερόμενες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων.

Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επιτρο−
πής, της 6ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της αρχικής 
ταξινόμησης ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινωνια−
κού τερματικού εξοπλισμού και των συναφών κωδικών 
αναγνώρισης (EE L 97, της 19−4−2000, σ.13−14), εξοπλι−
σμός 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 δημοσιεύε−
ται σε κατάλογο της ιστοσελίδας της ΕΕ στην οποία 
περιέχονται πληροφορίες για την οδηγία 99/5/ΕΚ (http://
ec.europa.eu/enterprise/rtte/equip.htm). 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής ραδιοεξοπλισμού θα 
αναθεωρείται καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολουθώ−
ντας τις τρέχουσες προόδους της τεχνολογίας, για 
λόγους που σχετίζονται με την αποτελεσματική και 
ορθή χρήση του φάσματος.

2. Παραπομπές 

1 Παράρτημα 10 του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπο−
ρίας (International Civil Aviation Organization – ICAO). 

2 Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (International 
Civil Aviation Organization – ICAO), Manual on Testing of Radio 
Navigation Aids, Doc 8071.

3 Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοινωνιών 
ERC/REC 74−01 «Spurious Emissions».

3. Απαιτήσεις εξοπλισμού
Οποιαδήποτε εκπομπή πρέπει να περιορίζεται στα 

όρια της ζώνης.

Υποχρεωτικές (1–9)

1 Συχνότητα / Ζώ−
νες 

Οι Αεροναυτικοί Ραδιοσημαντήρες λει−
τουργούν στα 75 MHz με ανοχή στη συ−
χνότητα συν ή πλην 0.005 τοις εκατό.

2 Ραδιοϋπηρεσία 
(σύμφωνα με 
τον ΕΚΚΖΣ1) 

74,8−75,2 MHz ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ 
ΡΑΔΙΟΠΛΟΗ−
ΓΗΣΗ (ΥΠΑ 2)

3 Εφαρμογή Αεροναυτικοί ραδιοσημαντήρες

4 Διαυλοποίηση / 
Διαμόρφωση 

Διαμόρφωση Πλάτους (Amplitude 
Modulation):
800HA2A outer marker (ΟΜ1) 400 Hz
2K60A2A middle marker (ΜΜ2) 1300 Hz
6K00A2A inner marker (ΙΜ3) 3000 Hz

5 Μέγιστο όριο 
ισχύος εκπο−
μπής

Βάσει αδειοδότησης ΥΠΑ

6 Κανόνες κατο−
χής διαύλου 

7 Αμφίδρομη επι−
κοινωνία / δια−
χωρισμός

 

8 Καθεστώς αδει−
οδότησης 

Αδειοδότηση από ΥΠΑ

9 Πρόσθετες βασι−
κές απαιτήσεις 

Πληροφοριακές (10–13)

10 Υποθέσεις σχε−
τικά με το σχε−
διασμό συχνο−
τήτων 

Οριζόντια πόλωση 

11  Παραπομπές Παράρτημα 10 του Διεθνούς Οργανισμού 
Πολιτικής Αεροπορίας

12 Παρατηρήσεις Σύμφωνα με την Παραπομπή 5.180 η συχνό−
τητα 75 ΜΗz εκχωρείται σε Αεροναυτικούς 
ραδιοσημαντήρες. Δεν πρέπει να εκχωρού−
νται συχνότητες που βρίσκονται στα όρια 
της ζώνης ασφαλείας σε σταθμούς άλλων 
υπηρεσιών, που λόγω της ισχύος τους ή 
της γεωγραφικής τους θέσης θα μπορού−
σαν να προκαλέσουν επιβλαβείς παρενο−
χλήσεις στους ραδιοσημαντήρες ή να τους 
δημιουργήσουν άλλα προβλήματα.

13 Αριθμός Ανακοί−
νωσης 

2010/0169/GR

--
1 Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων
2 Αποκλειστική χρήση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
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Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 602 V.1.0: 
ραδιοεξοπλισμός και συστήματα ελέγχου εναέριας 

κυκλοφορίας (Αir Τraffic Μanagement equipment and 
systems − ΑΤΜ), που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυ−
χνοτήτων 108−117,975 MHz

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε: 2010/0169/GR 
1. Πρόλογος
Η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 

Οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοι−
νωνιακό τερματικό εξοπλισμό (Οδηγία R&TTE) [EE L 
091, της 7−4−1999, σ10−28] έγινε με το ΠΔ 44/2002 “Ρα−
διοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξο−
πλισμός και αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης 
των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμογή της Ελληνικής 
νομοθεσίας στην οδηγία 99/5 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου 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 Διεπαφής, η οποία δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τα Άρθρα 4 παρ. 1 και 8 παρ. 2 του Π.Δ. 
44/2002 (άρθρα 4 παρ.1 και 7 παρ.2 της Οδηγίας 1999/5/
EΚ αντίστοιχα), περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τη χρή−
ση ραδιοεξοπλισμού και συστημάτων ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας (Αir Τraffic Μanagement equipment and 
systems − ΑΤΜ), που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυ−
χνοτήτων 108−117,975 ΜΗz. 

Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισμού στην Ελ−
λάδα υπόκειται σε περιορισμούς (π.χ. εκχώρηση συχνό−
τητας) που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, εκτός 
αν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή αν η χρήση του συγκε−
κριμένου ραδιοεξοπλισμού εξαιρείται από Κανονισμούς. 
Αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση του ραδιοεξοπλι−
σμού ότι αυτός πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που 
προδιαγράφονται στην παρούσα Απαίτηση Διεπαφής 
για τους αναφερόμενους τύπους εξοπλισμού και για τις 
αναφερόμενες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων.

Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επιτρο−
πής, της 6ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της αρχικής 
ταξινόμησης ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινωνια−
κού τερματικού εξοπλισμού και των συναφών κωδικών 
αναγνώρισης (EE L 97, της 19−4−2000, σ.13−14), εξοπλι−
σμός 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 δημοσιεύε−
ται σε κατάλογο της ιστοσελίδας της ΕΕ στην οποία 
περιέχονται πληροφορίες για την οδηγία 99/5/ΕΚ (http://
ec.europa.eu/enterprise/rtte/equip.htm). 

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

2. Παραπομπές 

1. Παράρτημα 10 του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπο−
ρίας (International Civil Aviation Organization – ICAO). 

2. Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (International 
Civil Aviation Organization – ICAO), Manual on Testing of Radio 
Navigation Aids, Doc 8071.

3. Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοινωνιών ERC/
REC 74−01 «Spurious Emissions».

3. Απαιτήσεις εξοπλισμού
Οποιαδήποτε εκπομπή πρέπει να περιορίζεται στα 

όρια της ζώνης 

Υποχρεωτικές (1–9)

1 Συχνότητα / Ζώνες 108,000−117,975 MHz

2 Ραδιοϋπηρεσία (σύμφω−
να με τον ΕΚΚΖΣ1) 

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 
(ΥΠΑ2)

3 Εφαρμογή Ground Based Augmentation 
Systems (GBAS)

4 Διαυλοποίηση / Διαμόρ−
φωση 

Διαπόσταση καναλιών 25 kHz / 
Διαμόρφωση Μετατόπισης Φά−
σης (Phase Shift Keying,) (D8PSK) 
14K0G7DET 

5 Μέγιστο όριο ισχύος εκ−
πομπής 

Βάσει αδειοδότησης ΥΠΑ

6 Κανόνες κατοχής διαύ−
λου 

TDMA, 2 πλαίσια ανά δευτερόλε−
πτο. Το κάθε πλαίσιο έχει διάρκεια 
500 ms και χωρίζεται σε 8 χρονο−
θυρίδες των 62,5 ms 

7 Αμφίδρομη επικοινωνία / 
διαχωρισμός 

8 Καθεστώς αδειοδότη−
σης 

Αδειοδότηση από ΥΠΑ

9 Πρόσθετες βασικές απαι−
τήσεις 

Πληροφοριακές (10–13)

10 Υποθέσεις σχετικά με το 
σχεδιασμό συχνοτήτων 

11  Παραπομπές Παράρ−
τημα 10 του Διεθνούς 
Οργανισμού Πολιτικής 
Αεροπορίας

12 Παρατηρήσεις Σύμφωνα με την Παραπομπή 5.197A 
του ΕΚΚΖΣ η ζώνη 108−117,975 ΜΗz 
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 
από την αεροναυτική κινητή (R) 
υπηρεσία σε πρωτεύουσα βάση, 
μόνο για συστήματα που μεταδί−
δουν πληροφορίες πλοήγησης σε 
υποστήριξη λειτουργιών αεροπλο−
ΐας και επιτήρησης σύμφωνα με 
αναγνωρισμένα διεθνή αεροπορι−
κά πρότυπα. Η χρήση αυτή πρέπει 
να είναι σύμφωνη με το ψήφισμα 
413 (WRC−03) και δεν πρέπει να 
προκαλεί επιζήμιες παρεμβολές 
σε, ούτε να απαιτεί προστασία 
από, σταθμούς που λειτουργούν 
στην υπηρεσία αεροναυτικής ρα−
διοπλοήγησης σύμφωνα με διεθνή 
αεροναυτικά πρότυπα.

13 Αριθμός Ανακοίνωσης  2010/0169/GR

--
1 Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων
2 Αποκλειστική χρήση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
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Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 603 V.1.0: 
ραδιοεξοπλισμός και συστήματα ελέγχου εναέριας 

κυκλοφορίας (Αir Τraffic Μanagement equipment and 
systems − ΑΤΜ), που λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυ−
χνοτήτων 1300−1350 MHz, 2700−2900 MHz και 9000−9200 
MHz

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε: 2010/0169/GR 

1. Πρόλογος
Η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 

Οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοι−
νωνιακό τερματικό εξοπλισμό (Οδηγία R&TTE) [EE L 
091, της 7−4−1999, σ10−28] έγινε με το ΠΔ 44/2002 “Ρα−
διοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξο−
πλισμός και αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης 
των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμογή της Ελληνικής 
νομοθεσίας στην οδηγία 99/5 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου 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 Διεπαφής, η οποία δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τα Άρθρα 4 παρ. 1 και 8 παρ. 2 του Π.Δ. 
44/2002 (άρθρα 4 παρ.1 και 7 παρ.2 της Οδηγίας 1999/5/
EΚ αντίστοιχα), περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τη χρή−
ση ραδιοεξοπλισμού και συστημάτων ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας (Αir Τraffic Μanagement equipment and 
systems − ΑΤΜ), που λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυ−
χνοτήτων 1300−1350 MHz, 2700−2900 MHz και 9000−9200 
MHz.

Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισμού στην 
Ελλάδα υπόκειται σε περιορισμούς (π.χ. εκχώρηση 
συχνότητας) που ορίζονται από την ελληνική νομο−
θεσία, εκτός αν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή αν 
η χρήση του συγκεκριμένου ραδιοεξοπλισμού εξαι−
ρείται από Κανονισμούς. Αποτελεί προϋπόθεση για 
τη χρήση του ραδιοεξοπλισμού ότι αυτός πληροί τις 
ελάχιστες απαιτήσεις που προδιαγράφονται στην πα−
ρούσα Απαίτηση Διεπαφής για τους αναφερόμενους 
τύπους εξοπλισμού και για τις αναφερόμενες ζώνες 
ραδιοσυχνοτήτων.

Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επι−
τροπής, της 6ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της 
αρχικής ταξινόμησης ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπι−
κοινωνιακού 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 οδη−
γία 99/5/ΕΚ (http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/equip.
htm ). 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής ραδιοεξοπλισμού θα 
αναθεωρείται καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολουθώ−
ντας τις τρέχουσες προόδους της τεχνολογίας, για 
λόγους που σχετίζονται με την αποτελεσματική και 
ορθή χρήση του φάσματος.

2. Παραπομπές 

1 Σύσταση ITU−R SM.329−10 «Spurious Emissions».

2 Σύσταση ITU−R SM.1177−3 «Techniques for measurement of 
spurious emissions of radar systems».

3  Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοινωνιών 
ERC/REC 74−01 «Spurious Emissions».

3. Απαιτήσεις εξοπλισμού
Οποιαδήποτε εκπομπή πρέπει να περιορίζεται στα 

όρια της ζώνης 

Υποχρεωτικές (1–9)

1 Συχνότητα / Ζώνες 1300−1350 MHz, 2700−2900 
MHz, 9000−9200 MHz

2 Ραδιοϋπηρεσία (σύμφωνα 
με τον ΕΚΚΖΣ1) 

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗ−
ΓΗΣΗ (ΥΠΑ2)

3 Εφαρμογή Πρωτεύοντα ραντάρ

4 Διαυλοποίηση / Διαμόρ−
φωση 

Διαμόρφωση Παλμού (Pulse 
Modulation) P0N / Διαμόρφω−
ση Φάσης (Phase Modulation) 
G0N 

5 Μέγιστο όριο ισχύος εκ−
πομπής 

Βάσει αδειοδότησης ΥΠΑ

6 Κανόνες κατοχής διαύλου 

7 Αμφίδρομη επικοινωνία / 
διαχωρισμός 

8 Καθεστώς αδειοδότησης Αδειοδότηση από ΥΠΑ

9 Πρόσθετες βασικές απαι−
τήσεις 

Πληροφοριακές (10–13)

10  Υποθέσεις σχετικά με το 
σχεδιασμό συχνοτήτων 

Σε συμφωνία με το Προσάρ−
τημα 3 του ΔΚΡ3 

11 Παραπομπές 

12 Παρατηρήσεις Σύμφωνα με την Παραπομπή 
5.337 η χρήση των ζωνών 
1300−1350 MHz, 2700−2900 
MHz και 9000−9200 MHz από 
την υπηρεσία αεροναυτικής 
ραδιοπλοήγησης περιορίζεται 
στα συστήματα ραντάρ που 
είναι εγκατεστημένα στο έδα−
φος και στα συνεργαζόμενα 
συστήματα ανταπόκρισης επί 
αεροσκάφους που εκπέμπουν 
αποκλειστικά σε συχνότητες 
στις ζώνες αυτές και μόνο αν 
ενεργοποιούνται από ραντάρ 
που λειτουργούν στην ίδια 
ζώνη.

13 Αριθμός Ανακοίνωσης  2010/0169/GR

--
1 Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων
2 Αποκλειστική χρήση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
3 Διεθνής Κανονισμός Ραδιοεπικοινωνιών



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 28777

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 604 V.1.0: 
ραδιοεξοπλισμός και συστήματα ελέγχου εναέριας 

κυκλοφορίας (Αir Τraffic Μanagement equipment and 
systems − ΑΤΜ), που λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυ−
χνοτήτων 255−405 kHz, 415−495 kHz και 505−526,5 kHz

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε: 2010/0169/GR 
1. Πρόλογος
Η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 

Οδηγία 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] έγινε με το 
ΠΔ 44/2002 “Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός 
τερματικός εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώριση της 
συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμο−
γή 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 τηλεπικοινωνι−
ακών συσκευών” (ΦΕΚ 47/Β/23−1−2002) περιέχονται 
κανόνες σχετικοί με την ταξινόμηση και διακίνηση 
τηλεπικοινωνιακών συσκευών.

H παρούσα Απαίτηση Διεπαφής, η οποία δημοσιεύ−
εται σύμφωνα με τα Άρθρα 4 παρ. 1 και 8 παρ. 2 του 
Π.Δ. 44/2002 (άρθρα 4 παρ.1 και 7 παρ.2 της Οδηγίας 
1999/5/EΚ αντίστοιχα), περιλαμβάνει τις απαιτήσεις 
για τη χρήση ραδιοεξοπλισμού και συστημάτων ελέγ−
χου εναέριας κυκλοφορίας (Αir Τraffic Μanagement 
equipment and systems − ΑΤΜ), που λειτουργούν στις 
ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 255−405 kHz, 415−495 kHz και 
505−526,5 kHz.

Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισμού στην 
Ελλάδα υπόκειται σε περιορισμούς (π.χ. εκχώρηση συ−
χνότητας) που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, 
εκτός αν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή αν η χρήση 
του συγκεκριμένου ραδιοεξοπλισμού εξαιρείται από 
Κανονισμούς. Αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση του 
ραδιοεξοπλισμού ότι αυτός πληροί τις ελάχιστες απαι−
τήσεις που προδιαγράφονται στην παρούσα Απαίτηση 
Διεπαφής για τους αναφερόμενους τύπους εξοπλισμού 
και για τις αναφερόμενες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων.

Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επι−
τροπής, της 6ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της 
αρχικής ταξινόμησης ραδιοεξοπλισμού και του τηλε−
πικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού και των συνα−
φών 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 Κλά−
ση 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://ec.europa.eu/enterprise/
rtte/equip.htm). 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής ραδιοεξοπλισμού θα 
αναθεωρείται καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολουθώ−
ντας τις τρέχουσες προόδους της τεχνολογίας, για 
λόγους που σχετίζονται με την αποτελεσματική και 
ορθή χρήση του φάσματος.

2. Παραπομπές 

1 Παράρτημα 10 του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής 
Αεροπορίας (International Civil Aviation Organization 
– ICAO).

2 Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας 
(International Civil Aviation Organization – ICAO), Manual 
on Testing of Radio Navigation Aids, Doc 8071.

3 Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοινω−
νιών ERC/REC 74−01 «Spurious Emissions».

3. Απαιτήσεις εξοπλισμού
Οποιαδήποτε εκπομπή πρέπει να περιορίζεται στα 

όρια της ζώνης 

Υποχρεωτικές (1–9)

1 Συχνότητα / Ζώ−
νες 

255−405 kHz, 415−495 kHz, 505−
526,5 kHz

2 Ραδιοϋπηρεσία 
(σύμφωνα με τον 
ΕΚΚΖΣ1) 

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 
(ΥΠΑ )

3 Εφαρμογή Non−Directional Beacons (NDB)

4 Διαυλοποίηση / Δι−
αμόρφωση 

Διαπόσταση καναλιών 0,5 kHz 
/Συνεχής εκπομπή σε κώδικα 
Morse (2K04A2A)

5 Μέγιστο όριο ισχύ−
ος εκπομπής 

Βάσει αδειοδότησης ΥΠΑ

6 Κανόνες κατοχής 
διαύλου 

7 Αμφίδρομη επικοι−
νωνία / διαχωρι−
σμός 

8 Καθεστώς αδειο−
δότησης 

Αδειοδότηση από ΥΠΑ

9 Πρόσθετες βασικές 
απαιτήσεις 

Πληροφοριακές 
(10–13)

10  Υποθέσεις σχετικά 
με το σχεδιασμό 
συχνοτήτων

Κατακόρυφη πόλωση 

11 Παραπομπές Παράρτημα 10 του Διεθνούς Ορ−
γανισμού Πολιτικής Αεροπορίας

12 Παρατηρήσεις 

13 Αριθμός Ανακοί−
νωσης

2010/0169/GR

--
1 Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων
2 Αποκλειστική χρήση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
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Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 605 V.1.0: 
ραδιοεξοπλισμός και συστήματα ελέγχου εναέριας 

κυκλοφορίας (Αir Τraffic Μanagement equipment 
and systems − ΑΤΜ), που λειτουργούν στη ζώνη 
ραδιοσυχνοτήτων 117,975−137,000 MHz

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε: 2010/0169/GR 
1. Πρόλογος
Η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 

Οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοι−
νωνιακό τερματικό εξοπλισμό (Οδηγία R&TTE) [EE L 
091, της 7−4−1999, σ10−28] έγινε με το ΠΔ 44/2002 “Ρα−
διοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξο−
πλισμός και αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης 
των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμογή της Ελληνικής 
νομοθεσίας στην οδηγία 99/5 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου 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 Διεπαφής, η οποία δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τα Άρθρα 4 παρ. 1 και 8 παρ. 2 του Π.Δ. 
44/2002 (άρθρα 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 της Οδηγίας 1999/5/
EΚ αντίστοιχα), περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τη χρή−
ση ραδιοεξοπλισμού και συστημάτων ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας (Αir Τraffic Μanagement equipment and 
systems − ΑΤΜ), που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυ−
χνοτήτων 117,975−137,000 ΜΗz. 

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 η χρήση του συγκεκριμένου ραδιοεξοπλισμού 
εξαιρείται από Κανονισμούς. Αποτελεί προϋπόθεση 
για τη χρήση του ραδιοεξοπλισμού ότι αυτός πληροί 
τις ελάχιστες απαιτήσεις που προδιαγράφονται στην 
παρούσα Απαίτηση Διεπαφής για τους αναφερόμενους 
τύπους εξοπλισμού και για τις αναφερόμενες ζώνες 
ραδιοσυχνοτήτων.

Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επι−
τροπής, της 6ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της 
αρχικής ταξινόμησης ραδιοεξοπλισμού και του τηλε−
πικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού και των συνα−
φών 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 Κλά−
ση 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://ec.europa.eu/enterprise/
rtte/equip.htm). 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής ραδιοεξοπλισμού θα 
αναθεωρείται καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολουθώ−
ντας τις τρέχουσες προόδους της τεχνολογίας, για 
λόγους που σχετίζονται με την αποτελεσματική και 
ορθή χρήση του φάσματος. 

2. Παραπομπές 

1. Παράρτημα 10 του Διεθνούς Οργανισμού 
Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil 
Aviation Organization – ICAO).

2. Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρα−
διοεπικοινωνιών ERC/REC 74−01 «Spurious 
Emissions».

3. Απαιτήσεις εξοπλισμού
Οποιαδήποτε εκπομπή πρέπει να περιορίζεται στα 

όρια της ζώνης.
Υποχρεωτικές (1–9)

1 Συχνότητα / Ζώνες 117,975−137,000 MHz

2 Ραδιοϋπηρεσία (σύμφωνα 
με τον ΕΚΚΖΣ1) 

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ (R) 
ΥΠΑ2 

3 Εφαρμογή Air−Ground−Air Communications 
(ΑGA) και SAR (Search and 
Rescue)

4 Διαυλοποίηση / Διαμόρ−
φωση

Διαπόσταση καναλιών 8,33 
kHz και 25 kHz / Διαμόρφωση 
Πλάτους (Amplitude Μodulation): 
για διαπόσταση 25 kHz και για 
αναλογική φωνή: 6K80Α3EJN 
για διαπόσταση 8,33 kHz και για 
αναλογική φωνή: 5K00A3EJN για 
διαπόσταση 25 kHz και για επι−
κοινωνία δεδομένων: 13K0A2D

5 Μέγιστο όριο ισχύος εκ−
πομπής

Βάσει αδειοδότησης ΥΠΑ

6 Κανόνες κατοχής διαύ−
λου 

7 Αμφίδρομη επικοινωνία / 
διαχωρισμός

Αμφίδρομη simplex

8 Καθεστώς αδειοδότη−
σης

Αδειοδότηση από ΥΠΑ

9 Πρόσθετες βασικές απαι−
τήσεις 

Πληροφοριακές (10–13)

10 Υποθέσεις σχετικά με το 
σχεδιασμό συχνοτήτων

Κατακόρυφη πόλωση

11 Παραπομπές Παράρτημα 10 του Διεθνούς 
Οργανισμού Πολιτικής Αερο−
πορίας

12 Παρατηρήσεις Σύμφωνα με την Παραπομπή 
5.200 η συχνότητα 121,5 εί−
ναι η αεροναυτική συχνότητα 
έκτακτης ανάγκης και, αν είναι 
αναγκαίο ως εφεδρική χρησιμο−
ποιείται η 123,1 ΜΗz. Οι κινητοί 
σταθμοί της ναυτιλιακής κινητής 
υπηρεσίας μπορούν να επικοι−
νωνούν στις συχνότητες αυτές 
για σκοπούς κινδύνου και ασφά−
λειας με τους σταθμούς της αε−
ροναυτικής κινητής υπηρεσίας 
με τους όρους που καθορίζονται 
στο Άρθρο 31 και το Προσάρτη−
μα 13 του ΔΚΡ3 

13 Αριθμός Ανακοίνωσης  2010/0169/GR

--
1 Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων.
2 Αποκλειστική χρήση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
3 Διεθνής Κανονισμός Ραδιοεπικοινωνιών.
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Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 606 V.1.0: 
ραδιοεξοπλισμός και συστήματα ελέγχου εναέριας 

κυκλοφορίας (Αir Τraffic Μanagement equipment and 
systems − ΑΤΜ), που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυ−
χνοτήτων 960−1215 MHz

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε: 2010/0169/GR 
1. Πρόλογος
Η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 

Οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπι−
κοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (Οδηγία R&TTE) [EE 
L 091, της 7−4−1999, σ10−28] έγινε με το Π.Δ. 44/2002 
“Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός 
εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφω−
σης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμογή της Ελληνικής 
νομοθεσίας στην οδηγία 99/5 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου 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 Διεπαφής, η οποία δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τα Άρθρα 4 παρ. 1 και 8 παρ. 2 του Π.Δ. 
44/2002 (άρθρα 4 παρ.1 και 7 παρ.2 της Οδηγίας 1999/5/
EΚ αντίστοιχα), περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τη χρή−
ση ραδιοεξοπλισμού και συστημάτων ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας (Αir Τraffic Μanagement equipment and 
systems − ΑΤΜ), που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυ−
χνοτήτων 960−1215 MHz. 

Η εγκατάσταση και χρήση ραδιοεξοπλισμού στην 
Ελλάδα υπόκειται σε περιορισμούς (π.χ. εκχώρηση συ−
χνότητας) που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, 
εκτός αν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή αν η χρήση 
του συγκεκριμένου ραδιοεξοπλισμού εξαιρείται από 
Κανονισμούς. Αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση του 
ραδιοεξοπλισμού ότι αυτός πληροί τις ελάχιστες απαι−
τήσεις που προδιαγράφονται στην παρούσα Απαίτηση 
Διεπαφής για τους αναφερόμενους τύπους εξοπλισμού 
και για τις αναφερόμενες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων.

Σύμφωνα με την Απόφαση 2000/299/ΕΚ της Επιτρο−
πής, της 6ης Απριλίου 2000 για τη θέσπιση της αρχικής 
ταξινόμησης ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινωνια−
κού τερματικού εξοπλισμού και των συναφών κωδικών 
αναγνώρισης (EE L 97, της 19−4−2000, σ.13−14), εξοπλι−
σμός 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 δημοσιεύε−
ται σε κατάλογο της ιστοσελίδας της ΕΕ στην οποία 
περιέχονται πληροφορίες για την οδηγία 99/5/ΕΚ (http://
ec.europa.eu/enterprise/rtte/equip.htm ). 

Η παρούσα Απαίτηση Διεπαφής ραδιοεξοπλισμού θα 
αναθεωρείται καθόσον είναι αναγκαίο, παρακολουθώ−
ντας τις τρέχουσες προόδους της τεχνολογίας, για 
λόγους που σχετίζονται με την αποτελεσματική και 
ορθή χρήση του φάσματος. 

2. Παραπομπές 

1. Παράρτημα 10 του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπο−
ρίας (International Civil Aviation Organization – ICAO).

2. Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (International 
Civil Aviation Organization – ICAO), Manual on Testing of Radio 
Navigation Aids, Doc 8071.

3. Απαιτήσεις εξοπλισμού
Οποιαδήποτε εκπομπή πρέπει να περιορίζεται στα 

όρια της ζώνης.

Υποχρεωτικές (1–9)

1 Συχνότητα / Ζώνες 960−1215 MHz

2 Ραδιοϋπηρεσία (σύμφωνα με 
τον ΕΚΚΖΣ1)  

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟ−
ΗΓΗΣΗ ΥΠΑ2

3 Εφαρμογή Distance Measuring 
Equipment (DME)

4 Διαυλοποίηση / Διαμόρφω−
ση Διαπόσταση καναλιών 1 
MHz /

Διαμόρφωση παλμού (Pulse 
modulation): 650ΚPON

5  Μέγιστο όριο ισχύος εκπο−
μπής 

Βάσει αδειοδότησης ΥΠΑ

6  Κανόνες κατοχής διαύλου 

7 Αμφίδρομη επικοινωνία / δι−
αχωρισμός 

Αμφίδρομη / 63 MHz 

8 Καθεστώς αδειοδότησης Αδειοδότηση από ΥΠΑ

9 Πρόσθετες βασικές απαιτή−
σεις 

Πληροφοριακές (10–13)

10 Υποθέσεις σχετικά με το 
σχεδιασμό συχνοτήτων 

Κατακόρυφη πόλωση

11 Παραπομπές Παράρτημα 10 του Διε−
θνούς Οργανισμού Πολιτι−
κής Αεροπορίας

12 Παρατηρήσεις Σύμφωνα με την Παραπο−
μπή 5.328 η χρήση της ζώ−
νης 960−1215 MHz από την 
υπηρεσία αεροναυτικής 
ραδιοπλοήγησης προορίζε−
ται παγκοσμίως για τη λει−
τουργία και την ανάπτυξη 
ηλεκτρονικών βοηθημάτων 
της αεροναυτιλίας εγκατε−
στημένων σε αεροσκάφη 
και των ραδιοναυτιλιακών 
βοηθημάτων εδάφους που 
συνεργάζονται απευθείας 
με αυτά.

13 Αριθμός Ανακοίνωσης 2010/0169/GR

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μαρούσι, 21 Ιουλίου 2010 

Ο Πρόεδρος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ  

--
1 Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων
2 Αποκλειστική χρήση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
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Σε έντυπη μορφή:

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
•  Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση    Τριμηνιαία έκδοση     Μηνιαία έκδοση Τεύχος  Ετήσια έκδοση   Τριμηνιαία έκδοση     Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 30 € -

Β΄ 300 € 30 € Ε.Β.Ι. -

Γ΄ 50 € Α.Ε.∆. -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € ∆.∆.Σ. 200 € 20 €

∆΄ 110 € 30 € 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 € Α.Ε.∆. 10 €

Β΄ 320 € Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 €

Γ΄ 65 € ∆.∆.Σ. 225 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 € Α.Σ.Ε.Π. 70 €

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα
ταχυδρομικά έξοδα..

•Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η
Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα
επιστρέφονται.

•Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται
πριν την έκπτωση.

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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