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Ε.Ε. Παξ. ΘΘΘ(Θ)
Αξ. 5270, 8.5.2020
Αξηζκόο 200
ΟΗ ΠΔΡΗ ΡΑΓΗΟΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2002 ΜΔΥΡΗ 2017
_____________________
Γηάηαγκα δπλάκεη ησλ άξζξσλ 4(2)(ε) θαη 17(3)
Γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ πξάμεσλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο κε ηίηιν εο

Δπίζεκε Δθεκεξίδα
ηεο E.Δ. L.241,
13.07.2004,
ζ. 66.

(α)

Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8 Ηνπιίνπ 2004 ζρεηηθά κε ηελ ελαξκφληζε
ξαδηνθάζκαηνο ζηελ πεξηνρή ησλ 79 GHz γηα ρξήζε ξαληάξ κηθξήο εκβέιεηαο γηα
νρήκαηα ζηελ Κνηλφηεηα (2004/545/ΔΚ).

Δπίζεκε Δθεκεξίδα
ηεο E.Δ. L.21,
25.01.2005,
ζ. 15.

(β)

Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17 Ηαλνπαξίνπ 2005 ζρεηηθά κε ηελ ελαξκφληζε
ξαδηνθάζκαηνο ζηελ πεξηνρή ησλ 24 GHz γηα ρξνληθά πεξηνξηζκέλε ρξήζε
εμνπιηζκνχ ξαληάξ κηθξήο εκβέιεηαο γηα απηνθίλεηα ζηελ Κνηλφηεηα
(2005/50/ΔΚ).

Δπίζεκε Δθεκεξίδα
ηεο E.Δ. L.312,
11.11.2006,
ζ. 66.

(γ)

Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 9 Ννεκβξίνπ 2006 ζρεηηθά κε ηελ ελαξκφληζε ηεο
ρξήζεο ξαδηνθάζκαηνο απφ ζπζθεπέο κηθξήο εκβέιεηαο (2006/771/ΔΚ).

Δπίζεκε Δθεκεξίδα
ηεο E.Δ. L.198,
30.07.2011,
ζ. 71.

(δ)

Δθηειεζηηθή Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 29
Ηνπιίνπ 2011 ζρεηηθά κε
ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2005/50/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ ελαξκφληζε
ξαδηνθάζκαηνο ζηελ πεξηνρή ησλ 24 GHz γηα ρξνληθά πεξηνξηζκέλε ρξήζε
εμνπιηζκνχ ξαληάξ κηθξήο εκβέιεηαο γηα απηνθίλεηα ζηελ Κνηλφηεηα
(2011/485/ΔΔ).

Δπίζεκε Δθεκεξίδα
ηεο E.Δ. L.334,
13.12.2013,
ζ. 17.

(ε)

Δθηειεζηηθή Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2013 γηα
ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2006/771/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ ελαξκφληζε ηεο ρξήζεο
ξαδηνθάζκαηνο απφ ζπζθεπέο κηθξήο εκβέιεηαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο
απφθαζεο 2005/928/ΔΚ (2013/752/ΔΔ).

Δπίζεκε Δθεκεξίδα
ηεο E.Δ. L.263,
03.09.2014,
ζ. 29.

(ζη)

Δθηειεζηηθή Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 1 επηεκβξίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηνπο
ελαξκνληζκέλνπο ηερληθνχο φξνπο ρξήζεο ηνπ ξαδηνθάζκαηνο απφ αζχξκαην
αθνπζηηθφ εμνπιηζκφ ππεξεζηψλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη εηδηθψλ εθδειψζεσλ
ζηελ Έλσζε (2014/641/ΔΔ).

Δπίζεκε Δθεκεξίδα
ηεο E.Δ. L.63,
08.03.2016,
ζ. 5.

(δ)

Δθηειεζηηθή Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Μαξηίνπ 2016 ζρεηηθά κε ηελ
ελαξκφληζε ηεο δψλεο ζπρλνηήησλ ησλ 2010-2025 MHz γηα θνξεηέο ή θηλεηέο
αζχξκαηεο βηληενμεχμεηο θαη αζχξκαηεο κεραλέο ιήςεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
ηελ παξαγσγή πξνγξάκκαηνο θαη ζε εηδηθέο εθδειψζεηο (2016/339/ΔΔ).

Δπίζεκε Δθεκεξίδα
ηεο E.Δ.: L.214,
18.08.2017,
ζ. 3.

(ε)

Δθηειεζηηθή Απφθαζε ηεο 8εο Απγνχζηνπ 2017 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
απφθαζεο 2006/771/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ ελαξκφληζε ηεο ρξήζεο ξαδηνθάζκαηνο
απφ ζπζθεπέο κηθξήο εκβέιεηαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο
2006/804/ΔΚ (2017/1483/ΔΔ).

Δπίζεκε Δθεκεξίδα
ηεο E.Δ.: L.295,
14.11.2017,
ζ. 75.

(ζ)

Δθηειεζηηθή Απφθαζε ηεο 10εο Ννεκβξίνπ 2017 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
απφθαζεο 2005/50/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ ελαξκφληζε ξαδηνθάζκαηνο ζηελ πεξηνρή
ησλ 24 GHz γηα ρξνληθά πεξηνξηζκέλε ρξήζε εμνπιηζκνχ ξαληάξ κηθξήο
εκβέιεηαο γηα απηνθίλεηα ζηελ Κνηλφηεηα (2017/2077/ΔΔ).

Δπίζεκε Δθεκεξίδα
ηεο E.Δ.: L257,
15.10.2018,
ζ. 57 έσο 63

(η)

Δθηειεζηηθή Απφθαζε ηεο 11εο Οθησβξίνπ 2018 ζρεηηθά κε ηελ ελαξκφληζε ηεο
ρξήζεο ηνπ ξαδηνθάζκαηνο απφ ζπζθεπέο κηθξήο εκβέιεηαο ζηηο δψλεο
ζπρλνηήησλ ησλ 874-876 θαη ησλ 915-921 MHz (2018/1538/ΔΔ).

Δπίζεκε Δθεκεξίδα
ηεο E.Δ.: L127,
16.5.2019,
ζ. 23 έσο 33

(ηα)

Δθηειεζηηθή Απφθαζε ηεο 14εο Μαΐνπ 2019 γηα ηελ ελαξκφληζε ηνπ
ξαδηνθάζκαηνο γηα εμνπιηζκφ ηερλνινγίαο ππεξεπξείαο δψλεο ζηελ Έλσζε θαη
γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο 2007/131/ΔΚ (2019/785/ΔΔ).

εο

εο

εο

εο
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Δπίζεκε Δθεκεξίδα
ηεο E.Δ.: L212,
13.8.2019,
ζ. 53 έσο 72
146(Η) ηνπ 2002
15(Η) ηνπ 2003
16(Η) ηνπ 2004
180(Η) ηνπ 2004
74(Η) ηνπ 2006
50(Η) ηνπ 2012
52(Η) ηνπ 2013
113(Η) ηνπ 2016
75 (Η) ηνπ 2017.

(ηβ)

Δθηειεζηηθή Απφθαζε ηεο 2αο Απγνχζηνπ 2019 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
απφθαζεο 2006/771/ΔΚ γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ ελαξκνληζκέλσλ ηερληθψλ
φξσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ρξήζεο ηνπ ξαδηνθάζκαηνο απφ ζπζθεπέο κηθξήο εκβέιεηαο
2019/1345/ΔΚ (2019/1345/ΔΔ).

Ο Γηεπζπληήο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνπλ ηα άξζξα 4(2)(ε) θαη 17(3) ησλ
πεξί Ραδηνεπηθνηλσληψλ Νφκσλ ηνπ 2002 κέρξη 2017, εθδίδεη ην αθφινπζν Γηάηαγκα:

πλνπηηθφο ηίηινο.

1. Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Ραδηνεπηθνηλσληψλ (Υξήζε
Ραδηνζπρλνηήησλ θαη Εσλψλ Ραδηνζπρλνηήησλ απφ Ραδηνεμνπιηζκφ πνπ Δμαηξείηαη απφ
ηελ Τπνρξέσζε Δμαζθάιηζεο Δμνπζηνδφηεζεο) Γηάηαγκα ηνπ 2020.

Δξκελεία.

2.-(1) ην παξφλ Γηάηαγκα«αθηηλνβνινχκελα ζην πεξηβάιινλ» ζεκαίλεη ηα κέξε εθείλα ζήκαηνο εθπεκπφκελνπ απφ
ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο ηεο ηερλνινγίαο ππεξεπξείαο δψλεο, ηα νπνία δελ
απνξξνθψληαη απφ ηε ζσξάθηζή ηνπο ή απφ ην ππφ εμέηαζε πιηθφ·
«αλάιπζε δνκηθψλ πιηθψλ» (BMA) ζεκαίλεη ηνλ αηζζεηήξα δηαηαξαρήο πεδίνπ πνπ έρεη
ζρεδηαζηεί γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο ζέζεο ησλ αληηθεηκέλσλ εληφο ηεο δνκήο θηηξίνπ ή γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ θπζηθψλ ηδηνηήησλ δνκηθνχ πιηθνχ·
«αλψηαηε κέζε θαζκαηηθή ππθλφηεηα ηζρχνο» ζεκαίλεη ηελ νξηδφκελε σο e.i.r.p ηεο ππφ
δνθηκή ξαδηνζπζθεπήο ζε ζπγθεθξηκέλε ζπρλφηεηα, είλαη ε κέζε ηζρχο αλά κνλάδα
δσληθνχ εχξνπο (κε θέληξν απηή ηε ζπρλφηεηα) ε νπνία αθηηλνβνιείηαη ζηελ θαηεχζπλζε
κέγηζηνπ επηπέδνπ ππφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο κέηξεζεο·
εο

«Απφθαζε 2004/545/ΔΚ» ζεκαίλεη ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8 Ηνπιίνπ 2004
ζρεηηθά κε ηελ ελαξκφληζε ξαδηνθάζκαηνο ζηελ πεξηνρή ησλ 79 GHz γηα ρξήζε ξαληάξ
κηθξήο εκβέιεηαο γηα νρήκαηα ζηελ Κνηλφηεηα (2004/545/ΔΚ) ·
εο

«Απφθαζε 2005/50/ΔΚ» ζεκαίλεη ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17 Ηαλνπαξίνπ 2005
ζρεηηθά κε ηελ ελαξκφληζε ξαδηνθάζκαηνο ζηελ πεξηνρή ησλ 24 GHz γηα ρξνληθά
πεξηνξηζκέλε ρξήζε εμνπιηζκνχ ξαληάξ κηθξήο εκβέιεηαο γηα απηνθίλεηα ζηελ Κνηλφηεηα
(2005/50/ΔΚ) ·
εο

«Απφθαζε 2006/771/ΔΚ» ζεκαίλεη ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 9 Ννεκβξίνπ 2006
ζρεηηθά κε ηελ ελαξκφληζε ηεο ρξήζεο ξαδηνθάζκαηνο απφ ζπζθεπέο κηθξήο εκβέιεηαο
(2006/771/ΔΚ)·
«Απφθαζε ECC/DEC/(18)05» ζεκαίλεη ηελ απφθαζε ηεο CEPT, κε εκεξνκελία 6 Ηνπιίνπ
2018 θαη ηίηιν «Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηεο 6εο Ηνπιίνπ
2018 γηα ηελ ελαξκνληζκέλε ρξήζε, ειεχζεξε θπθινθνξία θαη εμαίξεζε απφ ηελ
ππνρξέσζε εμαζθάιηζεο εηδηθήο άδεηαο επίγεησλ ζηαζκψλ ελ θηλήζεη (ESIM), πνπ
ιεηηνπξγνχλ κε δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα NGSO FSS, ζηηο δψλεο ζπρλνηήησλ 10,7-12,75
GHz θαη 14,0-14.5 GHz» (Electronic Communications Committee Decision of 6 July 2018
on the harmonised use, exemption from individual licensing and free circulation and use of
Earth Stations In-Motion (ESIM) operating with NGSO FSS satellite systems in the
frequency bands 10,7-12,75 GHz and 14,0-14.5 GHz), ε νπνία απφθαζε ζα είλαη
δηαζέζηκε γηα ην θνηλφ ζην Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηνπ Τθππνπξγείνπ
.
Έξεπλαο, Καηλνηνκίαο θαη Φεθηαθήο Πνιηηηθήο
«Απφθαζε ECC/DEC/(18)04» ζεκαίλεη ηελ απφθαζε ηεο CEPT, κε εκεξνκελία 6 Ηνπιίνπ
2018 θαη ηίηιν «Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηεο 6εο Ηνπιίνπ
2018 γηα ηελ ελαξκνληζκέλε ρξήζε, ειεχζεξε θπθινθνξία θαη εμαίξεζε απφ ηελ
ππνρξέσζε εμαζθάιηζεο εηδηθήο άδεηαο επίγεησλ ζηαζκψλ ελ θηλήζεη (ESIM), πνπ
ιεηηνπξγνχλ κε δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα GSO FSS ζηηο δψλεο ζπρλνηήησλ 10,7-12,75 GHz
θαη 14,0-14.5 GHz» (Electronic Communications Committee Decision of 6 July 2018 on the
harmonised use, exemption from individual licensing and free circulation and use of Earth
Stations In-Motion (ESIM) operating with GSO FSS satellite systems in the frequency

844
bands 10,7-12,75 GHz and 14,0-14.5 GHz), ε νπνία απφθαζε ζα είλαη δηαζέζηκε γηα ην
θνηλφ ζην Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηνπ Τθππνπξγείνπ Έξεπλαο, Καηλνηνκίαο
.
θαη Φεθηαθήο Πνιηηηθήο
«Απφθαζε ECC/DEC/(17)04» ζεκαίλεη ηελ απφθαζε ηεο CEPT, κε εκεξνκελία 30 Ηνπλίνπ
2017 θαη ηίηιν «Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηεο 30εο Ηνπλίνπ
2017 γηα ηελ ελαξκνληζκέλε ρξήζε θαη εμαίξεζε απφ ηελ ππνρξέσζε εμαζθάιηζεο εηδηθήο
άδεηαο ζηαζεξψλ επίγεησλ ζηαζκψλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ κε δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα NGSO
FSS ζηηο δψλεο ζπρλνηήησλ 10,7-12,75 GHz θαη 14,0-14.5 GHz» (Electronic
Communications Committee Decision of 30 June 2017 on the harmonised use and
exemption from individual licensing of fixed earth stations operating with NGSO FSS
satellite systems in the frequency bands 10,7-12,75 GHz and 14,0-14.5 GHz), ε νπνία
απφθαζε ζα είλαη δηαζέζηκε γηα ην θνηλφ ζην Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηνπ
.
Τθππνπξγείνπ Έξεπλαο, Καηλνηνκίαο θαη Φεθηαθήο Πνιηηηθήο
«Απφθαζε ECC/DEC/(13)01» ζεκαίλεη ηελ απφθαζε ηεο CEPT, κε εκεξνκελία 8 Μαξηίνπ
2013 θαη ηίηιν «Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηεο 8εο Μαξηίνπ
2013 γηα ηελ ελαξκνληζκέλε ρξήζε, ειεχζεξε θπθινθνξία θαη εμαίξεζε απφ ηελ
ππνρξέσζε εμαζθάιηζεο εηδηθήο άδεηαο επίγεησλ ζηαζκψλ ζε θηλεηέο πιαηθφξκεο
(ESOMPs) ζηηο δψλεο ζπρλνηήησλ 17,3-20,2 GHz θαη 27,5-30 GHz» (Electronic
Communications Committee Decision of 8 March 2013 on the harmonised use, free
circulation and exemption from individual licensing of earth stations on mobile platforms
(ESOMPs) within the frequency bands 17,3-20,2 GHz and 27,5-30 GHz), ε νπνία
απφθαζε ζα είλαη δηαζέζηκε γηα ην θνηλφ ζην Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηνπ
.
Τθππνπξγείνπ Έξεπλαο, Καηλνηνκίαο θαη Φεθηαθήο Πνιηηηθήο
«Απφθαζε ECC/DEC/(12)01» ζεκαίλεη ηελ απφθαζε ηεο CEPT, κε εκεξνκελία 1 Ηνπλίνπ
2012 θαη ηίηιν «Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηεο 1εο Ηνπλίνπ
2012 γηα ηελ εμαίξεζε απφ ηελ ππνρξέσζε εμαζθάιηζεο εηδηθήο άδεηαο θαη ειεχζεξε
θπθινθνξία θαη ρξήζε επίγεησλ θαη δνξπθνξηθψλ θηλεηψλ ηεξκαηηθψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ
θάησ απφ ηνλ έιεγρν δηθηχσλ» (Electronic Communications Committee Decision of 1 June
2012 on exemption from individual licensing and free circulation and use of terrestrial and
satellite mobile terminals operating under the control of networks), ε νπνία απφθαζε ζα
είλαη δηαζέζηκε γηα ην θνηλφ ζην Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηνπ Τθππνπξγείνπ
.
Έξεπλαο, Καηλνηνκίαο θαη Φεθηαθήο Πνιηηηθήο
«Απφθαζε ECC/DEC/(11)03» ζεκαίλεη ηελ απφθαζε ηεο CEPT, κε εκεξνκελία 24 Ηνπλίνπ
2011 θαη ηίηιν «Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηεο 24εο Ηνπλίνπ
2011 γηα ηελ ελαξκνληζκέλε ρξήζε ησλ ζπρλνηήησλ γηα ξαδηνεμνπιηζκφ Εψλεο Πνιηηψλ
(CBs)» (Electronic Communications Committee Decision of 24 June 2011 on the
harmonised use of frequencies for Citizens’ Band radio equipment), ε νπνία απφθαζε ζα
είλαη δηαζέζηκε γηα ην θνηλφ ζην Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηνπ Τθππνπξγείνπ
.
Έξεπλαο, Καηλνηνκίαο θαη Φεθηαθήο Πνιηηηθήο
«Απφθαζε ECC/DEC/(11)04» ζεκαίλεη ηελ απφθαζε ηεο CEPT, κε εκεξνκελία 9
Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ηίηιν «Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηεο 9εο
Γεθεκβξίνπ 2011 γηα ηελ εμαίξεζε απφ ηελ ππνρξέσζε εμαζθάιηζεο εηδηθήο άδεηαο
ζηελνδσληθψλ θαη επξπδσληθψλ ςεθηαθψλ ηεξκαηηθψλ ζπζηεκάησλ PMR/PAMR/PPDR θαη
ειεχζεξε θπθινθνξία θαη ρξήζε ζηελνδσληθψλ θαη επξπδσληθψλ ςεθηαθψλ ηεξκαηηθψλ
ζπζηεκάησλ PPDR πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο δψλεο 80 MHz, 160 MHz, 380-470 MHz θαη
800/900 MHz» (Electronic Communications Committee Decision of 9 December 2011 on
exemption from individual licensing of digital terminals of narrowband and wideband
PMR/PAMR/PPDR systems and free circulation and use of digital terminals of narrowband
and wideband PPDR systems operating in the 80 MHz, 160 MHz, 380-470 MHz and
800/900 MHz bands), ε νπνία απφθαζε ζα είλαη δηαζέζηκε γηα ην θνηλφ ζην Σκήκα
Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηνπ Τθππνπξγείνπ Έξεπλαο, Καηλνηνκίαο θαη Φεθηαθήο
.
Πνιηηηθήο
«Απφθαζε ECC/DEC/(09)01» ζεκαίλεη ηελ απφθαζε ηεο CEPT, κε εκεξνκελία 13
Μαξηίνπ 2009 θαη ηίηιν «Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηεο 13εο
Μαξηίνπ 2009 γηα ηελ ελαξκνληζκέλε ρξήζε ηεο δψλεο ζπρλνηήησλ 63-64 GHz γηα Δπθπή
πζηήκαηα Μεηαθνξψλ (ITS)» (Electronic Communications Committee Decision of 13
March 2009 on the harmonised use of the 63-64 GHz frequency band for Intelligent
Transport Systems (ITS)), ε νπνία απφθαζε ζα είλαη δηαζέζηκε γηα ην θνηλφ ζην Σκήκα
Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηνπ Τθππνπξγείνπ Έξεπλαο, Καηλνηνκίαο θαη Φεθηαθήο
.
Πνιηηηθήο
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«Απφθαζε ECC/DEC/(09)04» ζεκαίλεη ηελ απφθαζε ηεο CEPT, κε εκεξνκελία 30
Οθησβξίνπ 2009 θαη ηίηιν «Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηεο
30εο Οθησβξίνπ 2009 γηα εμαίξεζε απφ ηελ ππνρξέσζε εμαζθάιηζεο εηδηθήο άδεηαο θαη
ειεχζεξε θπθινθνξία θαη ρξήζε εθπνκπήο κφλν θηλεηψλ δνξπθνξηθψλ ηεξκαηηθψλ ζηηο
εθρσξήζεηο γηα Κηλεηή Τπεξεζία κέζσ Γνξπθφξνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε δψλε
ζπρλνηήησλ 1613.8 - 1626.5 MHz» (Electronic Communications Committee Decision of 30
October 2009 on exemption from individual licensing and the free circulation and use of
transmit-only mobile satellite terminals operating in the Mobile-Satellite Service allocations
in the 1613.8 - 1626.5 MHz band), ε νπνία απφθαζε ζα είλαη δηαζέζηκε γηα ην θνηλφ ζην
Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηνπ Τθππνπξγείνπ Έξεπλαο, Καηλνηνκίαο θαη
.
Φεθηαθήο Πνιηηηθήο
«Απφθαζε ECC/DEC/(06)02» ζεκαίλεη ηελ απφθαζε ηεο CEPT, κε εκεξνκελία 24
Μαξηίνπ 2006 θαη ηίηιν «Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηεο 24εο
Μαξηίνπ 2006 γηα εμαίξεζε απφ ηελ ππνρξέσζε εμαζθάιηζεο εηδηθήο άδεηαο Υακεινχ
e.i.r.p. Γνξπθνξηθψλ Σεξκαηηθψλ (LEST) πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο δψλεο ζπρλνηήησλ 10.70–
12.75 GHz ή 19.70–20.20 GHz (δηάζηεκα-πξνο-Γε) θαη 14.00–14.25 GHz ή 29.50–30.00
GHz (Γε-πξνο-δηάζηεκα)» (Electronic Communications Committee Decision of 24 March
2006 on Exemption from Individual Licensing of Low e.i.r.p. Satellite Terminals (LEST)
operating within the frequency bands 10.70–12.75 GHz or 19.70–20.20 GHz space-toEarth and 14.00–14.25 GHz or 29.50–30.00 GHz Earth-to-Space), ε νπνία απφθαζε ζα
είλαη δηαζέζηκε γηα ην θνηλφ ζην Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηνπ Τθππνπξγείνπ
.
Έξεπλαο, Καηλνηνκίαο θαη Φεθηαθήο Πνιηηηθήο
«Απφθαζε ECC/DEC/(06)03» ζεκαίλεη ηελ απφθαζε ηεο CEPT, κε εκεξνκελία 24
Μαξηίνπ 2006 θαη ηίηιν «Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηεο 24εο
Μαξηίνπ 2006 γηα εμαίξεζε απφ ηελ ππνρξέσζε εμαζθάιηζεο εηδηθήο άδεηαο Τςεινχ
e.i.r.p. Γνξπθνξηθψλ Σεξκαηηθψλ (HEST) κε e.i.r.p. κεγαιχηεξνπ ηνπ 34 dBW πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζηηο δψλεο ζπρλνηήησλ 10.70–12.75 GHz ή 19.70–20.20 GHz (δηάζηεκαπξνο-Γε) θαη 14.00–14.25 GHz ή 29.50–30.00 GHz (Γε-πξνο-δηάζηεκα)» (Electronic
Communications Committee Decision of 24 March 2006 on Exemption from Individual
Licensing of High e.i.r.p. Satellite Terminals (HEST) with e.i.r.p. above 34 dBW operating
within the frequency bands 10.70–12.75 GHz or 19.70–20.20 GHz space-to-Earth and
14.00–14.25 GHz or 29.50–30.00 GHz Earth-to-Space), ε νπνία απφθαζε ζα είλαη
δηαζέζηκε γηα ην θνηλφ ζην Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηνπ Τθππνπξγείνπ
.
Έξεπλαο, Καηλνηνκίαο θαη Φεθηαθήο Πνιηηηθήο
«Απφθαζε ECC/DEC/(05)09» ζεκαίλεη ηελ απφθαζε ηεο CEPT, κε εκεξνκελία 24 Ηνπλίνπ
2005 θαη ηίηιν «Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηεο 24εο Ηνπλίνπ
2005 γηα ειεχζεξε θπθινθνξία θαη ρξήζε επίγεησλ ζηαζκψλ ζε πινία πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε
δίθηπα ζηε ηαζεξή Τπεξεζία κέζσ Γνξπθφξνπ ζηηο δψλεο ζπρλνηήησλ 5 925-6 425 MHz
(Γε-πξνο-δηάζηεκα) θαη 3 700-4 200 MHz (δηάζηεκα-πξνο-Γε)» (Electronic
Communications Committee Decision of 24 June 2005 on the free circulation and use of
Earth Stations on board Vessels operating in Fixed Satellite service networks in the
frequency bands 5 925-6 425 MHz (Earth-to-space) and 3 700-4 200 MHz (space-toEarth)), ε νπνία απφθαζε ζα είλαη δηαζέζηκε γηα ην θνηλφ ζην Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ
.
Δπηθνηλσληψλ ηνπ Τθππνπξγείνπ Έξεπλαο, Καηλνηνκίαο θαη Φεθηαθήο Πνιηηηθήο
«Απφθαζε ECC/DEC/(05)10» ζεκαίλεη ηελ απφθαζε ηεο CEPT, κε εκεξνκελία 24 Ηνπλίνπ
2005 θαη ηίηιν «Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηεο 24εο Ηνπλίνπ
2005 γηα ειεχζεξε θπθινθνξία θαη ρξήζε επίγεησλ ζηαζκψλ ζε πινία πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε
δίθηπα ζηε ηαζεξή Τπεξεζία κέζσ Γνξπθφξνπ ζηηο δψλεο ζπρλνηήησλ 14-14.5 GHz (Γεπξνο-δηάζηεκα), 10.7-11.7 GHz (δηάζηεκα-πξνο-Γε) θαη 12.5-12.75 GHz (δηάζηεκα-πξνοΓε)» (Electronic Communications Committee Decision of 24 June 2005 on the free
circulation and use of Earth Stations on board Vessels operating in fixed satellite service
networks in the frequency bands 14-14.5 GHz (Earth-to-space), 10.7-11.7 GHz (space-toEarth) and 12.5-12.75 GHz (space-to-Earth)), ε νπνία απφθαζε ζα είλαη δηαζέζηκε γηα ην
θνηλφ ζην Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηνπ Τθππνπξγείνπ Έξεπλαο, Καηλνηνκίαο
.
θαη Φεθηαθήο Πνιηηηθήο
«Απφθαζε ECC/DEC/(03)04» ζεκαίλεη ηελ απφθαζε ηεο CEPT, κε εκεξνκελία 17
Οθησβξίνπ 2003 θαη ηίηιν «Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηεο
17εο Οθησβξίνπ 2003 γηα εμαίξεζε απφ ηελ ππνρξέσζε εμαζθάιηζεο εηδηθήο άδεηαο
δνξπθνξηθψλ ζηαζκψλ κηθξήο δηακέηξνπ θεξαίαο (VSAT) πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο δψλεο
ζπρλνηήησλ 14.25 - 14.50 GHz Γε-πξνο-δηάζηεκα θαη 10.70-11.70 GHz δηάζηεκα-πξνοΓε» (Electronic Communications Committee Decision of 17 October 2003 on the
Exemption from Individual Licensing of Very Small Aperture Terminals (VSAT) operating in
the frequency bands 14.25 - 14.50 GHz Earth-to-space and 10.70-11.70 GHz space-toEarth), ε νπνία απφθαζε ζα είλαη δηαζέζηκε γηα ην θνηλφ ζην Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ
.
Δπηθνηλσληψλ ηνπ Τθππνπξγείνπ Έξεπλαο, Καηλνηνκίαο θαη Φεθηαθήο Πνιηηηθήο
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«Απφθαζε ERC/DEC(01)08» ζεκαίλεη ηελ απφθαζε ηεο CEPT, κε εκεξνκελία 12
Μαξηίνπ 2001 θαη ηίηιν «Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Ραδηνζπρλνηήησλ ηεο
12εο Μαξηίνπ 2001 γηα ελαξκνληζκέλεο ζπρλφηεηεο, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη εμαίξεζε
απφ ηελ ππνρξέσζε εμαζθάιηζεο εηδηθήο άδεηαο πζθεπψλ Μηθξήο Δκβέιεηαο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα Δληνπηζκφ Κίλεζεο θαη Δηδνπνίεζε ιεηηνπξγνχλ ζηηο δψλεο
ζπρλνηήησλ 2400 - 2483.5 MHz» (European Radiocommunications Committee Decision of
12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from
individual licensing of Short Range Devices used for Movement Detection and Alert
operating in the frequency band 2400 - 2483.5 MHz), ε νπνία απφθαζε ζα είλαη δηαζέζηκε
γηα ην θνηλφ ζην Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηνπ Τθππνπξγείνπ Έξεπλαο,
.
Καηλνηνκίαο θαη Φεθηαθήο Πνιηηηθήο
«Απφθαζε ERC/DEC(01)11» ζεκαίλεη ηελ απφθαζε ηεο CEPT, κε εκεξνκελία 12
Μαξηίνπ 2001 θαη ηίηιν «Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Ραδηνζπρλνηήησλ ηεο
12εο Μαξηίνπ 2001 γηα ελαξκνληζκέλεο ζπρλφηεηεο, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη εμαίξεζε
απφ ηελ ππνρξέσζε εμαζθάιηζεο εηδηθήο άδεηαο πζθεπψλ Μηθξήο Δκβέιεηαο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα Έιεγρν Ηπηάκελνπ Μνληέινπ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο δψλεο
ζπρλνηήησλ 34.995 - 35.225 MHz» (European Radiocommunications Committee Decision
of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption
from individual licensing of Short Range Devices used for Flying Model control operating in
the frequency band 34.995 - 35.225 MHz), ε νπνία απφθαζε ζα είλαη δηαζέζηκε γηα ην
θνηλφ ζην Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηνπ Τθππνπξγείνπ Έξεπλαο, Καηλνηνκίαο
.
θαη Φεθηαθήο Πνιηηηθήο
«Απφθαζε ERC/DEC(01)12» ζεκαίλεη ηελ απφθαζε ηεο CEPT, κε εκεξνκελία 12
Μαξηίνπ 2001 θαη ηίηιν «Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Ραδηνζπρλνηήησλ ηεο
12εο Μαξηίνπ 2001 γηα ελαξκνληζκέλεο ζπρλφηεηεο, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη εμαίξεζε
απφ ηελ ππνρξέσζε εμαζθάιηζεο εηδηθήο άδεηαο πζθεπψλ Μηθξήο Δκβέιεηαο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα Έιεγρν Μνληέινπ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο δψλεο ζπρλνηήησλ 40.665,
40.675, 40.685 θαη 40.695 MHz» (European Radiocommunications Committee Decision of
12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from
individual licensing of Short Range Devices used for Model control operating in the
frequencies 40.665, 40.675, 40.685 and 40.695 MHz), ε νπνία απφθαζε ζα είλαη
δηαζέζηκε γηα ην θνηλφ ζην Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηνπ Τθππνπξγείνπ
.
Έξεπλαο, Καηλνηνκίαο θαη Φεθηαθήο Πνιηηηθήο
«Απφθαζε ERC/DEC(98)22» ζεκαίλεη ηελ απφθαζε ηεο CEPT, κε εκεξνκελία 23
Ννεκβξίνπ 1998 θαη ηίηιν «Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Ραδηνζπρλνηήησλ ηεο
23εο Ννεκβξίνπ 1998 γηα εμαίξεζε απφ ηελ ππνρξέσζε εμαζθάιηζεο εηδηθήο άδεηαο ηνπ
εμνπιηζκνχ DECT, εμαηξνπκέλσλ ησλ ζηαζεξψλ κεξψλ πνπ παξέρνπλ δεκφζηα
πξφζβαζε» (European Radiocommunications Committee Decision of 23 November 1998
on Exemption from Individual Licensing of DECT equipment, except fixed parts which
provide for public access), ε νπνία απφθαζε ζα είλαη δηαζέζηκε γηα ην θνηλφ ζην Σκήκα
Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηνπ Τθππνπξγείνπ Έξεπλαο, Καηλνηνκίαο θαη Φεθηαθήο
.
Πνιηηηθήο
«Απφθαζε ERC/DEC(95)01» ζεκαίλεη ηελ απφθαζε ηεο CEPT, κε εκεξνκελία 1
Γεθεκβξίνπ 1995 θαη ηίηιν «Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Ραδηνζπρλνηήησλ ηεο
1εο Γεθεκβξίνπ 1995 γηα ειεχζεξε θπθινθνξία θαη ρξήζε ξαδηνεμνπιηζκνχ ζηηο ρψξεο
st
κέιε ηεο CEPT» (European Radiocommunications Committee Decision of 1 December
1995 on the free circulation of radio equipment in CEPT member countries), ε νπνία
απφθαζε ζα είλαη δηαζέζηκε γηα ην θνηλφ ζην Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηνπ
.
Τθππνπξγείνπ Έξεπλαο, Καηλνηνκίαο θαη Φεθηαθήο Πνιηηηθήο
«αζχξκαηνο αθνπζηηθφο εμνπιηζκφο PMSE»: ξαδηνεμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε
κεηάδνζε αλαινγηθψλ θαη ςεθηαθψλ αθνπζηηθψλ ζεκάησλ κεηαμχ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ
πνκπψλ θαη δεθηψλ, φπσο ξαδηνκηθξφθσλα, ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο κε αθνπζηηθφ
ζην απηί ή αθνπζηηθέο δεχμεηο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν γηα ηελ παξαγσγή
ξαδηνηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ ή γηα ηδησηηθέο ή δεκφζηεο θνηλσληθέο ή πνιηηηζηηθέο
εθδειψζεηο·
«απηνθίλεην» ζεκαίλεη θάζε φρεκα, φπσο νξίδεηαη ζηελ νδεγία 70/156/ΔΟΚ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 6εο Φεβξνπαξίνπ 1970 πεξί πξνζεγγίζεσο ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ
κειψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ έγθξηζε ησλ νρεκάησλ κε θηλεηήξα θαη ησλ ξπκνπιθνπκέλσλ
ηνπο (ΕΕ L 42 τηρ 23.2.1970, σ. 1)·
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«βνήζεκα αθνήο» ζεκαίλεη ην ζχζηεκα ξαδηνεπηθνηλσλίαο ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαηά
θαλφλα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ξαδηνπνκπνχο θαη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ξαδηνδέθηεο θαη ην
νπνίν επηηξέπεη ζε άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο λα απμήζνπλ ηελ αθνπζηηθή ηνπο
ηθαλφηεηα∙
«βίληεν PMSE» ζεκαίλεη αζχξκαηεο βηληενδεχμεηο, θνξεηέο ή θηλεηέο, θαη αζχξκαηεο
κεραλέο ιήςεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή πξνγξάκκαηνο θαη ζε εηδηθέο
εθδειψζεηο·
«CEPT» ζεκαίλεη ηελ Δπξσπατθή Γηάζθεςε Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ
(Conférence Europeenne des Administrations des Postes et de Télécommunications)·
―e.i.r.p‖ ζεκαίλεη ηελ ηζνδχλακε ηζφηξνπα αθηηλνβνινχκελε ηζρχο, πνπ είλαη ην πξντφλ ηεο
ηζρχνο πνπ παξέρεηαη ζηελ θεξαία θαη ηεο απνιαβήο ηεο θεξαίαο ζε δεδνκέλε θαηεχζπλζε
αλνηγκέλε ζε ηζνηξνπηθή θεξαία (απφιπηε ή ηζνηξνπηθή απνιαβή)·
«Δθηειεζηηθή Απφθαζε 2011/485/ΔΔ» ζεκαίλεη ηελ εθηειεζηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο
εο
ηεο 29 Ηνπιίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2005/50/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ
ελαξκφληζε ξαδηνθάζκαηνο ζηελ πεξηνρή ησλ 24 GHz γηα ρξνληθά πεξηνξηζκέλε ρξήζε
εμνπιηζκνχ ξαληάξ κηθξήο εκβέιεηαο γηα απηνθίλεηα ζηελ Κνηλφηεηα (2011/485/ΔΔ)·
«Δθηειεζηηθή Απφθαζε 2013/752/ΔΔ» ζεκαίλεη ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 11εο
Γεθεκβξίνπ 2013 γηα ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2006/771/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ ελαξκφληζε
ηεο ρξήζεο ξαδηνθάζκαηνο απφ ζπζθεπέο κηθξήο εκβέιεηαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο
απφθαζεο 2005/928/ΔΚ (2013/752/ΔΔ)·
εο

«Δθηειεζηηθή Απφθαζε 2014/641/ΔΔ» ζεκαίλεη ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 1
επηεκβξίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηνπο ελαξκνληζκέλνπο ηερληθνχο φξνπο ρξήζεο ηνπ
ξαδηνθάζκαηνο απφ αζχξκαην αθνπζηηθφ εμνπιηζκφ ππεξεζηψλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη
εηδηθψλ εθδειψζεσλ ζηελ Έλσζε (2014/641/ΔΔ)·

«Δθηειεζηηθή Απφθαζε 2017/1483/ΔΔ» ζεκαίλεη ηελ εθηειεζηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο
ηεο 8εο Απγνχζηνπ 2017 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2006/771/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ
ελαξκφληζε ηεο ρξήζεο ξαδηνθάζκαηνο απφ ζπζθεπέο κηθξήο εκβέιεηαο θαη γηα ηελ
θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο 2006/804/ΔΚ (2017/1483/ΔΔ)·
«Δθηειεζηηθή Απφθαζε 2017/2077/ΔΔ» ζεκαίλεη ηελ εθηειεζηηθή απφθαζε ηεο 10εο
Ννεκβξίνπ 2017 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2005/50/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ
ελαξκφληζε ξαδηνθάζκαηνο ζηελ πεξηνρή ησλ 24 GHz γηα ρξνληθά πεξηνξηζκέλε ρξήζε
εμνπιηζκνχ ξαληάξ κηθξήο εκβέιεηαο γηα απηνθίλεηα ζηελ Κνηλφηεηα (2017/2077/ΔΔ)·
«Δθηειεζηηθή Απφθαζε 2018/1538/ΔΔ» ζεκαίλεη ηελ εθηειεζηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο
ηεο 11εο Οθησβξίνπ 2018, ζρεηηθά κε ηελ ελαξκφληζε ηεο ρξήζεο ηνπ ξαδηνθάζκαηνο απφ
ζπζθεπέο κηθξήο εκβέιεηαο ζηηο δψλεο ζπρλνηήησλ ησλ 874-876 θαη ησλ 915-921 MHz
(2018/1538/ΔΔ)·
«Δθηειεζηηθή Απφθαζε 2019/785/ΔΔ» ζεκαίλεη ηελ εθηειεζηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο
ηεο 14εο Μαΐνπ 2019, γηα ηελ ελαξκφληζε ηνπ ξαδηνθάζκαηνο γηα εμνπιηζκφ ηερλνινγίαο
ππεξεπξείαο δψλεο ζηελ Έλσζε θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο 2007/131/ΔΚ
(2019/785/ΔΔ)·
«Δθηειεζηηθή Απφθαζε 2019/1345/ΔΔ» ζεκαίλεη ηελ εθηειεζηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο
ηεο 2αο Απγνχζηνπ 2019 ζρεηηθά κε ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ ελαξκνληζκέλσλ ηερληθψλ
φξσλ ζηνλ ηνκέα ρξήζεο ξαδηνθάζκαηνο απφ ζπζθεπέο κηθξήο εκβέιεηαο (2019/1345/ΔΔ)·
«εμνπιηζκφο ηερλνινγίαο ππεξεπξείαο δψλεο» ζεκαίλεη εμνπιηζκφ πνπ πεξηιακβάλεη, σο
αλαπφζπαζην κέξνο ή σο εμάξηεκα, ηερλνινγία ξαδηνεπηθνηλσληψλ κηθξήο εκβέιεηαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εζειεκέλεο παξαγσγήο θαη κεηάδνζεο ελέξγεηαο
ξαδηνζπρλνηήησλ πνπ θαιχπηεη πεξηνρή ζπρλνηήησλ επξχηεξε ησλ 50 MHz, ε νπνία
δχλαηαη λα επηθαιχςεη αξθεηέο δψλεο ζπρλνηήησλ πνπ έρνπλ θαηαλεκεζεί ζε ππεξεζίεο
ξαδηνεπηθνηλσληψλ·
«επί ηνπ αεξνζθάθνπο» ζεκαίλεη ηελ ρξήζε ξαδηνδεχμεσλ γηα επηθνηλσλία εληφο ηνπ
αεξνζθάθνπο·
«Δπηηξνπή» ζεκαίλεη ηελ Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ·
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«εζσηεξηθνί ρψξνη» ζεκαίλεη ην εζσηεξηθφ θηηξίσλ ή ζέζεηο φπνπ ην θέιπθνο παξέρεη ηελ
απαξαίηεηε εμαζζέληζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ππεξεζηψλ ξαδηνεπηθνηλσληψλ έλαληη
επηδήκησλ παξεκβνιψλ·
«ηζρχο αηρκήο» ζεκαίλεη ηελ νξηδφκελε σο e.i.r.p., πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε δσληθφ εχξνο 50
MHz ζηε ζπρλφηεηα φπνπ παξαηεξείηαη ε πςειφηεξε κέζε εθπεκπφκελε ηζρχο, ε νπνία
αθηηλνβνιείηαη ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ κέγηζηνπ επηπέδνπ ππφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο
κέηξεζεο·
«θαηεγνξία ζπζθεπψλ κηθξήο εκβέιεηαο» ζεκαίλεη ηελ νκάδα ζπζθεπψλ κηθξήο εκβέιεηαο
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ξαδηνθάζκα κε παξφκνηνπο ηερληθνχο κεραληζκνχο πξφζβαζεο ζην
ξαδηνθάζκα ή βάζεη ζελαξίσλ θνηλήο ρξήζεο·
―LT1‖ ζεκαίλνπλ ηα ζπζηήκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα γεληθφ εληνπηζκφ ζέζεο πξνζψπσλ
θαη αληηθεηκέλσλ θαη κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία ρσξίο άδεηα·
«ζπλνιηθή θαζκαηηθή ππθλφηεηα ηζρχνο», ν κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ κέζεο θαζκαηηθήο
ππθλφηεηαο ηζρχνο κεηξνχκελσλ ζε ζθαίξα πνπ πεξηθιείεη ην ζελάξην κέηξεζεο κε
αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 15 κνηξψλ. Ζ ιεπηνκεξήο δηάηαμε κέηξεζεο πεξηέρεηαη ζην πξφηππν
ETSI EN 302 065-4·
146(Η) ηνπ 2002
15(Η) ηνπ 2003
16(Η) ηνπ 2004
180(Η) ηνπ 2004
74(Η) ηνπ 2006
50(Η) ηνπ 2012
52(Η) ηνπ 2013
113(Η) ηνπ 2016
75(Η) ηνπ 2017.

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Ραδηνεπηθνηλσληψλ Νφκνπο ηνπ 2002 κέρξη 2017·

«πξνζσπηθφ ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ» ζεκαίλεη ην αμηφπηζην ζχζηεκα θαη δίθηπν
ξαδηνεπηθνηλσλίαο ην νπνίν πεξηιακβάλεη θνξεηή ζπζθεπή θαη ην νπνίν επηηξέπεη ζηα
άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε θηλδχλνπ λα εθπέκςνπλ ζήκα θηλδχλνπ,
πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο, κε έλαλ απιφ ρεηξηζκφ∙
«ζηδεξνδξνκηθφ φρεκα» ζεκαίλεη θάζε φρεκα, φπσο νξίδεηαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ.
91/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2002,
γηα ηηο ζηαηηζηηθέο ζρεηηθά κε ηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο (ΕΕ L 14 τηρ 21.1.2003, σ. 1)·
«ζπλνιηθή αθηηλνβνινχκελε θαζκαηηθή ππθλφηεηα ηζρχνο» ζεκαίλεη ηνλ κέζν φξν ησλ
ηηκψλ κέζεο θαζκαηηθήο ππθλφηεηαο ηζρχνο κεηξνχκελσλ ζε ζθαίξα πνπ πεξηθιείεη ην
ζελάξην κέηξεζεο κε αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 15 κνηξψλ. Ζ ιεπηνκεξήο δηάηαμε κέηξεζεο
πεξηέρεηαη ζην πξφηππν ETSI EN 302 435·
«ζπζθεπέο RFID» ζεκαίλεη ζπζθεπέο γηα, κεηαμχ άιισλ, ηρλειάηεζε θαη ηαπηνπνίεζε
αληηθεηκέλσλ κε ρξήζε ξαδηνζπζηήκαηνο, απνηεινχκελνπ αθελφο απφ παζεηηθέο
ζπζθεπέο (εηηθέηεο) πξνζαξκνζκέλεο ζηα αληηθείκελα θαη αθεηέξνπ απφ κνλάδεο
πνκπνδεθηψλ (ζπζθεπέο αλάγλσζεο) πνπ ελεξγνπνηνχλ ηηο εηηθέηεο θαη ιακβάλνπλ ηα
δεδνκέλα ηνπο·
«ζπζθεπή κηθξήο εκβέιεηαο» ζεκαίλεη ξαδηνζπζθεπή πνπ παξέρεη είηε κνλνθαηεπζπληηθή
είηε δηθαηεπζπληηθή επηθνηλσλία θαη πνπ ιακβάλεη θαη/ή εθπέκπεη ζε κηθξή απφζηαζε κε
ρακειή ηζρχ·
«ζχζηεκα αλάγλσζεο κεηξεηψλ» ζεκαίλεη ην ζχζηεκα ην νπνίν επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε
εληνιψλ εμ απνζηάζεσο παξαθνινχζεζεο, αλάγλσζεο θαη ζπληήξεζεο κεηξεηψλ κε
ρξήζε ζπζθεπψλ ξαδηνεπηθνηλσλίαο∙
«ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ πφξσλ» ζεκαίλεη ην ζχζηεκα ην νπνίν επηηξέπεη ηελ
αλίρλεπζε, ηνλ εληνπηζκφ θαη, θαη’ επέθηαζε, ηελ αλάθηεζε αγαζψλ, ην νπνίν απαξηίδεηαη
θαηά θαλφλα απφ έλαλ ξαδηνπνκπφ ηνπνζεηεκέλν ζην πξνζηαηεπφκελν αληηθείκελν, έλαλ
δέθηε θαη, ελδερνκέλσο, έλα ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ∙
«χζηαζε ERC 70-03» ζεκαίλεη ηελ ζχζηαζε ηεο CEPT, έθδνζεο 30 Μαΐνπ 2007 θαη ηίηιν
«ε ζρέζε κε ηε ρξήζε ζπζθεπψλ κηθξήο εκβέιεηαο (SRD)» (Relating to the use of Short
Range Devices (SRD)), ε νπνία ζχζηαζε είλαη δηαζέζηκε γηα ην θνηλφ ζην Σκήκα
Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηνπ Τθππνπξγείνπ Έξεπλαο, Καηλνηνκίαο θαη Φεθηαθήο
Πνιηηηθήο·
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«ρσξίο παξεκβνιέο θαη ρσξίο πξνζηαζία» ζεκαίλεη φηη δελ επηηξέπεηαη πξφθιεζε
επηδήκησλ παξεκβνιψλ ζε νπνηαδήπνηε άιιε ππεξεζία ξαδηνεπηθνηλσληψλ θαη φηη δελ
κπνξεί λα απαηηεζεί πξνζηαζία ησλ ελ ιφγσ ζπζθεπψλ έλαληη παξεκβνιψλ νη νπνίεο
πξνέξρνληαη απφ άιιεο ππεξεζίεο ξαδηνεπηθνηλσληψλ·
(2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη, πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ Γηάηαγκα θαη δελ νξίδνληαη
δηαθνξεηηθά απφ απηφ, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεη ν Νφκνο.
Ραδηνζπρλφηεηεο
πνπ εμαηξνχληαη απφ
ηελ ππνρξέσζε
εμαζθάιηζεο
εμνπζηνδφηεζεο.

3.- Ζ ρσξίο παξεκβνιέο θαη ρσξίο πξνζηαζία ρξήζε ξαδηνζπρλνηήησλ ή δσλψλ
ξαδηνζπρλνηήησλ απφ ξαδηνεμνπιηζκφ, ν νπνίνο εκπίπηεη ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο
αθφινπζεο θαηεγνξίεο, εμαηξείηαη απφ ηελ ππνρξέσζε εμαζθάιηζεο εμνπζηνδφηεζεο πνπ
απαηηείηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Νφκνπ: (α)

ζπζθεπέο κηθξήο εκβέιεηαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο δψλεο ξαδηνζπρλνηήησλ θαη
πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο
Δθηειεζηηθήο Απφθαζε 2019/1345/ΔΔ κε εμαίξεζε ηε δψλε κε αξηζκφ 57γ πνπ
αθνξά
επξπδσληθά
ζπζηήκαηα
κεηάδνζεο
δεδνκέλσλ
ζηε
δψλε
ξαδηνζπρλνηήησλ 2400-2483,5 MHz θαη ηηο δψλεο 75, 75α, 75β πνπ αθνξνχλ
επξπδσληθά ζπζηήκαηα κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ζηε δψλε ξαδηνζπρλνηήησλ 57-71
.
GHz

(β)

εμνπιηζκφο ηερλνινγίαο ππεξεπξείαο δψλεο πνπ ιεηηνπξγεί ζηηο δψλεο
ξαδηνζπρλνηήησλ θαη πιεξνί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη ζην
Παξάξηεκα 1 θαη είηε ρξεζηκνπνηείηαη ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο είηε, εθφζνλ
ρξεζηκνπνηείηαη ζε εμσηεξηθφ ρψξν, δελ πξνζαξηάηαη ζε ζηαζεξή εγθαηάζηαζε,
ζηαζεξή ππνδνκή ή ζηαζεξή θεξαία εμσηεξηθνχ ρψξνπ. Δμνπιηζκφο ηερλνινγίαο
ππεξεπξείαο δψλεο πνπ πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ παξαξηήκαηνο επηηξέπεηαη
.
επίζεο ζε απηνθίλεηα θαη ζηδεξνδξνκηθά νρήκαηα

(γ)

ξαδηνεμνπιηζκφο πνπ πιεξνί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πνπ θαζνξίδνληαη ζην
.
Παξάξηεκα 2

Παξάξηεκα 2

(δ)

ζπζθεπέο κηθξήο εκβέιεηαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο δψλεο ξαδηνζπρλνηήησλ θαη
.
πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα 3

Παξάξηεκα 3

(ε)

αζχξκαηνο αθνπζηηθφο εμνπιηζκφο PMSE θαη βίληεν PMSE πνπ ιεηηνπξγεί ζηηο
δψλεο ξαδηνζπρλνηήησλ θαη πιεξεί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη
.
ζην Παξάξηεκα 4

Παξάξηεκα 4

(ζη) ζπζθεπέο κηθξήο εκβέιεηαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο δψλεο ζπρλνηήησλ ησλ 874.
876 θαη ησλ 915-921 MHz

Παξάξηεκα 1

Παξάξηεκα 5
(δ)

ξαδηνεμνπιηζκφο ιήςεο κφλν.

πκκφξθσζε
ξαδηνεμνπιηζκνχ.

4. Ο ξαδηνεμνπιηζκφο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη
πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Μέξνπο IV ηνπ Νφκνπ.

Δπίπεδα
ειεθηξνκαγλεηηθήο
αθηηλνβνιίαο

5. Σα ζπλνιηθά επίπεδα ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο, ζε νπνηαδήπνηε ηνπνζεζία, πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηηο εθπνκπέο ζπζθεπήο κηθξήο εκβειείαο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηνπ
παξφληνο δηαηάγκαηνο πξέπεη λα είλαη ρακειφηεξα απφ ηα επίπεδα αλαθνξάο πνπ
θαζνξίδεη ε πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «χζηαζε 1999/519/ΔΚ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 12εο Ηνπιίνπ 1999 πεξί ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο έθζεζεο ηνπ θνηλνχ ζε
ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία (0 Hz – 300 GHz)» (EE L 199 ηεο 30.7.1999, ζ. 59), φπσο
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.

Γηθαίσκα
πξνζηαζίαο

6. ε πεξίπησζε πνπ ζπζθεπή κηθξήο εκβέιεηαο παξεκβάιιεηαη απφ άιιν
ξαδηνεπηθνηλσληαθφ ζχζηεκα ην νπνίν δε ιεηηνπξγεί κε βάζε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά
πνπ θαζνξίδνληαη ζηε ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ηνπ ή απφ ζχζηεκα πνπ ιεηηνπξγεί ρσξίο ηελ
απαηηνχκελε εμνπζηνδφηεζε, ηφηε ν θάηνρνο ηεο ζπζθεπήο κηθξήο εκβέιεηαο έρεη δηθαίσκα
πξνζηαζίαο απφ ην Γηεπζπληή.
7. ε πεξίπησζε πνπ ζπζθεπή κηθξήο εκβέιεηαο πξνθαιεί παξεκβνιέο ζε ππεξεζίεο
εζληθήο αζθαιείαο, άκπλαο, ή δεκφζησλ ππεξεζηψλ αζθαιείαο, ν θάηνρνο ηεο ζπζθεπήο
απηήο ππνρξενχηαη λα παχζεη λα ηε ιεηηνπξγεί ηε ζπζθεπή κηθξήο εκβέιεηαο, φηαλ απηφ ηνπ
δεηεζεί γξαπηψο απφ ην Γηεπζπληή.
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Λεηηνπξγηθέο
παξάκεηξνη

8. Οη ιεηηνπξγηθέο παξάκεηξνη ησλ ζπζθεπψλ κηθξήο εκβέιεηαο, πξέπεη λα
ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο πξφλνηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαξηήκαηα 1, 2, 3 θαη 4 ηνπ
παξφληνο Γηαηάγκαηνο.

Καηάξγεζε.
Δπίζεκε Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα Σξίην (Η)
13.12.2019 Κ.Γ.Π
405/2019

9. Σν πεξί Ραδηνεπηθνηλσληψλ (Υξήζε Ραδηνζπρλνηήησλ θαη Εσλψλ Ραδηνζπρλνηήησλ
απφ Ραδηνεμνπιηζκφ πνπ Δμαηξείηαη απφ ηελ Τπνρξέσζε Δμαζθάιηζεο Δμνπζηνδφηεζεο)
(Αξ. 2) Γηάηαγκα ηνπ 2019 θαηαξγείηαη.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1
Παξάγξαθνο 3(β)
Καηεγνξίεο Ραδηνζπρλνηήησλ Εμνπιηζκνύ Σερλνινγίαο Τπεξεπξείαο Ζώλεο (Καζνξίδνληαη ζηελ Εθηειεζηηθή
Απόθαζε (ΕΕ) 2019/785 ηεο Επηηξνπήο)

1. ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΠΕΡΕΤΡΕΘΑ ΖΩΝΗ (UWB)

Σερληθέο απαηηήζεηο

Πεξηνρή ζπρλνηήησλ

Αλώηαηε κέζε θαζκαηηθή ππθλόηεηα ηζρύνο (e.i.r.p.)

Αλώηαηε ηζρύο αηρκήο (e.i.r.p.)
(νξηδόκελε ζηα 50 MHz)

f ≤ 1,6 GHz

– 90 dBm/MHz

– 50 dBm

1,6 < f ≤ 2,7 GHz

– 85 dBm/MHz

– 45 dBm

2,7 < f ≤ 3,1 GHz

– 70 dBm/MHz

– 36 dBm

3,1 < f ≤ 3,4 GHz

– 70 dBm/MHz
ή
1
2
– 41,3 dBm/MHz κε LDC ( ) ή DAA ( )

– 36 dBm
ή
0 dBm

3,4 < f ≤ 3,8 GHz

– 80 dBm/MHz
ή
1
2
– 41,3 dBm/MHz κε LDC ( ) ή DAA ( )

– 40 dBm
ή
0 dBm

3,8 < f ≤ 4,8 GHz

– 70 dBm/MHz
ή
1
2
– 41,3 dBm/MHz κε LDC ( ) ή DAA ( )

– 30 dBm
ή
0 dBm

4,8 < f ≤ 6 GHz

– 70 dBm/MHz

– 30 dBm

6 < f ≤ 8,5 GHz

– 41,3 dBm/MHz

0 dBm

8,5 < f ≤ 9 GHz

– 65 dBm/MHz
ή
2
– 41,3 dBm/MHz κε DAA ( )

– 25 dBm
ή
0 dBm

9 < f ≤ 10,6 GHz

– 65 dBm/MHz

– 25 dBm

f > 10,6 GHz

– 85 dBm/MHz

– 45 dBm
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2. ΤΣΗΜΑΣΑ ΕΝΣΟΠΘΜΟΤ ΘΕΗ Σύπνπ 1 (LT1)

Σερληθέο απαηηήζεηο

Πεξηνρή ζπρλνηήησλ

Αλώηαηε κέζε θαζκαηηθή ππθλόηεηα ηζρύνο (e.i.r.p.)

Αλώηαηε ηζρύο αηρκήο (e.i.r.p.)
(νξηδόκελε ζηα 50 MHz)

f ≤ 1,6 GHz

– 90 dBm/MHz

– 50 dBm

1,6 < f ≤ 2,7 GHz

– 85 dBm/MHz

– 45 dBm

2,7 < f ≤ 3,4 GHz

– 70 dBm/MHz

– 36 dBm

3,4 < f ≤ 3,8 GHz

– 80 dBm/MHz

– 40 dBm

3,8 < f ≤ 6,0 GHz

– 70 dBm/MHz

– 30 dBm

6 < f ≤ 8,5 GHz

– 41,3 dBm/MHz

0 dBm
3

8,5 < f ≤ 9 GHz

– 65 dBm/MHz ή – 41,3 dBm/MHz κε DAA ( )

– 25 dBm ή0 dBm

9 < f ≤ 10,6 GHz

– 65 dBm/MHz

– 25 dBm

f > 10,6 GHz

– 85 dBm/MHz

– 45 dBm

853
3. ΤΚΕΤΕ UWB ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ Ε ΜΗΥΑΝΟΚΘΝΗΣΑ ΚΑΘ ΘΔΗΡΟΔΡΟΜΘΚΑ ΟΥΗΜΑΣΑ

Σερληθέο απαηηήζεηο
Πεξηνρή
ζπρλνηήησλ

Αλώηαηε κέζε θαζκαηηθή ππθλόηεηα ηζρύνο (e.i.r.p.)

Αλώηαηε ηζρύο αηρκήο
(e.i.r.p.)
(νξηδόκελε ζηα 50 MHz)

f ≤ 1,6 GHz

– 90 dBm/MHz

– 50 dBm

1,6 < f ≤ 2,7 GHz

– 85 dBm/MHz

– 45 dBm

2,7 < f ≤ 3,1 GHz

– 70 dBm/MHz

– 36 dBm
4

7

– 36 dBm ή ≤ 0 dBm ή ≤ 0 dBm

4

7

– 40 dBm ή ≤ 0 dBm ή ≤ 0 dBm

4

7

3,1 < f ≤ 3,4 GHz

– 70 dBm/MHz ή – 41,3 dBm/MHz κε LDC ( ) + e.l. ( ) ή
6
5
7
– 41,3 dBm/MHz κε TPC ( )+ DAA ( ) + e.l. ( )

3,4 < f ≤ 3,8 GHz

– 80 dBm/MHz ή – 41,3 dBm/MHz κε LDC ( ) + e.l. ( ) ή
6
5
7
– 41,3 dBm/MHz κε TPC ( ) + DAA ( ) + e.l. ( )

3,8 < f ≤ 4,8 GHz

– 70 dBm/MHz ή – 41,3 dBm/MHz κε LDC ( ) + e.l. ( ) ή
6
5
7
– 41,3 dBm/MHz κε TPC ( ) + DAA ( ) + e.l. ( )

– 30 dBm ή ≤ 0 dBm ή ≤ 0 dBm

4,8 < f ≤ 6 GHz

– 70 dBm/MHz

– 30 dBm
4

7

6 < f ≤ 8,5 GHz

– 53,3 dBm/MHz ή – 41,3 dBm/MHz κε LDC ( ) + e.l. ( )
6
7
Ή – 41,3 dBm/MHz κε TPC ( ) + e.l. ( )

8,5 < f ≤ 9 GHz

– 65 dBm/MHz ή – 41,3 dBm/MHz κε TPC ( ) + DAA ( ) +
7
e.l. ( )

– 25 dBm ή ≤ 0 dBm

9 < f ≤ 10,6 GHz

– 65 dBm/MHz

– 25 dBm

f > 10,6 GHz

– 85 dBm/MHz

– 45 dBm

6

– 13,3 dBm ή ≤ 0 dBm ή ≤ 0 dBm

5

Οη ηερληθέο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη εληφο ησλ δσλψλ ζπρλνηήησλ 3,8-4,2 GHz θαη 6-8,5 GHz γηα
ζπζηήκαηα πξφζβαζεο νρεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζθαλδαιηζκφ πξν ηεο εθπνκπήο νξίδνληαη ζηνλ αθφινπζν
πίλαθα.

Σερληθέο απαηηήζεηο

Πεξηνρή
ζπρλνηήησλ

Αλώηαηε κέζε θαζκαηηθή ππθλόηεηα ηζρύνο (e.i.r.p.)

Αλώηαηε ηζρύο αηρκήο
(e.i.r.p.)
(νξηδόκελε ζηα 50 MHz)

3,8 < f ≤ 4,2 GHz

– 41,3 dBm/MHz κε ιεηηνπξγία ζθαλδαιηζκνχ πξν ηεο εθπνκπήο θαη
LDC ≤ 0,5 % (ζε 1h)

0 dBm

6 < f ≤ 8,5 GHz

– 41,3 dBm/MHz κε ιεηηνπξγία ζθαλδαιηζκνχ πξν ηεο εθπνκπήο θαη
LDC ≤ 0,5 % (ζε 1h) ή TPC

0 dBm

Ο κεηξηαζκφο κε «ζθαλδαιηζκφ πξν ηεο εθπνκπήο» νξίδεηαη σο κεηάδνζε UWB ε νπνία εθθηλείηαη κφλν φηαλ είλαη
απαξαίηεην, ηδίσο φηαλ ην ζχζηεκα ππνδεηθλχεη φηη βξίζθνληαη θνληά ζπζθεπέο UWB. Ζ επηθνηλσλία ελεξγνπνηείηαη κε
ζθαλδαιηζκφ είηε απφ ηνλ ρξήζηε είηε απφ ην φρεκα. Ζ επαθφινπζε επηθνηλσλία κπνξεί λα ζεσξεζεί «ζθαλδαιηδφκελε»
επηθνηλσλία. Ηζρχεη ν πθηζηάκελνο κεηξηαζκφο LDC (ή ελαιιαθηηθά TPC ζηελ πεξηνρή 6 GHz έσο 8,5 GHz). Ζ απαίηεζε
εμσηεξηθνχ νξίνπ δελ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ηερληθή κεηξηαζκνχ κε ζθαλδαιηζκφ πξν ηεο
εθπνκπήο γηα ζπζηήκαηα πξφζβαζεο νρεκάησλ.
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Γηα ηα ζπζηήκαηα πξφζβαζεο νρεκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο κεηξηαζκνχ κε ζθαλδαιηζκφ πξν ηεο εθπνκπήο, νη
νπνίεο παξέρνπλ ην θαηάιιειν επίπεδν επηδφζεσλ ψζηε λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο
2014/53/ΔΔ. Δάλ νη ζρεηηθέο ηερληθέο πεξηγξάθνληαη ζηα ελαξκνληζκέλα πξφηππα ή ζε κέξε απηψλ, ηα ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ νπνίσλ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δπλάκεη ηεο νδεγίαο
2014/53/ΔΔ, ζα εμαζθαιίδνληαη επηδφζεηο ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο κε απηέο ηηο ηερληθέο .
4. ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΤΠΕΡΕΤΡΕΘΑ ΖΩΝΗ (UWB) Ε ΑΕΡΟΚΑΦΟ
Οη ηηκέο αλψηαηεο κέζεο θαζκαηηθήο ππθλφηεηαο ηζρχνο (e.i.r.p.) θαη αλψηαηεο ηζρχνο αηρκήο (e.i.r.p.) γηα ζπζθεπέο
κηθξήο εκβέιεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγία UWB, κε ή ρσξίο ηε ρξήζε ηερληθψλ κεηξηαζκνχ, παξαηίζεληαη ζηνλ
παξαθάησ πίλαθα.

Σερληθέο απαηηήζεηο

Πεξηνρή
ζπρλνηήησλ

Αλώηαηε κέζε
θαζκαηηθή ππθλόηεηα
ηζρύνο (e.i.r.p.)

Αλώηαηε ηζρύο
αηρκήο (e.i.r.p.)
(νξηδόκελε ζηα
50 MHz)

Απαηηήζεηο γηα ηερληθέο κεηξηαζκνύ

f ≤ 1,6 GHz

– 90 dBm/MHz

– 50 dBm

1,6 < f ≤ 2,7 GHz

– 85 dBm/MHz

– 45 dBm

2,7 < f ≤ 3,4 GHz

– 70 dBm/MHz

– 36 dBm

3,4 < f ≤ 3,8 GHz

– 80 dBm/MHz

– 40 dBm

3,8 < f ≤ 6,0 GHz

– 70 dBm/MHz

– 30 dBm

6,0 < f ≤ 6,650
GHz

– 41,3 dBm/MHz

0 dBm

6,650 < f ≤ 6,6752
GHz

– 62,3 dBm/MHz

– 21 dBm

γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ επηπέδνπ – 62,3
8
dBm/MHz ( ) ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί εγθνπή 21
dB

6,6752 < f ≤ 8,5
GHz

– 41,3 dBm/MHz

0 dBm

7,25 έσο 7,75 GHz (πξνζηαζία ζηαζεξήο
δνξπθνξηθήο ππεξεζίαο (FSS) θαη κεηεσινγηθνχ
8 9
δνξπθφξνπ (MetSat) (7,45 to 7,55 GHz)) ( ) ( )
8
10
7,75 έσο 7,9 GHz (πξνζηαζία ηνπ MetSat) ( ) ( )

8,5 < f ≤ 10,6 GHz

– 65 dBm/MHz

– 25 dBm

f > 10,6 GHz

– 85 dBm/MHz

– 45 dBm
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5. ΤΚΕΤΕ ΑΝΘΥΝΕΤΗ ΤΛΘΚΩΝ ΜΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΤΠΕΡΕΤΡΕΘΑ ΖΩΝΗ (UWB)
5.1. Εηζαγσγή
Οη ζπζθεπέο UWB γηα ηελ αλίρλεπζε πιηθψλ ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο:
—πζθεπέο UWB γηα ηελ αλίρλεπζε πιηθψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε επαθή, ζηηο νπνίεο ν πνκπφο UWB ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία
κφλν φηαλ βξίζθεηαη ζε άκεζε επαθή κε ην ππφ έξεπλα πιηθφ·
—πζθεπέο UWB γηα ηελ αλίρλεπζε πιηθψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ρσξίο επαθή, ζηηο νπνίεο ν πνκπφο UWB ηίζεηαη ζε
ιεηηνπξγία κφλν φηαλ βξίζθεηαη θνληά ζην ππφ έξεπλα πιηθφ θαη ν πνκπφο UWB θαηεπζχλεηαη πξνο ην ππφ έξεπλα
πιηθφ (π.ρ. ρεηξνθίλεηα κε ηε ρξήζε αηζζεηήξα εγγχηεηαο ή εθ κεραληθνχ ζρεδηαζκνχ).
Οη ζπζθεπέο αλίρλεπζεο πιηθψλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία UWB ζπκκνξθψλνληαη είηε κε ηνλ γεληθφ θαλνληζκφ
UWB κε βάζε ηνπο ηερληθνχο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζην ηκήκα 1 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο, είηε κε ηα εηδηθά φξηα
γηα ζπζθεπέο αλίρλεπζεο πιηθψλ, φπσο νξίδνληαη ζηα ηκήκαηα 5.2 θαη 5.3.
Ο γεληθφο θαλνληζκφο γηα ηελ UWB απνθιείεη ηηο ζηαζεξέο εμσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο. Οη εθπνκπέο πνπ αθηηλνβνινχληαη
απφ ζπζθεπή αλίρλεπζεο πιηθψλ δελ ππεξβαίλνπλ ηα φξηα ηνπ θαλνληζκνχ γηα ηε γεληθή ρξήζε ηεο UWB ηα νπνία
θαζνξίδνληαη ζην ηκήκα 1. Οη ζπζθεπέο αλίρλεπζεο πιηθψλ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ κεηξηαζκνχ πνπ
θαζνξίδνληαη γηα ηε γεληθή ρξήζε ηεο UWB ζην ηκήκα 1.
Σα εηδηθά φξηα γηα ζπζθεπέο αλίρλεπζεο πιηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηερληθψλ κεηξηαζκνχ, παξαηίζεληαη ζηνπο
αθφινπζνπο πίλαθεο. Οη εθπνκπέο πνπ αθηηλνβνινχληαη απφ ζπζθεπέο αλίρλεπζεο πιηθψλ νη νπνίεο επηηξέπνληαη
δπλάκεη ηεο παξνχζαο απφθαζεο δηαηεξνχληαη εληφο ειάρηζησλ νξίσλ θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, δελ ππεξβαίλνπλ ηα
φξηα εθπνκπψλ πνπ παξαηίζεληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. Ζ ζπκκφξθσζε κε ηα εηδηθά φξηα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη
απφ ηε ζπζθεπή πνπ ηνπνζεηείηαη ζε ελδεηθηηθή δνκή ηνπ ππφ έξεπλα πιηθνχ. Σα εηδηθά φξηα πνπ παξαηίζεληαη ζηνπο
αθφινπζνπο πίλαθεο εθαξκφδνληαη ζε φια ηα πεξηβάιινληα γηα ζπζθεπέο αλίρλεπζεο πιηθψλ, εθηφο απφ εθείλα ζηα
νπνία εθαξκφδεηαη ε ζεκείσζε 5 ησλ ελ ιφγσ πηλάθσλ, ε νπνία απνθιείεη ηε ζηαζεξή εμσηεξηθή εγθαηάζηαζε ζε
νξηζκέλεο ηζρχνπζεο πεξηνρέο ζπρλνηήησλ.
5.2. πζθεπέο αλίρλεπζεο πιηθώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ κε επαθή
Σα εηδηθά φξηα ηεο αλψηαηεο κέζεο θαζκαηηθήο ππθλφηεηαο ηζρχνο (e.i.r.p.) θαη ηεο αλψηαηεο ηζρχνο αηρκήο (e.i.r.p.) γηα
ζπζθεπέο αλίρλεπζεο πιηθψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε επαθή θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγία UWB νξίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ
αθνινπζεί.
Σερληθέο απαηηήζεηο γηα ζπζθεπέο UWB γηα ηελ αλίρλεπζε πιηθώλ νη νπνίεο ιεηηνπξγνύλ κε επαθή

Πεξηνρή ζπρλνηήησλ

Αλώηαηε κέζε θαζκαηηθή ππθλόηεηα ηζρύνο (e.i.r.p.)

11

Αλώηαηε ηζρύο αηρκήο (e.i.r.p.)
(νξηδόκελε ζηα 50 MHz)

f ≤ 1,73 GHz

– 85 dBm/MHz ( )

– 45 dBm

1,73 < f ≤ 2,2 GHz

– 65 dBm/MHz

– 25 dBm

2,2 < f ≤ 2,5 GHz

– 50 dBm/MHz

2,5 < f ≤ 2,69 GHz
14

2,69 < f ≤ 2,7 GHz ( )
2,7 < f ≤ 2,9 GHz
2,9 < f ≤ 3,4 GHz
14

3,4 < f ≤ 3,8 GHz ( )
3,8 < f ≤ 4,8 GHz
14

11

– 10 dBm
12

– 65 dBm/MHz ( ) ( )
13

– 55 dBm/MHz ( )

– 25 dBm
– 15 dBm

11

– 70 dBm/MHz ( )

– 30 dBm

11

16

17

– 30 dBm

12

16

17

– 10 dBm

– 70 dBm/MHz ( ) ( ) ( )
– 50 dBm/MHz ( ) ( ) ( )
16

17

– 10 dBm

12

13

– 50 dBm/MHz ( ) ( )

4,8 < f ≤ 5,0 GHz ( )

– 55 dBm/MHz ( ) ( )

– 15 dBm

5,0 < f ≤ 5,25 GHz

– 50 dBm/MHz

– 10 dBm

5,25 < f ≤ 5,35 GHz

– 50 dBm/MHz

– 10 dBm

5,35 < f ≤ 5,6 GHz

– 50 dBm/MHz

– 10 dBm

5,6 < f ≤ 5,65 GHz

– 50 dBm/MHz

– 10 dBm

856
5,65 < f ≤ 5,725 GHz

– 50 dBm/MHz

5,725 < f ≤ 6,0 GHz

– 50 dBm/MHz

6,0 < f ≤ 8,5 GHz

– 10 dBm
– 10 dBm
15

– 41,3 dBm/MHz ( )

0 dBm

17

8,5 < f ≤ 9,0 GHz

– 65 dBm/MHz ( )

– 25 dBm

9,0 < f ≤ 10,6 GHz

– 65 dBm/MHz

– 25 dBm

f > 10,6 GHz

– 85 dBm/MHz

– 45 dBm

5.3. πζθεπέο αλίρλεπζεο πιηθώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ρσξίο επαθή
Σα εηδηθά φξηα ηεο αλψηαηεο κέζεο θαζκαηηθήο ππθλφηεηαο ηζρχνο (e.i.r.p.) θαη ηεο αλψηαηεο ηζρχνο αηρκήο (e.i.r.p.) γηα
ζπζθεπέο αλίρλεπζεο πιηθψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ρσξίο επαθή θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγία UWB νξίδνληαη ζηνλ πίλαθα
πνπ αθνινπζεί.

Σερληθέο απαηηήζεηο γηα ζπζθεπέο UWB γηα ηελ αλίρλεπζε πιηθώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ρσξίο επαθή
Πεξηνρή ζπρλνηήησλ

Αλώηαηε κέζε θαζκαηηθή ππθλόηεηα ηζρύνο (e.i.r.p.)
18

Αλώηαηε ηζρύο αηρκήο (e.i.r.p.)
(νξηδόκελε ζηα 50 MHz)

f ≤ 1,73 GHz

– 85 dBm/MHz ( )

– 60 dBm

1,73 < f ≤ 2,2 GHz

– 70 dBm/MHz

– 45 dBm

2,2 < f ≤ 2,5 GHz

– 50 dBm/MHz

2,5 < f ≤ 2,69 GHz
21

– 25 dBm

18

19

– 65 dBm/MHz ( ) ( )
20

2,69< f ≤ 2,7 GHz ( )

– 70 dBm/MHz ( )

2,7 < f ≤ 2,9 GHz

– 70 dBm/MHz ( )

2,9 < f ≤ 3,4 GHz
21

3,4 < f ≤ 3,8 GHz ( )
3,8 < f ≤ 4,8 GHz
21

– 40 dBm
– 45 dBm

18

– 45 dBm

18

23

24

– 45 dBm

19

23

24

– 45 dBm

– 70 dBm/MHz ( ) ( ) ( )
– 70 dBm/MHz ( ) ( ) ( )
23

24

– 25 dBm

19

20

– 50 dBm/MHz ( ) ( )

4,8 < f ≤ 5,0 GHz ( )

– 55 dBm/MHz ( ) ( )

– 30 dBm

5,0 < f ≤ 5,25 GHz

– 55 dBm/MHz

– 30 dBm

5,25 < f ≤ 5,35 GHz

– 50 dBm/MHz

– 25 dBm

5,35 < f ≤ 5,6 GHz

– 50 dBm/MHz

– 25 dBm

5,6 < f ≤ 5,65 GHz

– 50 dBm/MHz

– 25 dBm

5,65 < f ≤ 5,725 GHz

– 65 dBm/MHz

– 40 dBm

5,725 < f ≤ 6,0 GHz

– 60 dBm/MHz

6,0 < f ≤ 8,5 GHz

– 35 dBm
22

– 41,3 dBm/MHz ( )
24

0 dBm

8,5 < f ≤ 9,0 GHz

– 65 dBm/MHz ( )

– 25 dBm

9,0 < f ≤ 10,6 GHz

– 65 dBm/MHz

– 25 dBm

f > 10,6 GHz

– 85 dBm/MHz

– 45 dBm
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Οη ηηκέο θαησθιίνπ ηεο ηζρχνο αηρκήο ηνπ κεραληζκνχ LBT γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ ξαδηνυπεξεζηψλ πνπ
παξαηίζεληαη θαησηέξσ νξίδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα.

Σερληθέο απαηηήζεηο ηνπ κεραληζκνύ LBT γηα ζπζθεπέο αλίρλεπζεο πιηθώλ

Πεξηνρή ζπρλνηήησλ

Ραδηνϋπεξεζία πνπ πξέπεη λα αληρλεπζεί

Σηκή θαησθιίνπ ηζρύνο αηρκήο

1,215 < f ≤ 1,4 GHz

Τπεξεζία ξαδηνπξνζδηνξηζκνχ

+ 8 dBm/MHz

1,61 < f ≤ 1,66 GHz

Κηλεηή δνξπθνξηθή ππεξεζία

– 43 dBm/MHz

2,5 < f ≤ 2,69 GHz

Κηλεηή ππεξεζία μεξάο

– 50 dBm/MHz

2,9 < f ≤ 3,4 GHz

Τπεξεζία ξαδηνπξνζδηνξηζκνχ

– 7dBm/MHz

Πξφζζεηεο απαηηήζεηο γηα ηελ αλίρλεπζε ξαληάξ: ζπλερήο αθξφαζε θαη απηφκαηε απελεξγνπνίεζε εληφο 10 ms γηα ηε
ζρεηηθή πεξηνρή ζπρλνηήησλ εάλ ππάξρεη ππέξβαζε ηεο ηηκήο θαησθιίνπ (πίλαθαο κε ηνλ κεραληζκφ LBT). ε ζπλερή
αθξφαζε, πξηλ ηεζεί εθ λένπ ζε ιεηηνπξγία ν πνκπφο ρξεηάδεηαη λα παξέιζεη ρξφλνο ζηγήο ηνπιάρηζηνλ 12
δεπηεξνιέπησλ. Απηφο ν ρξφλνο ζηγήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ελεξγφο είλαη κφλν ν δέθηεο LBT πξέπεη λα
εμαζθαιίδεηαη αθφκε θαη κεηά ηελ απελεξγνπνίεζε ηεο ζπζθεπήο.
1

( ) Δληφο ηεο δψλεο 3,1 GHz έσο 4,8 GHz. Ζ ηερληθή κεηξηαζκνχ πεξηνξηζκέλνπ θχθινπ ιεηηνπξγίαο («LDC») θαη ηα φξηά
ηεο θαζνξίδνληαη ζηα ζεκεία 4.5.3.1, 4.5.3.2 θαη 4.5.3.3 ηνπ πξνηχπνπ ETSI EN 302 065-1 V2.1.1. Μπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθέο ηερληθέο κεηξηαζκνχ εθφζνλ εμαζθαιίδνπλ ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο επηδφζεηο θαη
ηζνδχλακν επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ θάζκαηνο κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο αληίζηνηρεο βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο
νδεγίαο 2014/53/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηελ
ελαξκφληζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηε δηαζεζηκφηεηα ξαδηνεμνπιηζκνχ ζηελ αγνξά θαη ηελ
θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 1999/5/ΔΚ (ΔΔ L 153 ηεο 22.5.2014, ζ. 62) θαη πιεξνχλ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο
παξαξηήκαηνο.
2
( ) Δληφο ησλ δσλψλ 3,1 GHz έσο 4.8 GHz θαη 8,5 GHz έσο 9 GHz. Ζ ηερληθή κεηξηαζκνχ κέζσ «αλίρλεπζεο θαη
απνθπγήο ήδε ρξεζηκνπνηεκέλσλ ζπρλνηήησλ» («DAA») θαη ηα φξηά ηεο θαζνξίδνληαη ζηα ζεκεία 4.5.1.1, 4.5.1.2 θαη
4.5.1.3 ηνπ πξνηχπνπ ETSI EN 302 065-1 V2.1.1. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθέο ηερληθέο κεηξηαζκνχ
εθφζνλ εμαζθαιίδνπλ ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο επηδφζεηο θαη ηζνδχλακν επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ θάζκαηνο κε ζθνπφ ηε
ζπκκφξθσζε πξνο ηηο αληίζηνηρεο βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 2014/53/ΔΔ θαη πιεξνχλ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ
παξφληνο παξαξηήκαηνο.
3
( ) Ζ ηερληθή κεηξηαζκνχ DAA θαη ηα φξηά ηεο θαζνξίδνληαη ζηα ζεκεία 4.5.1.1, 4.5.1.2 θαη 4.5.1.3 ηνπ πξνηχπνπ ETSI
EN 302 065-2 V2.1.1. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθέο ηερληθέο κεηξηαζκνχ εθφζνλ εμαζθαιίδνπλ
ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο επηδφζεηο θαη ηζνδχλακν επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ θάζκαηνο κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζε πξνο
ηηο αληίζηνηρεο βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 2014/53/ΔΔ θαη πιεξνχλ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο
παξαξηήκαηνο.
4
( ) Ζ ηερληθή κεηξηαζκνχ LDC θαη ηα φξηά ηεο θαζνξίδνληαη ζηα ζεκεία 4.5.3.1, 4.5.3.2 θαη 4.5.3.3 ηνπ πξνηχπνπ ETSI
EN 302 065-3 V2.1.1. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθέο ηερληθέο κεηξηαζκνχ εθφζνλ εμαζθαιίδνπλ
ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο επηδφζεηο θαη ηζνδχλακν επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ θάζκαηνο κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζε πξνο
ηηο αληίζηνηρεο βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 2014/53/ΔΔ θαη πιεξνχλ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο
παξαξηήκαηνο.
5
( ) Ζ ηερληθή κεηξηαζκνχ DAA θαη ηα φξηά ηεο θαζνξίδνληαη ζηα ζεκεία 4.5.1.1, 4.5.1.2 θαη 4.5.1.3 ηνπ πξνηχπνπ ETSI
EN 302 065-3 V2.1.1. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθέο ηερληθέο κεηξηαζκνχ εθφζνλ εμαζθαιίδνπλ
ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο επηδφζεηο θαη ηζνδχλακν επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ θάζκαηνο κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζε πξνο
ηηο αληίζηνηρεο βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 2014/53/ΔΔ θαη πιεξνχλ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο
παξαξηήκαηνο.
6
( ) Ζ ηερληθή κεηξηαζκνχ κε έιεγρν ηεο ηζρχνο εθπνκπήο («TPC») θαη ηα φξηά ηεο νξίδνληαη ζηα ζεκεία 4.7.1.1, 4.7.1.2
θαη 4.7.1.3 ηνπ πξνηχπνπ ETSI EN 302 065-3 V2.1.1. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθέο ηερληθέο κεηξηαζκνχ
εθφζνλ εμαζθαιίδνπλ ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο επηδφζεηο θαη ηζνδχλακν επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ θάζκαηνο κε ζθνπφ ηε
ζπκκφξθσζε πξνο ηηο αληίζηνηρεο βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 2014/53/ΔΔ θαη πιεξνχλ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ
παξφληνο παξαξηήκαηνο.
7
( ) Σν απαηηνχκελν εμσηεξηθφ φξην (e.l.) είλαη ≤ – 53,3 dBm/MHz. Σν εμσηεξηθφ φξην θαζνξίδεηαη ζηα ζεκεία 4.3.4.1,
4.3.4.2 θαη 4.3.4.3 ηνπ πξνηχπνπ ETSI EN 302 065-3 V2.1.1. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθέο ηερληθέο
κεηξηαζκνχ εθφζνλ εμαζθαιίδνπλ ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο επηδφζεηο θαη ηζνδχλακν επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ θάζκαηνο
κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο αληίζηνηρεο βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 2014/53/ΔΔ θαη πιεξνχλ ηηο ηερληθέο
απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο.
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( ) Δπηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθέο ηερληθέο κεηξηαζκνχ, φπσο ε ρξήζε ζσξαθηζκέλσλ παξαθσηίδσλ,
εθφζνλ εμαζθαιίδνπλ ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο επηδφζεηο.
9
( ) Πξνζηαζία ησλ δσλψλ 7,25 έσο 7,75 GHz (ζηαζεξή δνξπθνξηθή ππεξεζία) θαη 7,45 έσο 7,55 GHz (κεηεσξνινγηθφο
δνξπθφξνο): – 51,3 – 20 × log10(10[km]/x[km])(dBm/MHz) γηα χςνο ππεξάλσ ηνπ εδάθνπο πάλσ απφ 1 000 m, φπνπ x
είλαη ην χςνο ηνπ αεξνζθάθνπο ππεξάλσ ηνπ εδάθνπο ζε ρηιηφκεηξα, θαη – 71,3 dBm/MHz γηα χςνο ππεξάλσ ηνπ
εδάθνπο κηθξφηεξν ησλ 1 000 m.
10
( ) Πξνζηαζία ηεο δψλεο 7,75 έσο 7,9 GHz (κεηεσξνινγηθφο δνξπθφξνο):
– 44,3 – 20 × log10(10 [km]/x [km]) (dBm/MHz) γηα χςνο ππεξάλσ ηνπ εδάθνπο πάλσ απφ 1 000 m, φπνπ x είλαη ην
χςνο ηνπ αεξνζθάθνπο ππεξάλσ ηνπ εδάθνπο ζε ρηιηφκεηξα, θαη – 64,3 dBm/MHz γηα χςνο ππεξάλσ ηνπ εδάθνπο
κηθξφηεξν ησλ 1 000 m.
11
( ) πζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ κεραληζκφ «Listen Before Talk» («LBT») επηηξέπεηαη λα ιεηηνπξγνχλ ζηελ
πεξηνρή ζπρλνηήησλ 1,215 GHz έσο 1,73 GHz κε κέγηζηε κέζε θαζκαηηθή ππθλφηεηα e.i.r.p. – 70 dBm/MHz θαη ζηηο
πεξηνρέο ζπρλνηήησλ 2,5 GHz έσο 2,69 GHz θαη 2,7 GHz έσο 3,4 GHz κε κέγηζηε κέζε θαζκαηηθή ππθλφηεηα e.i.r.p. –
50 dBm/MHz θαη κέγηζηε e.i.r.p. αηρκήο – 10 dBm/50 MHz. Ο κεραληζκφο LBT νξίδεηαη ζηα ζεκεία 4.5.2.1, 4.5.2.2 θαη
4.5.2.3 ηνπ πξνηχπνπ ETSI EN 302 065-4 V1.1.1. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθέο ηερληθέο κεηξηαζκνχ
εθφζνλ εμαζθαιίδνπλ ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο επηδφζεηο θαη ηζνδχλακν επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ θάζκαηνο κε ζθνπφ ηε
ζπκκφξθσζε πξνο ηηο αληίζηνηρεο βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 2014/53/ΔΔ θαη πιεξνχλ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ
παξφληνο παξαξηήκαηνο.
12
( ) Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ξαδηνυπεξεζηψλ, νη κε ζηαζεξέο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα πιεξνχλ ηελ αθφινπζε απαίηεζε
γηα ηε ζπλνιηθή αθηηλνβνινχκελε ηζρχ:
α)ηηο πεξηνρέο ζπρλνηήησλ 2,5 GHz έσο 2,69 GHz θαη 4,8 GHz έσο 5 GHz, ε ζπλνιηθή θαζκαηηθή ππθλφηεηα ηζρχνο
πξέπεη λα είλαη 10 dB θάησ απφ ηελ αλψηαηε θαζκαηηθή ππθλφηεηα e.i.r.p.
β)ηελ πεξηνρή ζπρλνηήησλ 3,4 GHz έσο 3,8 GHz, ε ζπλνιηθή θαζκαηηθή ππθλφηεηα ηζρχνο πξέπεη λα είλαη 5 dB θάησ
απφ ηελ αλψηαηε θαζκαηηθή ππθλφηεηα e.i.r.p.
13
( ) Γηα λα πξνζηαηεχνληαη νη δψλεο ζπρλνηήησλ 2,69 έσο 2,7 GHz θαη 4,8 έσο 5 GHz ηεο Τπεξεζίαο Ραδηναζηξνλνκίαο
(RAS), ε θαζκαηηθή ππθλφηεηα ζπλνιηθήο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη θάησ απφ – 65 dBm/MHz.
14
( ) Πεξηνξηζκφο ηνπ θχθινπ ιεηηνπξγίαο ζε 10 % αλά δεπηεξφιεπην.
15
( ) Γελ επηηξέπεηαη ε ζηαζεξή εμσηεξηθή εγθαηάζηαζε.
16
( ) Δληφο ηεο δψλεο 3,1 GHz – 4,8 GHz, νη ζπζθεπέο πνπ εθαξκφδνπλ ηελ ηερληθή κεηξηαζκνχ LDC επηηξέπεηαη λα
ιεηηνπξγνχλ κε αλψηαηε κέζε θαζκαηηθή ππθλφηεηα e.i.r.p. – 41,3 dBm/MHz θαη αλψηαηε e.i.r.p. αηρκήο 0 dBm
νξηδφκελε ζηα 50 MHz. Ζ ηερληθή κεηξηαζκνχ LDC θαη ηα φξηά ηεο θαζνξίδνληαη ζηα ζεκεία 4.5.3.1, 4.5.3.2 θαη 4.5.3.3
ηνπ πξνηχπνπ ETSI EN 302 065-1 V2.1.1. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθέο ηερληθέο κεηξηαζκνχ εθφζνλ
εμαζθαιίδνπλ ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο επηδφζεηο θαη ηζνδχλακν επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ θάζκαηνο κε ζθνπφ ηε
ζπκκφξθσζε πξνο ηηο αληίζηνηρεο βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 2014/53/ΔΔ θαη πιεξνχλ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο
παξνχζαο απφθαζεο. ηαλ ρξεζηκνπνηείηαη LDC, εθαξκφδεηαη ε ζεκείσζε 5.
17
( ) Δληφο ησλ δσλψλ 3,1 GHz–4,8 GHz θαη 8,5 GHz–9 GHz, νη ζπζθεπέο πνπ εθαξκφδνπλ ηελ ηερληθή κεηξηαζκνχ DAA
επηηξέπεηαη λα ιεηηνπξγνχλ κε αλψηαηε κέζε θαζκαηηθή ππθλφηεηα e.i.r.p. – 41,3 dBm/MHz θαη αλψηαηε e.i.r.p. αηρκήο 0
dBm νξηδφκελε ζηα 50 MHz. Ζ ηερληθή κεηξηαζκνχ DAA θαη ηα φξηά ηεο θαζνξίδνληαη ζηα ζεκεία 4.5.1.1, 4.5.1.2 θαη
4.5.1.3 ηνπ πξνηχπνπ ETSI EN 302 065-1 V2.1.1. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθέο ηερληθέο κεηξηαζκνχ
εθφζνλ εμαζθαιίδνπλ ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο επηδφζεηο θαη ηζνδχλακν επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ θάζκαηνο κε ζθνπφ ηε
ζπκκφξθσζε πξνο ηηο αληίζηνηρεο βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 2014/53/ΔΔ θαη πιεξνχλ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ
παξφληνο παξαξηήκαηνο. ηαλ ρξεζηκνπνηείηαη DAA, εθαξκφδεηαη ε ζεκείσζε 5.
18
( ) πζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ κεραληζκφ LBT επηηξέπεηαη λα ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηνρή ζπρλνηήησλ 1,215 GHz
έσο 1,73 GHz κε κέγηζηε κέζε θαζκαηηθή ππθλφηεηα e.i.r.p. – 70 dBm/MHz θαη ζηηο πεξηνρέο ζπρλνηήησλ 2,5 GHz έσο
2,69 GHz θαη 2,7 GHz έσο 3,4 GHz κε κέγηζηε κέζε θαζκαηηθή ππθλφηεηα e.i.r.p. – 50 dBm/MHz θαη κέγηζηε e.i.r.p.
αηρκήο – 10 dBm/50 MHz. Ο κεραληζκφο LBT νξίδεηαη ζηα ζεκεία 4.5.2.1, 4.5.2.2 θαη 4.5.2.3 ηνπ πξνηχπνπ ETSI EN
302 065-4 V1.1.1. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθέο ηερληθέο κεηξηαζκνχ εθφζνλ εμαζθαιίδνπλ ηνπιάρηζηνλ
ηζνδχλακεο επηδφζεηο θαη ηζνδχλακν επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ θάζκαηνο κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο αληίζηνηρεο
βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 2014/53/ΔΔ θαη πιεξνχλ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο.
19
( ) Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ξαδηνυπεξεζηψλ, νη κε ζηαζεξέο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα πιεξνχλ ηελ αθφινπζε απαίηεζε
γηα ηε ζπλνιηθή αθηηλνβνινχκελε ηζρχ:
α)ηηο πεξηνρέο ζπρλνηήησλ 2,5 GHz έσο 2,69 GHz θαη 4,8 GHz έσο 5 GHz, ε ζπλνιηθή θαζκαηηθή ππθλφηεηα ηζρχνο
πξέπεη λα είλαη 10 dB θάησ απφ ηελ αλψηαηε θαζκαηηθή ππθλφηεηα e.i.r.p.
β)ηελ πεξηνρή ζπρλνηήησλ 3,4 GHz έσο 3,8 GHz, ε ζπλνιηθή θαζκαηηθή ππθλφηεηα ηζρχνο πξέπεη λα είλαη 5 dB θάησ
απφ ηελ αλψηαηε θαζκαηηθή ππθλφηεηα e.i.r.p.
20
( ) Γηα λα πξνζηαηεχνληαη νη δψλεο ζπρλνηήησλ 2,69 έσο 2,7 GHz θαη 4,8 έσο 5 GHz ηεο Τπεξεζίαο Ραδηναζηξνλνκίαο
(RAS), ε θαζκαηηθή ππθλφηεηα ζπλνιηθήο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη θάησ απφ – 65 dBm/MHz.
21
( ) Πεξηνξηζκφο ηνπ θχθινπ ιεηηνπξγίαο ζε 10 % αλά δεπηεξφιεπην.
22
( ) Γελ επηηξέπεηαη ε ζηαζεξή εμσηεξηθή εγθαηάζηαζε.
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( ) Δληφο ηεο δψλεο 3,1 GHz – 4,8 GHz, νη ζπζθεπέο πνπ εθαξκφδνπλ ηελ ηερληθή κεηξηαζκνχ LDC επηηξέπεηαη λα
ιεηηνπξγνχλ κε αλψηαηε κέζε θαζκαηηθή ππθλφηεηα e.i.r.p. – 41,3 dBm/MHz θαη αλψηαηε e.i.r.p. αηρκήο 0 dBm
νξηδφκελε ζηα 50 MHz. Ζ ηερληθή κεηξηαζκνχ LDC θαη ηα φξηά ηεο θαζνξίδνληαη ζηα ζεκεία 4.5.3.1, 4.5.3.2 θαη 4.5.3.3
ηνπ πξνηχπνπ ETSI EN 302 065-1 V2.1.1. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθέο ηερληθέο κεηξηαζκνχ εθφζνλ
εμαζθαιίδνπλ ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο επηδφζεηο θαη ηζνδχλακν επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ θάζκαηνο κε ζθνπφ ηε
ζπκκφξθσζε πξνο ηηο αληίζηνηρεο βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 2014/53/ΔΔ θαη πιεξνχλ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ
παξφληνο παξαξηήκαηνο. ηαλ ρξεζηκνπνηείηαη LDC, εθαξκφδεηαη ε ζεκείσζε 5.
24
( ) Δληφο ησλ δσλψλ 3,1 GHz–4,8 GHz θαη 8,5 GHz–9 GHz, νη ζπζθεπέο πνπ εθαξκφδνπλ ηελ ηερληθή κεηξηαζκνχ DAA
επηηξέπεηαη λα ιεηηνπξγνχλ κε αλψηαηε κέζε θαζκαηηθή ππθλφηεηα e.i.r.p. – 41,3 dBm/MHz θαη αλψηαηε e.i.r.p. αηρκήο 0
dBm νξηδφκελε ζηα 50 MHz. Ζ ηερληθή κεηξηαζκνχ DAA θαη ηα φξηά ηεο θαζνξίδνληαη ζηα ζεκεία 4.5.1.1, 4.5.1.2 θαη
4.5.1.3 ηνπ πξνηχπνπ ETSI EN 302 065-1 V2.1.1. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθέο ηερληθέο κεηξηαζκνχ
εθφζνλ εμαζθαιίδνπλ ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο επηδφζεηο θαη ηζνδχλακν επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ θάζκαηνο κε ζθνπφ ηε
ζπκκφξθσζε πξνο ηηο αληίζηνηρεο βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 2014/53/ΔΔ θαη πιεξνχλ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ
παξφληνο παξαξηήκαηνο. ηαλ ρξεζηκνπνηείηαη DAA, εθαξκφδεηαη ε ζεκείσζε 5.
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Παξάγξαθνο 3(γ)
Άιιεο Καηεγνξίεο Ραδηνζπρλνηήησλ Ραδηνεμνπιηζκνύ

Σύπνο Ραδηνεμνπιηζκνύ

Ζώλεο ζπρλνηήησλ /
Μεκνλσκέλεο ζπρλόηεηεο

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο

Ραληάξ κηθξήο εκβέιεηαο γηα
απηνθίλεηα

21,65 – 26,65 GHz

Απφθαζε 2005/50/ΔΚ θαη
Δθηειεζηηθή Απφθαζε
2011/485/ΔΔ
Δθηειεζηηθή Απφθαζε
2017/2077/ΔΔ

24.25-26.65 GHz

Απφθαζε ECC/DEC/(04)10

77-81 GHz

Απφθαζε 2004/545/ΔΚ

Γνξπθνξηθνί ζηαζκνί κηθξήο
δηακέηξνπ θεξαίαο (VSATs)

14,25 - 14,50 GHz Γε-πξνοδηάζηεκα θαη 10,70-11,70 GHz
δηάζηεκα-πξνο-Γε

Απφθαζε ECC/DEC/(03)04

Υακεινχ e.i.r.p. Γνξπθνξηθά
Σεξκαηηθά (Low e.i.r.p. Satellite
Terminals (LEST))

10.70–12.75 GHz ή 19.70–20.20
GHz (δηάζηεκα-πξνο-Γε) θαη
14.00–14.25 GHz ή 29.50–30.00
GHz (Γε-πξνο-δηάζηεκα)

Απφθαζε ECC/DEC/(06)02

Τςεινχ e.i.r.p. Γνξπθνξηθά
Σεξκαηηθά (High e.i.r.p. Satellite
Terminals (HEST))

10.70–12.75 GHz ή 19.70–20.20
GHz (δηάζηεκα-πξνο-Γε) θαη
14.00–14.25 GHz ή 29.50–30.00
GHz (Γε-πξνο-δηάζηεκα)

Απφθαζε ECC/DEC/(06)03

Κηλεηά δνξπθνξηθά ηεξκαηηθά

1518-1525 MHz, 1525-1544 MHz,
1545-1559 MHz, 1610-1626,5
MHz, 1613,8-1626,5 MHz,
1626,5-1645,5 MHz, 1646,51660,5 MHz, 1670-1675 MHz,
1980-2010 MHz, 2170-2200 MHz
θαη 2483,5-2500 MHz,

Απφθαζε ECC/DEC/(12)01

Κηλεηά δνξπθνξηθά ηεξκαηηθά

1613.8 - 1626.5 MHz

Απφθαζε ECC/DEC/(09)04

Κηλεηά Δπίγεηα ηεξκαηηθά

790-862 MHz, 880-915 MHz, 925960 MHz, 1710-1785 MHz, 18051880 MHz, 1900-1980 MHz,
2010-2025 MHz, 2110-2170 MHz,
2500-2690 MHz, 2500-2690 MHz,
3400-3600 MHz θαη 3600-3800
MHz.

Απφθαζε ECC/DEC/(12)01

Δπίγεηνη ζηαζκνί ζε θηλεηέο
πιαηθφξκεο (ESOMPs)

17,3-20,2 GHz (Γε-πξνοδηάζηεκα), 27,5-27,8285 GHz
(δηάζηεκα-πξνο-Γε), 28,444528,8365 GHz (δηάζηεκα-πξνο-Γε),
28,8365-28,9485 GHz (δηάζηεκαπξνο-Γε), 29,4525-29,5 GHz
(δηάζηεκα-πξνο-Γε) θαη 29,5-30
GHz (δηάζηεκα-πξνο-Γε)

Απφθαζε ECC/DEC/(13)01

ηαζεξνχο Δπίγεηνπο ζηαζκνί
(NGSO FSS)

14,0-14,5 GHz (Γε-πξνοδηάζηεκα), 10,7-12,75 GHz
(δηάζηεκα-πξνο-Γε).

Απφθαζε ECC/DEC/(17)04
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Υεξζαίνη Δπίγεηνη ζηαζκνί ελ
θηλήζεη (ESIM) (GSO FSS)

14,0-14,5 GHz (Γε-πξνοδηάζηεκα), 10,7-12,75 GHz
(δηάζηεκα-πξνο-Γε).

Απφθαζε ECC/DEC/(18)04

Δπίγεηνη ζηαζκνί ελ θηλήζεη
(ESIM) (NGSO FSS)

14,0-14,5 GHz (Γε-πξνοδηάζηεκα), 10,7-12,75 GHz
(δηάζηεκα-πξνο-Γε).

Απφθαζε ECC/DEC/(18)05

πζθεπέο Μηθξήο Δκβέιεηαο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα Έιεγρν
Μνληέινπ

40,665, 40,675, 40,685 θαη 40,695
MHz

Απφθαζε ECC/DEC/(01)12

πζθεπέο Μηθξήο Δκβέιεηαο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα Έιεγρν
Ηπηάκελνπ Μνληέινπ

34,995 – 35,225 MHz

Απφθαζε ECC/DEC/(01)11

Κηλεηά ηεξκαηηθά TETRA

380-385 ΜΖz θαη 390-395 MHz

Απφθαζε ECC/DEC/(11)04
(αλαθνξηθά κε ηελ κεηαθνξά θαη
ρξήζε απφ επηζθέπηεο)

ηελνδσληθά ςεθηαθά θηλεηά
ηεξκαηηθά PMR/PAMR

68-87,5 MHz, 146-174 MHz,
406,1-430 MHz θαη 440-470 MHz

Απφθαζε ECC/DEC/(11)04

Δπξπδσληθά ςεθηαθά θηλεηά
ηεξκαηηθά PMR/PAMR

410-430 MHz, 450-470 MHz θαη
870-876/915-921 MHz

Απφθαζε ECC/DEC/(11)04

Κηλεηά ηεξκαηηθά PPDR

380-470 MHz

Απφθαζε ECC/DEC/(11)04

Ραδηνεμνπιηζκφο Εψλεο Πνιηηψλ
- CEPT PR 27

26,960-27,410 ΜΖz

Απφθαζε ECC/DEC/(11)03 θαη
Απφθαζε ERC/DEC/(95)01
(αλαθνξηθά κε ηελ κεηαθνξά θαη
ρξήζε απφ επηζθέπηεο)

DECT

1880-1900 MHz

Απφθαζε ECC/DEC/(98)22

Δπθπή πζηήκαηα Μεηαθνξψλ
(ITS)

63-64 GHz

Απφθαζε ECC/DEC/(09)01 (κφλν
γηα ηνλ εμνπιηζκφ πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ζε φρεκα)
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Καηεγνξίεο Ραδηνζπρλνηήησλ πζθεπώλ Μηθξήο Εκβέιεηαο
(Καζνξίδνληαη ζηε ύζηαζε ERC 70-03)

Σύπνο
ζπζθεπήο
κηθξήο
εκβέιεηαο

Με εμεηδηθεπκέλεο
ζπζθεπέο κηθξήο
(1)
εκβέιεηαο

Παξαθνινχζεζε,
εληνπηζκφο θαη
απφθηεζε
δεδνκέλσλ

πζθεπέο Μηθξήο
Δκβέιεηαο γηα
Δληνπηζκφ
Κίλεζεο θαη
3
Δηδνπνίεζεο( )

Ραδηνκηθξφθσλα
ζπκπεξηιακβαλν
κέλσλ θαη
βνεζεηηθψλ
αθνπζηηθψλ
ζπζθεπψλ
αζχξκαησλ
αθνπζηηθψλ
εθαξκνγψλ θαη
(4)
πνιπκέζσλ

Πξόζβαζε ζην
θάζκα
θαη απαηηήζεηο
κεηξηαζκνύ

Ζώλεο ζπρλνηήησλ/
Μεκνλσκέλεο
ζπρλόηεηεο

Μέγηζηε
ηζρύο/
Έληαζε
πεδίνπ

138,2-138,45 MHz

≤10 mW e.r.p.

≤1% duty cycle

863-870 MHz

25 mW e.r.p.

≤0.1% duty cycle

863-870 MHz

25 mW e.r.p. 4.5 dBm/100
kHz

≤0.1% duty cycle
or LBT+AFA

24,00-24,25 GHz

100 mW e.i.r.p.

5725-5875 MHz

400 mW e.r.p

9200-9500 MHz

25 mW e.i.r.p.

Απαηηείηαη
Adaptive Power
Control (APC)
Δπαξθήο
θνηλή ρξήζε
ξαδηνθάζκαηνο
κεραληζκψλ
(π.ρ. DFS
θαη DAA)
(2)
εθαξκνζηεί

Δηακόξθσζε /
κέγηζηε θαηνρή
εύξνπο δώλεο

Λνηπνί
Πεξηνξηζκνί

≤ 100 kHz for 47
or more hop
channels

≥ 1 MHz
& ≤ 20 MHz

9500-9975 MHz

25 mW e.i.r.p.

10,5-10,6 GHz

500 mW e.i.r.p.

13,4-14,0 GHz

25 mW e.i.r.p.

24,05-24,25 GHz

100 mW e.i.r.p.

100 Hz – 9 kHz

120 dBκΑ/m
ζηα 10 κέηξα

29,7-47 MHz κε
εμαίξεζε ηε δψλε
34,9-37,5 ΜΖz
169.4-174 MHz

10 mW e.r.p.

≤ 50 kHz

10 mW e.r.p.

≤ 50 kHz

174 – 216 MHz

50 mW e.r.p.

470-786 MHz

50 mW e.r.p.

Αζχξκαηεο
βηνκεραληθέο
εθαξκνγέο
(WIA).
Σν APC λα
είλαη ζε ζέζε
λα
κεηψζεη ην
e.i.r.p. έσο ≤
25 mW.

Οη ζπζθεπέο
απηέο ζηφρν
έρνπλ λα
βνεζήζνπλ ηα
άηνκα κε
πξνβιήκαηα
αθνήο. Σν
κέγεζνο ηεο
θεξαίαο
πξέπεη λ α
είλαη
κηθξφηεξν
απφ 1/20 ι

863

Σύπνο
ζπζθεπήο
κηθξήο
εκβέιεηαο

Δπαγσγηθέο
Δθαξκνγέο

πζθεπέο Μηθξήο
Δκβέιεηαο γηα
εληνπηζκφ
Θπκάησλ
Υηνλνζηηβάδσλ

(1)

(2)

(3)
(4)

Πξόζβαζε ζην
θάζκα
θαη απαηηήζεηο
κεηξηαζκνύ

Ζώλεο ζπρλνηήησλ/
Μεκνλσκέλεο
ζπρλόηεηεο

Μέγηζηε
ηζρύο/
Έληαζε
πεδίνπ

786-789 MHz

12 mW e.r.p.

173,965-174,015
MHz

2 mW e.r.p.

Μέρξη 100%

863-865 MHz

10 mW e.r.p.

Μέρξη 100%

1350-1400 MHz

20 mW e.η.r.p. /
50 mW e.i.r.p.

1492-1518 MHz

50 mW e.i.r.p.

1518-1525 MHz

50 mW e.i.r.p.

1656.5-1660.5 MHz

2 mW / 600
kHz e.i.r.p.

1785-1795 MHz

20 mW e.η.r.p. /
50 mW e.i.r.p.

1795-1800 MHz

20 mW e.η.r.p. /
50 mW e.i.r.p.

1800-1804.5 MHz

20 mW e.η.r.p. /
50 mW e.i.r.p.

100 Hz – 9 kHz

82 dBκΑ/m at
10 m

Δηακόξθσζε /
κέγηζηε θαηνρή
εύξνπο δώλεο

Λνηπνί
Πεξηνξηζκνί

50 kHz

Σν κέγεζνο
ηεο θεξαίαο
πξέπεη λα
είλαη
κηθξφηεξν
απφ 1/20 ι

457 kHz

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεηαη θάζε ηχπνο εθαξκνγψλ πνπ θαιχπηεη ηνπο ηερληθνχο φξνπο (ηππηθέο
ρξήζεηο είλαη ηειεκεηξία, ηειερεηξηζκφο, ζπλαγεξκνί, δεδνκέλα ελ γέλεη θαη ινηπέο παξεκθεξείο εθαξκνγέο).
Σν DFS απαηηείηαη ζηελ πεξηνρή ζπρλνηήησλ 5725-5850 MHz γηα λα εμαζθαιηζηεί ε θαηάιιειε πξνζηαζία
ηεο ππεξεζίαο ξαδηνδηάζεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ξαληάξ αλαπήδεζεο ζπρλφηεηαο), απαηηείηαη DAA
ζηελ πεξηνρή ζπρλνηήησλ 5855-5875 MHz γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ITS, ζηελ πεξηνρή ζπρλνηήησλ 57255875 MHz γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ BFWA θαη ζηελ πεξηνρή ζπρλνηήησλ 5795-5815 MHz γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ εθαξκνγψλ TTT.
ηε θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη θαη νη αηζζεηήξεο θίλεζεο (motion sensors)
Δθαξκνγέο γηα αζχξκαηα ερνζπζηήκαηα, ζπκπεξηιακβάλνληαη: Αζχξκαηα κεγάθσλα· αζχξκαηα αθνπζηηθά
θεθαιήο· θνξεηά, αζχξκαηα αθνπζηηθά θεθαιήο, π.ρ. γηα θνξεηέο ζπζθεπέο CD, θαζεηφθσλα ή ξαδηφθσλα·
αζχξκαηα αθνπζηηθά θεθαιήο γηα ρξήζε εληφο νρήκαηνο, π.ρ. γηα ρξήζε καδί κε ξαδηφθσλν ή κε θηλεηφ
ηειέθσλν θ.ιπ.· αθνπζηηθά απηηνχ γηα ρξήζε ζε ζπλαπιίεο ή ζε άιιεο ζθεληθέο παξαγσγέο.
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Καηεγνξίεο Ραδηνζπρλνηήησλ Αζύξκαηνπ Αθνπζηηθνύ Εμνπιηζκνύ PMSE
(Καζνξίδνληαη ζηελ Εθηειεζηηθή Απόθαζε 2014/641/ΕΕ )
Πίλαθαο 1 - Όξνη κάζθαο άθξσλ θαζκαηηθνύ ηκήκαηνο πνπ ηζρύνπλ γηα αζύξκαην αθνπζηηθό εμνπιηζκό
PMSE ζην δηάθελν ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο FDD (ζπρλνδηαηξεηηθή ακθηδξόκεζε) ηεο δώλεο ησλ 800 MHz
(821-832 MHz)
Σςσνότητερ κάτω
από τα 821 MHz

821-823 MHz

Βαζηθά φξηα εθηφο
θαζκαηηθνχ ηκήκαηνο

Εψλε θχιαμεο
[πξνζηαζία έλαληη
παξεκβνιψλ απφ
PMSE ζηα επίγεηα
ζπζηήκαηα ηθαλά λα
παξέρνπλ
ππεξεζίεο
ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ
(θαηεξρφκελε
δεχμε)]

Ζ ηζνδχλακε
ηζφηξνπα
αθηηλνβνινχκελε
ηζρχο (e.i.r.p.) εθηφο
θαζκαηηθνχ ηκήκαηνο
είλαη -43 dBm/(5 MHz)

823-826 MHz

826-832 MHz

ξηα εληφο θαζκαηηθνχ ηκήκαηνο

 e.i.r.p. εληφο
θαζκαηηθνχ
ηκήκαηνο 13 dBm
γηα θνξεηφ
αθνπζηηθφ
εμνπιηζκφ PMSE
 e.i.r.p. εληφο
θαζκαηηθνχ
ηκήκαηνο 20 dBm
γηα αθνπζηηθφ
εμνπιηζκφ PMSE
πνπ θνξηέηαη ζην
ζψκα

Σςσνότητερ πάνω
από τα 832 MHz
Βαζηθά φξηα εθηφο
θαζκαηηθνχ ηκήκαηνο

e.i.r.p. εληφο
θαζκαηηθνχ
ηκήκαηνο 20
dBm

Ζ e.i.r.p. εθηφο
θαζκαηηθνχ ηκήκαηνο
είλαη -25 dBm/(5 MHz)

Πίλαθαο 2 - Όξνη κάζθαο άθξσλ θαζκαηηθνύ ηκήκαηνο πνπ ηζρύνπλ γηα αζύξκαην αθνπζηηθό εμνπιηζκό
PMSE ζην δηάθελν ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο FDD ηεο δώλεο ησλ 1800 MHz (1785-1805 MHz), e.i.r.p. γηα
θνξεηό εμνπιηζκό
Εύπορ σςσνότηταρ
Φοπητόρ εξοπλισμόρ (e.i.r.p.)
Δθηφο θαζκαηηθνχ ηκήκαηνο

< 1785 MHz

-17 dBm/200kHz

Πεξηνξηζκέλν
εχξνο ζπρλφηεηαο

1785-1785,2 MHz

4 dBm/200kHz

1785,2-1803,6 MHz

13 dBm/θαλάιη
10 dBm/200kHz, κε φξην 13
dBm/θαλάιη.

1803,6-1804,8 MHz
Πεξηνξηζκέλν
εχξνο ζπρλφηεηαο
Δθηφο θαζκαηηθνχ ηκήκαηνο

1804,8-1805 MHz

-14 dBm/200kHz

> 1805 MHz

-37 dBm/200kHz

Πίλαθαο 3 - Όξνη κάζθαο άθξσλ θαζκαηηθνύ ηκήκαηνο πνπ ηζρύνπλ γηα αζύξκαην αθνπζηηθό εμνπιηζκό
PMSE ζην δηάθελν ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο FDD ηεο δώλεο ησλ 1800 MHz (1785-1805 MHz), e.i.r.p. γηα
εμνπιηζκό πνπ θνξηέηαη ζην ζώκα
Εμνπιηζκόο πνπ θνξηέηαη ζην ζώκα
Εύξνο ζπρλόηεηαο
(e.i.r.p.)
Δθηφο θαζκαηηθνχ ηκήκαηνο
Πεξηνξηζκέλν
εχξνο ζπρλφηεηαο
Δθηφο θαζκαηηθνχ ηκήκαηνο

< 1785 MHz

-17 dBm/200kHz

1785-1804,8 MHz

17 dBm/θαλάιη

1804,8-1805 MHz

0 dBm/200kHz

> 1805 MHz

-23 dBm/200kHz
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Καηεγνξίεο Ραδηνζπρλνηήησλ βίληεν PMSE
(Καζνξίδνληαη ζηελ Εθηειεζηηθή Απόθαζε 2016/339/ΕΕ )
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο, e.i.r.p. ζεκαίλεη ηζνδχλακε ηζφηξνπα αθηηλνβνινχκελε ηζρχο, πνπ είλαη
ην γηλφκελν ηεο ηζρχνο πνπ παξέρεηαη ζηελ θεξαία επί ηελ απνιαβή ηεο θεξαίαο ζε δεδνκέλε θαηεχζπλζε ζε ζχγθξηζε
κε ηζφηξνπε θεξαία (απφιπηε ή ηζφηξνπε απνιαβή).
Πίλαθαο 4 γηα βίληεν PMSE
Σχπνο δεχμεο

e.i.r.p.

Αζχξκαηε κεραλή ιήςεο

– 7 dBW

Φνξεηή βηληενδεχμε

16 dBW

Κηλεηή βηληενδεχμε

10 dBW

Ζ πξφζβαζε ζην ξαδηνθάζκα κπνξεί θαηά θχξην ιφγν λα εγθξίλεηαη κε βάζε ηνπηθέο ξπζκίζεηο. Οη ελ ιφγσ ηνπηθέο
ξπζκίζεηο κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ θαηάιιεια πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη ππφςε παξάγνληεο φπσο ε γεσγξαθηθή
ζέζε φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην ξαδηνθάζκα, θαζψο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρξήζεο ηνπ ξαδηνθάζκαηνο γηα
βίληεν PMSE ή γηα πθηζηάκελεο ππεξεζίεο.
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Ζώλεο ζπρλνηήησλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο ελαξκνληζκέλνπο ηερληθνύο όξνπο θαη ηηο πξνζεζκίεο εθαξκνγήο γηα
ζπζθεπέο κηθξήο εκβέιεηαο (Καζνξίδνληαη ζηελ Εθηειεζηηθή Απόθαζε (ΕΕ) 2018/1538 ηεο Επηηξνπήο)

Ο αθφινπζνο πίλαθαο πξνζδηνξίδεη δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο δσλψλ ζπρλνηήησλ θαη θαηεγνξηψλ ζπζθεπψλ κηθξήο
εκβέιεηαο θαζψο επίζεο θαη ηνπο ελαξκνληζκέλνπο ηερληθνχο φξνπο γηα ηελ πξφζβαζε ζην ξαδηνθάζκα.
Γεληθνί ηερληθνί φξνη πνπ εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο δψλεο θαη ηηο ζπζθεπέο κηθξήο εκβέιεηαο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν
εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο:
—

Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ξαδηνθάζκαηνο κέρξη ηελ ηζρχ κεηάδνζεο, ηελ έληαζε πεδίνπ ή ηελ ππθλφηεηα
ηζρχνο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Δπίζεο επηηξέπεηαη ε ρξήζε ξαδηνθάζκαηνο κε
πςειφηεξε ηζρχ κεηάδνζεο, έληαζε πεδίνπ ή ππθλφηεηα ηζρχνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ δελ
πεξηνξίδεη ή δελ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ ελδεδεηγκέλε ζπλχπαξμε κεηαμχ ζπζθεπψλ κηθξήο εκβέιεηαο ζε
δψλεο πνπ ελαξκνλίδνληαη απφ ην παξφλ παξάξηεκα.

—

Δπηηξέπνληαη κφλν νη «ζπκπιεξσκαηηθνί παξάκεηξνη (θαλαινπνίεζε θαη/ή θαλφλεο πξφζβαζεο θαη
θαηάιεςεο θαλαιηψλ)» πνπ νξίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, ελψ δελ επηηξέπεηαη λα πξνζζέηνπλ
άιιεο παξακέηξνη ή απαηηήζεηο πξφζβαζεο ζην ξαδηνθάζκα θαη εμνκάιπλζήο ηνπ.

—

Δπηηξέπνληαη κφλν νη «ινηπνί πεξηνξηζκνί ρξήζεο» πνπ νξίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, ελψ δελ
επηηξέπεηαη λα πξνζζέηνπλ επηπιένλ πεξηνξηζκνί ρξήζεο.

ξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη:
Χο «ζπληειεζηήο» ρξφλνο ιεηηνπξγίαο αλά θχθιν«» (duty cycle) νξίδεηαη ν ιφγνο, εθθξαδφκελνο σο πνζνζηφ, ηνπ
(Ton)/(Tobs), φπνπ Ton είλαη ε πεξίνδνο «on» («πεξίνδνο κέγηζηεο ηηκήο ηεο θπκαηνκνξθήο») κίαο ζπζθεπήο
κεηάδνζεο θαη Tobs (time of observation) είλαη ε πεξίνδνο παξαηήξεζεο. Ζ Ton κεηξάηαη ζε δψλε ζπρλνηήησλ
παξαηήξεζεο (Fobs). Δθηφο εάλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζην παξφλ ηερληθφ παξάξηεκα, ε Tobs είλαη ζπλερήο
πεξίνδνο δηάξθεηαο κίαο ψξαο θαη ε Fobs είλαη ε εθαξκνδφκελε δψλε ζπρλνηήησλ βάζεη ηνπ παξφληνο ηερληθνχ
παξαξηήκαηνο.
α/α.

1

Ζώλε
ζπρλνηήησλ

874-874,4
MHz (8)

Καηεγνξία
ζπζθεπώλ
κηθξήο
εκβέιεηαο

Με εηδηθέο
ζπζθεπέο
κηθξήο
εκβέιεηαο (1)

Μέγηζην όξην ηζρύνο
κεηάδνζεο/κέγηζην
όξην έληαζεο
πεδίνπ/κέγηζην όξην
ππθλόηεηαο ηζρύνο
500 mW ΔΑΗ
Απαηηείηαη
πξνζαξκνζηηθφο
έιεγρνο ηζρχνο (APC)·
ελαιιαθηηθά, άιιεο
ηερληθέο εμνκάιπλζεο
πνπ επηηπγράλνπλ
ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακν
επίπεδν ζπκβαηφηεηαο
ηνπ ξαδηνθάζκαηνο

πκπιεξσκαηηθέο παξάκεηξνη (θαλαινπνίεζε Λνηπνί πεξηνξηζκνί
θαη/ή θαλόλεο πξόζβαζεο θαη θαηάιεςεο
ρξήζεο
θαλαιηώλ)

Υξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο πξφζβαζεο ζην
ξαδηνθάζκα θαη εμνκάιπλζεο ησλ παξεκβνιψλ νη
νπνίεο εμαζθαιίδνπλ θαηάιιειν επίπεδν
επηδφζεσλ πνπ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νπζηψδεηο
απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 2014/53/ΔΔ.
Δάλ νη ζρεηηθέο ηερληθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα
ελαξκνληζκέλα πξφηππα ή ζε κέξε απηψλ, ηα
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ νπνίσλ έρνπλ δεκνζηεπζεί
ζηελ Επίζημη Εθημερίδα ηης Εσρωπαϊκής
Ένωζης δπλάκεη ηεο νδεγίαο 2014/53/ΔΔ,
αλακέλεηαη λα εμαζθαιίδνπλ επηδφζεηο
ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο κε απηέο ηηο ηερληθέο.

Ζ ελ ιφγσ δέζκε
φξσλ ρξήζεο ηζρχεη
κφλν γηα δίθηπα
δεδνκέλσλ
ιεο νη ζπζθεπέο
εληφο ηνπ δηθηχνπ
δεδνκέλσλ ζα
βξίζθνληαη ππφ ηνλ
έιεγρν ζεκείσλ
πξφζβαζεο ζην
δίθηπν (4) (5) (6) (7)

Δχξνο δψλεο: ≤ 200 kHz.
πληειεζηήο «ρξφλνο ιεηηνπξγίαο αλά θχθιν»:
≤ 10 % γηα ζεκεία πξφζβαζεο ζην δίθηπν (4)
πληειεζηήο «ρξφλνο ιεηηνπξγίαο αλά θχθιν»:
2,5 % ζε άιιε πεξίπησζε

2

917,4-919,4
MHz (9)

Δπξπδσληθά
25 mW ΔΑΗ
ζπζηήκαηα
κεηάδνζεο
δεδνκέλσλ (3)

Υξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο πξφζβαζεο ζην
ξαδηνθάζκα θαη εμνκάιπλζεο ησλ παξεκβνιψλ νη
νπνίεο εμαζθαιίδνπλ θαηάιιειν επίπεδν
επηδφζεσλ πνπ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νπζηψδεηο
απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 2014/53/ΔΔ.

Ζ ελ ιφγσ δέζκε
φξσλ ρξήζεο ηζρχεη
κφλν γηα
επξπδσληθέο
ζπζθεπέο κηθξήο
εκβέιεηαο ζε δίθηπα
δεδνκέλσλ

867
Δάλ νη ζρεηηθέο ηερληθέο πεξηγξάθνληαη ζηα
ελαξκνληζκέλα πξφηππα ή ζε κέξε απηψλ, ηα
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ νπνίσλ έρνπλ δεκνζηεπζεί
ζηελ Επίζημη Εθημερίδα ηης Εσρωπαϊκής
Ένωζης δπλάκεη ηεο νδεγίαο 2014/53/ΔΔ,
αλακέλεηαη λα εμαζθαιίδνπλ επηδφζεηο
ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο κε απηέο ηηο ηερληθέο.

ιεο νη ζπζθεπέο
εληφο ηνπ δηθηχνπ
δεδνκέλσλ ζα
βξίζθνληαη ππφ ηνλ
έιεγρν ζεκείσλ
πξφζβαζεο ζην
δίθηπν (4) (5) (6)

Δχξνο δψλεο: ≤ 1 MHz
πληειεζηήο «ρξφλνο ιεηηνπξγίαο αλά θχθιν»:
≤ 10 % γηα ζεκεία πξφζβαζεο ζην δίθηπν (4)
πληειεζηήο «ρξφλνο ιεηηνπξγίαο αλά θχθιν»:
≤ 2,8 % ζε άιιε πεξίπησζε
3

916,1-918,9
MHz (10)

πζθεπέο
Ραδηνζπρληθήο
Αλαγλψξηζεο
(RFID) (2)

Μεηαδφζεηο
εξσηεκαηνζέηε ζε 4 W
ΔΑΗ επηηξέπνληαη κφλν
ζηηο θεληξηθέο
ζπρλφηεηεο 916,3 MHz,
917,5 MHz θαη
918,7 MHz

Υξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο πξφζβαζεο ζην
(5) (6) (7)
ξαδηνθάζκα θαη εμνκάιπλζεο ησλ παξεκβνιψλ νη
νπνίεο εμαζθαιίδνπλ θαηάιιειν επίπεδν
επηδφζεσλ πνπ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νπζηψδεηο
απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 2014/53/ΔΔ.
Δάλ νη ζρεηηθέο ηερληθέο πεξηγξάθνληαη ζηα
ελαξκνληζκέλα πξφηππα ή ζε κέξε απηψλ, ηα
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ νπνίσλ έρνπλ δεκνζηεπζεί
ζηελ Επίζημη Εθημερίδα ηης Εσρωπαϊκής
Ένωζης δπλάκεη ηεο νδεγίαο 2014/53/ΔΔ,
αλακέλεηαη λα εμαζθαιίδνπλ επηδφζεηο
ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο κε απηέο ηηο ηερληθέο.
Δχξνο δψλεο: ≤ 400 kHz

4

917,3-918,9
MHz

Με εηδηθέο
ζπζθεπέο
κηθξήο
εκβέιεηαο (1)

500 mW ΔΑΗ
Οη κεηαδφζεηο
επηηξέπνληαη κφλνλ
εληφο ηνπ εχξνπο
ζπρλνηήησλ 917,3-917,7
MHz θαη 918,5-918,9
MHz

Υξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο πξφζβαζεο ζην
ξαδηνθάζκα θαη εμνκάιπλζεο ησλ παξεκβνιψλ νη
νπνίεο εμαζθαιίδνπλ θαηάιιειν επίπεδν
επηδφζεσλ πνπ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νπζηψδεηο
απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 2014/53/ΔΔ.
Δάλ νη ζρεηηθέο ηερληθέο πεξηγξάθνληαη ζηα
ελαξκνληζκέλα πξφηππα ή ζε κέξε απηψλ, ηα
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ νπνίσλ έρνπλ δεκνζηεπζεί
ζηελ Επίζημη Εθημερίδα ηης Εσρωπαϊκής
Ένωζης δπλάκεη ηεο νδεγίαο 2014/53/ΔΔ,
αλακέλεηαη λα εμαζθαιίδνπλ επηδφζεηο
ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο κε απηέο ηηο ηερληθέο.

Απαηηείηαη
πξνζαξκνζηηθφο
έιεγρνο ηζρχνο (APC)·
ελαιιαθηηθά, άιιεο
ηερληθέο εμνκάιπλζεο
πνπ επηηπγράλνπλ
ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακν Δχξνο δψλεο: ≤ 200 kHz.
επίπεδν ζπκβαηφηεηαο πληειεζηήο «ρξφλνο ιεηηνπξγίαο αλά θχθιν»:
ηνπ ξαδηνθάζκαηνο
≤ 10 % γηα ζεκεία πξφζβαζεο ζην δίθηπν (4)
πληειεζηήο «ρξφλνο ιεηηνπξγίαο αλά θχθιν»:
≤ 2,5 % ζε άιιε πεξίπησζε
5

917,4-919,4
MHz (9)

Με εηδηθέο
ζπζθεπέο
κηθξήο
εκβέιεηαο (1)

25 mW ΔΑΗ

Ζ ελ ιφγσ δέζκε
φξσλ ρξήζεο ηζρχεη
κφλν γηα δίθηπα
δεδνκέλσλ
ιεο νη ζπζθεπέο
εληφο ηνπ δηθηχνπ
δεδνκέλσλ ζα
βξίζθνληαη ππφ ηνλ
έιεγρν ζεκείσλ
πξφζβαζεο ζην
δίθηπν (4) (5) (6) (7)

Υξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο πξφζβαζεο ζην
ξαδηνθάζκα θαη εμνκάιπλζεο ησλ παξεκβνιψλ νη
νπνίεο εμαζθαιίδνπλ θαηάιιειν επίπεδν
επηδφζεσλ πνπ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νπζηψδεηο
απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 2014/53/ΔΔ.

Ζ ελ ιφγσ δέζκε
φξσλ ρξήζεο ηζρχεη
κφλν γηα ζπζθεπέο
κηθξήο εκβέιεηαο ζε
δίθηπα δεδνκέλσλ

Δάλ νη ζρεηηθέο ηερληθέο πεξηγξάθνληαη ζηα
ελαξκνληζκέλα πξφηππα ή ζε κέξε απηψλ, ηα
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ νπνίσλ έρνπλ δεκνζηεπζεί
ζηελ Επίζημη Εθημερίδα ηης Εσρωπαϊκής
Ένωζης δπλάκεη ηεο νδεγίαο 2014/53/ΔΔ,
αλακέλεηαη λα εμαζθαιίδνπλ επηδφζεηο
ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο κε απηέο ηηο ηερληθέο.

ιεο νη ζπζθεπέο
εληφο ηνπ δηθηχνπ
δεδνκέλσλ ζα
βξίζθνληαη ππφ ηνλ
έιεγρν ζεκείσλ
πξφζβαζεο ζην
δίθηπν (4) (5) (6)

Δχξνο δψλεο: ≤ 600 kHz
πληειεζηήο «ρξφλνο ιεηηνπξγίαο αλά θχθιν»:
≤ 1 %,
1

( ) Ζ θαηεγνξία «κε εηδηθέο ζπζθεπέο κηθξήο εκβέιεηαο» θαιχπηεη φια ηα είδε ησλ ξαδηνεπηθνηλσληαθψλ ζπζθεπψλ,
αλεμάξηεηα απφ εθαξκνγή ή ζθνπφ, ηα νπνία πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα δεδνκέλε δψλε
ζπρλνηήησλ. Μεηαμχ ησλ ηππηθψλ ρξήζεσλ ζπγθαηαιέγνληαη ε ηειεκεηξία, ν ηειερεηξηζκφο, νη ζπλαγεξκνί, νη ελ γέλεη
δηαβηβάζεηο δεδνκέλσλ θαη άιιεο εθαξκνγέο.
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2

( ) Ζ θαηεγνξία «ζπζθεπέο ξαδηνζπρληθήο αλαγλψξηζεο (RFID)» θαιχπηεη ζπζηήκαηα ξαδηνεπηθνηλσληψλ βάζεη
εηηθέηαο/εξσηεκαηνζέηε, πνπ απνηεινχληαη απφ ξαδηνζπζθεπέο (εηηθέηεο) πξνζαξηεκέλεο ζε έκςπρα ή άςπρα είδε θαη
απφ κνλάδεο πνκπνχ/δέθηε (εξσηεκαηνζέηεο) πνπ ελεξγνπνηνχλ ηηο εηηθέηεο θαη ιακβάλνπλ ηα δεδνκέλα απφθξηζεο.
Μεηαμχ ησλ ηππηθψλ ρξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ε αλίρλεπζε θαη ηαπηνπνίεζε αληηθεηκέλσλ, φπσο ζην πιαίζην ηεο
ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο αληηθεηκέλσλ (EAS), θαη ε ζπιινγή θαη δηαβίβαζε δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα αληηθείκελα ζηα
νπνία έρνπλ πξνζαξηεζεί εηηθέηεο θαη ηα νπνία κπνξεί λα είλαη είηε ρσξίο κπαηαξία, είηε επηθνπξνχκελα, είηε
ιεηηνπξγνχληα κε κπαηαξία. Οη απαληήζεηο απφ κηα εηηθέηα επηθπξψλνληαη απφ ηνλ εξσηεκαηνζέηε ηεο θαη δηαβηβάδνληαη
ζην νηθείν θχξην ζχζηεκα.
3
( ) Ζ θαηεγνξία «ζπζθεπέο επξπδσληθήο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ» θαιχπηεη ξαδηνζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο
επξπδσληθήο δηακφξθσζεο γηα πξφζβαζε ζην ξαδηνθάζκα. ηηο ηππηθέο ρξήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζπζηήκαηα
αζχξκαηεο πξφζβαζεο, φπσο ηνπηθά δίθηπα ξαδηνεπηθνηλσληψλ (WAS/RLAN) ή επξπδσληθέο ζπζθεπέο κηθξήο εκβέιεηαο
ζε δίθηπα δεδνκέλσλ.
4
( ) εκείν πξφζβαζεο ζην δίθηπν ζε έλα δίθηπν δεδνκέλσλ είλαη κηα ζηαζεξή επίγεηα ζπζθεπή κηθξήο εκβέιεηαο πνπ
ιεηηνπξγεί σο ζεκείν ζχλδεζεο γηα ηηο άιιεο ζπζθεπέο κηθξήο εκβέιεηαο ζην δίθηπν δεδνκέλσλ κε πιαηθφξκεο
εμππεξέηεζεο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηνπ ελ ιφγσ δηθηχνπ δεδνκέλσλ. Ο φξνο «δίθηπν δεδνκέλσλ» αλαθέξεηαη ζε
δηάθνξεο ζπζθεπέο κηθξήο εκβέιεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζεκείνπ πξφζβαζεο ζην δίθηπν, σο ζηνηρεία ηνπ
δηθηχνπ, θαη ζηηο αζχξκαηεο ζπλδέζεηο κεηαμχ ηνπο.
5
( ) Οη δψλεο ζπρλνηήησλ θαζνξίδνληαη θαη δηαηίζεληαη ρσξίο απνθιεηζηηθφηεηα θαη απφ θνηλνχ.
6
( ) ηα νπνία ηκήκαηα ή ην ζχλνιν απηνχ ηνπ εχξνπο ζπρλνηήησλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο δεκφζηαο ηάμεο,
δεκφζηαο αζθάιεηαο θαη άκπλαο θαη δελ είλαη δπλαηφο ν ζπληνληζκφο, δχλαηαη λα δηαγξαθεί απηή ε θαηαρψξηζε, ελ κέξεη
ή εμνινθιήξνπ.
7
( ) Μπνξεί λα απαηηεζνχλ κέηξα φπσο ηνπηθφο ζπληνληζκφο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ παξεκβνιέο ζηηο
ξαδηνθσληθέο ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε παξαθείκελεο δψλεο, γηα παξάδεηγκα ιφγσ ελδνδηακφξθσζεο ή εκπινθήο.
8
( ) Απηφ ην εχξνο ζπρλνηήησλ ησλ 874-874,4 MHz είλαη ε ελαξκνληζκέλε ειάρηζηε θχξηα δψλε ζπρλνηήησλ.
9
( ) Απηφ ην εχξνο ζπρλνηήησλ ησλ 917,4-919,4 MHz είλαη ε ελαξκνληζκέλε ειάρηζηε θχξηα δψλε ζπρλνηήησλ.
10
( ) Οη εηηθέηεο RFID αληαπνθξίλνληαη ζε πνιχ ρακειφ επίπεδν ηζρχνο [– 10 dBm ελεξγνχ αθηηλνβνινχκελεο ηζρχνο
(ΔΑΗ/e.r.p.)] ζε κηα δψλε ζπρλνηήησλ γχξσ απφ ηα θαλάιηα εξσηεκαηνζέηε RFID θαη νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο
νπζηψδεηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 2014/53/ΔΔ.

