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Εθνικός Κανονισµός Κατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων 
 

Άρθρο  1 
Γενικές διατάξεις 

 

1. Ο Εθνικός Κανονισµός Κατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) περιέχει τις διατάξεις που εφαρµόζονται 
σε µόνιµες εκχωρήσεις, σε περίοδο ειρήνης, στην Ελληνική Επικράτεια για τη χρήση του φάσµατος 
ραδιοσυχνοτήτων από 9 kHz µέχρι 1000 GHz. 

2. O ΕΚΚΖΣ έχει σκοπό την ορθή χρήση του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων και θα πρέπει να χρησιµοποιείται 
από κάθε ενδιαφερόµενο σαν βασικό βοήθηµα. Γι' αυτό πριν από την εισαγωγή από το εξωτερικό η την 
σχεδίαση και κατασκευή νέων συστηµάτων ραδιοεπικοινωνίας πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίζονται οι 
προβλεπόµενες από την ισχύουσα νοµοθεσία εκχωρήσεις ραδιοσυχνοτήτων από την αρµόδια Αρχή. 

3. Εκχωρήσεις συχνοτήτων που δεν είναι σύµφωνες µε τον ΕΚΚΖΣ πρέπει να σταµατήσουν να λειτουργούν ή 
να συµµορφωθούν µε αυτόν το ταχύτερο δυνατό και πάντως όχι µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας α-
πόφασης, εκτός αν καθορίζεται µεταγενέστερη ηµεροµηνία σε σχετικά άρθρα των Τελικών Πράξεων της 
Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών (Γενεύη 2003) ως και σε παραποµπές του Πίνακα Κατανοµής 
Ζωνών Συχνοτήτων. 

4. Οι εκχωρήσεις της παραγράφου 3 θα προστατεύονται στο µέτρο του δυνατού και µέσα στα χρονικά όρια 
της παραγράφου αυτής.  

5. Ο ΕΚΚΖΣ δεν εφαρµόζεται στις διεθνείς σχέσεις. Η διεθνής προστασία ισχύει για τις Υπηρεσίες που είναι 
σύµφωνες µε την κατανοµή συχνοτήτων του Κανονισµού Ραδιοεπικοινωνιών (∆ΚΡ), που σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 4 του Καταστατικού Χάρτη της ∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, συµπληρώνει 
τις διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη και της Σύµβασης. 

6. Για ειδικές κατηγορίες χρήσεως ραδιοσυχνοτήτων όπως τηλεχειρισµός, τηλεµέτρηση, ασυρµατικά µικρό-
φωνα, συστήµατα κλήσεως προσώπων κλπ. που δεν εντάσσονται σε καµία από τις Υπηρεσίες Ραδιοεπικοι-
νωνιών που ορίζονται στο άρθρο 1 τµήµα ΙΙΙ του Κανονισµού Ραδιοεπικοινωνιών, µπορούν να καθορι-
σθούν µε άλλες αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών συχνότητες από ζώνες ραδιοσυ-
χνοτήτων που έχουν κατανεµηθεί στην Σταθερή Υπηρεσία ή την Κινητή Υπηρεσία ή και τις δύο. 

 



 

Άρθρο 2 
Όροι και ορισµοί 

1. Ειδικοί όροι που αφορούν τη διαχείριση των συχνοτήτων 

κατανοµή (µιας ζώνης συχνοτήτων):  Εγγραφή στον Πίνακα Κατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων µιας καθορισµέ-
νης ζώνης συχνοτήτων µε σκοπό τη χρησιµοποίησή της από µία ή περισσότερες γήϊνες ή διαστηµικές υπηρεσί-
ες ραδιοεπικοινωνίας ή από την υπηρεσία ραδιοαστρονοµίας σύµφωνα µε καθορισµένες προϋποθέσεις. Ο πα-
ρών όρος πρέπει επίσης να εφαρµόζεται στην εν λόγω ζώνη συχνοτήτων. 

απονοµή   (µιας ραδιοσυχνότητας ή ενός καναλιού ραδιοσυχνότητας):  Εγγραφή ενός καθορισµένου καναλιού 
ραδιοσυχνότητας σε ένα συµφωνηµένο σχέδιο, υιοθετηµένο από µία αρµόδια διάσκεψη, για χρήση από µία ή 
περισσότερες ∆ιοικήσεις για µία γήϊνη ή διαστηµική υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας σε µία ή περισσότερες καθο-
ρισµένες χώρες ή γεωγραφικές περιοχές και σύµφωνα µε καθορισµένες προϋποθέσεις. 

εκχώρηση (µιας ραδιοσυχνότητας ή ενός καναλιού ραδιοσυχνότητας):  Εξουσιοδότηση που δίνεται από µία 
∆ιοίκηση για τη χρησιµοποίηση από ένα σταθµό ραδιοεπικοινωνίας µιας ραδιοσυχνότητας ή ενός καναλιού 
ραδιοσυχνότητας σύµφωνα µε καθορισµένες προϋποθέσεις. 

2. Ραδιοϋπηρεσίες 

υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας:  Μία υπηρεσία που περιλαµβάνει τη µεταβίβαση , την εκποµπή  και/ή τη λήψη  
ραδιοκυµάτων για ειδικούς σκοπούς τηλεπικοινωνίας. 

Στον παρόντα Κανονισµό, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, κάθε υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας αναφέρεται σε 
γήϊνη ραδιοεπικοινωνία. 

σταθερή υπηρεσία:  Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας µεταξύ καθορισµένων σταθερών σηµείων. 

σταθερή δορυφορική υπηρεσία:  Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας µεταξύ επίγειων σταθµών  σε δεδοµένες θέσεις, 
όταν χρησιµοποιούνται ένας ή περισσότεροι δορυφόροι. Η δεδοµένη θέση µπορεί να είναι ένα προσδιορισµένο 
σταθερό σηµείο ή οποιοδήποτε σταθερό σηµείο σε προσδιορισµένες περιοχές. Σε ορισµένες περιπτώσεις η υ-
πηρεσία αυτή περιλαµβάνει ζεύξεις µεταξύ δορυφόρων, οι οποίοι µπορεί να λειτουργούν στη διαδορυφορική 
υπηρεσία. Η σταθερή δορυφορική υπηρεσία µπορεί επίσης να περιλαµβάνει ζεύξεις τροφοδότη για άλλες υπη-
ρεσίες διαστηµικής ραδιοεπικοινωνίας. 

διαδορυφορική υπηρεσία :  Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που εξασφαλίζει ζεύξεις µεταξύ τεχνητών δορυφόρων. 

υπηρεσία διαστηµικής εκµετάλλευσης:  Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που προορίζεται αποκλειστικά για την εκ-
µετάλλευση διαστηµοπλοίων, ειδικότερα την παρακολούθηση της τροχιάς στο διάστηµα, τη διαστηµική τηλεµε-
τρία και το διαστηµικό τηλεχειρισµό.  

Οι λειτουργίες αυτές θα εξασφαλίζονται κανονικά στα πλαίσια της υπηρεσίας στην οποία λειτουργεί ο διαστη-
µικός σταθµός. 

κινητή υπηρεσία :  Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας µεταξύ κινητών σταθµών και σταθµών ξηράς, ή µεταξύ κινη-
τών σταθµών. 

κινητή δορυφορική υπηρεσία:  Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας: 

- µεταξύ κινητών επίγειων σταθµών  και ενός ή περισσότερων διαστηµικών σταθµών, ή µεταξύ διαστηµικών 
σταθµών που χρησιµοποιούνται από την υπηρεσία αυτή, ή 

- µεταξύ κινητών επίγειων σταθµών  µέσω ενός ή περισσότερων διαστηµικών σταθµών. 



 

Η υπηρεσία αυτή µπορεί επίσης να περιλαµβάνει  ζεύξεις τροφοδότη που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία 
της.  
κινητή υπηρεσία ξηράς:  Κινητή υπηρεσία  µεταξύ σταθµών βάσης  και κινητών σταθµών ξηράς, ή µεταξύ κινη-
τών σταθµών ξηράς. 

κινητή δορυφορική υπηρεσία ξηράς :  Κινητή δορυφορική υπηρεσία  στην οποία οι επίγειοι κινητοί σταθµοί  βρί-
σκονται στη ξηρά. 

ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία :  Κινητή υπηρεσία  µεταξύ παρακτίων σταθµών και σταθµών πλοίου, ή µεταξύ 
σταθµών πλοίου, ή µεταξύ συνεργαζόµενων σταθµών επικοινωνίας σε πλοίο. Οι σταθµοί σκαφών διάσωσης και 
οι σταθµοί θεσιδεικτικών ραδιοφάρων έκτακτης ανάγκης µπορούν επίσης να µετέχουν στην υπηρεσία αυτή. 

ναυτιλιακή κινητή δορυφορική υπηρεσία   :  Κινητή δορυφορική υπηρεσία  στην οποία οι επίγειοι κινητοί σταθµοί  
είναι εγκατεστηµένοι σε πλοία. Οι σταθµοί σκαφών διάσωσης και οι σταθµοί θεσιδεικτικών ραδιοφάρων έκτα-
κτης ανάγκης µπορούν επίσης να µετέχουν στην υπηρεσία αυτή. 

υπηρεσία λιµενικών λειτουργιών:  Ναυτιλιακή κινητή  υπηρεσία  µέσα ή κοντά σε λιµάνι, µεταξύ παρακτίων 
σταθµών και σταθµών πλοίου, ή µεταξύ σταθµών πλοίου, κατά την οποία τα µηνύµατα περιορίζονται σε εκείνα 
που αφορούν τον ελιγµό, την κίνηση και την ασφάλεια των πλοίων και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,  την 
ασφάλεια προσώπων.  

Μηνύµατα που έχουν χαρακτήρα δηµόσιας ανταπόκρισης πρέπει να αποκλείονται από την υπηρεσία αυτή. 

υπηρεσία κίνησης πλοίων:  Υπηρεσία ασφάλειας στα πλαίσια της ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας  διαφορετική 
από την υπηρεσία λιµενικών λειτουργιών, µεταξύ παρακτίων σταθµών και σταθµών πλοίου, ή µεταξύ σταθµών 
πλοίου, κατά την οποία τα µηνύµατα περιορίζονται σε εκείνα που αφορούν την κίνηση των πλοίων. 

Μηνύµατα που έχουν χαρακτήρα δηµόσιας ανταπόκρισης πρέπει να αποκλείονται από την υπηρεσία αυτή. 

αεροναυτική κινητή υπηρεσία  :  Κινητή υπηρεσία  µεταξύ αεροναυτικών σταθµών και σταθµών αεροσκάφους, ή 
µεταξύ σταθµών αεροσκάφους, στην οποία µπορούν να µετέχουν και σταθµοί σκαφών διάσωσης. Σταθµοί θε-
σιδεικτικών ραδιοφάρων έκτακτης ανάγκης µπορούν επίσης να συµµετέχουν στην υπηρεσία αυτή σε καθορι-
σµένες συχνότητες κινδύνου και έκτακτης ανάγκης.  

αεροναυτική κινητή υπηρεσία (R)1*: Αεροναυτική κινητή υπηρεσία που περιορίζεται σε επικοινωνίες που αφο-
ρούν την ασφάλεια και κανονικότητα των πτήσεων, κατά πρωτεύοντα λόγο κατά µήκος των εθνικών ή διεθνών 
πολιτικών αεροδιαδρόµων. 

αεροναυτική κινητή υπηρεσία (OR)2** : Αεροναυτική κινητή υπηρεσία που πρoορίζεται για επικοινωνίες, περι-
λαµβανοµένων αυτών που αφορούν το συντονισµό των πτήσεων, κατά πρωτεύοντα λόγο εκτός των εθνικών ή 
διεθνών πολιτικών αεροδιαδρόµων . 

αεροναυτική κινητή δορυφορική υπηρεσία:  Κινητή δορυφορική υπηρεσία  στην οποία οι επίγειοι κινητοί σταθµοί  
είναι εγκατεστηµένοι σε αεροσκάφη. Σταθµοί σκαφών διάσωσης  και  σταθµοί θεσιδεικτικών ραδιοφάρων έκτα-
κτης ανάγκης µπορούν επίσης να µετέχουν στην υπηρεσία αυτή. 

αεροναυτική κινητή δορυφορική υπηρεσία (R): Αεροναυτική κινητή δορυφορική υπηρεσία που περιορίζεται σε 
επικοινωνίες που αφορούν την ασφάλεια και κανονικότητα των πτήσεων, κατά πρωτεύοντα λόγο κατά µήκος 
των εθνικών ή διεθνών πολιτικών αεροδιαδρόµων. 

αεροναυτική κινητή δορυφορική υπηρεσία (OR):  Kινητή αεροναυτική δορυφορική υπηρεσία που πρoορίζεται για 
επικοινωνίες, περιλαµβανοµένων αυτών που αφορούν το συντονισµό των πτήσεων, κατά πρωτεύοντα λόγο ε-

                                                           
1 (R): route 
2 (OR): off-route 



 

κτός των εθνικών ή διεθνών πολιτικών αεροδιαδρόµων. 

υπηρεσία ευρυεκποµπής :  Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας στην οποία οι εκποµπές προορίζονται για απευθείας 
λήψη από το γενικό κοινό. Η υπηρεσία αυτή µπορεί να περιλαµβάνει εκποµπές ήχου, εκποµπές τηλεόρασης ή 
άλλους τύπους εκποµπής.  

υπηρεσία δορυφορικής ευρυεκποµπής : Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας στην οποία σήµατα εκπεµπόµενα ή αναµε-
ταβιβαζόµενα από διαστηµικούς σταθµούς προορίζονται για απευθείας λήψη  από το ευρύ κοινό. 

Στην υπηρεσία δορυφορικής ευρυεκποµπής, ο όρος  «απευθείας λήψη» πρέπει να περιλαµβάνει και την ατοµι-
κή λήψη  και τη συλλογική λήψη . 

υπηρεσία ραδιοεπισήµανσης  :  Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας για σκοπούς ραδιοεπισήµανσης. 

υπηρεσία δορυφορικής ραδιοεπισήµανσης:  Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας για σκοπούς ραδιοεπισήµανσης που 
περιλαµβάνει τη χρήση ενός ή περισσότερων διαστηµικών σταθµών. 

ΣΗΜ. Η υπηρεσία αυτή µπορεί επίσης να περιλαµβάνει  τις ζεύξεις τροφοδότη  που είναι αναγκαίες για την εκµετάλλευσή 
της. 

υπηρεσία ραδιοπλοήγησης   : Υπηρεσία ραδιοεπισήµανσης για σκοπούς ραδιοπλοήγησης. 

υπηρεσία δορυφορικής ραδιοπλοήγησης: Υπηρεσία δορυφορικής ραδιοεπισήµανσης για σκοπούς ραδιοπλοήγησης.  

ΣΗΜ. Η υπηρεσία αυτή µπορεί επίσης να περιλαµβάνει τις ζεύξεις τροφοδότη που είναι αναγκαίες για την εκµετάλλευσή 
της. 

υπηρεσία ναυτιλιακής ραδιοπλοήγησης   :  Υπηρεσία ραδιοπλοήγησης   που προορίζεται για τις ανάγκες και την 
ασφαλή εκµετάλλευση των πλοίων. 

υπηρεσία ναυτιλιακής δορυφορικής ραδιοπλοήγησης: Υπηρεσία δορυφορικής ραδιοπλοήγησης   στην οποία οι 
επίγειοι σταθµοί  είναι εγκατεστηµένοι σε πλοία. 

υπηρεσία αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης   : Υπηρεσία ραδιοπλοήγησης    που προορίζεται για τις ανάγκες και την 
ασφαλή εκµετάλλευση των αεροσκαφών. 

υπηρεσία αεροναυτικής δορυφορικής ραδιοπλοήγησης  : Υπηρεσία δορυφορικής ραδιοπλοήγησης στην οποία οι 
επίγειοι σταθµοί  είναι εγκατεστηµένοι σε αεροσκάφη. 

υπηρεσία ραδιοεντοπισµού  :  Υπηρεσία ραδιοεπισήµανσης   για σκοπούς  ραδιοεντοπισµού. 

υπηρεσία δορυφορικού ραδιοεντοπισµού : Υπηρεσία δορυφορικής ραδιοεπισήµανσης χρησιµοποιούµενη για 
σκοπούς ραδιοεντοπισµού. 

ΣΗΜ. Η υπηρεσία αυτή µπορεί επίσης να περιλαµβάνει  τις ζεύξεις τροφοδότη  που είναι αναγκαίες για την εκµετάλλευσή 
της. 

υπηρεσία µετεωρολογικών βοηθηµάτων:  Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας χρησιµοποιούµενη για µετεωρολογικές 
παρατηρήσεις, περιλαµβανοµένων των υδρολογικών, και εξερεύνηση.  

υπηρεσία δορυφορικής εξερεύνησης της Γης: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας µεταξύ επίγειων σταθµών  και ενός ή 
περισσότερων διαστηµικών σταθµών, που µπορεί να περιλαµβάνει ζεύξεις µεταξύ διαστηµικών σταθµών, στην 
οποία: 

- πληροφορίες που αφορούν τα χαρακτηριστικά της Γης και των φυσικών φαινοµένων της, περιλαµβανοµένων 
των δεδοµένων  που σχετίζονται µε την κατάσταση του περιβάλλοντος, λαµβάνονται από ενεργούς ανιχνευτήρες ή 



 

παθητικούς ανιχνευτήρες σε δορυφόρους της Γης. 

- ανάλογες πληροφορίες συλλέγονται από αεροµεταφερόµενες ή εγκατεστηµένες στη Γη εξέδρες,  

- τέτοιες πληροφορίες µπορούν να διανέµονται σε επίγειους σταθµούς  στο ίδιο σύστηµα, 

- µπορεί να περιλαµβάνεται εξακρίβωση εξέδρας. 

ΣΗΜ. Η υπηρεσία αυτή µπορεί επίσης να περιλαµβάνει  τις ζεύξεις τροφοδότη που είναι αναγκαίες για την εκµετάλλευσή 
της. 

υπηρεσία δορυφορικής µετεωρολογίας :  Υπηρεσία δορυφορικής εξερεύνησης της Γης για σκοπούς µετεωρολογί-
ας. 

υπηρεσία πρότυπης συχνότητας και σηµάτων χρόνου:  Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας για επιστηµονικούς, τεχνι-
κούς και άλλους σκοπούς, που παρέχει την εκποµπή συγκεκριµένων συχνοτήτων, σηµάτων χρόνου ή και των 
δύο, δηλωµένης υψηλής ακρίβειας, που προορίζεται για γενική λήψη. 

∆ορυφορική υπηρεσία πρότυπης συχνότητας και σηµάτων χρόνου:  Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που χρησιµο-
ποιεί διαστηµικούς σταθµούς σε δορυφόρους της Γης για τους ίδιους σκοπούς όπως η υπηρεσία πρότυπης συχνό-
τητας και ωριαίων σηµάτων.  

ΣΗΜ. Η υπηρεσία αυτή µπορεί επίσης να περιλαµβάνει  τις ζεύξεις τροφοδότη που είναι αναγκαίες για την εκµετάλλευσή 
της. 

υπηρεσία διαστηµικής έρευνας :  Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας στην οποία χρησιµοποιούνται διαστηµόπλοια  ή 
άλλα αντικείµενα του διαστήµατος  για σκοπούς επιστηµονικής ή τεχνολογικής έρευνας. 

ερασιτεχνική υπηρεσία :  Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπι-
κοινωνία και τις τεχνικές διερευνήσεις που διεξάγονται από ερασιτέχνες, δηλαδή από πρόσωπα κατάλληλα ε-
ξουσιοδοτηµένα που ενδιαφέρονται για τη ραδιοηλεκτρική τεχνική αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και 
χωρίς οικονοµικό ενδιαφέρον.    

ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία :  Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που χρησιµοποιεί διαστηµικούς σταθµούς σε 
δορυφόρους της Γης για τους ίδιους σκοπούς όπως η ερασιτεχνική υπηρεσία . 

υπηρεσία ραδιοαστρονοµίας:  Υπηρεσία που περιλαµβάνει τη  χρήση της  ραδιοαστρονοµίας. 

3. Ραδιοσταθµοί και συστήµατα 

σταθµός:  Ένας ή περισσότεροι ποµποί ή δέκτες ή συνδυασµός ποµπών και δεκτών  µετά των πρόσθετων συ-
σκευών, που είναι αναγκαίοι σε ορισµένη θέση για τη διεξαγωγή (διενέργεια) µιας   υπηρεσίας ραδιοεπικοινω-
νίας, ή της  υπηρεσίας ραδιοαστρονοµίας. 

Κάθε σταθµός πρέπει να κατατάσσεται ανάλογα µε την υπηρεσία στην οποία συµµετέχει κατά τρόπο µόνιµο ή 
προσωρινό. 

γήϊνος σταθµός:  Σταθµός που εξασφαλίζει γήϊνη ραδιοεπικοινωνία. 

Στον παρόντα Κανονισµό, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, κάθε σταθµός είναι γήϊνος σταθµός. 

επίγειος σταθµός:  Σταθµός εγκατεστηµένος είτε στην επιφάνεια της Γης είτε στο κύριο τµήµα της ατµόσφαι-
ρας της Γης και που προορίζεται για επικοινωνία: 

- µε ένα ή περισσότερους διαστηµικούς σταθµούς, ή 



 

- µε ένα ή περισσότερους σταθµούς της ίδιας φύσης µέσω ενός ή περισσότερων ανακλαστικών δο-
ρυφόρων ή άλλων αντικειµένων του διαστήµατος. 

διαστηµικός σταθµός:  Σταθµός εγκατεστηµένος σε αντικείµενο το οποίο βρίσκεται πέρα, προορίζεται να πάει 
πέρα, ή έχει πάει πέρα από το κύριο τµήµα της ατµόσφαιρας της Γης. 

σταθµός σκάφους διάσωσης:  Κινητός σταθµός της ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας  ή της αεροναυτικής κινητής 
υπηρεσίας  που προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς διάσωσης και είναι εγκατεστηµένος σε οποιαδήποτε 
σωσίβια λέµβο, σχεδία ή άλλο εξοπλισµό διάσωσης. 

σταθερός σταθµός:  Σταθµός της σταθερής υπηρεσίας . 

σταθµός εξέδρας υψηλού υψοµέτρου: Σταθµός εγκατεστηµένος σε ένα αντικείµενο σε υψόµετρο 20 ως 50 km 
και σε καθορισµένο, ονοµαστικό, σταθερό σηµείο σχετικά µε τη Γη. 

κινητός σταθµός:  Σταθµός της κινητής υπηρεσίας  που προορίζεται να χρησιµοποιείται όταν βρίσκεται σε κίνη-
ση ή κατά τη στάση σε ακαθόριστα σηµεία. 

κινητός επίγειος σταθµός:  Επίγειος σταθµός της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας που προορίζεται να χρησιµο-
ποιείται όταν βρίσκεται σε κίνηση ή κατά τη στάση σε ακαθόριστα σηµεία.. 

σταθµός ξηράς:  Σταθµός της κινητής υπηρεσίας  που δεν προορίζεται να χρησιµοποιείται όταν βρίσκεται σε 
κίνηση. 

επίγειος σταθµός ξηράς:  Επίγειος σταθµός της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας ή, σε µερικές περιπτώσεις, της 
κινητής δορυφορικής υπηρεσίας, εγκατεστηµένος σε καθορισµένο σταθερό σηµείο ή µέσα σε καθορισµένη πε-
ριοχή στη ξηρά για να παρέχει ζεύξη τροφοδότη της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας. 

σταθµός βάσης:  Σταθµός ξηράς της κινητής υπηρεσίας ξηράς. 

επίγειος σταθµός βάσης: Επίγειος σταθµός της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας ή, σε µερικές περιπτώσεις, της 
κινητής δορυφορικής υπηρεσίας ξηράς , εγκατεστηµένος σε καθορισµένο σταθερό σηµείο ή µέσα σε καθορι-
σµένη περιοχή στη ξηρά για να παρέχει ζεύξη τροφοδότη της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας. 

κινητός σταθµός ξηράς :  Κινητός σταθµός της κινητής υπηρεσίας ξηράς που µπορεί να κινείται επιφανειακά µέ-
σα στα γεωγραφικά όρια µιας χώρας ή ηπείρου.  

κινητός επίγειος σταθµός ξηράς :  Κινητός επίγειος σταθµός της κινητής υπηρεσίας ξηράς που µπορεί να κινείται 
επιφανειακά µέσα στα γεωγραφικά όρια µιας χώρας ή ηπείρου. 

παράκτιος σταθµός:  Σταθµός ξηράς της ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας. 

παράκτιος επίγειος σταθµός:  Επίγειος σταθµός της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας ή, σε µερικές περιπτώσεις, 
της ναυτιλιακής κινητής δορυφορικής υπηρεσίας εγκατεστηµένος σε καθορισµένο σταθερό σηµείο στη ξηρά για 
να παρέχει ζεύξη τροφοδότη της ναυτιλιακής κινητής δορυφορικής υπηρεσίας. 

σταθµός πλοίου:  Κινητός σταθµός της ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας εγκατεστηµένος σε σκάφος που δεν είναι 
µόνιµα αγκυροβοληµένο, εκτός από σταθµό σκάφους διάσωσης. 

επίγειος σταθµός πλοίου:  Κινητός επίγειος σταθµός της ναυτιλιακής κινητής δορυφορικής υπηρεσίας εγκατεστη-
µένος σε πλοίο. 

σταθµός επικοινωνίας σε πλοίο:  Κινητός σταθµός χαµηλής ισχύος της κινητής ναυτικής υπηρεσίας  που προορί-
ζεται να χρησιµοποιείται για εσωτερικές επικοινωνίες σε πλοίο, ή µεταξύ ενός πλοίου και των σωσιβίων λέµ-
βων και σχεδιών διάσωσης του κατά τη διεξαγωγή ασκήσεων ή επιχειρήσεων διάσωσης, ή για επικοινωνία σε 
µία οµάδα σκαφών που ρυµουλκούνται ή προωθούνται, καθώς επίσης για οδηγίες πλεύρισης και πρόσδεσης. 



 

λιµενικός σταθµός:  Παράκτιος  σταθµός της υπηρεσίας λιµενικών λειτουργιών.  

αεροναυτικός σταθµός:  Σταθµός ξηράς της αεροναυτικής κινητής υπηρεσίας. 

ΣΗΜ. Σε ορισµένες περιπτώσεις, ένας αεροναυτικός σταθµός µπορεί να είναι εγκατεστηµένος, για παράδειγµα, σε πλοίο ή 
σε θαλάσσια εξέδρα. 

αεροναυτικός επίγειος σταθµός :  Επίγειος σταθµός της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας, ή, σε ορισµένες πε-
ριπτώσεις, της αεροναυτικής κινητής δορυφορικής υπηρεσίας, που είναι εγκατεστηµένος σε καθορισµένο σταθε-
ρό σηµείο στη ξηρά για να παρέχει ζεύξη τροφοδότη της αεροναυτικής κινητής δορυφορικής υπηρεσίας. 

σταθµός αεροσκάφους:  Κινητός σταθµός της αεροναυτικής κινητής υπηρεσίας, εγκατεστηµένος σε αεροσκάφος, 
διαφορετικός από σταθµό σκάφους διάσωσης. 

επίγειος σταθµός αεροσκάφους:  Κινητός επίγειος σταθµός της αεροναυτικής κινητής δορυφορικής υπηρεσίας, 
εγκατεστηµένος σε αεροσκάφος. 

σταθµός ευρυεκποµπής:  Σταθµός της υπηρεσίας ευρυεκποµπής. 

σταθµός ραδιοεπισήµανσης: Σταθµός της υπηρεσίας ραδιοεπισήµανσης  . 

κινητός σταθµός ραδιοπλοήγησης:  Σταθµός της υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης που προορίζεται να χρησιµοποιείται 
όταν βρίσκεται σε κίνηση ή κατά τη στάση σε ακαθόριστα σηµεία. 

σταθµός ραδιοπλοήγησης ξηράς:  Σταθµός της υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης που δεν προορίζεται να χρησιµοποιεί-
ται όταν βρίσκεται σε κίνηση.  

κινητός σταθµός ραδιοεντοπισµού:  Σταθµός της υπηρεσίας ραδιοεντοπισµού που προορίζεται να χρησιµοποιεί-
ται όταν βρίσκεται σε κίνηση ή κατά τη στάση σε ακαθόριστα σηµεία. 

σταθµός ραδιοεντοπισµού ξηράς:  Σταθµός της υπηρεσίας ραδιοεντοπισµού που προορίζεται να χρησιµοποιείται 
όταν δεν βρίσκεται σε κίνηση. 

ραδιογωνιοµετρικός σταθµός:  Σταθµός ραδιοεπισήµανσης  που χρησιµοποιεί ραδιογωνιοµετρία. 

σταθµός ραδιοφάρου: Σταθµός της υπηρεσίας  ραδιοπλοήγησης οι εκποµπές του οποίου προορίζονται να δώ-
σουν τη δυνατότητα σε ένα κινητό σταθµό να προσδιορίσει το στίγµα του ή τη διεύθυνση σε σχέση µε το σταθ-
µό ραδιοφάρου. 

σταθµός θεσιδεικτικού ραδιοφάρου έκτακτης ανάγκης:  Σταθµός της κινητής υπηρεσίας  οι εκποµπές του οποίου 
προορίζονται να διευκολύνουν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.  

δορυφορικός σταθµός θεσιδεικτικού ραδιοφάρου έκτακτης ανάγκης:  Επίγειος σταθµός της κινητής δορυφορικής 
υπηρεσίας οι εκποµπές του οποίου προορίζονται να διευκολύνουν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. 

σταθµός πρότυπης συχνότητας και σηµάτων χρόνου:  Σταθµός της υπηρεσίας πρότυπης συχνότητας και σηµάτων 
χρόνου . 

ερασιτεχνικός σταθµός :  Σταθµός της ερασιτεχνικής υπηρεσίας. 

σταθµός ραδιοαστρονοµίας:  Σταθµός της υπηρεσίας ραδιοαστρονοµίας  . 

πειραµατικός σταθµός:  Σταθµός που χρησιµοποιεί τα ραδιοκύµατα για πειράµατα που αφορούν την ανάπτυξη 
της επιστήµης ή τεχνικής. 

ΣΗΜ. Ο ορισµός αυτός δεν περιλαµβάνει τους ερασιτεχνικούς σταθµούς . 



 

ποµπός έκτακτης ανάγκης πλοίου : Ποµπός πλοίου που προορίζεται να λειτουργεί αποκλειστικά σε συχνότητα 
κινδύνου σε περιπτώσεις κινδύνου, επείγοντος ή ασφαλείας. 

ραντάρ: Σύστηµα ραδιοεπισήµανσης που βασίζεται στη σύγκριση µεταξύ σηµάτων αναφοράς µε ραδιοηλεκτρι-
κά σήµατα ανακλώµενα ή επανεκπεµπόµενα από τη θέση που πρέπει να προσδιοριστεί.. 

πρωτεύον ραντάρ: Σύστηµα ραδιοεπισήµανσης που βασίζεται στη σύγκριση µεταξύ σηµάτων αναφοράς µε ρα-
διοηλεκτρικά σήµατα ανακλώµενα από τη θέση που πρέπει να προσδιοριστεί.. 

δευτερεύον ραντάρ: Σύστηµα ραδιοεπισήµανσης που βασίζεται στη σύγκριση µεταξύ σηµάτων αναφοράς µε ρα-
διοηλεκτρικά σήµατα επανεκπεµπόµενα από τη θέση που πρέπει να προσδιοριστεί.. 

φάρος-ραδιοανιχνευτής : Ποµπός-δέκτης συνδεδεµένος µε σταθερό σηµείο πλοηγήσεως που όταν διεγείρεται 
από ραντάρ, αποστέλλει αυτόµατα ένα διακριτικό σήµα, που µπορεί να εµφανίζεται στην οθόνη του ραντάρ και 
να παρέχει πληροφορίες  απόστασης, διόπτευσης και ταυτότητας. 

σύστηµα προσγείωσης µε όργανα.(ILS): Σύστηµα ραδιοπλοήγησης, που παρέχει στα αεροσκάφη οριζόντια και 
κατακόρυφη οδήγηση αµέσως πριν και κατά τη διάρκεια της προσγείωσης και που, σε ορισµένα σταθερά ση-
µεία, παρέχει την ένδειξη της απόστασης µέχρι του καθορισµένου σηµείου προσγείωσης. 

ραδιοευθυγράµµιση διαδρόµου προσγείωσης : Σύστηµα οριζόντιας οδήγησης ενσωµατωµένο στο σύστηµα προ-
σγείωσης µε όργανα, που δείχνει την οριζόντια απόκλιση του αεροσκάφους σε σχέση µε την πιο ενδεδειγµένη 
τροχιά καθόδου του κατά µήκος του άξονα του διαδρόµου προσγείωσης. 

ραδιοευθυγράµµιση καθόδου: Σύστηµα κατακόρυφης οδήγησης ενσωµατωµένο στο σύστηµα προσγείωσης µε 
όργανα που δείχνει την κατακόρυφη απόκλιση του αεροσκάφους σε σχέση µε την πιο ενδεδειγµένη τροχιά κα-
θόδου του. 

ραδιοσηµαντήρας: Ποµπός  της υπηρεσίας αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης που ακτινοβολεί κατακορύφως µε ένα 
διακριτικό σχήµα για να δώσει στο αεροσκάφος την ένδειξη θέσης. 

ραδιοϋψοµετρητής: Συσκευή ραδιοπλοήγησης εγκατεστηµένη σε αεροσκάφος ή διαστηµόπλοιο, που επιτρέπει 
τον καθορισµό του ύψους του αεροσκάφους αυτού ή του διαστηµόπλοιου πάνω από την επιφάνεια της Γης ή 
άλλη επιφάνεια.  

ραδιοβολιστής: Αυτόµατος ραδιοποµπός  της υπηρεσίας µετεωρολογικών βοηθηµάτων φερόµενος συνήθως από 
αεροσκάφος, ελεύθερο αερόστατο, µετεωρολογικό χαρταετό ή αλεξίπτωτο, ο οποίος µεταδίδει µετεωρολογικά 
στοιχεία. 

προσαρµόσιµο σύστηµα:  Σύστηµα ραδιοεπικοινωνίας που µεταβάλλει τα ραδιοχαρακτηριστικά του ανάλογα µε 
την ποιότητα του καναλιού.  

διαστηµικό σύστηµα:  Κάθε οµάδα συνεργαζόµενων επίγειων σταθµών και/ή διαστηµικών σταθµών που χρησι-
µοποιούν τη διαστηµική ραδιοεπικοινωνία για καθορισµένους σκοπούς. 

δορυφορικό σύστηµα:  ∆ιαστηµικό σύστηµα που χρησιµοποιεί ένα ή περισσότερους τεχνητούς δορυφόρους της 
Γης. 

δορυφορικό δίκτυο: ∆ορυφορικό σύστηµα ή µέρος δορυφορικού συστήµατος αποτελούµενο από ένα µόνο δορυ-
φόρο και τους συνεργαζόµενους επίγειους σταθµούς. 

δορυφορική ζεύξη : Ραδιοζεύξη µεταξύ ενός επιγείου σταθµού εκποµπής και ενός επιγείου σταθµού λήψης µέσω 
ενός δορυφόρου.  

Μία δορυφορική ζεύξη περιλαµβάνει µία ανοδική και µία καθοδική ζεύξη. 



 

πολυδορυφορική ζεύξη : Ραδιοζεύξη µεταξύ ενός επιγείου σταθµού εκποµπής και ενός επιγείου σταθµού λήψης 
µέσω δύο ή περισσότερων δορυφόρων, χωρίς κανένα ενδιάµεσο επίγειο σταθµό. 

Μία πολυδορυφορική ζεύξη περιλαµβάνει µία ανοδική ζεύξη, µία ή περισσότερες ζεύξεις µεταξύ δορυφόρων 
και µία καθοδική ζεύξη. 

ζεύξη τροφοδότη:  Ραδιοζεύξη από ένα επίγειο σταθµό σε δεδοµένη τοποθεσία  προς ένα διαστηµικό σταθµό, ή 
αντίστροφα, που µεταφέρει πληροφορία για υπηρεσία διαστηµικής ραδιοεπικοινωνίας  διαφορετική της σταθε-
ρής δορυφορικής υπηρεσίας. Η δεδοµένη τοποθεσία µπορεί να βρίσκεται σε καθορισµένο σταθερό σηµείο ή σε 
οποιοδήποτε σταθερό σηµείο στο εσωτερικό καθορισµένων περιοχών.  

 
Άρθρο  3  

Πίνακας Συντµήσεων  

Οι συντµήσεις που ακολουθούν αφορούν µόνο τον παρόντα Κανονισµό. 

 
AGA Air � Ground � Air  

AVI Automatic Vehicle Identification  

CB Citizen Band  

CEPT   European Conference of Postal and Telecommu-
nications Administrations 

 

CLAN Cordless Local Area Networks  

CT1 Cordless Telephone 1  

DCS 1800   Digital Communication System 1800  

DECT   Digital Enhanced Cordless Telecommunication 
System 

 

DME   Distance Measuring Equipment  

DMO   Direct Mode Operation  

DSC Digital Selective Calling  

DVB-T   Terrestrial Digital Video Broadcasting  

EGSM   Extended GSM  

EIRP Effective Isotropic Radiated Power  

ENG   Electronic News Gathering  

EPIRB   Emergency Position Indicating Radiobeacon  

ERC   European Radiocommunications Committee  

ERMES   European Radio Messaging System  

FM   Frequency modulation  

FWA   Fixed Wireless Access  

GE 75  Περιοχική ∆ιάσκεψη Γενεύης 1975 

GE 85  Περιοχική ∆ιάσκεψη Γενεύης 1985 

GMDSS   Global Maritime Distress and Safety System  

GNSS   Global Navigation Satellite System  



 

GSM   Global System for Mobile Communications  

HAPS   High Altitude Platform Systems  

HDTV   High Definition Television  

HIPERLAN   High Performance Radio Local Area Network  

ILS   Instrument Landing System  

IMO Intergovernmental Maritime Organization  

IMT- 2000 
/UMTS 

 International Mobile Telecommunications  

ISM   Industrial, Scientific and Medical applications  

ITU   International Telecommunication Union  

JTIDS   Joint Tactical Information Distribution System  

LORAN  Long Range Navigation  

MIDS   Multifunctional Information Distribution System  

MLS   Microwave Landing System  

MSI   Maritime Safety Information  

MVDS  Microwave Video Distribution System  

MWS   Multimedia Wireless Systems  

NATO   North Atlantic Treaty Organisation  

NDB Non Directional Beacon  

NGSO   Non geostationary Satellite Orbit  

OB   Outside Broadcasting  

OR   Off Route  

PAMR   Public Access Mobile Radio (PMR)  

PMR   Professional Mobile Radio, Private Mobile Radio  

R   Route  

SAB   Services Ancillary to Broadcasting  

SAP   Services Ancillary to Programming  

SAR Search and Rescue  

S- PCS   Satellite Personal Communication System  

SRD   Short Range Device  

TETRA   Terrestrial Trunked Radio  

RFID   Radio Frequency Identification systems  

RLAN   Radio Local Area Network  

RTTT   Road Transport & Traffic Telematics  

SNG   Satellite News Gathering  

SRD  Short Range Devices  

SSR  Secondary Surveillance Radar  



 

T- DAB Terrestrial Digital Audio Broadcasting  

TACAN  Tactical Air Navigation System  

VLBI   Very Long Baseline Interferometry (Radio As-
tronomy) 

 

VOR  VHF Omni-directional Range  

VTS  Vessel Traffic System (radar)  

VSAT  Very Small Aperture Terminal  

WRC World Radio Conference  

 

Άρθρο  4  
Πίνακας Συντµήσεων που εµφανίζονται στην στήλη "ΧΡΗΣΤΗΣ" του Πίνακα Κατανοµής Συ-

χνοτήτων 
Ε.∆ :  Ένοπλες ∆υνάµεις 

ΥΠΑ : Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 

ΕΡΤ : Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση 

ΕΡΑΣ : Ερασιτέχνες (όσοι κατέχουν νόµιµη άδεια). 

 

Άρθρο  5  
∆ιάφορες διατάξεις 

1.  Οι σταθµοί µιας Υπηρεσίας που εµφανίζεται στην Κατανοµή σε δευτερεύουσα βάση: 

α) ∆εν πρέπει να προκαλούν παρεµβολές στους σταθµούς µιας Υπηρεσίας που εµφανίζεται στην Κατανο-
µή σε πρωτεύουσα βάση, άσχετα αν οι συχνότητες τους εκχωρήθηκαν νωρίτερα ή πρόκειται να εκχωρη-
θούν µεταγενέστερα. 

β) ∆εν µπορούν να διεκδικούν προστασία από παρεµβολές που προκαλούνται από σταθµούς µιας Υπηρε-
σίας που εµφανίζεται στην Κατανοµή σε πρωτεύουσα βάση, στους οποίους οι συχνότητες εκχωρήθηκαν 
νωρίτερα ή πρόκειται να εκχωρηθούν µεταγενέστερα.  

γ) Έχουν δικαίωµα προστασίας από παρεµβολές που προκαλούνται από σταθµούς της ίδιας Υπηρεσίας ή 
άλλης  Υπηρεσίας που εµφανίζεται επίσης σε δευτερεύουσα βάση εφόσον οι συχνότητές τους εκχωρήθη-
καν µεταγενέστερα. 

2.  Όταν επισηµαίνεται στον Κανονισµό ότι µία Υπηρεσία µπορεί να λειτουργεί σε µία ζώνη συχνοτήτων µε 
την προϋπόθεση ότι δεν θα προκαλεί επιζήµιες παρεµβολές, αυτό σηµαίνει επίσης ότι η Υπηρεσία αυτή δεν 
µπορεί να ζητήσει προστασία από παρεµβολές που προκαλούνται από τις άλλες Υπηρεσίες στις οποίες κατανέ-
µεται η ζώνη σύµφωνα µε τον Πίνακα Κατανοµής. 

3.  Για τις παραποµπές σε Ευρωπαϊκά Πρότυπα χωρίς ένδειξη της χρονολογίας τους εφαρµόζεται είτε η τελευ-
ταία έκδοσή τους (περιλαµβανοµένων των τροποποιήσεων ή αναθεωρήσεων), είτε κάθε προηγούµενη έκδοσή 
τους µε την προϋπόθεση τήρησης των αναφεροµένων σ΄ αυτά κριτηρίων συµµόρφωσης. 

4. Οι παραποµπές σε Άρθρα, Παραρτήµατα, Προσαρτήµατα, Ψηφίσµατα και Αριθµούς που εµφανίζονται συ-
νήθως µε έντονα γράµµατα, αναφέρονται στην έκδοση του Κανονισµού Ραδιοεπικοινωνιών, Γενεύη, 2004. 



 

Άρθρο  6  
∆ιάταξη του πίνακα κατανοµής ζωνών συχνοτήτων 

1. Η σειρά που εµφανίζεται το όνοµα κάθε Υπηρεσίας σε µία ορισµένη ζώνη συχνοτήτων δεν συνεπάγεται 
καµία προτεραιότητα. 

2. Οι αριθµοί που εµφανίζονται στο κάτω µέρος κάθε παραλληλογράµµου του Πίνακα κάτω από τα ονόµατα 
των Υπηρεσιών στις οποίες κατανέµεται η ζώνη, αφορούν παραποµπές του Πίνακα, που αφορούν το σύνο-
λο των Υπηρεσιών που εµφανίζονται στην ζώνη αυτή. 

3. Οι αριθµοί που εµφανίζονται στα δεξιά του ονόµατος µιας Υπηρεσίας αφορούν παραποµπές του Παραρτή-
µατος του Πίνακα που αφορούν µόνο την Υπηρεσία αυτή. 

4. Όταν στην στήλη "ΧΡΗΣΤΗΣ" δεν εµφανίζεται σύντµηση, θεωρείται ότι η ζώνη µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
από όλους τους χρήστες για την συγκεκριµένη Υπηρεσία. 

5. Όταν στην στήλη "ΧΡΗΣΤΗΣ" εµφανίζεται σύντµηση, θεωρείται ότι ο χρήστης έχει αποκλειστικότητα 
στην Υπηρεσία που εµφανίζεται στην ίδια οριζόντια σειρά. Κάθε άλλος χρήστης µπορεί να εγκαταστήσει 
σταθµούς της Υπηρεσίας αυτής µόνο µετά την σύµφωνη γνώµη του χρήστη που έχει την αποκλειστικότη-
τα. 



 

 
Πίνακας κατανοµής των ζωνών συχνοτήτων 9 � 27 500 kHz 

 

9-110 kHz 

Όρια ζώνης 
(kHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

Κάτω των 9  (µη κατανεµηµένη) 
5.53, 5.54 

    

9-14  ΡΑ∆ΙΟΠΛΟHΓΗΣΗ 
E1, E2 

  
SRD δι� επαγωγής 
ISM 
Ιατρικά Εµφυτεύµατα 

 
ΕΝ 300 330 
ΕΝ 55011 
ΕΝ 300 330 

 

14-19,.95  ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ 
5.57  
5.56, E1, E2 

 SRD δι� επαγωγής 
Ναυτιλιακές επικοινωνί 
ες 
Στρατιωτικές εφαρµογές 
Ιατρικά Εµφυτεύµατα 

ΕΝ 300 330 
 
 
 
ΕΝ 300 330 

 

19,95-20,05 ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ (20 
kHz) 

    

20,05-70  
 

ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ 
5.57 
5.56, E1, E2 

 
Ε.∆. 

SRD δι� επαγωγής 
Ναυτιλιακές 
επικοινωνίες 
Στρατιωτικές εφαρµογές 
Ιατρικά Εµφυτεύµατα 

ΕΝ 300 330 
 
 
 
ΕΝ 300 330 

 

70-72  
 

ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.60 
E1, E2 

  
SRD δι� επαγωγής 
Ιατρικά Εµφυτεύµατα 

 
ΕΝ 300 330 
ΕΝ 300 330 

 

72-84  
 

ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ 
5.57  
ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.60  
5.56, E1, E2 

 
Ε.∆. 

 
SRD δι� επαγωγής 
Ναυτιλιακές επικοινωνί-
ες 
Στρατιωτικές εφαρµογές 
Ιατρικά Εµφυτεύµατα 

 
ΕΝ 300 330 
 
 
 
ΕΝ 300 330 
 

 

84-86 
 

ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗΓHΣΗ 5.60 
E1, E2 

  
SRD δι� επαγωγής 
Στρατιωτικές εφαρµογές 
Ιατρικά Εµφυτεύµατα 

 
ΕΝ 300 330 
 
ΕΝ 300 330 
 

 

86-90 
 

ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗ-
ΤΗ 5.57 
ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ  
5.56, E1, E2 

 
 

SRD δι� επαγωγής 
Ναυτιλιακές επικοινωνί-
ες 
Στρατιωτικές εφαρµογές 
Ιατρικά Εµφυτεύµατα 
 

ΕΝ 300 330 
 
 
 
ΕΝ 300 330 

 

90-110  
 

ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.62  
Σταθερή  
5.64, E1, E2 

 LORAN � C 
SRD δι� επαγωγής 
Στρατιωτικές εφαρµογές 
Ιατρικά Εµφυτεύµατα 
 

 
ΕΝ 300 330 
 
ΕΝ 300 330 

 



 

5.53 Χρήση συχνοτήτων κάτω των 9 kHz επιτρέπεται µόνο εφόσον εξασφαλίζεται  ότι δεν προκαλείται επιζήµια παρεµβολή 
στις υπηρεσίες στις οποίες έχουν κατανεµηθεί οι ζώνες συχνοτήτων πάνω από 9 kHz.   
5.54 Οι ∆ιοικήσεις που πραγµατοποιούν επιστηµονική έρευνα χρησιµοποιώντας συχνότητες κάτω των 9 kHz  παροτρύνονται 
να πληροφορούν γι� αυτό τις άλλες ∆ιοικήσεις που θα µπορούσαν να ενδιαφέρονται, ώστε οι έρευνες αυτές να επωφελούνται κάθε πρα-
κτικά δυνατής προστασίας  από επιζήµια παρεµβολή. 
5.56 Οι σταθµοί υπηρεσιών στις οποίες κατανέµονται οι ζώνες 14-19,95 kHz και 20,05-70 kHz και επιπλέον, στην Περιοχή 1 
οι ζώνες 72-84 kHz και 86-90 kHz µπορούν να εκπέµπουν πρότυπες συχνότητες και σήµατα χρόνου. Οι σταθµοί αυτοί προστατεύονται 
από επιζήµιες παρεµβολές. (WRC - 03). 
5.57 Η χρησιµοποίηση των ζωνών 14-19,95 kHz, 20,05-70 kHz και 70-90 kHz (72-84 kHz και 86-90 kHz στην Περιοχή 1) 
από την ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία περιορίζεται στους παράκτιους ραδιοτηλεγραφικούς σταθµούς (Α1Α και F1B µόνο). Σε εξαιρετι-
κές περιπτώσεις η χρησιµοποίηση εκποµπών της τάξης J2B ή J7B επιτρέπεται µε τον όρο ότι το αναγκαίο εύρος ζώνης δεν υπερβαίνει 
εκείνο που κανονικά χρησιµοποιείται στις εκποµπές τάξεων Α1Α ή F1B στην υπόψη ζώνη. 
5.60 Στις ζώνες 70-90 kHz (70-86 kHz στην Περιοχή 1) και 110-130 kHz (112-130 kHz στην Περιοχή 1) τα παλµικά συστή-
µατα ραδιοπλοήγησης µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε την προϋπόθεση ότι δεν προκαλούν επιζήµιες παρεµβολές  σε άλλες υπηρεσίες 
στις οποίες οι ζώνες αυτές έχουν κατανεµηθεί . 
5.62 Οι ∆ιοικήσεις  οι οποίες εκµεταλλεύονται σταθµούς της υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης  στη ζώνη 90-110 kHz  παροτρύνο-
νται να συντονίζουν τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η επιζήµια παρεµβολή  στις 
υπηρεσίες που εξασφαλίζονται από τους σταθµούς αυτούς. 
5.64 Οι εκποµπές των τάξεων Α1Α ή F1B, Α2C, A3C, F1C ή F3C επιτρέπονται µόνο για σταθµούς της σταθερής υπηρεσίας 
στις ζώνες που έχουν κατανεµηθεί στην υπηρεσία αυτή, µεταξύ 90 kHz και 160 kHz (148,5 kHz στην Περιοχή 1) και για σταθµούς της 
ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας στις ζώνες που έχουν κατανεµηθεί στην υπηρεσία αυτή µεταξύ 110 kHz και 160 kHz   (148,5 kHz στην 
Περιοχή 1). Κατ� εξαίρεση οι εκποµπές της τάξεως J2B ή J7B επιτρέπονται επίσης στη ζώνη 110 kHz και 160 kHz (148,5 kHz  στην 
Περιοχή 1) για τους σταθµούς της ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας. 
E1  Στις ζώνες συχνοτήτων 9 � 59,750 kHz, 59,750 � 60,250 kHz, 60,250 � 70 kHz, 70 � 119 kHz και 119 � 135 kHz επι-
τρέπεται χωρίς άδεια η λειτουργία συσκευών µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές  δι� επαγωγής οι οποίες είναι σύµ-
φωνες µε τις διατάξεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 44/2002 «Ραδιοεξοπλισµός και τηλεπικοινωνιακός τερµατικός εξοπλισµός και 
αµοιβαία αναγνώριση της συµµόρφωσης των εξοπλισµών αυτών. Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 99/5/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 1999», την απόφαση ERC DEC (01) 13, τη Σύσταση ERC/REC 70-
03 και τα Πρότυπα EN 300 330, EN 300 330 -1 και  ΕΝ 300 330-2.  
E2  Στη ζώνη συχνοτήτων 9 �315 kHz επιτρέπεται χωρίς άδεια η λειτουργία συσκευών µικρής εµβέλειας, οι οποίες είναι 
σύµφωνες µε τις απαιτήσεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 44/2002 τη Σύσταση ERC/REC 70-03 και τα Πρότυπα EN 300 330, EN 300 
330 -1 και ΕΝ 300 330-2 και χρησιµοποιούνται ως µέρος ενός συστήµατος τηλεπικοινωνιών ιατρικών εµφυτευµάτων.  

 



 

110-255 kHz 

Όρια ζώνης 
(kHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

110-112 
 

ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ 
ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 
 
5.64, E1, E2 

 
Ε.∆. 

SRD δι� επαγωγής 
Ναυτιλιακές επικοινωνίες
Στρατιωτικές εφαρµογές 
Ιατρικά Εµφυτεύµατα 
 

ΕΝ 300 330 
 
 
ΕΝ 300 330 
 
 

 

112-115 
 

ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.60 
E1, E2 

 SRD δι� επαγωγής 
Ναυτιλιακές επικοινωνίες
Στρατιωτικές εφαρµογές 
Ιατρικά Εµφυτεύµατα 
 

ΕΝ 300 330 
 
 
ΕΝ 300 330 
 

 

115-117,6 
 

ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.60  
Σταθερή 
Ναυτιλιακή κινητή 
5.64 ,E1, E2 

 SRD δι� επαγωγής 
Ναυτιλιακές επικοινωνίες
Στρατιωτικές εφαρµογές 
Ιατρικά Εµφυτεύµατα 
 

ΕΝ 300 330 
 
 
ΕΝ 300 330 
 

 

117,6-126 
 

ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ 
ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.60  
5.64, E1, E2 

 
Ε.∆. 

SRD δι� επαγωγής 
Ναυτιλιακές επικοινωνίες
Στρατιωτικές εφαρµογές 
Ιατρικά Εµφυτεύµατα 
 

ΕΝ 300 330 
 
 
ΕΝ 300 330 
 

 

126-129 
 

ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.60 
E1, E2 

 SRD δι� επαγωγής 
Ναυτιλιακές επικοινωνίες
Στρατιωτικές εφαρµογές 
Ιατρικά Εµφυτεύµατα 
 

ΕΝ 300 330 
 
 
ΕΝ 300 330 
 

 

129-130 
 

ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ 
ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.60  
5.64, E1, E2 

 
Ε.∆. 

SRD δι� επαγωγής 
Ναυτιλιακές επικοινωνίες
Στρατιωτικές εφαρµογές 
Ιατρικά Εµφυτεύµατα 
 

ΕΝ 300 330 
 
 
ΕΝ 300 330 
 

 

130-148,5 
 

ΣΤΑΘΕΡΗ    
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ 
5.64, E1, E2 

 
Ε.∆. 

Εφαρµογές ραδιοερασι-
τέχνη 
SRD δι� επαγωγής 
Ναυτιλιακές επικοινωνίες
Στρατιωτικές εφαρµογές 
Ιατρικά Εµφυτεύµατα 
 

ΕΝ 301 783 
 
ΕΝ 300 330 
 
 
ΕΝ 300 330 
 

 

148,5-255 
 

ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ 
E2 

 Ραδιοφωνία 
Ιατρικά Εµφυτεύµατα 
 

 
ΕΝ 300 330 

 

 
 



 

255-495 kHz 

Όρια ζώνης 
(kHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

255-283,5 
 

ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ  
ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟ-
ΠΛΟΗΓΗΣΗ 

E2 

 Ραδιοφωνία 
NDB 
Ιατρικά 
Εµφυτεύµατα 

 
 
ΕΝ 300 330 

 

283,5-315 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟ-
ΠΛΟΗΓΗΣΗ  

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟ-
ΠΛΟΗΓΗΣΗ (ραδιοφάροι) 
5.73  

5.74, E2 

 NDB 
Ναυτιλιακοί ραδιο-
φάροι 
Ιατρικά 
ΕµφυτεύΜµατα 

 
 
ΕΝ 300 330 

 

315-325 
 

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟ-
ΠΛΟΗΓΗΣΗ 

Ναυτιλιακή ραδιοπλοήγηση  
(ραδιοφάροι) 5.73 

 NDB 
Ναυτιλιακοί ραδιο-
φάροι 
 

  

325-405 
 

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟ-
ΠΛΟΗΓΗΣΗ 

 NDB 
 

  

405-415 
 

ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.76 
 

 ΝDB 
Ναυτιλιακοί ραδιο-
φάροι 

  

415-435 
 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ 5.79  
ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ  
    ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ Ε.∆. 

Ναυτιλιακές επικοι-
νωνίες 
Αεροναυτικοί ρα-
διοφάροι  

  

435-495 
 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ 
5.79 5.79A  

 Αεροναυτική ραδιοπλοήγηση  
5.82, E3, E4 

 Ανίχνευση θυµάτων 
χιονοστιβάδων 
Ναυτιλιακές επικοι-
νωνίες 
Εκποµπές ΝΑVTEX 
σε εθνική γλώσσα 
Ενδιάµεση συχνότη-
τα δεκτών 

ΕΝ 300 718 
 
 
ΕΝ 300 065 

 

5.73 Η ζώνη 285-325 kHz (283,5-325 kHz στην Περιοχή 1)) στην υπηρεσία ναυτιλιακής ραδιοπλοήγησης µπορεί να χρησι-
µοποιείται για να εκπέµπονται συµπληρωµατικές πληροφορίες χρήσιµες στη ναυσιπλοΐα χρησιµοποιώντας τεχνικές περιορισµένης ζώ-
νης, µε τον όρο ότι δεν προξενείται επιζήµια παρεµβολή σε σταθµούς ραδιοφάρου που λειτουργούν στην υπηρεσία ραδιοπλοήγησης.  
5.74 Πρόσθετη κατανοµή: Στην Περιοχή 1, η ζώνη συχνοτήτων 285,3-285,7 kHz κατανέµεται επιπλέον στην υπηρεσία ναυτι-
λιακής ραδιοπλοήγησης (εκτός από ραδιοφάρους) σε πρωτεύουσα βάση. 
5.76 Η συχνότητα 410 kHz προορίζεται για την ραδιογωνιοµετρία στην υπηρεσία ναυτιλιακής ραδιοπλοήγησης. Οι άλλες 
υπηρεσίες ραδιοπλοήγησης στις οποίες κατανέµεται η ζώνη 405-415 kHz δεν πρέπει να προξενούν επιζήµια παρεµβολή στη ραδιογω-
νιοµετρία στη ζώνη 406,5-413,5 kHz . 
5.79 Η χρήση των ζωνών 415-495 kHz  και 505-526,5 kHz (505-510 kHz στην Περιοχή 2) από τη ναυτιλιακή κινητή υπηρε-
σία περιορίζεται στην ραδιοτηλεγραφία. 
5.79A Όταν οι ∆ιοικήσεις εγκαθιστούν παράκτιους σταθµούς της υπηρεσίας NAVTEX στις συχνότητες 490 kHz, 518 kHz  και 
4209,5 kHz, συνιστάται αυστηρά να συντονίζονται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά σύµφωνα µε τις διαδικασίες του ∆ιεθνούς Ναυτι-
λιακού Οργανισµού (ΙΜΟ) (βλέπε το Ψήφισµα 339 (Rev. WRC-97)).          
5.82 Στην ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία, η συχνότητα 490 kHz, θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά από την ηµεροµηνία πλή-
ρους εφαρµογής του GMDSS (βλέπε το Ψήφισµα 331 (Rev.  WRC-97)), για την εκποµπή από τους παράκτιους σταθµούς αναγγελιών 
που αφορούν τη ναυσιπλοΐα και τη µετεωρολογία και επειγουσών πληροφοριών που προορίζονται για τα πλοία, µε στενοζωνική τηλε-
γραφία άµεσης εκτύπωσης . Οι συνθήκες χρησιµοποίησης της συχνότητας 490 kHz περιγράφονται στα Άρθρα 31 και 52.  Όταν χρησι-
µοποιούν τη ζώνη  415-495 kHz για την υπηρεσία αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης, οι ∆ιοικήσεις παρακαλούνται να διασφαλίσουν ότι 
δεν θα προκληθεί επιζήµια παρεµβολή στη συχνότητα 490 kHz .     
E3  Η συχνότητα 457 kHz διατίθεται για τη λειτουργία συσκευών που χρησιµοποιούνται για τον ραδιοεντοπισµό θυµάτων 
χιονοστιβάδων οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 44/2002, τη Σύσταση ERC/REC 70-03  και τα 
Πρότυπα EN 300 718, EN 300 718 �1, ΕΝ 300 718 �2 και ΕΝ 300 718 �3.  
E4  Κατά την εκχώρηση συχνοτήτων θα λαµβάνεται µέριµνα για να προστατεύονται οι τυποποιηµένες ενδιάµεσες συχνότη-
τες των δεκτών 455 kHz, 10,7 MHz, 21,4 MHz. 



 

495-1 800 kHz 

Όρια ζώνης 
(kHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

495-505  ΚΙΝΗΤΗ (κινδύνου και κλή-
σης)  

5.83 

 GMDSS   

505-526,5 
 

 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ   
5.79 5.79A 5.84   

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑ-
∆ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 

5.72  

 Ναυτιλιακές επικοι-
νωνίες 
Αεροναυτικοί ραδιο-
φάροι 
∆ιεθνείς εκποµπές 
NAVTEX 

 
 
 
 
ΕΝ 300 065 

Σχέδιο εκχωρή-
σεων συχνοτή-
των GE85 
 
518 kHz 

526,5-1 606,5 
 

ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ 
 

 Ραδιοφωνία  Σχέδιο εκχωρή-
σεων συχνοτή-
των GE75 

1 606,5-1 625 
 

ΣΤΑΘΕΡΗ    
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ 5.90 
ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ 
 

5.92 

 Στρατιωτικές εφαρµο-
γές 
Ναυτιλιακές επικοι-
νωνίες 
Εφαρµογές ραδιοεπι-
σήµανσης  

  

1 625-1 635 
 
 

ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
 
 

 Εφαρµογές ραδιοεπι-
σήµανσης  

  

1 635-1 800 
 
 
 
 

ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ 5.90 
ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ 
5.92  

 Στρατιωτικές εφαρµο-
γές 
Ναυτιλιακές επικοι-
νωνίες 

  

5.83 Η συχνότητα 500 kHz είναι η διεθνής συχνότητα κινδύνου και κλήσης, στη Μορσική ραδιοτηλεγραφία. Οι όροι χρησι-
µοποίησης της συχνότητας αυτής καθορίζονται στα Άρθρα 31 και 52 και στο Προσάρτηµα 13. 
5.84 Οι όροι χρησιµοποίησης της συχνότητας 518 kHz από τη ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία καθορίζονται στα Άρθρα 31 και 
52 και στο Προσάρτηµα 13.    (WRC-97) 
5.90 Στη ζώνη 1605-1705 kHz, σε περιπτώσεις που αφορούν σταθµό της υπηρεσίας ευρυεκποµπής της Περιοχής 2, η ζώνη 
εξυπηρέτησης των ναυτιλιακών κινητών σταθµών της Περιοχής 1 πρέπει να περιορίζεται σ� αυτήν που εξασφαλίζεται από την διάδοση 
κυµάτων εδάφους. 
5.92 Mερικές χώρες της Περιοχής 1 χρησιµοποιούν συστήµατα ραδιοεπισήµανσης στις ζώνες 1606,5-1625 kHz, 1635-1800 
kHz, 1850-2160 kHz, 2194-2300 kHz, 2502-2850 kHz και 3500-3800 kHz, µε την προϋπόθεση συµφωνίας που πραγµατοποιείται σύµ-
φωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον Αριθ. 9.21. Η µέση ακτινοβολούµενη ισχύς των σταθµών αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τα 50W.     



 

1800-2194 kHz 

Όρια ζώνης 
(kHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

1 800-1 810 
 

ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
5.93 

 Εφαρµογές ραδιοεπισή-
µανσης 

  

1 810-1 830 
 

ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής 
κινητής 
5.98 

 
Ε.∆. 

 

Στρατιωτικές εφαρµογές 
Ναυτιλιακές επικοινωνίες 

  

1 830-1 850 
 

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  
 5.98 5.99 5.100  

 Εφαρµογές ραδιοερασιτέ-
χνη 

ΕΝ 301 783  

1 850-2 000 
 

ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής 
κινητής 
5.92 5.103 

 
Ε.∆. 

 

Στρατιωτικές εφαρµογές 
Ναυτιλιακές επικοινωνίες 

  

2 000-2 025  
 

ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής 
κινητής  (R) 

  5.92 5.103 

 Στρατιωτικές εφαρµογές 
Ναυτιλιακές επικοινωνίες 

  

2 025-2 045 
 

ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ  εκτός αεροναυτικής 
κινητής   (R)  
Μετεωρολογικά βοηθήµατα 
5.104  
5.92 5.103 

 
 
Ε.∆. 

Στρατιωτικές εφαρµογές 
Ναυτιλιακές επικοινωνίες 

  

2 045-2 160 ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ  
ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ   
5.92 

 Στρατιωτικές εφαρµογές. 
Ναυτιλιακές επικοινωνίες 

  

2 160-2 170  ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
  5.93 5.107 

 Εφαρµογές ραδιοεπισήµαν-
σης 

  

2 170 -          
2 173,5  

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ  
 

 Ναυτιλιακές επικοινωνίες   

2 173,5 -      
2 190,5 

ΚΙΝΗΤΗ (κίνδυνος και κλή-
ση) 
5.108, 5.109, 5.110, 5.111 

 Κίνδυνος και κλήση DSC 
GMDSS 
Τηλετυπία κινδύνου  

  

2 190,5 -        
2 194 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ  
 

 Ναυτιλιακές επικοινωνίες   

 
5.98 Κατανοµή αντικατάστασης: Στις ακόλουθες χώρες: Αγκόλα, Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βέλγιο, Βουλγαρία, 
Καµερούν, ∆ηµοκρατία του Κονγκό, ∆ανία, Αίγυπτο, Ερυθραία, Ισπανία, Αιθιοπία, Ρωσική Οµοσπονδία, Γεωργία, Ελλάδα, Ιταλία, 
Καζακστάν, Λίβανο, Λιθουανία, Μολδαβία, Συρία, Κυργιστάν, Σοµαλία, Τατζικιστάν, Τυνησία, Τουρκµενιστάν, Τουρκία και Ουκρα-
νία, η ζώνη 1810-1830 kHz κατανέµεται στις υπηρεσίες σταθερή και κινητή, εκτός της αεροναυτικής κινητής, σε πρωτεύουσα βάση.    
(WRC-2003) 
5.100 Στην Περιοχή 1, η έγκριση χρησιµοποίησης της ζώνης 1810-1830 kHz από την ερασιτεχνική υπηρεσία σε χώρες που 
βρίσκονται συνολικά ή µερικά βόρεια των 40° πρέπει να δίνεται µόνο µετά από διαβούλευση µε τις χώρες που αναφέρονται στους Α-
ριθµούς 5.98 και 5.99 µε σκοπό να καθορίζονται τα αναγκαία µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται προκειµένου να εµποδίζεται επιζήµια 
παρεµβολή µεταξύ ερασιτεχνικών σταθµών και σταθµών άλλων υπηρεσιών που λειτουργούν σύµφωνα µε τους Αριθµούς 5.98 και 5.99. 
5.103 Στην Περιοχή 1, οι ∆ιοικήσεις πραγµατοποιώντας εκχωρήσεις σε σταθµούς των υπηρεσιών σταθερής και κινητής στις 
ζώνες 1850-2045 kHz, 2194-2498 kHz, 2502-2625 kHz και 2650-2850 kHz, πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της 
ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας.    
5.104 Στην Περιοχή 1, η χρησιµοποίηση της ζώνης 2025-2045 kHz από την υπηρεσία µετεωρολογικών βοηθηµάτων περιορί-
ζεται στους σταθµούς ωκεανογραφικών σηµαντήρων. 
5.108 Η φέρουσα συχνότητα 2182 kHz είναι η διεθνής συχνότητα κινδύνου και κλήσης για τη ραδιοτηλεφωνία. Οι όροι χρη-
σιµοποίησης της ζώνης 2173,5-2190,5 kHz καθορίζονται στα Άρθρα 31 και 52 και στο Προσάρτηµα 13. 



 

5.109 Οι συχνότητες 2187,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz , 8414,5 kHz, 12577 kHz και  16804,5 kHz είναι οι διεθνείς συχνότη-
τες κινδύνου για τη ψηφιακή επιλογική κλήση. Οι συνθήκες χρησιµοποίησης αυτών των συχνοτήτων καθορίζονται στο Άρθρο 31. 
5.110 Οι συχνότητες 2174,5 kHz, 4177,5 kHz, 6268 kHz, 8376,5 kHz, 12520 kHz και 16695 kHz είναι οι διεθνείς συχνότητες 
κινδύνου για τη στενοζωνική τηλεγραφία άµεσης εκτύπωσης. Οι συνθήκες χρησιµοποίησης αυτών των συχνοτήτων καθορίζονται στο 
Άρθρο 31. 
5.111 Οι φέρουσες συχνότητες 2182 kHz, 3023 kHz, 5680 kHz, 8364 kHz και οι συχνότητες 121,5 ΜHz, 156,8 ΜΗz και 243 
ΜΗz µπορούν επίσης να χρησιµοποιούνται, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ισχύουν για τις υπηρεσίες  γήϊνων επικοινωνιών, για τις 
επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης των επανδρωµένων διαστηµικών οχηµάτων. Οι συνθήκες χρησιµοποίησης αυτών των συχνοτήτων 
καθορίζονται στο Άρθρο 31 και στο Προσάρτηµα 13. 
  Το ίδιο ισχύει για τις συχνότητες 10003 kHz, 14993 kHz και 19993 kHz, αλλά για κάθε µία από τις περιπτώσεις 
αυτές οι εκποµπές πρέπει να περιορίζονται σε µία ζώνη + 3 kHz από κάθε πλευρά της συχνότητας. 



 

2194-3230 kHz 

Όρια ζώνης 
(kHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

2194-2 300  
 

ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής 
κινητής  (R) 
5.92 5.103  

 Στρατιωτικές εφαρµογές 
Ναυτιλιακές επικοινωνίες

  

2 300-2 498  
 

ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής 
κινητής (R)  
5.103 

 Στρατιωτικές εφαρµογές 
Ναυτιλιακές επικοινωνίες
 

  

2 498-2 501 ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ 
(2 500 kHz) 

    

2 501-2 502 ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ 
∆ιαστηµική έρευνα 

    

2 502-2 625 ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής 
κινητής (R) 
5.92 5.103  

 Στρατιωτικές εφαρµογές 
Ναυτιλιακές επικοινωνίες
 

  

2 625-2 650  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ       
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ  
ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ  
5.92 

 Στρατιωτικές εφαρµογές 
Ναυτιλιακές επικοινωνίες
 

  

2 650- 2 850 ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής 
κινητής (R) 
5.92 5.103  

 Στρατιωτικές εφαρµογές 
Ναυτιλιακές επικοινωνίες
 

  

2 850- 3 025 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ 
(R) 
5.111 5.115 

 Αεροναυτικές επικοινωνίες
Τηλεφωνικές κλήσεις και 
κίνηση κινδύνου από κέ-
ντρα διάσωσης 

 Σχέδιο απονοµής 
Προσαρτήµατος 
27 
 
3023 kHz 

3 025- 3 155 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ 
(OR) 

Ε.∆. Αεροναυτικές επικοινω-
νίες 
 

 Σχέδιο απονοµής 
Προσαρτήµατος 
26 
 

3 155- 3 200 ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής 
κινητής (R) 
5.116  

 SRD δι� επαγωγής 
Στρατιωτικές εφαρµογές 
Ναυτιλιακές επικοινωνίες
 

ΕΝ 300 330  

3 200- 3 230 ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής 
κινητής (R) 
5.116, Ε5  

 SRD δι� επαγωγής 
Στρατιωτικές εφαρµογές 
Ναυτιλιακές επικοινωνίες
 

ΕΝ 300 330  

5.115 Οι φέρουσες συχνότητες (αναφοράς) 3023 kHz και 5680 kHz µπορούν επιπλέον, να χρησιµοποιούνται, σύµφωνα µε το 
Άρθρο 31 και το Προσάρτηµα 13  από σταθµούς της ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας που συµµετέχουν σε συντονισµένες ενέργειες έ-
ρευνας και διάσωσης. 
5.116 Οι ∆ιοικήσεις παροτρύνονται να εγκρίνουν τη χρήση της ζώνης 3155-3195 kHz µε σκοπό να διατίθεται σε παγκόσµια 
βάση ένα κοινό κανάλι για τις συσκευές ασυρµάτων ακουστικών βοηθηµάτων χαµηλής ισχύος.  Πρόσθετα κανάλια γι� αυτές τις συ-
σκευές µπορούν να εκχωρούνται από τις ∆ιοικήσεις στις ζώνες που περιλαµβάνονται µεταξύ των 3155 kHz και 3400 kHz για την αντι-
µετώπιση τοπικών αναγκών. 
  Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι συχνότητες στην περιοχή 3000 kHz  έως 4000 kHz είναι κατάλληλες για τις συσκευ-
ές ακουστικής διόρθωσης οι οποίες προορίζονται να λειτουργούν σε κοντινές αποστάσεις µέσα στο επαγωγικό πεδίο. 
5.117 Κατανοµή αντικατάστασης: Στις ακόλουθες χώρες: Βοσνία και Ερζεγοβίνη,  Κύπρο, Ακτή Ελεφαντοστού, ∆ανία, Αίγυ-
πτο, Ελλάδα, Ισλανδία, Λιβερία, Μάλτα, Σρι Λάνκα, Τόγκο, και Γιουγκοσλαβία, η ζώνη 3155-3200 kHz κατανέµεται στις υπηρεσίες 
σταθερή και κινητή, εκτός της αεροναυτικής κινητής , σε πρωτεύουσα βάση.    (WRC-2000) 



 

E5 Στις ζώνες συχνοτήτων 3155-3400 kHz, 6765 � 6795 kHz, 7400 � 8800 kHz, 13553 � 13567 kHz και 26957 � 27283 kHz 
επιτρέπεται χωρίς άδεια η λειτουργία συσκευών µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές δι� επαγωγής, οι οποίες είναι 
σύµφωνες µε τις διατάξεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 44/2002, τις αποφάσεις  ERC DEC (01)14 ERC DEC (01)15 και ERC DEC 
(01)16, τη Σύσταση ERC/REC 70-03 και τα Πρότυπα EN 300 330, EN 300 330 -1 και ΕΝ 300 330-2. 
 



 

3230-5003 kHz 

Όρια ζώνης 
(kHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

3 230-3 400 ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής 
κινητής  
5.116, Ε5  

 SRD δι� επαγωγής 
Στρατιωτικές εφαρµογές 
Ναυτιλιακές επικοινωνίες
 

ΕΝ 300 330  

3 400-3 500  ΚΙΝΗΤΗ  ΑΕΡΟΝΑΥ-
ΤΙΚΗ   (R) 

ΥΠΑ Αεροναυτικές επικοινω-
νίες 

 Σχέδιο απονοµής 
Προσαρτήµατος 
27 περιλαµβανο-
µένων ζεύξεων 
δεδοµένων στις 
ζώνες HF 

3 500-3 800 
  
 

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ   
ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής 
κινητής 
5.92 

 Εφαρµογές ραδιοερασι-
τέχνη 
Στρατιωτικές εφαρµογές 

ΕΝ 301 783  

3 800-3 900 
 

ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗ-
ΤΗ(OR) 
ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ   

 
 

Ε.∆. 

 
Αεροναυτικές επικοινω-
νίες 
 

  

3 900-3 950 
 

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ 
(OR) 
 

Ε.∆. Αεροναυτικές επικοινω-
νίες 

 Σχέδιο απονοµής 
Προσαρτήµατος 
26 

3 950-4 000 
 

ΣΤΑΘΕΡΗ  
 

 Στρατιωτικές εφαρµογές   

4 000-4 063  ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ   
5.127  
 

 Ναυτιλιακές επικοινωνίες   

4063-4438 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ  ΚΙΝΗΤΗ 
5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 
5.132 
5.129 

 DSC 
Ναυτιλιακές επικοινωνίες
ΜSI  

  

4 438-4 650 ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΚΙΝΗΤΗ  εκτός  αεροναυτικής 
κινητής (R) 

 Στρατιωτικές εφαρµογές 
 

  

4 650-4 700  ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ    
(R) 

ΥΠΑ Αεροναυτικές επικοινω-
νίες 

 Σχέδιο απονοµής 
Προσαρτήµατος 
27 

4 700-4 750 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ   
(OR) 

Ε.∆. Αεροναυτικές επικοινω-
νίες 

 Σχέδιο απονοµής 
Προσαρτήµατος 
26 

4 750-4 850 
 

ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ   
(OR)  
ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ    
 

 
Ε.∆. 

 
Αεροναυτικές επικοινω-
νίες 

  

4 850-4 995 ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ    

 Στρατιωτικές εφαρµογές 
 

  

4 995-5 003  ΠΡΟΤΥΠΗ   ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ  ΣΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ    
(5 000 kHz) 

    



 

 
5.127 Η χρησιµοποίηση της ζώνης 4000-4063 kΗz από τη ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία περιορίζεται στους σταθµούς πλοίου 
που χρησιµοποιούν ραδιοτηλεφωνία (βλέπε τον Αριθ. 52.220 και το Προσάρτηµα 17). 
5.129 Υπό τον όρο ότι δεν θα προκαλείται επιζήµια παρεµβολή στην ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία, οι συχνότητες των ζωνών 
4063-4123 kΗz και 4130-4438 kΗz µπορούν να χρησιµοποιούνται κατ� εξαίρεση από τους σταθµούς της σταθερής υπηρεσίας, , οι ο-
ποίοι επικοινωνούν µόνο στο εσωτερικό των εθνικών συνόρων της χώρας στην οποία βρίσκονται µε µέση ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 
50 W. 

5.130 Οι συνθήκες για τη χρησιµοποίηση των φερουσών συχνοτήτων 4125 kΗz και 6215 kΗz καθορίζονται στα Άρθρα 31 και 
52 και στο Προσάρτηµα 13. 
5.131 Η συχνότητα 4209,5 kΗz χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την µετάδοση από παράκτιους σταθµούς µετεωρολογικών 
και ναυσιπλοϊκών προειδοποιήσεων και επειγουσών πληροφοριών σε πλοία µε στενοζωνική τηλεγραφία άµεσης εκτύπωσης.  
5.132 Οι συχνότητες 4210 kΗz , 6314 kΗz , 8416,5 kΗz , 12579 kΗz , 16806,5 kΗz , 19680,5 kΗz , 22376 kΗz και 26100,5 
kΗz είναι οι διεθνείς συχνότητες για την εκποµπή πληροφοριών ασφάλειας ναυσιπλοίας (ΜSI) (βλέπε το Προσάρτηµα 17).  



 

5003 -7 450 kHz 

Όρια ζώνης 
(kHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

5 003-5 005 ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ  ΣΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ 
∆ιαστηµική έρευνα 

    

5 005-5 060 ΣΤΑΘΕΡΗ  
 

 Στρατιωτικές εφαρµογές   

5 060-5 250 ΣΤΑΘΕΡΗ  
Κινητή εκτός αεροναυτικής 
κινητής  

 Στρατιωτικές εφαρµογές   

5 250-5 450  ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής 
κινητής  

 Στρατιωτικές εφαρµογές   

5 450-5 480  
 

ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ (OR) 
ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ 

 Στρατιωτικές εφαρµογές
Αεροναυτικές επικοινω-
νίες 

  

5 480-5 680 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ (R) 
5.111 5.115 

ΥΠΑ Αεροναυτικές επικοι-
νωνίες 

 Σχέδιο απονοµής 
Προσαρτήµατος 27 

5 680-5 730  ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ (OR) 
5.111 5.115 

Ε.∆. Αεροναυτικές επικοι-
νωνίες 

 Σχέδιο απονοµής 
Προσαρτήµατος 26 

5 730-5 900 ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ  

 Στρατιωτικές εφαρµογές   

5900-5950  ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ 5.134  
5.136 

 Ραδιοφωνία   

5 950-6 200 ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ  Ραδιοφωνία   
6200-6525  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ   

5.109 5.110 5.130 5.132 
5.137 

 DSC 
ΜSI 
Nαυτιλιακές επικοινωνίες

  
 
 

6 525-6 685  ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ (R) ΥΠΑ Αεροναυτικές επικοι-
νωνίες 

 Σχέδιο απονοµής 
Προσαρτήµατος 27 

6 685-6 765 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ (OR) Ε.∆. Αεροναυτικές επικοινω-
νίες 

 Σχέδιο απονοµής 
Προσαρτήµατος 26 

6 765-7 000  ΣΤΑΘΕΡΗ  
Κινητή ξηράς  
5.138, 5138Α, Ε5, Ε6 

 SRD δι΄επαγωγής, ISM 
Στρατιωτικές εφαρµογές
Μη καθορισµένες ε-
φαρµογές SRD 

ΕΝ 300 330 
ΕΝ 55011 

6 765 � 6795 kHz 
 
 
6 765 � 6795 kHz 

7000-7100 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 

 Εφαρµογές ερασιτέχνη και  
ερασιτέχνη µέσω δορυφό-
ρου 

EN 301 783 
EN 301 783 

 

7 100-7 200 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 
5.141 C 

 Εφαρµογές ερασιτέχνη  ΕΝ 301 783  

7 200�7 300  ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ  Ραδιοφωνία   
7 300-7 400 ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ 5.134  

5.143, 5.143Β 
 Ραδιοφωνία   

7 400-7 450 ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ  
5.143Β, Ε5  

 Ραδιοφωνία   

 



 

5.134 Η χρήση των ζωνών 5900-5950 kΗz, 7300-7350 kΗz, 9400-9500 kΗz, 11600-11650 kΗz, 12050-12100 kΗz, 13570-
13600 kΗz, 13800-13870 kΗz, 15600-15800 kΗz, 17480-17550 kΗz και 18900-19020 kΗz από την υπηρεσία ευρυεκποµπής από την 1η 
Απριλίου 2007 υπόκειται  στην εφαρµογή της διαδικασίας του Άρθρου 12.  Οι ∆ιοικήσεις παροτρύνονται να χρησιµοποιούν τις ζώνες 
αυτές για να διευκολύνουν την εισαγωγή ψηφιακά διαµορφωµένων εκποµπών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ψηφίσµατος 517 (Rev. 
WRC -03)   (WRC-03) 
5.136 H ζώνη 5900-5950 kΗz έχει κατανεµηθεί, µέχρι την 1η Απριλίου 2007, στη σταθερή υπηρεσία σε πρωτεύουσα βάση, 
καθώς επίσης και στις ακόλουθες υπηρεσίες: στην Περιοχή 1 στην κινητή υπηρεσία ξηράς σε πρωτεύουσα βάση, στην Περιοχή 2 στην 
κινητή υπηρεσία εκτός της αεροναυτικής κινητής (R) σε πρωτεύουσα βάση και στην Περιοχή 3 στην κινητή υπηρεσία εκτός της αερο-
ναυτικής κινητής (R) σε δευτερεύουσα βάση, µε την επιφύλαξη εφαρµογής της διαδικασίας που αναφέρεται στο Ψήφισµα 21 (Rev. 
WRC-95). Μετά την 1η Απριλίου 2007, οι συχνότητες της ζώνης αυτής θα µπορούν να χρησιµοποιούνται από σταθµούς στις υπηρεσίες 
που αναφέρθηκαν παραπάνω, για επικοινωνία µόνο στο εσωτερικό των συνόρων της χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένοι, υπό τον 
όρο ότι δεν θα προκαλείται επιζήµια παρεµβολή στην υπηρεσία ευρυεκποµπής. Όταν χρησιµοποιούνται συχνότητες γι� αυτές τις υπη-
ρεσίες, οι ∆ιοικήσεις παρoτρύνονται να χρησιµοποιούν την ελάχιστη ισχύ που είναι αναγκαία και να λαµβάνουν υπόψη την εποχιακή 
χρήση των συχνοτήτων από την υπηρεσία ευρυεκποµπής που δηµοσιεύεται σύµφωνα µε τον Κανονισµό Ραδιοεπικοινωνιών.  
5.137 Υπό τον όρο ότι δεν προκαλείται επιζήµια παρεµβολή στην ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία, οι ζώνες 6200-6213,5 kΗz και 
6220,5-6525 kΗz µπορούν να χρησιµοποιούνται κατ' εξαίρεση από σταθµούς της σταθερής υπηρεσίας, µέσης ισχύος που δεν υπερβαί-
νει τα 50W, οι οποίοι επικοινωνούν µόνο στο εσωτερικό των εθνικών συνόρων. Κατά την ανακοίνωση των συχνοτήτων αυτών θα πρέ-
πει να εφιστάται η προσοχή του Γραφείου στις διατάξεις αυτές . 
5.138 Οι ακόλουθες ζώνες: 
 6765-6795 kΗz  (κεντρική συχνότητα 6780 kΗz), 
 433,05-434,79 ΜΗz (κεντρική συχνότητα  433,92 ΜΗz) στην Περιοχή 1 εκτός από τις χώρες που αναφέρονται στον 
Αριθ. 5.280, 
 61-61,5 GHz   (κεντρική συχνότητα 61,25 GHz), 
 122-123 GHz   (κεντρική συχνότητα 122,5 GHz) και  
 244-246 GHz   (κεντρική συχνότητα 245 GHz) 
 καθορίζονται για βιοµηχανικές, επιστηµονικές και ιατρικές εφαρµογές (ΙSM). Η χρησιµοποίηση αυτών των ζωνών συ-
χνοτήτων, για τις εφαρµογές ΙSM, εξαρτάται από ειδική έγκριση που παρέχεται από την ενδιαφερόµενη ∆ιοίκηση, σε συµφωνία µε τις 
άλλες ∆ιοικήσεις των οποίων οι υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών θα ήταν δυνατό να επηρεάζονται. Για την εφαρµογή της διάταξης αυτής, 
οι  ∆ιοικήσεις πρέπει να αναφέρονται στις πιο πρόσφατες σχετικές Συστάσεις του ITU-R. 
5.138Α  Μέχρι την 29 Μαρτίου 2009, η ζώνη 6765-7000 kHz  είναι κατανεµηµένη στη σταθερή υπηρεσία σε πρωτεύουσα βάση 
και στην κινητή υπηρεσία ξηράς σε δευτερεύουσα βάση. Μετά την ηµεροµηνία αυτή, η ζώνη αυτή κατανέµεται στη σταθερή υπηρεσία 
και στην κινητή εκτός της αεροναυτικής κινητής (R)  σε πρωτεύουσα βάση   (WRC � 03).  
5.141 C Στις περιοχές 1 και 3, η ζώνη 7100 � 7200 kHz  κατανέµεται στην υπηρεσία ευρυεκποµπής µέχρι τις 29 Μαρτίου  2009 
σε πρωτεύουσα βάση.    (WRC � 03) 
5.142 Μέχρι τις 29 Μαρτίου 2009, η χρησιµοποίηση της ζώνης 7100-7300 kΗz  από την ερασιτεχνική υπηρεσία στην Περιοχή 
2 πρέπει να µη επιβάλλει δυσχέρειες στην υπηρεσία ευρυεκποµπής της οποίας η χρήση προβλέπεται στις Περιοχές 1 και 3. Μετά τις 29 
Μαρτίου 2009, η χρησιµοποίηση της ζώνης 7200-7300 kΗz  από την ερασιτεχνική υπηρεσία στην Περιοχή 2 πρέπει να µη επιβάλλει 
δυσχέρειες στην υπηρεσία ευρυεκποµπής της οποίας η χρήση προβλέπεται στις Περιοχές 1 και 3. 
5.143 Η ζώνη 7300-7350 kΗz έχει κατανεµηθεί, µέχρι την 1η Απριλίου 2007, στη σταθερή υπηρεσία σε πρωτεύουσα βάση και 
στην κινητή υπηρεσία ξηράς σε δευτερεύουσα βάση, µε την επιφύλαξη εφαρµογής της διαδικασίας που αναφέρεται στο Ψήφισµα 21 
(Rev. WRC-95). Μετά την 1η Απριλίου 2007, οι συχνότητες της ζώνης αυτής θα µπορούν να χρησιµοποιούνται από σταθµούς των 
υπηρεσιών που αναφέρθηκαν παραπάνω, για επικοινωνία µόνο στο εσωτερικό των συνόρων της χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµέ-
νοι, υπό τον όρο ότι δεν θα προκαλείται επιζήµια παρεµβολή στην υπηρεσία ευρυεκποµπής, Όταν χρησιµοποιούνται συχνότητες γι� 
αυτές τις υπηρεσίες, οι ∆ιοικήσεις παροτρύνονται να χρησιµοποιούν την ελάχιστη ισχύ που είναι αναγκαία και να λαµβάνουν υπόψη 
την εποχιακή χρήση των συχνοτήτων από την υπηρεσία ευρυεκποµπής, που δηµοσιεύεται σύµφωνα µε τον Κανονισµό Ραδιοεπικοινω-
νιών.  
5.143 Β Στην περιοχή 1, η ζώνη 7350 � 7450 kHz έχει κατανεµηθεί, µέχρι την 29η Μαρτίου 2009, στη σταθερή υπηρεσία σε 
πρωτεύουσα βάση και στην κινητή υπηρεσία ξηράς σε δευτερεύουσα βάση. Μετά την 29η Μαρτίου 2009, οι συχνότητες της ζώνης 
7350 � 7450 kHz θα µπορούν να χρησιµοποιούνται από σταθµούς της σταθερής υπηρεσίας και της κινητής υπηρεσίας ξηράς οι οποίοι 
επικοινωνούν µόνο στο εσωτερικό των συνόρων της χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένοι, υπό τον όρο ότι δεν θα προκαλείται επι-
ζήµια παρεµβολή στην υπηρεσία ευρυεκποµπής, η δε συνολική ακτινοβολούµενη ισχύς κάθε σταθµού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 24 
dBW.   (WRC-03) 
E6 Στις ζώνες συχνοτήτων 6765 � 6795 kHz, 13553 � 13567 kHz και 26957 � 27283 kHz επιτρέπεται χωρίς άδεια η λειτουργία 
µη καθορισµένων συσκευών µικρής εµβέλειας οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 44/2002,  τις 
αποφάσεις ERC DEC (01)01, ERC DEC (01)02, τη Σύσταση ERC/REC 70-03 και τα Πρότυπα EN 300 330, EN 300 330 -1 και ΕΝ 300 
330-2. 



 

7 450-13 360 kHz 

Όρια ζώνης 
(kHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

7 450-8 100  
 

ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής 
κινητής (R) 
5.143Ε, Ε5 

 SRD δι� επαγωγής 
 
Στρατιωτικές εφαρµογές 

ΕΝ 300 330 7400-8800 kHz 

8 100-8 195  
 

ΣΤΑΘΕΡΗ    
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ 
Ε5 

 SRD δι� επαγωγής 
Ναυτιλιακές  εφαρµογές 

ΕΝ 300 330 7400-8800 kHz 
Σχέδιο διαυλο-
ποίησης Προσαρ-
τήµατος 17  

8195-8815  
 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ   
5.109 5.110 5.132  5.145 
5.111 
Ε5 

 SRD δι� επαγωγής 
Ναυτιλιακές  εφαρµογές 
 
 
Πληροφορίες ναυτιλια-
κής ασφάλειας 
Κίνηση και κλήση τηλε-
φωνίας έκτακτης ανάγκης
Κίνηση τηλετυπίας έκτα-
κτης ανάγκης 

ΕΝ 300 330 7400-8800 kHz 
Σχέδια διαυλο-
ποίησης Προσαρ-
τηµάτων 17 και 
25   
8416,5 kHz 
8291 kHz 
 
8376,5 kHz 
 

8 815-8 965  ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ (R) ΥΠΑ   Σχέδιο απονοµής 
Προσαρτήµατος 27 

8 965-9 040  ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ (OR) Ε.∆. Στρατιωτικές εφαρµογές  Σχέδιο απονοµής 
Προσαρτήµατος 26 

9 040-9 400  ΣΤΑΘΕΡΗ  Στρατιωτικές εφαρµογές   
9400-9500 
 

ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ 5.134  
5.146 

 Ραδιοφωνία   

9 500-9 900  ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ   
5.147 

 Ραδιοφωνία   

9 900-9 995  ΣΤΑΘΕΡΗ  Στρατιωτικές εφαρµογές   
9 995-10 003 ΠΡΟΤΥΠΗ   ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ  ΣΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ            
(10 000 kHz)  

    

10 003-10 005  ΠΡΟΤΥΠΗ   ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ  ΣΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ  
∆ιαστηµική έρευνα  
5.111 

    

10 005-10 100  
 

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ (R) 
5.111 

ΥΠΑ   Σχέδιο απονοµής 
Προσαρτήµατος 27 

10 100-10 150 ΣΤΑΘΕΡΗ 
Ερασιτεχνική 5.120 

 Στρατιωτικές εφαρµογές 
Εφαρµογές ερασιτέχνη 

 
ΕΝ 301 873 

 

10 150-11 175  ΣΤΑΘΕΡΗ  
 Κινητή εκτός  αεροναυτικής κι-
νητής  (R) 

 SRD δι� επαγωγής 
Στρατιωτικές εφαρµογές 

 10,2 � 11 ΜΗz 

11 175-11 275  ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ (OR) Ε.∆. Στρατιωτικές εφαρµογές  Σχέδιο απονοµής 
Προσαρτήµατος 26 

11 275-11 400  ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ  (R) ΥΠΑ   Σχέδιο απονοµής 
Προσαρτήµατος 27 

11 400-11 600  ΣΤΑΘΕΡΗ  Στρατιωτικές εφαρµογές   



 

11 600-11 650   
 

ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ 5.134  
 5.146 

 Ραδιοφωνία   

11 650-12 050  ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ 
5.147 

 Ραδιοφωνία   

12 050-12 100  ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ 5.134 
5.146 

 Ραδιοφωνία   

12 100-12 230 ΣΤΑΘΕΡΗ  Στρατιωτικές εφαρµογές   
12 230-13 200 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ   

5.109 5.110 5.132 5.145 
 Ναυτιλιακές  εφαρµογές 

 
 
 
Πληροφορίες ναυτιλια-
κής ασφάλειας 
Κίνηση και κλήση τηλε-
φωνίας έκτακτης ανάγκης
Κίνηση τηλετυπίας έκτα-
κτης ανάγκης 

 Σχέδια διαυλο-
ποίησης Προσαρ-
τηµάτων 17 και 
25  
 
12579 kHz 
 
12290 kHz 
12520 kHz 
 

13 200-13 260 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ (OR) Ε.∆. Στρατιωτικές εφαρ-
µογές 

 Σχέδιο απονοµής 
Προσαρτήµατος 26 

13 260-13 360 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ (R) ΥΠΑ   Σχέδιο απονοµής 
Προσαρτήµατος 27 

5.143Ε Μέχρι την 29η Μαρτίου 2009, η ζώνη 7450 � 8100 kHz έχει κατανεµηθεί στη σταθερή υπηρεσία και στην κινητή υπη-
ρεσία ξηράς σε δευτερεύουσα βάση.     (WRC-03) 
5.145 Οι συνθήκες χρήσης των φερουσών συχνοτήτων 8291 kHz , 12290 kHz , 16420 kHz καθορίζονται στα Άρθρα 31 και 52 
και στο Προσάρτηµα 13. 
5.146 Οι ζώνες 9400-9500 kHz , 11600-11650 kHz , 12050-12100 kHz , 15600-15800 kHz , 17480-17550 kHz και 18900-
19020 kHz  κατανέµονται στην σταθερή υπηρεσία σε πρωτεύουσα βάση µέχρι την 1η Απριλίου 2007, µε την επιφύλαξη εφαρµογής της 
διαδικασίας που περιγράφεται στο Ψήφισµα 21 (Rev.WRC-95). Mετά την Απριλίου 2007, οι συχνότητες στις ζώνες αυτές θα µπορούν 
να χρησιµοποιούνται από σταθµούς της σταθερής υπηρεσίας, για επικοινωνία µόνο στο εσωτερικό των συνόρων της χώρας στην οποία 
είναι εγκατεστηµένοι, υπό τον όρο να µην προκαλείται επιζήµια παρεµβολή στην υπηρεσία ευρυεκποµπής. Όταν χρησιµοποιούνται 
συχνότητες για τη σταθερή υπηρεσία, οι ∆ιοικήσεις παροτρύνονται να χρησιµοποιούν την ελάχιστη ισχύ που είναι αναγκαία και να 
λαµβάνουν υπόψη  την εποχιακή χρήση των συχνοτήτων από την υπηρεσία ευρυεκποµπής που δηµοσιεύεται σύµφωνα µε τον Κανονι-
σµό Ραδιοεπικοινωνιών.  
5.147 Υπό τον όρο ότι δεν προκαλείται επιζήµια παρεµβολή στην υπηρεσία ευρυεκποµπής, οι συχνότητες των ζωνών 9775-
9900 kHz, 11650-11700 kHz και 11975-12050 kHz µπορούν να χρησιµοποιούνται, από σταθµούς της σταθερής υπηρεσίας οι οποίοι 
επικοινωνούν µόνο στο εσωτερικό των συνόρων της χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένοι, η δε συνολική ακτινοβολούµενη ισχύς 
κάθε σταθµού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 24 dBW. 
 



 

13 360-18 030 kHz 

Όρια ζώνης 
(kHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

13 360-13 410  ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
5.149 

 Στρατιωτικές εφαρµογές   

13 410-13 570  ΣΤΑΘΕΡΗ  
Κινητή εκτός αεροναυτικής κι-
νητής (R) 
5.150, Ε5, Ε6 

 SRD δι� επαγωγής 
ISM 
Mη καθορισµένες 
εφαρµογές SRD 
Στρατιωτικές εφαρµογές 

ΕΝ 300 330 
 
ΕΝ 300 330 
 

13553-13567 kHz
13553-13567 kHz
13553-13567 kHz
 

13570-13600  ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ 5.134  
5.151 

 Ραδιοφωνία   

13 600-13 800  ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ  Ραδιοφωνία   
13 800-13 870  ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ 5.134  

5.151 
 Ραδιοφωνία   

13 870-14 000  ΣΤΑΘΕΡΗ  
Κινητή εκτός αεροναυτικής κι-
νητής (R) 

 Στρατιωτικές εφαρµογές   

14000-14250  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙ-
ΚΗ 

 Ερασιτεχνικές εφαρ-
µογές 
Εφαρµογές ερασιτέχνη 
µέσω δορυφόρου 

ΕΝ 301 873  

14250-14350  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  
5.152 

 Ερασιτεχνικές εφαρ-
µογές 

ΕΝ 301 873  

14 350-14 990  ΣΤΑΘΕΡΗ  
Κινητή εκτός αεροναυτικής κι-
νητής (R) 

 Στρατιωτικές εφαρµογές   

14 990-15 005   ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  
ΣΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ(15 000 
kHz) 
5.111 

    

15 005-15 010   ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  
ΣΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ 
∆ιαστηµική έρευνα 

    

15 010-15 100  ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ 
(OR) 

Ε.∆. Στρατιωτικές εφαρ-
µογές 

 Σχέδιο απονοµής 
Προσαρτήµατος 26 

15 100-15 600  ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ  Ραδιοφωνία   
15600-15800  ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ 5.134 

5.146 
 Ραδιοφωνία   

15 800-16 360  ΣΤΑΘΕΡΗ  Στρατιωτικές εφαρµογές   
16360-17410  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ   

5.109 5.110 5.132 5.145 
 Ναυτιλιακές  εφαρµογές 

 
 
 
Κλήση DSC 
 
 
Kίνηση έκτακτης ανά-
γκης DSC Πληροφορίες 

 Σχέδια διαυλο-
ποίησης Προσαρ-
τηµάτων 17 και 
25. 
16805, 
16805,5,16806, 
16903, 16903,5, 
16904 kHz 
16804,5 kHz 



 

ναυτιλιακής ασφάλειας 
Κίνηση και κλήση τηλε-
φωνίας έκτακτης ανά-
γκης 
Κίνηση τηλετυπίας έ-
κτακτης ανάγκης 

 
16806,5 kHz 
 
16420 kHz 
 
16695 kHz 
 

17 410-17 480  ΣΤΑΘΕΡΗ  Στρατιωτικές εφαρµογές   
17480-17550  ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ 5.134  

5.146 
 Ραδιοφωνία   

17 550-17 900  ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ  Ραδιοφωνία   
17 900-17 970  ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ  (R) ΥΠΑ   Σχέδιο απονοµής 

Προσαρτήµατος 26 
17 970-18 030  ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ 

(OR) 
Ε.∆. Στρατιωτικές εφαρµογές  Σχέδιο απονοµής 

Προσαρτήµατος 27 
5.149 Κατά την διαδικασία εκχωρήσεων σε σταθµούς άλλων υπηρεσιών στους οποίους οι ζώνες: 
 
 
13 360-13 410 kHz, 
25 550-25 670 kHz, 
37,5-38,25 MHz, 
73-74,6 MHz στις Περιοχές 1 και 3, 
150,05-153 MHz στην Περιοχή 1, 
322-328,6 MHz, 
406,1-410 MHz, 
608-614 MHz στις Περιοχές 1 και 3, 
1 330-1 400 MHz, 
1 610,6-1 613,8 MHz, 
1 660-1 670 MHz, 
1 718,8-1 722,2 MHz, 
2 655-2 690 MHz, 
3 260-3 267 MHz, 
3 332-3 339 MHz, 
3 345,8-3 352,5 MHz, 
4 825-4 835 MHz, 
4 950-4 990 MHz, 
4 990-5 000 MHz, 
6 650-6 675,2 MHz, 
10,6-10,68 GHz, 
14,47-14,5 GHz, 
22,01-22,21 GHz, 
22,21-22,5 GHz, 
22,81-22,86 GHz, 
23,07-23,12 GHz, 
31,2-31,3 GHz, 
31,5-31,8 GHz στις Περιοχές 1 και 3, 
36,43-36,5 GHz, 
42,5-43,5 GHz, 
42,77-42,87 GHz, 
43,07-43,17 GHz, 
43,37-43,47 GHz, 
48,94-49,04 GHz, 
76-86 GHz, 
92-94 GHz, 

94,1-100 GHz, 
102-109,5 GHz, 
111,8-114,25 GHz, 
128,33-128,59 GHz, 
129,23-129,49 GHz, 
130-134 GHz, 
136-148,5 GHz, 
151,5-158,5 GHz, 
168,59-168,93 GHz, 
171,11-171,45 GHz, 
172,31-172,65 GHz, 
173,52-173,85 GHz, 
195,75-196,15 GHz, 
209-226 GHz, 
241-250 GHz, 
252-275 GHz 



 
είναι κατανεµηµένες,  οι ∆ιοικήσεις προτρέπονται να παίρνουν όλα τα  πρακτικά εφικτά µέτρα για την προστασία της υπηρεσίας ραδιο-
αστρονοµίας από επιζήµια παρεµβολή. Εκποµπές από σταθµούς διαστηµικών συσκευών ή αεροσκαφών είναι δυνατόν να συνιστούν 
ιδιαίτερα σηµαντικές πηγές παρεµβολής για την υπηρεσία ραδιοαστρονοµίας (βλέπε τους Αριθ.  4.5 και 4.6 και το άρθρο 29).  (WRC-
2000) 

 
5.150 Οι ακόλουθες ζώνες: 
 13553-13567 kHz  (κεντρική συχνότητα 13560 kHz), 
 26957-27283 kHz  (κεντρική συχνότητα 27120 kHz), 
 40,66-40,70 MHz  (κεντρική συχνότητα 40,68 MHz), 
 902-928 MHz  στην Περιοχή 2 (κεντρική συχνότητα 915 ΜHz), 
 2400-2500 ΜHz  (κεντρική συχνότητα 2450 ΜHz), 
 5725-5875 ΜHz  (κεντρική συχνότητα 5800 ΜΗz) και 
 24-24,25 ΜHz  (κεντρική συχνότητα 24,125 GΗz), 

 
προορίζονται επιπλέον για βιοµηχανικές, επιστηµονικές και ιατρικές (ISM) εφαρµογές. Οι υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών που λειτουρ-
γούν µέσα στις ζώνες αυτές πρέπει να αποδέχονται επιζήµια παρεµβολή που µπορεί να προκαλείται από τις εφαρµογές αυτές. Ο εξοπλι-
σµός ISM που λειτουργεί στις ζώνες αυτές υπόκειται στις διατάξεις του Αριθ. 15.13. 
5.151 Οι ζώνες 13570-13600 kHz και 13800-13870 kHz έχουν κατανεµηθεί, µέχρι την 1η Απριλίου 2007, στη σταθερή υπη-
ρεσία σε πρωτεύουσα βάση και στην κινητή εκτός της αεροναυτικής κινητής (R) σε δευτερεύουσα βάση, µε την επιφύλαξη εφαρµογής 
της διαδικασίας που περιγράφεται στo Ψήφισµα 21 (Rev.WRC-95). Μετά την 1η Απριλίου 2007, οι συχνότητες στις ζώνες αυτές µπο-
ρούν να χρησιµοποιούνται από σταθµούς στις υπηρεσίες που αναφέρθηκαν παραπάνω, για επικοινωνία µόνο µέσα µόνο στο εσωτερικό 
των συνόρων της χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένοι, υπό τον όρο να µην προκαλείται επιζήµια παρεµβολή στην υπηρεσία ευ-
ρυεκποµπής. Όταν χρησιµοποιούνται συχνότητες γι� αυτές τις υπηρεσίες, οι ∆ιοικήσεις παροτρύνονται να χρησιµοποιούν την ελάχιστη 
ισχύ που είναι αναγκαία και να λαµβάνουν υπόψη την εποχιακή χρήση των συχνοτήτων από την υπηρεσία ευρυεκποµπής που δηµοσι-
εύεται σύµφωνα µε τον Κανονισµό Ραδιοεπικοινωνιών.  



 

18 030-23 350 kHz

Όρια ζώνης 
(kHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

18 030-18 052  ΣΤΑΘΕΡΗ  Στρατιωτικές εφαρµογές   
18 052-18 068 ΣΤΑΘΕΡΗ 

∆ιαστηµική έρευνα 
 Στρατιωτικές εφαρµογές   

18068-18168  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
 

 Εφαρµογές ραδιοερα-
σιτέχνη 
Εφαρµογές ραδιοερασι-
τέχνη µέσω δορυφόρου 

ΕΝ 301 873  

18 168-18 780 ΣΤΑΘΕΡΗ  
Κινητή εκτός  αεροναυτικής κινη-
τής  

 Στρατιωτικές εφαρµογές   

18 780-18 900   ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ   Ναυτιλιακές εφαρµο-
γές 
 
 
Κλήση DSC 

 Σχέδιο διαυλοποί-
ησης Προσαρτή-
µατος 17 
18898,5, 18899, 
18899,5 kHz 

18900-19020  ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ 5.134  
5.146 

    

19 020-19 680 ΣΤΑΘΕΡΗ  Στρατιωτικές εφαρµογές   
19680-19800 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ   5.132  Ναυτιλιακές εφαρµο-

γές 
 
 
Κλήση DSC 
 
Πληροφορίες ναυτι-
λιακής ασφάλειας 

 Σχέδια διαυλοποί-
ησης Προσαρτη-
µάτων 17 και 25 
19703,5, 19704, 
19704,5 kHz 
19680,5 kHz 
 

19 800-19 990 ΣΤΑΘΕΡΗ  Στρατιωτικές εφαρµογές   
19 990-19 995 ΠΡΟΤΥΠΗ   ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ  ΣΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ 
∆ιαστηµική έρευνα  
5.111 

 SAR   19993 (±3 kHz) 
σχετικά µε επαν-
δρωµένα διαστη-
µικά οχήµατα 

19 995-20 010 ΠΡΟΤΥΠΗ   ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ  ΣΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ(20 
000 kHz) 
5.111 

    

20 010-21 000 ΣΤΑΘΕΡΗ 
Κινητή 

 Στρατιωτικές εφαρµογές   

21 000-21 450 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙ-
ΚΗ 

 Εφαρµογές ραδιοερασι-
τέχνη 
Εφαρµογές ραδιοερασι-
τέχνη µέσω δορυφόρου 

ΕΝ 301 783  

21 450-21 850 ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ  Ραδιοφωνία   
21 850-21 870 ΣΤΑΘΕΡΗ   Στρατιωτικές εφαρµογές   
21 870-21 924 ΣΤΑΘΕΡΗ   5.155B  Στρατιωτικές εφαρµογές   
21 924-22 000 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ    (R) ΥΠΑ    
22 000-22 855 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ   5.132

 
 Ναυτιλιακές εφαρµο-

γές 
 
 
Κλήση DSC 
 
 

 Σχέδια διαυλοποί-
ησης Προσαρτη-
µάτων 17 και 25 
22374,5, 22375, 
22375,5 22444, 
22444,5, 22445 
kHz 

- 34 - 



 

 
ΜSI 

22376 kHz 

22 855-23 000  ΣΤΑΘΕΡΗ 
 

 Στρατιωτικές εφαρµογές   

23 000-23 200 ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΚΙΝΗΤΗ εκτός  αεροναυτικής 
κινητής  (R)   
 

 Στρατιωτικές εφαρµογές   

23 200-23 350 ΣΤΑΘΕΡΗ 5.156A  
ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ (OR)

 
Ε.∆. 

Στρατιωτικές εφαρµογές   

 
5.155B Η ζώνη 21870-21924 kHz χρησιµοποιείται από την σταθερή υπηρεσία για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται µε 
την ασφάλεια πτήσεων των αεροσκαφών. 
5.156A Η χρησιµοποίηση της ζώνης 23200-23350 kHz από την σταθερή υπηρεσία περιορίζεται στην παροχή υπηρεσιών που 
σχετίζονται µε την ασφάλεια πτήσεων των αεροσκαφών. 
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23 350-27 500 kHz 

Όρια ζώνης 
(kHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

23 350-24 000  Στρατιωτικές εφαρµογές   ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής 
κινητής 5.157 

24 000-24 890 ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ  

 Στρατιωτικές εφαρµογές   

24890-24990 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  5.120  
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙ-
ΚΗ 

 Εφαρµογές  ραδιοερασι-
τέχνη 
Εφαρµογές ραδιοερασι-
τέχνη µέσω δορυφόρου 

  

24 990-25 005 ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  
ΣΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ(25 000 kHz)

    

25 005-25 010 ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  
ΣΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ 
∆ιαστηµική έρευνα 

    

25 010-25 070  ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής 
κινητής   

 Στρατιωτικές εφαρµογές   

25 070-25 210 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ     
25 210-25 550 ΣΤΑΘΕΡΗ  

ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής 
κινητής  

 Στρατιωτικές εφαρµογές   

25 550-25 670  ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
5.149 

    

25 670-26 100  ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ     
26 100-26 175 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ   5.132  Ναυτιλιακές εφαρµο-

γές 
 
Κλήση DSC 
 
MSI 

 Σχέδιο διαυλοποί-
ησης Προσαρτή-
µατος 17 
 
25208,5, 25209, 
25209,5 kHz 
26100, 5 kHz 

26 175-27 500 ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΚΙΝΗΤΗ  εκτός  αεροναυτικής 
κινητής 
5.150 
Ε5, Ε6, Ε7, Ε9 

 CB 
 
SRD δι� επαγωγής 
ISM 
Στρατιωτικές εφαρµογές 
SRD τηλεχειρισµού µο-
ντέλων 
Μη καθορισµένες εφαρ-
µογές SRD 
 

ETS 300 135 
EN 300 433 
EN 300 330 
EN 55 011 
 
EN 300 220 
 
EN 300 330 

26,960-27,410 ΜΗz 
 
26,957-27,283 kHz 
26,957-27,283 MHz 
 
26,195-27,045-27,095
27,145, 27,195 MHz 
26,957-27,283 kHz 
 

 
5.157 Η χρήση της ζώνης 23350-24000 kHz από τη ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία περιορίζεται στη ραδιοτηλεγραφία µεταξύ 
πλοίων. 
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Πίνακας κατανοµής των ζωνών συχνοτήτων 27,5 MHz � 1 000 GHz 
 

27,5-47 MHz 

Όρια ζώνης 
(MHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

27,5-28  ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗ-
ΜΑΤΑ 
ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ  
Ε7, Ε8, Ε9  
 
 

  
Στρατιωτικές εφαρµογές 
SRD τηλεειδοποίησης ή 
κλήσης προσώπων 
SRD τηλεχειρισµού και 
τηλεµέτρησης   
SRD τηλεχειρισµού και 
τηλεµέτρησης ISM 

 
 
 

 
 
Τ/R 20-05 
 
Τ/R 20-03 
 
T/R 20-04 

28�29,7 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 

 Εφαρµογές ερασιτέχνη 
∆ορυφορικές εφαρµογές 
ερασιτέχνη  

  

29,7-30,005 ΣΤΑΘΕΡΗ 
KINHTH  Ε11 

Ε.∆. Αµυντικά συστήµατα 
Ασύρµατα µικρόφωνα 

 
EN 300 422 

 

30,005-30,01 ∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ-
ΣΗ (αναγνώριση δορυφόρων) 
ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ       Ε11 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 Αµυντικά συστήµατα 
Τηλεχειρισµός µοντέλων 
Ασύρµατα µικρόφωνα 

 
ΕΝ 300 220 
EN 300 422 

 
Μόνο ιπτάµενα µο-
ντέλα στη ζώνη 
34,995-35,225 MHz

30,01-37,5
 

ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΚΙΝΗΤΗ  
Ε11, Ε13 
 
 

Ε.∆. 
Ε.∆. 

Αµυντικά συστήµατα 
 
Ασύρµατα µικρόφωνα 

 
 
EN 300 422 

Οι ζώνες 30,3 � 30,5 
ΜΗz και 32,15 � 
32,45 MHz είναι 
εναρµονισµένες 
στρατιωτικές ζώνες 

37,5-38,25 
 

ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΚΙΝΗΤΗ Ε11 
Ραδιοαστρονοµία 
5.149 

Ε.∆. 
Ε.∆. 

Αµυντικά συστήµατα 
 
Ασύρµατα µικρόφωνα 

 
 
EN 300 422 

 

38,25-39,986 
 

ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΚΙΝΗΤΗ 

Ε.∆. 
Ε.∆. 

Αµυντικά συστήµατα 
Εφαρµογές meteor scatter 
 

 Στη ζώνη 39,0-39,2 
MHz 

39,986-40,02 
 

ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΚΙΝΗΤΗ 
∆ιαστηµική έρευνα 

Ε.∆. 
Ε.∆. 

Αµυντικά συστήµατα 
 

  

40,02-40,98 
 

ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΚΙΝΗΤΗ 
5.150 
Ε8, Ε12, Ε13 

Ε.∆. 
Ε.∆ 

Αµυντικά συστήµατα 
ISM 
Tηλεχειρισµός µοντέλων 
Μη καθορισµένες εφαρµο-
γές SRD 

 
EN 55 011 
EN 300 220 
EN 300 220 

 

40,98-41,015 
 

ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΚΙΝΗΤΗ 
∆ιαστηµική έρευνα 

E.∆. 
Ε.∆. 

Αµυντικά συστήµατα 
 

  

41,015-44 ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΚΙΝΗΤΗ 

Ε.∆. 
Ε.∆ 

Αµυντικά συστήµατα 
 

  

44-47 ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΚΙΝΗΤΗ 

E.∆. 
Ε.∆. 

Αµυντικά συστήµατα 
 

  

 
E7 Οι συχνότητες 26,180 - 26,190 - 26,200 - 26,210 - 26,220 - 26,230 - 26,240 - 26,250 - 27,885 - 27,895 - 27,905 - 27,915 - 
27,925 - 142,500 - 142,5125 - 142,5250 - 142,5375 - 142,5500 - 142,5625 - 142,5750 - 142,600 - 142,6125-142,625 - 415,400 - 
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415,4125 - 415,4250 - 415,4375 - 415,4500 - 415,4625 - 415,4750 - 415,4875 - 415,5000 - 448,0625 - 448,0750 -448,1000 - 448,1250 
MHz διατίθενται για τη λειτουργία συσκευών χαµηλής ισχύος τηλεειδοποίησης ή κλήσης προσώπων που πληρούν τις προδιαγραφές της 
Σύστασης Τ/R 20-05 της CEPT. 
E8 Οι συχνότητες 13,560 - 26,995 - 27,045 - 27,095 - 27,145 - 27,195 - 40,665 - 40,675 - 40,685 - 40,695 MHz καθώς και οι 
συχνότητες της υποζώνης 433,150 - 433,650 ΜΗz διατίθενται για τη λειτουργία συσκευών τηλεχειρισµού και τηλεµέτρησης χαµηλής 
ισχύος στις ζώνες "ISM"  που πληρούν τις προδιαγραφές της Σύστασης Τ/R 20-03 της CEPT. 
E9 Οι συχνότητες 26,965 - 26,975 - 26,985 -27,005 - 27,015 -27,025 - 27,035 - 27,055 - 27,065 - 27,075 - 27,085 - 27,105 - 
27,115 - 27,125 - 27,135 - 27,155 - 27,165 - 27,175 - 27,185 - 27,205 - 27,215 - 27,225 - 27,235 - 27,245 - 27,255 - 27,265 - 27,275 - 
27,285 - 27,295 - 27,305 - 27,315 - 27,325 - 27,335 - 27,345 - 27,355 - 27,365 - 27,375 - 27,385 - 27,395 - 27,405 ΜΗz διατίθενται για 
τη λειτουργία συσκευών  CB. 
E10 Οι συχνότητες 27,785- 27,795- 27,805- 27,815-27,935- 27,945- 27,955- 27,965- 27,975- 27,985-27,995- 141,500- 
141,5125- 141,5250- 141,5375- 141,5500 -141,5625-141,5750 MHz-415,3000-415,3125-415,3250-415,3375-415,3500- 415,3625-
415,3750-415,3875 MHz διατίθενται για τη χρήση συσκευών τηλεχειρισµού και τηλεµέτρησης χαµηλής ισχύος που λειτουργούν εκτός 
των ζωνών "ISM", σύµφωνα µε τη σύσταση T/R 20-04 της CEPT. 
E11 Στις συχνότητες 30,00 ΜHz, 30,50 ΜHz,  31,00 ΜHz, 35,00 ΜHz, 36,50 ΜHz, 36,70 ΜHz, 37,00 ΜHz, 37,10 ΜHz και 
37,50 ΜHz και στις ζώνες συχνοτήτων 863 � 865 ΜΗz και 1785 � 1800 ΜΗz επιτρέπεται χωρίς άδεια η λειτουργία ασύρµατων µικρο-
φώνων ενεργού ακτινοβολούµενης ισχύος µέχρι 10 mW τα οποία είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 
44/2002, τη Σύσταση ERC/REC 70-03  και τα Πρότυπα EN 300 422, EN 300 422 �1, EN 300 422 �2, ΕΝ 301 357, ΕΝ 301 357-1, ΕΝ 
301 357-2 και ΕΝ 301 840 �1,  ΕΝ 301 840 �2  αντίστοιχα. 
E12 Στις ζώνες συχνοτήτων 40,66 � 40,7 ΜHz, 433,050 �434,790 MHz και 2400 � 2483,5 ΜΗz  επιτρέπεται χωρίς άδεια η λει-
τουργία µη καθορισµένων συσκευών µικρής εµβέλειας οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 
44/2002, τις αποφάσεις ERC DEC (01) 03, ERC DEC (01)05, τη Σύσταση ERC/REC 70-03 και τα Πρότυπα EN 300 220, EN 300 220 �
1, EN 300 220 �2, EN 300 440�1, EN 300 440 �2.  
E13 Στις συχνότητες 26,995 MHz, 27,045 MHz, 27,095 MHz, 27,145 MHz, 27,195 MHz, 34,995 � 35,225 MHz, 40,665 MHz, 
40,675 MHz, 40,685 MHz και 40,695 MHz  επιτρέπεται χωρίς άδεια η λειτουργία συσκευών µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται 
για τον τηλεχειρισµό µοντέλων (στη ζώνη 34,995 � 35,225 MHz µόνο ιπτάµενων µοντέλων) και οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις διατά-
ξεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 44/2002, τις αποφάσεις ERC DEC (01) 10, ERC DEC (01) 11, ERC DEC (01) 12, και τα Πρότυπα 
EN 300 220, EN 300 220 �1, EN 300 220 �2. 
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47-75,2 MHz 

Όρια ζώνης 
(MHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

47-68 ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ 
5.164 
Ε14, Ε15, Ε16 

E.∆. 
Ε.∆. 

Αµυντικά συστήµατα   

68-74,8 ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ 
5.149 

Ε.∆. Αµυντικά συστήµατα 
 

 Εναρµονισµένη 
στρατιωτική ζώνη 
73,3 � 74,1 ΜHz 

74,8-75,2 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ  
ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 
5.180, 5.181 

 MARKER BEACONS   

5.164 Πρόσθετη κατανοµή: Στις ακόλουθες χώρες: Αλβανία, Γερµανία, Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μποτσβάνα, 
Βουλγαρία, Ακτή Ελεφαντοστού, ∆ανία, Ισπανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γκαµπόν, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Ιορδανία, Λίβανο, 
Λιβύη, Λιχτενστάιν, Λουξεµβούργο, Μαδαγασκάρη, Μαλί, Μάλτα, Μαρόκο, Μαυριτανία, Μονακό, , Νιγηρία, Νορβηγία, Ολλανδία, 
Πολωνία, Συρία, Ηνωµένο Βασίλειο, Σερβία και Μαυροβούνιο, Σλοβενία, Σουηδία, Ελβετία, Σουαζιλάνδη, Τόγκο, Τυνησία, και Τουρ-
κία η ζώνη 47-68 MHz, στη Ρουµανία η ζώνη 47-58 MHz και στη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας η ζώνη 66-68 MHz, κατανέµονται επιπλέον 
στην κινητή υπηρεσία ξηράς σε πρωτεύουσα βάση. Εντούτοις, οι σταθµοί της κινητής υπηρεσίας ξηράς των ανωτέρω αναφεροµένων 
χωρών για κάθε ζώνη που φαίνεται στην παρούσα υποσηµείωση δεν πρέπει να προκαλούν επιζήµια παρεµβολή στους υφιστάµενους ή 
σχεδιαζόµενους σταθµούς ευρυεκποµπής  άλλων χωρών εκτός εκείνων που αναφέρονται για την ίδια επίσης ζώνη ούτε να ζητούν να 
προστατεύονται από αυτές.  (WRC-03) 
5.180 Η συχνότητα 75 ΜΗz εκχωρείται στους αεροναυτικούς ραδιοσηµαντήρες. ∆εν πρέπει να εκχωρούνται συχνότητες που 
βρίσκονται κοντά στα όρια της ζώνης ασφαλείας σε σταθµούς άλλων υπηρεσιών που, λόγω της ισχύος τους ή της γεωγραφικής τους 
θέσεως θα µπορούσαν να προκαλέσουν επιβλαβείς παρενοχλήσεις στους ραδιοσηµαντήρες ή να τους δηµιουργήσουν άλλα προβλήµα-
τα. 
 Πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια να βελτιωθούν ακόµη τα χαρακτηριστικά των δεκτών αεροσκάφους και να περιορι-
στεί η ισχύς των σταθµών που εκπέµπουν σε συχνότητες που βρίσκονται κοντά στα όρια 74,8 και 75,2 ΜΗz. 
E14 Η ζώνη 47-68 ΜΗz µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αναµεταδότες τηλεοράσεως µικρής ισχύος µετά από συντονισµό µε την 
αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπ.Μ.Ε. και µόνο στην γεωγραφική περιοχή νότια της γραµµής ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ - ΜΑΚΡΥΝΟ-
ΡΟΥΣ - ΒΑΡ∆ΟΥΣΙΩΝ -ΓΚΙΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ - ΕΛΙΚΩΝΑ. 
E15 Οι συχνότητες της υποζώνης 49,800 - 49,990 ΜΗz είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται για τη λειτουργία συσκευών µικρής 
ισχύος των οποίων η ακτινοβολούµενη ένταση πεδίου δεν υπερβαίνει τα 10.000 µV/m σε απόσταση 3 m από την κεραία της συσκευής. 
E16 Με τη σύµφωνη γνώµη του ΓΕΕΘΑ, η υποζώνη 50 -52 MHz είναι δυνατόν να χρησιµοποιείται από ραδιοερασιτεχνικούς 
και πειραµατικούς σταθµούς ασυρµάτου. 
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75,2-137,175 MHz 

Όρια ζώνης 
(MHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

75,2-77,2 ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΚΙΝΗΤΗ 

    

77,2-85,5 ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ Ε.∆. Αµυντικά συστήµατα   
85,5-87,5 ΣΤΑΘΕΡΗ 

ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ 
    

87,5-108 ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ  Ραδιοφωνία FM  Σύµβαση Γενεύης 
1984 

108-117,975 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗ-
ΓΗΣΗ 
5.197Α, Ε17 

ΥΠΑ ILS  
 
VOR 

 Στη ζώνη 108-112 
MHz 
Στη ζώνη 112-
117,975 MHz 

117,975-121,45 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ (R) 
5.200, Ε17 

ΥΠΑ    

121,45- 121,55 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ  
ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα) 
5.111, 5.199, 5.200 

 ΕPIRB EN 300 152 Ασφάλεια και έκτα-
κτη ανάγκη 

121,55-136 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ (R) 
5.111, 5.198, 5.199, 5.200, Ε16 

ΥΠΑ    

136-137 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ (R) 
E17 

ΥΠΑ    

137-137,025 ∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ-
ΣΗ (∆ιάστηµα � προς Γη)     
  ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΟΡΥΦΟ-
ΡΙΚΗ (∆ιάστηµα προς Γη)   
ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ  (∆ιά-
στηµα προς Γη)  5.208Α, 5.20  
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 
ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ (OR) 
Κινητή εκτός αεροναυτικής κινη-
τής (R) 
5.206, 5.208             

 ∆ορυφόροι χαµηλής τροχιάς
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝ 301 721  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Περιορίζεται σε 
κινητή ξηράς εντός 
αεροδροµίων 

137,025-
137,175 

∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ-
ΣΗ (∆ιάστηµα προς Γη)     
 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΟΡΥΦΟ-
ΡΙΚΗ (∆ιάστηµα προς Γη)     
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 
ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ (OR) 
Κινητή δορυφορική  (∆ιάστηµα 
προς Γη)  5.208Α, 5.209    
Κινητή 
 
5.206, 5.208  

 ∆ορυφόροι χαµηλής τροχιάς
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝ 301 721  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Περιορίζεται σε 
κινητή ξηράς εντός 
αεροδροµίων 

 
5.197Α Η ζώνη 108-117,975 MHz µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί από την αεροναυτική κινητή (R) υπηρεσία σε πρωτεύουσα 
βάση, µόνο για συστήµατα που µεταδίδουν πληροφορίες πλοήγησης σε υποστήριξη λειτουργιών αεροπλοΐας και επιτήρησης σύµφωνα 
µε αναγνωρισµένα διεθνή αεροπορικά 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 ραδιο-
πλοήγησης σύµφωνα µε διεθνή αεροναυτικά πρότυπα. 
5.198 Η ζώνη 117,975-136 ΜΗz κατανέµεται επί πλέον στην αεροναυτική κινητή δορυφορική υπηρεσία σε δευτερεύουσα 
βάση και µε την επιφύλαξη συµφωνίας κατά τις διατάξεις του Αριθ. 9.21. 
5.199 Οι ζώνες 121,45 - 121,55 ΜΗz και 242,95 - 243,05 MHz κατανέµονται επί πλέον στην κινητή δορυφορική υπηρεσία για 
την λήψη, στους δορυφόρους, εκποµπών από θεσιδεικτικούς ραδιοφάρους έκτακτης ανάγκης  που εκπέµπουν στους 121,5 ΜΗz και 243 
MHz (βλέπε το Προσάρτηµα 13 ). 
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5.200 Στη ζώνη 117,975-136 MHz, η συχνότητα 121,5 ΜΗz είναι η αεροναυτική συχνότητα έκτακτης ανάγκης και, αν είναι 
αναγκαίο, η συχνότητα 123,1 MHz είναι η εφεδρική αεροναυτική συχνότητα της 121,5 MHz.  Οι κινητοί σταθµοί της ναυτιλιακής κινη-
τής υπηρεσίας µπορούν να επικοινωνούν στις συχνότητες αυτές για σκοπούς κινδύνου και ασφάλειας µε τους σταθµούς της αεροναυτι-
κής κινητής υπηρεσίας µε τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 31 και το Προσάρτηµα 13. 
5.206 ∆ιαφορετική κατηγορία υπηρεσίας: Στις ακόλουθες χώρες: Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βουλγαρία, Αίγυπτο, 
Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Ελλάδα, Καζακστάν, Λίβανο, Μολδαβία, Μογγολία, Ουζµπεκιστάν, Πολωνία, Κυργιστάν, Συρία, Σλοβα-
κία, ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, Ρουµανία, Τατζικιστάν, Τουρκµενιστάν και Ουκρανία, η κατανοµή της ζώνης 137-138 MHz  στην αερο-
ναυτική κινητή  υπηρεσία (ΟR), είναι σε πρωτεύουσα βάση.  (βλέπε τον Αριθ. 5.33). (WRC-2000) 
5.208 Η χρήση της ζώνης 137-138 ΜΗz από την κινητή δορυφορική υπηρεσία υπόκειται στην εφαρµογή των διαδικασιών 
συντονισµού του Αριθ. 9.11A του ∆ΚΡ. 
5.208Α Κατά τις εκχωρήσεις σε διαστηµικούς σταθµούς της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας στις ζώνες 137 � 138 MHz, 387 � 
390 MHz, και 400,15 � 401 MHz, πρέπει να λαµβάνονται όλα τα πρακτικά µέτρα για να προστατεύεται η υπηρεσία ραδιοαστρονοµίας 
στις ζώνες 150,05 � 153 MHz, 322 � 328,6 MHz, 406,1 � 410 MHz και 608 � 614 MHz από επιβλαβείς παρεµβολές οφειλόµενες σε 
ανεπιθύµητες εκποµπές. Οι στάθµες κατωφλίου των παρεµβολών που γίνονται επιβλαβείς στην υπηρεσία ραδιοαστρονοµίας, περιλαµ-
βάνονται στον πίνακα 1 της Σύστασης ITU-R RA.769-1. 
5.209 Η χρήση των ζωνών 137 � 138 MHz, 148 � 150,05 MHz, 399,9 � 400,05 MHz, 400,15 � 401 MHz, 455 � 456 MHz και 
459 � 460 MHz από την κινητή δορυφορική υπηρεσία, περιορίζεται σε συστήµατα µη γεωστατικών δορυφόρων. 
E17 Συντονιστής της ζώνης είναι η ΥΠΑ σε συνεργασία µε τον ICAO. 
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137,175-148 MHz 

Όρια ζώνης 
(MHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

137,175-
137,825 

∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ-
ΣΗ (∆ιάστηµα προς Γη)     
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΟΡΥΦΟ-
ΡΙΚΗ (∆ιάστηµα προς Γη)     
ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ  (∆ιά-
στηµα προς Γη) 5.208Α, 5.209 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 
Σταθερή              
Κινητή εκτός αεροναυτικής κινη-
τής (R)    
5.208  

 ∆ορυφόροι χαµηλής τροχιάς ΕΝ 301 721  

137,825-138 ∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ-
ΣΗ (∆ιάστηµα προς Γη)     
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΟΡΥΦΟ-
ΡΙΚΗ (∆ιάστηµα προς Γη)     
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 
Σταθερή  
Κινητή δορυφορική  (∆ιάστηµα 
προς Γη)  5.208Α, 5.209    
Κινητή εκτός αεροναυτικής κινη-
τής (R)    
5.208  

 ∆ορυφόροι χαµηλής τροχιάς ΕΝ 301 721  

138-143,6 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ (OR) 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ  
ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ  
5.211, Ε7, Ε9 

Ε.∆. SRD τηλεειδοποίησης ή 
κλήσης προσώπων 
SRD τηλεχειρισµού και 
τηλεµέτρησης  
PMR 
 

Τ/R 20-05 
 
T/R 20-04 

 

143,6-143,65 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ (OR) 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ  
ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ 
∆ιαστηµική έρευνα (∆ιάστηµα 
προς Γη) 
 

Ε.∆. 
Ε.∆. 
Ε.∆. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

143,65-144 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ (OR) 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ  
ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ  
 

Ε.∆. 
Ε.∆. 
Ε.∆. 

 
 
 

 
 
 

 

144-146 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 

 Εφαρµογές ραδιοερασιτέχνη 
και ραδιοερασιτέχνη µέσω 
δορυφόρου 

ΕΝ 301 783  

146-147 ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ 
Ε18 

 
 

PMR 
SRD τηλεειδοποίησης ή 
κλήσης προσώπων 
 

 
 

SIMPLEX 
Τ/R 20-05 

147-148 ΣΤΑΘΕΡΗ     

 
E18 Οι συχνότητες 146,825-146,850-146,875-146,900-146,925-448,0250-448,0375-448,0500 ΜΗz διατίθενται για την αποστο-
λή του απαντητικού µηνύµατος του δέκτη συσκευών τηλεειδοποίησης ή κλήσης προσώπων µε δυνατότητα απάντησης του καλούµενου 
κινητού, που πληρούν τις προδιαγραφές της Σύστασης T/R 20-05 της CEPT. 
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148-223 MHz 

Όρια ζώνης 
(MHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

148-149,9 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ  (Γη 
προς ∆ιάστηµα )  5.209, 5.219, 
5.221  
5.218 

  
∆ορυφόροι χαµηλής τροχιάς

 
ΕΝ 301 721 

 

149,9-150,05 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗ-
ΓΗΣΗ 5.222, 5.224Β 
ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 5.209, 5.224Α 
5.220, 5.223 

  
∆ορυφόροι χαµηλής τροχιάς

 
ΕΝ 301 721 

 

150,05-151,6 ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ 
5.149 

 PMR   

151,6-154,5 ΣΤΑΘΕΡΗ 
5.149, Ε19 

    

154,5-156 ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ 
ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ (OR) 

 PMR   

156-156,5125 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ 
5.226 

 Ναυτιλιακές επικοινωνίες ΕΝ 300 162 
ΕΝ 300 698 
ΕΝ 301 178 
ΕΝ 301 725 

Προσάρτηµα 18 
∆ΚΡ 

156, 5125-
156,5375 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ 
5.226, 5.227 

 DSC κινδύνου και ασφά-
λειας 

ΕΝ 301 025 Προσάρτηµα 18 
∆ΚΡ 

156,5375-
156,7625 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ  
5.226 

 Ναυτιλιακές επικοινωνίες 
Κίνδυνος και κλήση 

ΕΝ 300 162 
ΕΝ 300 698 
ΕΝ 301 178 
ΕΝ 301 725 

Προσάρτηµα 18 
∆ΚΡ 

156,7625-
156,8375 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ (κίνδυ-
νος και κλήση) 
5.111, 5.226 

 Κίνδυνος και κλήση ΕΝ 300 162 Προσάρτηµα 18 
∆ΚΡ 

156,8375-
157,45 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ 
5.226 

 Ναυτιλιακές επικοινωνίες ΕΝ 300 162 
ΕΝ 300 698 
ΕΝ 301 178 
ΕΝ 301 025 
 

Προσάρτηµα 18 
∆ΚΡ 

157,45-160,6 ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ 

 PMR 
 

  

160,6-160,975 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ 
5.226 

 Ναυτιλιακές επικοινωνίες ΕΝ 300 162 
ΕΝ 300 698 
ΕΝ 301 178 
ΕΝ 301 025 
 

Προσάρτηµα 18 
∆ΚΡ 

160,975-
161,475 

ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ 

 PMR   

161,475-162,05 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ 
5.226 

 Ναυτιλιακές επικοινωνίες ΕΝ 300 162 
ΕΝ 300 698 
ΕΝ 301 178 
ΕΝ 301 025 
 

Προσάρτηµα 18 
∆ΚΡ 

162,05-165,2 ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ 

 PMR   

165,2-174 ΚΙΝΗΤΗ 
Ε20 

 PMR 
ERMES 

 
 

 
ERC/DEC/(94)02 

174-223 ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ 
Ε21 

  
Ραδιοµικρόφωνα 

 
EN 300 422 

 

5.218  Με την επιφύλαξη συµφωνίας κατά τις διατάξεις του Αριθ. 9.21 του ∆ΚΡ, η ζώνη 148 - 149,9 ΜΗz µπορεί να χρησιµο-
ποιείται από την υπηρεσία Εκµετάλλευσης ∆ιαστήµατος (Γη προς ∆ιάστηµα). Το εύρος ζώνης µιας εκποµπής δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τα ± 25 kΗz. 
5.219 Η χρήση της ζώνης 148-149,9 ΜΗz από την κινητή δορυφορική υπηρεσία υπόκειται σε συντονισµό σύµφωνα µε τον 
αριθµό 9.11A του ∆ΚΡ. Η κινητή δορυφορική υπηρεσία δεν πρέπει να παρεµποδίζει την ανάπτυξη και χρήση των υπηρεσιών σταθερής, 
κινητής και εκµετάλλευσης διαστήµατος µέσα στη ζώνη 148-149,9 ΜΗz. 
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5.220 Η χρήση των ζωνών 149,9-150,05 ΜΗz και 399,9 - 400,05 MHz από την κινητή δορυφορική υπηρεσία υπόκειται σε 
συντονισµό σύµφωνα µε τον αριθµό 9.11A του ∆ΚΡ. Η κινητή δορυφορική υπηρεσία δεν πρέπει να περιορίζει την ανάπτυξη και χρήση 
της υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης µέσω δορυφόρου στις ζώνες 149,9-150,05 ΜΗz και 399,9 - 400,05 MHz. 
5.221 Οι σταθµοί της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας στη ζώνη 148-149,9 MHz δεν πρέπει να προκαλούν επιζήµια παρεµβο-
λή ή να διεκδικούν προστασία από σταθµούς των υπηρεσιών σταθερής και κινητής που λειτουργούν σύµφωνα µε τον Πίνακα Κατανο-
µής Συχνοτήτων στις ακόλουθες χώρες: Αλβανία, Αλγερία, Γερµανία, Σαουδική Αραβία, Αυστραλία, Αυστρία, Μπαχρέιν, Μπαγκλα-
ντές, Μπαρµπάντος, Λευκορωσία, Βέλγιο , Μπένιν, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μποτζβάνα, Μπρούνεϊ Νταρουσάλαµ, Βουλγαρία, Καµε-
ρούν, Κίνα, Κύπρο, ∆ηµοκρατία του Κονγκό, ∆ηµοκρατία της Κορέας, Κροατία, Κούβα, ∆ανία, Αίγυπτο, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, 
Ερυθραία, Ισπανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γκαµπόν, Γκάνα, Ελλάδα, Γουϊνέα, Γουϊνέα Μπισσάου, Ουγγαρία, Ινδία, Ισλαµική 
∆ηµοκρατία του Ιράν, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Τζαµάικα, Ιαπωνία, Ιορδανία, Καζακστάν, Κένυα, Κουβέιτ, Λετονία, Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Λίβανο, Λιβύη, Λιχτενστάιν, Λουξεµβούργο, Μαλαισία, Μάλι, Μάλτα, Μαυριτανία, 
Μολδαβία, Μογγολία, Μοζαµβίκη, Ναµίµπια, Νορβηγία, Νέα Ζηλανδία, Οµάν, Ουγκάντα, Ουζµπεκιστάν, Πακιστάν, Παναµά, Παπούα 
Νέα Γουϊνέα, Παραγουάη, Ολλανδία, Φιλιππίνες, Πολωνία, Πορτογαλία, Κατάρ, Συρία, Κυργιστάν, Σλοβακία, Ρουµανία, Ηνωµένο 
Βασίλειο, Ρωσική Οµοσπονδία, Σενεγάλη, Σιέρα Λεόνε, Σιγκαπούρη, Σλοβενία, Σρι Λάνκα, Νότιο Αφρική, Σουηδία, Ελβετία, Σουαζι-
λάνδη, Τανζανία, Τσαντ, Ταϊλάνδη, Τόγκο, Τόγκα, Τρινιντάντ και Τοµπάγκο, Τυνησία, Τουρκία, Ουκρανία, Βιετνάµ, Υεµένη, Γιου-
γκοσλαβία, Ζάµπια και Ζιµπάµπουε. (WRC-03) 
5.222 Οι εκποµπές της υπηρεσίας δορυφορικής ραδιοπλοήγησης στις ζώνες 149,9 - 150,05 ΜΗz και 399,9 - 400,05 ΜΗz 
µπορούν να χρησιµοποιούνται επί πλέον, από τους επίγειους σταθµούς λήψεως της υπηρεσίας διαστηµικής έρευνας. 
5.223 ∆εδοµένου ότι η χρήση της ζώνης 149,9 -150,05 MHz από τη σταθερή και την κινητή υπηρεσία µπορεί να προκαλέσει 
επιβλαβείς παρεµβολές στην υπηρεσία δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, οι ∆ιοικήσεις παροτρύνονται να µην εγκρίνουν τέτοια χρήση σε 
εφαρµογή του Αριθ. 4.4 του ∆ΚΡ. 
5.224Α Η χρήση των ζωνών 149,9 � 150,05 MHz και 399.9 � 400,05 MHz από την κινητή δορυφορική υπηρεσία (Γη προς ∆ιά-
στηµα) περιορίζεται στην κινητή δορυφορική υπηρεσία ξηράς (Γη προς ∆ιάστηµα) µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015. 
5.224Β Η απονοµή των ζωνών 149,9-150,05 MHz και 399,9-400,05 MHz στην υπηρεσία δορυφορικής ραδιοπλοήγησης ισχύει 
µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015. 
5.226 Η συχνότητα 156,8 ΜΗz είναι η διεθνής συχνότητα που χρησιµοποιείται για τον κίνδυνο, την ασφάλεια και την κλήση 
από την ναυτιλιακή κινητή ραδιοτηλεφωνική υπηρεσία VHF. Οι όροι χρησιµοποίησης της συχνότητας αυτής καθορίζονται στο άρθρο 
31 και το Προσάρτηµα 13 του ∆ΚΡ.  
 Στις ζώνες 156 - 156,7625 ΜΗz, 156,8375 - 157,45 MHz, 160,6 - 160,975 MHz και 161,475 -162,05 MHz, κάθε ∆ιοί-
κηση πρέπει να δίνει προτεραιότητα στην ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία µόνο στις συχνότητες που εκχωρούνται στους σταθµούς της 
ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας από τη ∆ιοίκηση (βλέπε τα άρθρα 31 και 52 και Προσάρτηµα 13 του ∆ΚΡ).  
 Οποιαδήποτε χρήση συχνοτήτων στις ζώνες αυτές από σταθµούς άλλων υπηρεσιών στις οποίες κατανέµεται η ζώνη θα 
πρέπει να αποφεύγεται σε περιοχές όπου η χρήση αυτή θα ήταν δυνατόν να προκαλέσει επιβλαβείς παρεµβολές στη ναυτιλιακή κινητή 
υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας στη ζώνη VHF.  
 Εντούτοις, η συχνότητα 156,8 MHz και οι συχνότητες των ζωνών στις οποίες δίνεται προτεραιότητα στην ναυτιλιακή 
κινητή υπηρεσία, µπορούν να χρησιµοποιούνται για τις ραδιοεπικοινωνίες στις εσωτερικές υδάτινες οδούς µε την επιφύλαξη συµφω-
νιών µεταξύ των ενδιαφεροµένων και επηρεαζόµενων ∆ιοικήσεων και λαµβάνοντας υπόψη την τρέχουσα χρησιµοποίηση των συχνοτή-
των και τις υφιστάµενες συµφωνίες. 
5.227 Στη ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία VHF η συχνότητα 156,525 MHz πρέπει να χρησιµοποιείται αποκλειστικά για ψηφιακή 
επιλoγική κλήση για κίνδυνο, ασφάλεια και κλήση. Οι όροι για την χρησιµοποίηση αυτής της συχνότητας προδιαγράφονται στα Άρθρα  
31 και 52, και τα Προσαρτήµατα  13 και 18.     
E19 Οι συχνότητες κινητής υπηρεσίας κρατικών υπηρεσιών στη ζώνη 151 -154 ΜΗz που είναι εγγεγραµµένες στο Εθνικό Μη-
τρώο Ραδιοσυχνοτήτων εξακολουθούν να λειτουργούν και µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και µέχρι την απαξίωση 
του υλικού.  Από τους αντίστοιχους φορείς καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε η εκµετάλλευση των συχνοτήτων αυτών να γίνεται 
έτσι, ώστε µην δηµιουργούνται προβλήµατα ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας στα δίκτυα της σταθερής υπηρεσίας που λειτουργούν 
στην ίδια ζώνη συχνοτήτων. 
E20 Οι συχνότητες 169,6 -169,65 - 169,7 - 169,75 MHz ορίζονται προς χρήση της πανευρωπαϊκής επίγειας δηµόσιας υπηρεσίας 
ραδιοτηλεειδοποίησης (ERMES), σύµφωνα µε την Απόφαση ERC/DEC/(94)02 της CEPT.  Η Υπηρεσία αυτή έχει προτεραιότητα και 
προστατεύεται στις οριζόµενες συχνότητες. 
E21 Στις ζώνες συχνοτήτων 174 � 216 ΜΗz και 470 � 838 ΜΗz επιτρέπεται χωρίς άδεια η λειτουργία ασυρµάτων µικροφώνων 
ενεργού ακτινοβολούµενης ισχύος µέχρι 10 mW τα οποία είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 44/2002, τη 
Σύσταση ERC/REC 70-03  και τα Πρότυπα EN 300 422, EN 300 422 �1, EN 300 422 �2. 
Οι συσκευές αυτές θα λειτουργούν µετά από συντονισµό τους σε συχνότητες στο εσωτερικό του τηλεοπτικού καναλιού ούτως ώστε να 
αποφεύγονται οι αµοιβαίες παρεµβολές µεταξύ τους και προς τη τηλεοπτική λήψη και σε βάση µη παρεµβολής. 
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223-335,4 MHz 

Όρια ζώνης 
(MHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

223-230 ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ 
 

    

230-235 ΚΙΝΗΤΗ Ε.∆.    
235-242,95 ΣΤΑΘΕΡΗ 

ΚΙΝΗΤΗ  
Κινητή ∆ορυφορική 
5.111, 5.199, 5.254, 5.256 

Ε.∆. 
Ε.∆. 
Ε.∆. 

Αµυντικά συστήµατα   

242,95-243,055 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ 
ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα) 
5.111, 5.199, 5.254, 5.256 

 Ραδιοτηλεφωνία 
EPIRB 

 
ΕΝ 300 152 

 

243,055-267 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ  
5.111, 5.199, 5.254, 5.256 

Ε.∆. 
Ε.∆. 

Αµυντικά συστήµατα   

267-272 ΚΙΝΗΤΗ 
Κινητή ∆ορυφορική  
5.254 

Ε.∆. 
Ε.∆ 

Αµυντικά συστήµατα   

272-273 ΚΙΝΗΤΗ 
Κινητή ∆ορυφορική 
5.254 

Ε.∆. 
Ε.∆ 

Αµυντικά συστήµατα   

273-312 ΚΙΝΗΤΗ 
Κινητή ∆ορυφορική 
5.254 

Ε.∆. 
Ε.∆ 

Αµυντικά συστήµατα   

312-315 ΚΙΝΗΤΗ 
Κινητή ∆ορυφορική 
5.254, 5.255 

Ε.∆. 
Ε.∆ 

Αµυντικά συστήµατα   

315-322 ΚΙΝΗΤΗ 
Κινητή ∆ορυφορική 
5.254 

Ε.∆. 
Ε.∆ 

Αµυντικά συστήµατα   

322-328,6 ΚΙΝΗΤΗ 
5.149 

Ε.∆. Αµυντικά συστήµατα   

328,6-335,4 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗ-
ΓΗΣΗ 
5.258 

 ILS   

5.254  Με την επιφύλαξη συµφωνίας που θα συνάπτεται κατά την προβλεπόµενη διαδικασία στον αριθµό 9.21 του ∆ΚΡ, οι 
ζώνες 235 - 322 ΜΗz και 335,4 - 399,9 ΜΗz µπορούν να χρησιµοποιούνται από την κινητή δορυφορική υπηρεσία, µε τον όρο ότι οι 
σταθµοί της υπηρεσίας αυτής δεν προκαλούν επιζήµια παρεµβολή στους υφιστάµενους ή σχεδιαζόµενους σταθµούς των άλλων υπηρε-
σιών που λειτουργούν σύµφωνα µε τον Πίνακα Κατανοµής Συχνοτήτων, εκτός από την πρόσθετη κατανοµή του Αριθ. 5.256Α του 
∆ΚΡ. (WRC � 03) 
5.255  Οι ζώνες 312-315 ΜΗz (Γή προς ∆ιάστηµα) και 387-390 ΜΗz (∆ιάστηµα προς Γή) που είναι απονεµηµένες στην κινη-
τή δορυφορική υπηρεσία, µπορούν να χρησιµοποιηθούν επίσης από συστήµατα µη γεωστατικών δορυφόρων. Η χρήση αυτή υπόκειται 
σε συντονισµό σύµφωνα µε τον αριθµό 9.11Α του ∆ΚΡ. 
5.256  Η συχνότητα 243 ΜΗz είναι η συχνότητα που χρησιµοποιείται στην ζώνη αυτή από σταθµούς σκαφών διάσωσης και 
από εξοπλισµό που χρησιµοποιείται για σκοπούς επιβίωσης (βλέπε Προσάρτηµα 13 του ∆ΚΡ). 
5.258 Η χρήση της ζώνης 328,6-335,4 MHz από την υπηρεσία αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης περιορίζεται σε συστήµατα 
προσγείωσης δι� οργάνων (ευθυγράµµιση καθόδου). 
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335,4-410 MHz 

Όρια ζώνης 
(MHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

335,4-380 ΚΙΝΗΤΗ 
Κινητή ∆ορυφορική  
5.254 

Ε.∆. 
Ε.∆ 

Αµυντικά συστήµατα   

380-385 ΚΙΝΗΤΗ 
5.254, Ε22 

 Αµυντικά συστήµατα 
ΑGA έκτακτης ανάγκης 
DMO έκτακτης ανάγκης 
Κινητά ψηφιακά συστήµατα 
έκτακτης ανάγκης 

 
ΕΝ 300 113 
ΕΝ 300 390 
ΕΝ 303 035 
 

 
ERC/DEC (01)20 
 
ERC/DEC/(96)01 
ΕRC REC T/R02-02

385-390 ΚΙΝΗΤΗ 
Κινητή ∆ορυφορική  
5.208Α, 5.254, 5.255 

Ε.∆. 
Ε.∆ 

Αµυντικά συστήµατα 
 

  

390-395 ΚΙΝΗΤΗ 
5.254, Ε22 

 Αµυντικά συστήµατα 
ΑGA έκτακτης ανάγκης 
DMO έκτακτης ανάγκης 
Κινητά ψηφιακά συστήµατα 
έκτακτης ανάγκης 

 
ΕΝ 300 113 
ΕΝ 300 390 
ΕΝ 303 035 
 

 
ERC/DEC (01)20 
 
ERC/DEC/(96)01 
ΕRC REC T/R02-02

395-399,9 ΚΙΝΗΤΗ 
Κινητή ∆ορυφορική 
5.254 

Ε.∆. 
Ε.∆ 

Αµυντικά συστήµατα   

399,9-400,05 ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 5.209, 
5.224Α 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗ-
ΓΗΣΗ 5.222, 5.224Β,5.260 
5.220 

    

400,05-400,15 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥ-
ΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ 
ΧΡΟΝΟΥ(400,1 MHz) 
5.261 
 

    

400,15-401 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗ-
ΜΑΤΑ 
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΟΡΥΦΟ-
ΡΙΚΗ (∆ιάστηµα προς Γη)     
ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 5.208Α, 5.209 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 5.263 
∆ιαστηµική εκµετάλλευση (∆ιά-
στηµα προς Γη) 
5.264 

 Μετεωρολογικές εφαρµογές
 
∆ορυφόροι χαµηλής τροχιάς

 
 
ΕΝ 301 721 

 

401-402 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗ-
ΜΑΤΑ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ-
ΣΗ (∆ιάστηµα προς Γη) 
Εξερεύνηση της Γης µέσω δορυ-
φόρου (Γη προς ∆ιάστηµα) 
Μετεωρολογική δορυφορική (Γη 
προς ∆ιάστηµα) 

 Μετεωρολογικές εφαρµογές
 

  

402-403 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗ-
ΜΑΤΑ 
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ ΜΕΣΩ 
∆ΟΡΥΦΟΡΟΥ (Γη προς ∆ιάστη-
µα) 
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΟΡΥΦΟ-
ΡΙΚΗ (Γη προς ∆ιάστηµα) 
Ε23 

 Μετεωρολογικές εφαρµογές
Ιατρικά εµφυτεύµατα 

 
EN 301 839�1  
EN 301 839 �2  

 

403-406 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗ-
ΜΑΤΑ 
Ε23 

 Μετεωρολογικές εφαρµογές
Ιατρικά εµφυτεύµατα 

 
EN 301 839�1  
EN 301 839 �2  

 

406-406,1 ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα) 
5.266, 5.267 

 ΕPIRB ΕΝ 300 066  
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406,1-407 ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ 
5.149 

  
PMR 

  

407-409 ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ 
5.149 

  
PMR 

  

409-410 ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ 
Αεροναυτική κινητή (OR) 
5.149 

  
PMR 

  

5.260 Αναγνωρίζοντας ότι η χρήση της ζώνης 399,9-400,05 MHz από τη σταθερή και την κινητή υπηρεσία µπορεί να προκα-
λέσει επιζήµια παρεµβολή στην υπηρεσία δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, οι ∆ιοικήσεις παροτρύνονται να µην εγκρίνουν τέτοια χρήση 
σε εφαρµογή του Αριθ. 4.4 του ∆ΚΡ. 
5.261 Οι εκποµπές πρέπει να περιορίζονται σε µια ζώνη +25 kHz ως προς την Πρότυπη συχνότητα 400,1 MHz. 
5.263 Η ζώνη 400,15-401 MHz κατανέµεται, επιπλέον, στην υπηρεσία διαστηµικής έρευνας στην κατεύθυνση ∆ιάστηµα προς 
∆ιάστηµα για επικοινωνίες µε επανδρωµένα διαστηµικά οχήµατα. Σ� αυτή την εφαρµογή, η υπηρεσία διαστηµικής έρευνας δεν θα θεω-
ρείται ως υπηρεσία ασφαλείας. 
5.264 Η χρήση της ζώνης 400,15-401 MHz από την κινητή δορυφορική υπηρεσία υπόκειται σε συντονισµό σύµφωνα µε τον 
αριθµό 9.11Α του ∆ΚΡ. Πρέπει να εφαρµόζεται το όριο της πυκνότητας ροής ισχύος που αναφέρεται στο Παράρτηµα 1 του Προσαρτή-
µατος 5 του ∆ΚΡ ωσότου αναθεωρηθεί από αρµόδια παγκόσµια διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών. 
5.266  Η χρήση της ζώνης συχνοτήτων 406-406,1 ΜΗz από την κινητή δορυφορική υπηρεσία περιορίζεται στους  θεσιδεικτι-
κούς ραδιοφάρους έκτακτης ανάγκης µέσω δορυφόρου χαµηλής ισχύος (βλέπε επίσης το άρθρο 31 και το Προσάρτηµα 13 του ∆ΚΡ). 
5.267  Οποιαδήποτε εκποµπή που ενδέχεται να προκαλέσει επιζήµια παρεµβολή στις επιτρεπόµενες χρήσεις της ζώνης 406-
406,1 ΜΗz απαγορεύεται. 
E22 Oι ζώνες συχνοτήτων 380-385 MHz και 390-395 MHz διατίθενται για τη λειτουργία επίγειων κινητών ψηφιακών συστηµά-
των για τις υπηρεσίες  έκτακτης ανάγκης σύµφωνα µε την Απόφαση ERC/DEC/(96)01 της CEPT. 
E23 Στη ζώνη συχνοτήτων 402-405 ΜΗz επιτρέπεται χωρίς άδεια η λειτουργία συσκευών µικρής εµβέλειας οι οποίες είναι σύµ-
φωνες µε τις απαιτήσεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 44/2002, τη Σύσταση ERC/REC 70-03 και τα Πρότυπα EN 301 839�1, EN 301 
839 �2 και χρησιµοποιούνται ως µέρος ενός συστήµατος τηλεπικοινωνιών ιατρικών εµφυτευµάτων. 
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410-470 MHz 

Όρια ζώνης 
(MHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

410-411 ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ Ε24 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ 
Αεροναυτική κινητή (OR) 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (∆ιά-
στηµα προς ∆ιάστηµα) 5.268 
 

 TETRA 
PMR 

ΕΝ 300 086 
ΕΝ 300 113 
ΕΝ 300 219 
ΕΝ 300 296 
ΕΝ 300 341 
ΕΝ 300 390 
ΕΝ 300 471 

ERC DEC(96)04 

411-417 ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ Ε24 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (∆ιά-
στηµα προς ∆ιάστηµα) 5.268 
34Α, 46Α 

 TETRA 
PMR 

 ERC DEC(96)04 

417-419 ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ Ε24 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (∆ιά-
στηµα προς ∆ιάστηµα) 5.268 
 

 TETRA 
PMR 

 ERC DEC(96)04 

419-420 ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ Ε24 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΗ 
Αεροναυτική κινητή (OR) 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (∆ιά-
στηµα προς ∆ιάστηµα) 5.268 
 

 TETRA 
PMR 

 ERC DEC(96)04 

420-430 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ Ε24 
Ραδιοεντοπισµός 

 
 

Ε.∆. 

 
TETRA 
PMR 

  
ERC DEC(96)04 

430-432 ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  
ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ εκτός Αεροναυτικής 
Κινητής 
5.276 

 Εφαρµογές ραδιοερασιτέχνη ΕΝ 301 783  

432-438 ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ  
ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ εκτός Αεροναυτικής 
Κινητής 
∆ορυφορική εξερεύνηση της Γης 
(ενεργητική) 5.279Α  
5.138, 5.276, 5.282 
Ε8, Ε12 

  
Εφαρµογές ραδιοερασιτέχνη
 
 
 
Τηλεχειρισµός/τηλεµέτρηση
SRD 

 
ΕΝ 301 783 
 
 
 
ΕΝ 300 220, ΕΝ 300 
440 

 
 
 
 
 
T/R20-03 
 

438-440 ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ εκτός Αεροναυτικής 
Κινητής 
5.276 

  
Εφαρµογές ραδιοερασιτέχνη

 
ΕΝ 301 783 

 

440-448 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ Ε25 
Ραδιοεντοπισµός 

 
 
Ε.∆ 

 
PMR 
PMR446 

 
 
ΕΝ 300 296 

 
 
ERC/DEC/(98)25  

448-450 ΣΤΑΘΕΡΗ 
5.286, Ε7, Ε18  

    

450-455 ΚΙΝΗΤΗ 
5.209, 5.286, 5.286Α 

 PMR   

455-456 ΚΙΝΗΤΗ 
5.209, 5.286Α 

 PMR   

456-459 ΚΙΝΗΤΗ 
5.287, Ε26 

 PMR 
 

  

459-460 ΚΙΝΗΤΗ 
5.209, 5.286Α 

 PMR   

460-470 ΚΙΝΗΤΗ 
5.287, 5.289, Ε26 

 PMR   
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5.268 Η χρήση της ζώνης 410-420 MHz από την υπηρεσία διαστηµικής έρευνας περιορίζεται σε επικοινωνίες σε απόσταση 5 
km από ένα επανδρωµένο διαστηµικό όχηµα που βρίσκεται σε τροχιά. Η πυκνότητα ροής ισχύος στην επιφάνεια της  Γης που παράγε-
ται από εκποµπές δραστηριοτήτων εκτός του οχήµατος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα -153 dB(W/m²) για 0° ≤ δ ≤ 5° , -153+0,077 (δ-5) 
dB(W/m²) για 5°  ≤ δ ≤ 70 ° και -148  dB(W/m²) για    70 ° ≤ δ ≤ 90°, όπου δ είναι η γωνία πρόσπτωσης του ραδιοκύµατος και το εύρος 
ζώνης αναφοράς είναι 4 kHz. O Αριθ. 4.10 του ∆ΚΡ δεν εφαρµόζεται για δραστηριότητες εκτός του οχήµατος. Σ� αυτή την ζώνη συ-
χνοτήτων η υπηρεσία διαστηµικής έρευνας (∆ιάστηµα προς ∆ιάστηµα) δεν πρέπει να αξιώνει προστασία από, ούτε να περιορίζει την 
χρήση και ανάπτυξη σταθµών της σταθερής και κινητής υπηρεσίας. (WRC � 97) 
5.276 Πρόσθετη κατανοµή: Στις ακόλουθες χώρες: Αφγανιστάν, Αλγερία,  Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν,  Μπαγκλαντές, Μπρούνεϊ Ντα-
ρουσάλαµ, Μπουρκίνα Φάσο, Μπουρούντι, Αίγυπτο, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Εκουαδόρ, Ερυθραία, Αιθιοπία, Ελλάδα, Γουϊνέα, Ινδία,   Ινδο-
νησία, Ισλαµική ∆ηµοκρατία του Ιράν,  Ιράκ, Ισραήλ, Ιταλία, Ιορδανία, Κένυα, Κουβέιτ, Λίβανο, Λιβύη, Λιχτενστάιν, Μαλαισία, Μάλτα, Νιγηρία, 
Οµάν, Πακιστάν, Φιλιππίνες, Κατάρ, Συρία, Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κορέας, Σιγκαπούρη, Σοµαλία, Ελβετία, Τανζανία, Ταϊλάνδη, Τόγκο, Τουρκία 
και Υεµένη, η ζώνη 430-440 MHz είναι επίσης κατανεµηµένη στη σταθερή υπηρεσία σε πρωτεύουσα βάση και οι ζώνες 430-435 MHz και 438-
440 MHz είναι επίσης κατανεµηµένες στην κινητή υπηρεσία, εκτός αεροναυτικής κινητής , σε πρωτεύουσα βάση. (WRC-97) 
5.279Α Η χρήση της ζώνης αυτής από αισθητήρες της υπηρεσίας δορυφορικής εξερεύνησης της Γης (ενεργητικής) πρέπει να 
είναι σύµφωνη µε τη Σύσταση ITU-R SA.1260-1.  
Οι διατάξεις τούτης της υποσηµείωσης δεν µειώνουν σε καµιά περίπτωση την υποχρέωση της υπηρεσίας δορυφορικής εξερεύνησης της 
Γης (ενεργητικής) να λειτουργεί ως δευτερεύουσα υπηρεσία σύµφωνα µε τους Αριθ. 5.29 και 5.30 του ∆ΚΡ. 
5.282 Η ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία µπορεί να λειτουργεί στις ζώνες 435-438 MHz, 1260-1270  MHz, 2400-2450 
MHz, 3400-3410 MHz, (µόνο στις Περιοχές 2 και 3) και 5650-5670 MHz, µε την προϋπόθεση, ότι δεν θα προκαλεί επιζήµιες παρεµβο-
λές σε άλλες υπηρεσίες που λειτουργούν σύµφωνα µε τον Πίνακα (βλέπε τον Αριθ. 5.43 του ∆ΚΡ). Οι ∆ιοικήσεις οι οποίες εγκρίνουν 
τη χρήση αυτή πρέπει να διασφαλίζουν ότι κάθε επιζήµια παρεµβολή που προκαλείται από εκποµπές ενός σταθµού της ερασιτεχνικής 
δορυφορικής υπηρεσίας θα εξαλείφεται αµέσως σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αριθµού 25.11. Η χρησιµοποίηση των ζωνών 1260-1270 
MHz, 5650-5670 MHz, από την ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία περιορίζεται στην κατεύθυνση  Γη προς ∆ιάστηµα. 
5.286 H ζώνη 449,75-450,25 MHz µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την υπηρεσία διαστηµικής εκµετάλλευσης ( Γη προς ∆ιά-
στηµα) και την υπηρεσία διαστηµικής έρευνας (Γη προς ∆ιάστηµα), µε την επιφύλαξη συµφωνίας που γίνεται σύµφωνα µε την διαδι-
κασία που προβλέπεται στον αριθµό 9.21 του ∆ΚΡ. 
5.286Α Η χρήση των ζωνών 454-456 MHz και 459-460 MHz από την κινητή δορυφορική υπηρεσία υπόκειται σε συντονισµό 
που γίνεται σύµφωνα µε τον αριθµό 9.11Α του ∆ΚΡ. 
5.287 Στη ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία οι συχνότητες 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz, 467,550 
MHz, 467,575 MHz  µπορούν να χρησιµοποιηθούν από σταθµούς ενδοεπικοινωνιών πλοίου. Όπου είναι απαραίτητο, ο εξοπλισµός που 
είναι σχεδιασµένος για διαυλοποίηση 12,5 kHz  χρησιµοποιώντας  επιπλέον τις πρόσθετες συχνότητες 457,5375 MHz, 457,5625 MHz , 
467,5375 MHz  και 467,5625 MHz µπορεί να επιτρέπεται για ενδοεπικοινωνίες πλοίου. Η χρήση αυτών των συχνοτήτων στα χωρικά 
ύδατα µπορεί να υπόκειται στην εθνική νοµοθεσία της αρµόδιας ∆ιοίκησης. Τα χαρακτηριστικά του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού 
πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Σύστασης IΊU-R M.1174 (βλέπε το Ψήφισµα 341 (WRC-97)).  
5.289 Οι ζώνες 460-470 MHz και 1690-1710 MHz µπορούν να χρησιµοποιούνται επιπλέον για εφαρµογές της υπηρεσίας εξε-
ρεύνησης της Γης µέσω δορυφόρου διαφορετικές από εκείνες της υπηρεσίας δορυφορικής µετεωρολογίας  για τις εκποµπές ∆ιάστηµα 
προς Γη µε την προϋπόθεση ότι δεν θα προκαλείται από αυτές επιβλαβής παρεµβολή στους σταθµούς που λειτουργούν σύµφωνα µε τον 
Πίνακα. 
E24 Τµήµατα της ζώνης συχνοτήτων 410 - 430 MHz  µπορούν να χρησιµοποιηθούν για διευρωπαϊκά συγκαναλικά συστήµατα 
TETRA σύµφωνα µε την Απόφαση ERC/DEC/(96)04 της CEPT. 
E25 Η χρήση της ζώνης 440-448 MHz από την κινητή υπηρεσία ξηράς περιορίζεται στην υποζώνη συχνοτήτων 446,000 - 
446,100 MHz η οποία διατίθεται για ιδιωτικά κινητά ραδιοδίκτυα (PMR) σύµφωνα µε την Απόφαση ERC/DEC/(98)25 της CEPT. 
E26 Οι υποζώνες συχνοτήτων 457,600 � 458,100 MHz και 467,600 � 468,100 MHz διατίθενται, εφόσον υπάρξει σχετική τεκµη-
ριωµένη απαίτηση, για τη λειτουργία ραδιοδικτύων διεθνών σιδηροδρόµων σύµφωνα µε τη Σύσταση ERC/REC T/R 22-01 της CEPT. 
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470-890 MHz 

Όρια ζώνης 
(MHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

470-790 ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ 
5.149, 5.306 
Ε21 

  
 
Ραδιοµικρόφωνα 

 
 
EN 300 422 

 

790-838 ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ 
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής κι-
νητής 
Ε21 

  
 
 
Ραδιοµικρόφωνα 
SAB/SAP 

 
 
 
EN 300 422 

 

838-862 ΚΙΝΗΤΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ 

Ε.∆. 
Ε.∆. 

Αµυντικά συστήµατα   

862-870 ΣΤΑΘΕΡΗ 
Κινητή ξηράς Ε11, Ε27 
 

Ε.∆. Αµυντικά συστήµατα 
Ραδιοµικρόφωνα 
SRD 

 
EN 300 220, 
EN 301 357,  
EN 300 422, 

 

870-876 ΚΙΝΗΤΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ 

Ε.∆. 
Ε.∆. 

Αµυντικά συστήµατα   

876-880 ΚΙΝΗΤΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ 

 Αµυντικά συστήµατα 
Συστήµατα επικοινωνιών 
σιδηροδρόµων 

 Η πολιτική χρήση 
περιορίζεται σε επι-
κοινωνίες σιδηρο-
δρόµων σύµφωνα µε 
την Απόφαση ECC 
Decision (02)/05 της 
CEPT. 

880-885 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 

Ε.∆. 
Ε.∆. 

Αµυντικά συστήµατα 
 

  

885-890 ΚΙΝΗΤΗ Ε28, Ε29 
ΣΤΑΘΕΡΗ 

 EGSM EN 301 502 
EN 301 511 

ERC/DEC/(97)02  

5.306 Στην Περιοχή 1, εκτός από την Αφρικανική ζώνη Ραδιοφωνίας (βλέπε τους Αριθµούς 5.10 έως 5.13) και στην Περιοχή 
3, η ζώνη 608-614 MHz κατανέµεται, επιπλέον, στην υπηρεσία ραδιοαστρονοµίας σε δευτερεύουσα βάση. 
E27 α. Στη ζώνη συχνοτήτων 863-865 ΜΗz επιτρέπεται χωρίς άδεια η λειτουργία συσκευών µικρής εµβέλειας οι οποίες είναι 
σύµφωνες µε τις διατάξεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 44/2002, τη Σύσταση ERC/REC 70-03 και τα Πρότυπα EN 301 357, EN 301 
357�1, EN 301 357 �2, EN 300 422-1, EN 300 422-2 και χρησιµοποιούνται για ασυρµατικές  ακουστικές εφαρµογές.  
β. Στις ζώνες συχνοτήτων 868,00 � 868,60, 868,70 � 869,20, 869,40-869,65 και 869,70 � 870,00  ΜΗz επιτρέπεται χωρίς άδεια η λει-
τουργία µη καθορισµένων συσκευών µικρής εµβέλειας οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 
44/2002,  την Απόφαση ERC/DEC (01) 04, τη Σύσταση ERC/REC 70-03 και τα Πρότυπα EN 300 220, EN 300 220�1, EN 300 220 �2 
και EN 300 220 �3.  
γ. Στις ζώνες συχνοτήτων 868,60 � 868,70, 869,25 � 869,30 και 869,65 � 869,70 ΜΗz επιτρέπεται χωρίς άδεια η λειτουργία συσκευών 
µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για συναγερµούς οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 
44/2002, την  Απόφαση ERC/DEC (01) 09, τη Σύσταση ERC/REC 70-03 και τα Πρότυπα EN 300 220, EN 300 220�1, EN 300 220 �2 
και EN 300 220 �3. 
δ. Στη ζώνη συχνοτήτων 869,20 � 869,25 ΜΗz επιτρέπεται χωρίς άδεια η λειτουργία συσκευών µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιού-
νται σε συστήµατα συναγερµού κοινωνικού χαρακτήρα οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 
44/2002, την  Απόφαση ERC/DEC (97) 06, τη Σύσταση ERC/REC 70-03  και τα Πρότυπα EN 300 220, EN 300 220�1, EN 300 220 �2 
και EN 300 220 �3. 
ε. Σε εφαρµογή της απόφασης CEPT/ECC Decision (01) 02, η χρήση της ζώνης συχνοτήτων 864,1-868,1 MΗz είναι δυνατή µέχρι την 
31/12/2004 για τη λειτουργία τηλεφώνων χωρίς καλώδιο που πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου Ι-ΕΤS 300 131 του ETSI (CT2). 
E28 Οι ζώνες 885 � 890 MHz και 930 � 935 MHz προβλέπονται, εφόσον υπάρξει σχετική ανάγκη της αγοράς, ως ζώνες επέκτα-
σης του πανευρωπαϊκού συστήµατος ψηφιακών κυψελωτών δηµοσίων κινητών επικοινωνιών GSM σύµφωνα µε την Απόφαση 
ERC/DEC/(97)02 της CEPT. 
E29 Οι ζώνες συχνοτήτων 885 - 887 MHz και 930 - 932 ΜHz διατίθενται και για την λειτουργία τηλεφώνων χωρίς καλώδιο που 
πληρούν τις προδιαγραφές του Παραρτήµατος Β του προτύπου I-ETS 300 235 του ETSI (CT1+). 
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890-1260 MHz 

Όρια ζώνης 
(MHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

890-915 ΚΙΝΗΤΗ Ε30 
 Ε31  

 GSM 
 
CT1 

EN 301 502 
EN 301 511 
ETS 300 235  
(ΕΛΟΤ 1298) 

ERC/DEC(94)01 
 

915-921 ΚΙΝΗΤΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ 
Ραδιοεντοπισµός 
 

Ε.∆. 
Ε.∆. 

Αµυντικά συστήµατα   

921-925 ΚΙΝΗΤΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ 
Ραδιοεντοπισµός 
 

 Αµυντικά συστήµατα 
Συστήµατα επικοινωνιών 
σιδηροδρόµων 

 Η πολιτική χρήση 
περιορίζεται σε επι-
κοινωνίες σιδηρο-
δρόµων σύµφωνα µε 
την Απόφαση ECC 
Decision (02)/05 της 
CEPT. 

925-930 ΚΙΝΗΤΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ 
Ραδιοεντοπισµός 
 

Ε.∆. 
Ε.∆. 

Αµυντικά συστήµατα   

930-935 ΚΙΝΗΤΗ Ε28, Ε29 
ΣΤΑΘΕΡΗ 
Ραδιοεντοπισµός 
 

 EGSM EN 301 502 
EN 301 511 

ERC/DEC/(97)02  

935-960 ΚΙΝΗΤΗ Ε30 
Ε31 

 GSM 
 
CT1 

EN 301 502 
EN 301 511 
ETS 300 235  
(ΕΛΟΤ 1298) 

ERC/DEC(94)01 

960-1164 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗ-
ΓΗΣΗ 5.328 
Ε17 

ΥΠΑ DME 
TACAN 
SSR 
MIDS 

  

1164-1215 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗ-
ΓΗΣΗ 5.328 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗ-
ΓΗΣΗ (∆ιάστηµα προς Γη) (διά-
στηµα προς διάστηµα) 5.328Β 
5.328Α, Ε17 

ΥΠΑ DME 
TACAN 
SSR 
MIDS 
GPS 
GALILEO 

  

1215-1240 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (ενεργητική)  
ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗ-
ΓΗΣΗ (∆ιάστηµα προς Γη) (∆ιά-
στηµα προς διάστηµα) 5.328Β, 
5.329, 5.329Α 
ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ενεργη-
τική) 
5.332 

 Ραντάρ 
∆ορυφορική Πλοήγηση 
GPS 
 

  

1240-1260 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (ενεργητική) 
ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗ-
ΓΗΣΗ (∆ιάστηµα προς Γη)  
(∆ιάστηµα προς ∆ιάστηµα) 
5.328Β, 5.329, 5.329Α 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ενεργη-
τική) 
Ερασιτεχνική 
5.332 

 Ραντάρ 
∆ορυφορική Πλοήγηση 
Εφαρµογές ραδιοερασιτέχνη 

 
 
ΕΝ 301 783 

 

5.328  Η ζώνη 960 - 1215 ΜΗz προορίζεται σε όλο τον κόσµο για την χρησιµοποίηση και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών βοηθη-
µάτων της αεροπλοΐας εγκατεστηµένων σε αεροσκάφη και εγκαταστάσεων εδάφους που συνεργάζονται απευθείας µε αυτά. 
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5.328Α Οι σταθµοί της υπηρεσίας δορυφορικής ραδιοπλοήγησης στη ζώνη 1164-1215 MHz πρέπει να λειτουργούν σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ψηφίσµατος 609 (WRC-03) και δεν πρέπει να απαιτούν προστασία από σταθµούς της υπηρεσίας αεροναυτικής ραδιο-
πλοήγησης στη ζώνη 960-1215 MHz. Ο Αριθ. 5.43Α του ∆ΚΡ δεν εφαρµόζεται Οι διατάξεις του Αριθ. 21.18 του ∆ΚΡ πρέπει να εφαρ-
µόζονται 
5.328Β Η χρήση των ζωνών 1164-1300 MHz, 1559-1610 MHz και 5010-5030 MHz από συστήµατα και δίκτυα της υπηρεσίας 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης για τα οποία οι πλήρεις πληροφορίες συντονισµού ή ανακοίνωσης, κατά περίπτωση, περιέρχονται στο 
Γραφείο Ραδιοεπικοινωνιών µετά την 1η Ιανουαρίου 2005, υπόκειται στην εφαρµογή των διατάξεων των αριθµών 9.12, 9.12Α και 9.13. 
Πρέπει να εφαρµόζεται επίσης το Ψήφισµα 610  (WRC-03) 
5.329 Η χρήση της ζώνης 1215-1300 MHz από την υπηρεσία  δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, πρέπει να υπόκειται στον όρο να 
µην προκαλείται επιζήµια παρεµβολή στην υπηρεσία ραδιοπλοήγησης που επιτρέπεται σύµφωνα µε τον Αριθ. 5.331 του ∆ΚΡ, ούτε να 
απαιτείται προστασία από την υπηρεσία αυτή. Επί πλέον, η χρήση της υπηρεσίας  δορυφορικής ραδιοπλοήγησης στη ζώνη 1215-1300 
MHz πρέπει να υπόκειται στον όρο να µην προκαλείται επιζήµια παρεµβολή στην υπηρεσία ραδιοεντοπισµού. Ο Αριθ. 5.43 δεν πρέπει 
να εφαρµόζεται σε σχέση µε την υπηρεσία ραδιοεντοπισµού. Το Ψήφισµα 608 (WRC-03) πρέπει να εφαρµόζεται. 
5.329Α Η χρήση συστηµάτων της υπηρεσίας δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (διάστηµα προς διάστηµα) που λειτουργούν στις 
ζώνες 1215 � 1300 MHz και 1559 � 1610 MHz δεν προορίζεται να παρέχει εφαρµογές υπηρεσίας ασφαλείας και δεν πρέπει να επιβάλει 
πρόσθετους περιορισµούς σε άλλα συστήµατα και υπηρεσίας που λειτουργούν σύµφωνα µε τον Πίνακα Κατανοµής. 
5.332 Στην ζώνη 1215-1260  MHz , οι ενεργοί αισθητήρες διαστήµατος των υπηρεσιών εξερεύνησης της Γης µέσω δορυφό-
ρου και διαστηµικής έρευνας δεν πρέπει να προκαλούν επιζήµια παρεµβολή, να αξιώνουν προστασία, ή να επιβάλλουν µε άλλο τρόπο 
περιορισµούς στην εκµετάλλευση ή ανάπτυξη της υπηρεσίας ραδιοεντοπισµού, της υπηρεσίας  δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και άλ-
λων υπηρεσιών στις οποίες κατανέµεται  η ζώνη αυτή σε πρωτεύουσα βάση. 
E30 Οι ζώνες συχνοτήτων 890 � 915 MHz  και 935 � 960 MHz διατίθενται για την ανάπτυξη του πανευρωπαϊκού συστήµατος 
ψηφιακών κυψελωτών δηµοσίων κινητών επικοινωνιών GSM σύµφωνα µε την Απόφαση ERC/DEC/(94)01 της CEPT. 
E31 Οι ζώνες συχνοτήτων 914 - 915 MHz και 959 - 960 ΜHz διατίθενται και για την λειτουργία τηλεφώνων χωρίς καλώδιο που 
πληρούν τις προδιαγραφές της Σύστασης T/R 24-03 της CEPT (Πρότυπο ΕΛΟΤ 1298) και του προτύπου I-ETS 300 235 του ETSI 
(CT1). 
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1260-1350 MHz 

Όρια ζώνης 
(MHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

1260-1300 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (ενεργητική) 
ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗ-
ΓΗΣΗ (∆ιάστηµα προς Γη)  
(∆ιάστηµα προς ∆ιάστηµα) 
5.328Β, 5.329, 5.329Α 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ενεργη-
τική) 
Ερασιτεχνική 
Ερασιτεχνική δορυφορική  
5.282 
5.329, 5.329A, 5.335A 

 GALILEO 
 
Εφαρµογές ραδιοερασιτέχνη

 
 
ΕΝ 301 783 

 
 
Η ερασιτεχνική δο-
ρυφορική µόνο µετά 
από συντονισµό µε 
το ΥπΜΕ 

1300-1350 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗ-
ΓΗΣΗ 5.337 
ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗ-
ΓΗΣΗ (Γη προς ∆ιάστηµα )  
 
5.149, 5.337Α 

    

5.335Α Στη ζώνη 1260 � 1300 MHz, οι ενεργοί αισθητήρες διαστήµατος των υπηρεσιών εξερεύνησης της Γης µέσω δορυφόρου 
και διαστηµικής έρευνας δεν πρέπει να προκαλούν επιζήµια παρεµβολή, να αξιώνουν προστασία, ή να επιβάλλουν µε άλλο τρόπο πε-
ριορισµούς στην εκµετάλλευση ή ανάπτυξη της υπηρεσίας ραδιοεντοπισµού και των άλλων υπηρεσιών στις οποίες κατανέµεται  µέσω 
υποσηµειώσεων η ζώνη αυτή σε πρωτεύουσα βάση. 
5.337 Η χρήση των ζωνών 1300 - 1350 ΜΗz, 2700 - 2900 MHz και 9000 - 9200 MHz από την υπηρεσία αεροναυτικής ραδιο-
πλοήγησης περιορίζεται στα συστήµατα ραντάρ που είναι εγκατεστηµένα στο έδαφος και στους συνεργαζόµενους αεροµεταφερόµενους 
αναµεταδότες που εκπέµπουν µόνο σε συχνότητες στις ζώνες αυτές, µόνο όταν ενεργοποιούνται από ραντάρ που λειτουργούν στην ίδια 
ζώνη. 
5.337A Η χρήση της ζώνης 1300 � 1350 MHz από επίγειους σταθµούς της υπηρεσίας δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και από 
σταθµούς της υπηρεσίας ραδιοεντοπισµού δεν πρέπει να προκαλεί επιζήµια παρεµβολή στην υπηρεσία αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης, 
ούτε να περιορίζει τη λειτουργία και ανάπτυξή της  
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1350-1525 MHz 

Όρια ζώνης 
(MHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

1350-1400 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 
ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ Ε32 
5.149, 5.339,  5.339Α 

Ε.∆. 
Ε.∆. 

Αµυντικά συστήµατα   

1400-1427 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (παθητική) 
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητι-
κή)  
5.340, 5.341, 69Α 

 Αµυντικά συστήµατα   

1427-1429 ∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ-
ΣΗ (Γη προς ∆ιάστηµα ) 
ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ εκτός Αεροναυτικής 
Κινητής  
5.341 

 
 

Ε.∆. 
Ε.∆. 

Αµυντικά συστήµατα   

1429-1437,5 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ εκτός Αεροναυτικής 
Κινητής 
5.339Α, 5.341 

Ε.∆. 
Ε.∆. 

Αµυντικά συστήµατα   

1437,5-1452 ΣΤΑΘΕΡΗ 
5.341 

 Ραδιοζεύξεις χαµηλής χω-
ρητικότητας 

ΕΝ 301 751  

1452-1465,5 ΣΤΑΘΕΡΗ Ε35 
 
Ευρυεκποµπή 5.345, Ε34 
5.341 

  
 
T-DAB 

  
 
1452-1479,5 MHz 

1465,5-1486,5 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ ΞΗΡΑΣ 
∆ορυφορική ευρυεκποµπή 5.345, 
5.347Α, Ε34 
Ευρυεκποµπή 5.345, Ε34 
5.341 

Ε.∆. 
Ε.∆. 

Αµυντικά συστήµατα 
 
S-DAB 
 
T-DAB 
 

  
 
1479,5-1492 MHz 
 
1452-1479,5 MHz 

1486,5-1492 ΣΤΑΘΕΡΗ Ε35 
∆ορυφορική ευρυεκποµπή 5.345, 
5.347Α, Ε34 
Ευρυεκποµπή 5.345, Ε34 
5.341 

 Αµυντικά συστήµατα 
 
S-DAB 
 
T-DAB 
 

  
 
1479,5-1492 MHz 
 
1452-1479,5 MHz 

1492-1518 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής κι-
νητής 
5.341 

    

1518-1525 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής κι-
νητής 
ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 5.348, 5.348C 
5.341 

Ε.∆. 
Ε.∆. 

   

5.339  Οι ζώνες 1370 - 1400 ΜΗz, 2640 - 2655 MHz, 4950 - 4990 MHz και 15,2 - 15,35 GHz κατανέµονται επί πλέον στις  
υπηρεσίες διαστηµικής έρευνας (παθητική) και εξερεύνησης της Γης µέσω δορυφόρου (παθητική) σε δευτερεύουσα βάση. 
5.339Α Πρόσθετη κατανοµή: Η ζώνη 1390-1392 MHz κατανέµεται επίσης στη σταθερή δορυφορική υπηρεσία (Γη προς διάστη-
µα) σε δευτερεύουσα βάση και η ζώνη 1430-1432 MHz κατανέµεται επίσης στη σταθερή δορυφορική υπηρεσία (∆ιάστηµα προς Γη) σε 
δευτερεύουσα βάση. Οι κατανοµές αυτές περιορίζονται σε ζεύξεις τροφοδότη για δίκτυα µη γεωστατικών δορυφόρων της κινητής δο-
ρυφορικής υπηρεσίας µε υπηρεσιακές ζεύξεις κάτω από 1 GHz και εφαρµόζεται το Ψήφισµα 745 (WRC-03). 
5.340 Απαγορεύεται κάθε εκποµπή στις ακόλουθες ζώνες: 
 1400-1427 MΗz, 
 2690-2700 MΗz,  εκτός εκείνων που προβλέπονται στους Αριθ.5.421 και 5.422, 
 10,68-10,7 GHz,  εκτός εκείνων που προβλέπονται στον Αριθ. 5.483, 
 15,35-15,4 GHz,  εκτός εκείνων που προβλέπονται στον Αριθ. 5.511, 
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 23,6-24 GHz, 
 31.3-31.5 GHz,     
 31.5-31.8 GHz, στην Περιοχή 2, 
 48,94-49,04 GHz, από αεροµεταφερόµενους σταθµούς, 
 50,2-50,4   GHz4, εκτός εκείνων για τις οποίες υπάρχει πρόβλεψη στον Αριθ. 5.555A, 
 52.6-54,25 GHz,  
 86-92 GHz,  
 100-102 GHz, 
 109,5-111,8 GHz, 
 114,25-116 GHz,  
 148,5-151,5 GHz, 
 164-167 GHz, 
 182-185 GHz,  
 190-191,8 GHz, 
 200-209 GHz, 
 226-231,5 GHz, 
 250-252 GHz.   
5.341 Στις ζώνες 1400-1727 MΗz, 101-120 GHz και 197-220 GHz, διεξάγονται παθητικές έρευνες στα πλαίσια ενός προ-
γράµµατος έρευνας σκόπιµων εκποµπών εξωγήινης προέλευσης. 
5.345  Η χρήση της ζώνης 1452-1492 MHz από την υπηρεσία δορυφορικής ευρυεκποµπής και την υπηρεσία ευρυεκποµπής 
περιορίζεται στην ψηφιακή ραδιοφωνία ήχου και υπόκειται στις διατάξεις της Απόφασης 528 (WARC 92). 
5.347Α Στις ζώνες: 
 1452 � 1492 MHz 
 1525 - 1559 MHz 
 1613,8 � 1626,5 MHz 
 2655 � 2670 MHz 
 2670 � 2690 MHz 
 21,4 � 22 GHz 
Εφαρµόζεται το Ψήφισµα 739 (WRC-03). 
5.348 Η χρησιµοποίηση της ζώνης 1518-1525 MΗz από την κινητή δορυφορική υπηρεσία υπόκειται σε συντονισµό σύµφωνα 
µε τη διαδικασία του Αριθ. 9.11Α. Στη ζώνη 1518-1525 MHz, οι σταθµοί της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας δεν πρέπει να αξιώνουν 
προστασία από τους σταθµούς της σταθερής υπηρεσίας. Ο Αριθ. 5.43Α του ∆ΚΡ δεν εφαρµόζεται.   
5.348C Για τη χρήση των ζωνών 1518-1525 MHz και 1668-1675 MHz από την κινητή δορυφορική υπηρεσία, βλέπε το Ψήφι-
σµα 225 (WRC-03). 
E32 Εκχωρήσεις συχνοτήτων RADAR στη ζώνη 1350-1400 ΜΗz πρέπει να αποφεύγονται. Οι ανάγκες πρέπει να καλύπτονται 
από συχνότητες χαµηλότερων περιοχών. 
E33 Η υποζώνη 1400-1427 MHz αποδίδεται στο ΓΕΣ µόνο σε περίοδο επιχειρήσεων. 
E34 Σε δευτερεύουσα βάση µέχρι την 1η Απριλίου 2007 (βλέπε διάταξη 5.347 του ∆ΚΡ) 
E35 Η χρήση της ζώνης αυτής από τη σταθερή υπηρεσία περιορίζεται στα Συνδροµητικά Αγροτικά Ραδιοσυστήµατα (ΣΑΡ) του 
ΟΤΕ για τα οποία έχει ήδη δοθεί προέγκριση µε το έγγραφο 96299/27-11-90 του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Κάθε 
άλλη χρήση της ζώνης αυτής από τη σταθερή υπηρεσία απαγορεύεται. 
 

                                                           
4  Η κατανοµή της υπηρεσίας δορυφορικής εξερεύνησης της Γης (παθητικής) και της υπηρεσίας διαστηµικής έρευνας (παθητικής) στη ζώνη 50,2-
50,4 GΗz δεν θα πρέπει να επιβάλλει αδικαιολόγητους περιορισµούς στη χρήση των γειτονικών ζωνών από τις πρωτεύουσες υπηρεσίες στις οποίες κα-
τανέµονται οι ζώνες αυτές. 

- 55 - 



 

1525-1610 MHz 

Όρια ζώνης 
(MHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

1525-1530 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ-
ΣΗ (∆ιάστηµα προς Γη) 
ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιάστη-
µα προς Γη) 5.347A, 5.351Α 
∆ορυφορική εξερεύνηση της Γης 
Κινητή εκτός αεροναυτικής κινητής 
5.341, 5.351, 5.354 

 Κινητές δορυφορικές επι-
κοινωνίες 
 
 
 
 
 
Ραδιοζεύξεις 

ΕΝ 301 426 
ΕΝ 301 444 
ΕΝ 301 681 
ΕΝ 301 473 
 
 
ΕΝ 301 751 
 

 

1530-1535 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ-
ΣΗ (∆ιάστηµα προς Γη) 
ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιάστη-
µα προς Γη) 5.347A, 5.351Α, 
5.353A 
∆ορυφορική εξερεύνηση της Γης 
Κινητή εκτός αεροναυτικής κινητής 
5.341, 5.351, 5.354 

 Κινητές δορυφορικές επι-
κοινωνίες 
 
 
 
 
 
 

ΕΝ 301 426 
ΕΝ 301 444 
ΕΝ 301 681 
ΕΝ 301 473 
 
 
 

 

1535-1559 ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιάστη-
µα προς Γη) 5.347A, 5.351Α, 
5.353A 
5.341, 5.351, 5.354, 5.356, 5.357, 
5.357Α, 5.359 

 Κινητές δορυφορικές επι-
κοινωνίες 
 

ΕΝ 301 426 
ΕΝ 301 444 
ΕΝ 301 681 
ΕΝ 301 473 
 

 

1559-1610 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗ-
ΓΗΣΗ 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗΓΗ-
ΣΗ (∆ιάστηµα προς Γη), (Γη προς 
∆ιάστηµα ) 5.328Β, 5.329Α 

  
 
GALILEO 

  
 
1559-1592 MHz 

5.351  Oι ζώνες 1525-1544 MHz,1545-1559 MHz, 1626,5- 1645,5 MHz, 1646,5 - 1660,5 MHz δεν πρέπει να χρησιµοποιού-
νται για τις ζεύξεις τροφοδότη καµίας Υπηρεσίας. Εντούτοις, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µία ∆ιοίκηση µπορεί να επιτρέψει σε έναν 
επίγειο σταθµό που βρίσκεται σε ένα καθορισµένο σταθερό σηµείο και που ανήκει σε οποιαδήποτε από τις κινητές δορυφορικές υπηρε-
σίες να επικοινωνεί µέσω διαστηµικών σταθµών που χρησιµοποιούν αυτές τις ζώνες συχνοτήτων. 
5.351Α  Για τη χρήση των ζωνών 1525-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1610-1626,5 MHz, 1626,5-1645,5 MHz, 1646,5-1660,5 
MHz, 1980-2010 MHz, 2170-2200 MHz, 2483,5-2500 MHz, 2500-2520 MHz και 2670-2690 MHz από την κινητή δορυφορική υπηρε-
σία, βλέπε τα Ψηφίσµατα 212 (WRC-97) και 225 (WRC-2000). 
5.353A Κατά την εφαρµογή των διαδικασιών του τµήµατος ΙΙ του άρθρου 9 του ∆ΚΡ στην κινητή δορυφορική υπηρεσία στι; 
ζώνες 1530-1544 MHz και 1626,5-1645,5 MHz, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην ικανοποίηση των απαιτήσεων σε φάσµα για τις 
επικοινωνίες κινδύνου, επείγοντος και ασφάλειας του Παγκόσµιου Ναυτιλιακού Συστήµατος Κινδύνου και Ασφάλειας (GMDSS). Οι 
επικοινωνίες κινδύνου, επείγοντος και ασφάλειας της ναυτιλιακής κινητής δορυφορικής υπηρεσίας πρέπει να έχουν προτεραιότητα 
πρόσβασης και άµεση διαθεσιµότητα έναντι όλων των άλλων κινητών δορυφορικών επικοινωνιών που διεξάγονται µέσα σε ένα δίκτυο. 
Τα κινητά δορυφορικά συστήµατα δεν πρέπει να προκαλούν µη αποδεκτές παρεµβολές σε, ή να απαιτούν προστασία από, επικοινωνίες 
κινδύνου, επείγοντος και ασφάλειας του GMDSS. Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η προτεραιότητα των επικοινωνιών των άλλων κινητών 
δορυφορικών επικοινωνιών που σχετίζονται µε την ασφάλεια (πρέπει να εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ψηφίσµατος 222 (WRC-2000). 
5.354 Η χρήση των ζωνών 1525-1559 MΗz και 1626,5-1660,5 MΗz από τις κινητές δορυφορικές υπηρεσίες υπόκειται σε συντονισµό 
σύµφωνα µε τον Αριθ. 9.11A του ∆ΚΡ. 
5.356 Η χρήση της ζώνης 1544-1545 MΗz από την κινητή δορυφορική υπηρεσία ( ∆ιάστηµα προς Γη) περιορίζεται στις επι-
κοινωνίες κινδύνου και ασφάλειας (βλέπε το Άρθρο 31). 
5.357 Στη ζώνη 1545-1555 ΜΗz οι απευθείας εκποµπές των γήινων αεροναυτικών σταθµών προς σταθµούς αεροσκαφών ή 
µεταξύ σταθµών αεροσκαφών της αεροναυτικής κινητής  υπηρεσίας (R) επιτρέπονται επιπλέον όταν χρησιµεύουν  για την επέκταση ή 
την συµπλήρωση των ζεύξεων δορυφορικών σταθµών προς σταθµούς αεροσκαφών. 
5.357Α Σε εφαρµογή των διαδικασιών του Τµήµατος ΙΙ του Άρθρου 9 του ∆ΚΡ στην κινητή δορυφορική υπηρεσία στις ζώνες 
1545-1555 MΗz και 1646,5-1656,5 MΗz, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην ικανοποίηση των απαιτήσεων φάσµατος της αεροναυ-
τικής κινητής δορυφορικής υπηρεσίας (R) παρέχοντας τη δυνατότητα εκποµπής µηνυµάτων µε προτεραιότητα 1 έως 6 σύµφωνα µε το 
Άρθρο 44 του ∆ΚΡ. Οι επικοινωνίες της αεροναυτικής κινητής δορυφορικής υπηρεσίας (R) µε προτεραιότητα 1 έως 6 σύµφωνα µε το 
Άρθρο 44 πρέπει να έχουν πρόσβαση προτεραιότητας και άµεση διαθεσιµότητα, µε δικαίωµα προτίµησης εάν είναι αναγκαίο, έναντι 
όλων των άλλων κινητών επικοινωνιών µέσω δορυφόρου που λειτουργούν µέσα σ� ένα δίκτυο. Τα κινητά δορυφορικά συστήµατα δεν 
πρέπει να προκαλούν µη αποδεκτή παρεµβολή στις επικοινωνίες της αεροναυτικής κινητής δορυφορικής υπηρεσίας (R) µε προτεραιό-
τητα 1 έως 6 σύµφωνα µε το Άρθρο 44 ούτε να αξιώνουν προστασία από αυτές. Πρέπει να δίνεται προσοχή στην προτεραιότητα των 
επικοινωνιών που σχετίζονται µε την ασφάλεια έναντι των άλλων κινητών δορυφορικών υπηρεσιών (Εφαρµόζονται οι διατάξεις του 
Ψηφίσµατος 222 (WRC-2000)). 
5.359 Οι ζώνες συχνοτήτων 1550-1559 MHz, 1610-1645,5 MHz και 1646,5-1660 MHz κατανέµονται επίσης στη σταθερή 
υπηρεσία σε πρωτεύουσα βάση. Θα πρέπει όµως να αποφεύγεται η υλοποίηση νέων σταθµών της σταθερής υπηρεσίας στις ζώνες αυτές. 
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1610-1660 MHz 

Όρια ζώνης 
(MHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

1610-1610,6 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗ-
ΓΗΣΗ 
ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα) 5.351Α 
5.341, 5.359, 5.364, 5.366, 5.367, 
5.368, 5.371, 5.372, Ε36 

 Κινητές δορυφορικές επι-
κοινωνίες 
 

ΕΝ 301 441 
ΕΝ 301 473 

 

1610,6-1613,8 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗ-
ΓΗΣΗ 
ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα) 5.351Α 
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
ΣΤΑΘΕΡΗ 
5.149, 5.341, 5.359, 5.364, 5.366, 
5.367, 5.368, 5.371, 5.372, Ε36 

 Κινητές δορυφορικές επι-
κοινωνίες 
 

ΕΝ 301 441 
ΕΝ 301 473 

 

1613,8-1626,5 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗ-
ΓΗΣΗ 
ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα) 5.351Α 
Κινητή δορυφορική (∆ιάστηµα 
προς Γη) 5.347Α 
5.341, 5.359, 5.364, 5.365, 5.366, 
5.367, 5.368, 5.371, Ε36 

 Κινητές δορυφορικές επι-
κοινωνίες 
 

ΕΝ 301 441 
ΕΝ 301 473 

 

1626,5-1631,5 ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα) 5.351A 
ΣΤΑΘΕΡΗ 
5.341, 5.351, 5.353Α, 5.354, 5.359  

 Κινητές δορυφορικές επι-
κοινωνίες 
 

ΕΝ 301 426 
ΕΝ 301 444 
ΕΝ 301 681 
ΕΝ 301 473 

 

1631,5-1636,5 ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα) 5.351A 
ΣΤΑΘΕΡΗ 
5.341, 5.351, 5.353Α, 5.354, 5.359, 
5.374  

 Κινητές δορυφορικές επι-
κοινωνίες 
 

ΕΝ 301 426 
ΕΝ 301 444 
ΕΝ 301 681 
ΕΝ 301 473 

 

1636,5-1645,5 ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα) 5.351A 
ΣΤΑΘΕΡΗ 
5.341, 5.351, 5.353Α, 5.354, 5.359  

 Κινητές δορυφορικές επι-
κοινωνίες 
 

ΕΝ 301 426 
ΕΝ 301 444 
ΕΝ 301 681 
ΕΝ 301 473 

 

1645,5-1646,5 ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα) 
5.341, 5.354, 5.375 

 Κινητές δορυφορικές επι-
κοινωνίες 
 

ΕΝ 301 426 
ΕΝ 301 444 
ΕΝ 301 681 
ΕΝ 301 473 

 

1646,5-1656,5 ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα) 5.351Α 
ΣΤΑΘΕΡΗ  
5.341, 5.351, 5.354, 5.357Α, 5.359, 
5.376 

 Κινητές δορυφορικές επι-
κοινωνίες 
 

ΕΝ 301 426 
ΕΝ 301 444 
ΕΝ 301 681 
ΕΝ 301 473 

 

1656,5-1660 ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα) 5.351Α 
ΣΤΑΘΕΡΗ 
5.341 5.351, 5.354, 5.359, 5.374 

 Κινητές δορυφορικές επι-
κοινωνίες 
 

ΕΝ 301 426 
ΕΝ 301 444 
ΕΝ 301 681 
ΕΝ 301 473 

 

5.364 H χρήση της ζώνης 1610-1626,5 MHz από την κινητή δορυφορική υπηρεσία (Γη προς ∆ιάστηµα) και από την υπηρεσία 
δορυφορικής ραδιοεπισήµανσης (Γη προς ∆ιάστηµα) υπόκειται σε συντονισµό σύµφωνα µε τον Αριθ. 9.11A του ∆ΚΡ. Επίγειος κινητός 
σταθµός που λειτουργεί σε οποιαδήποτε από τις δύο υπηρεσίες στη ζώνη αυτή δεν πρέπει να δηµιουργεί πυκνότητα κορυφής eirp µεγα-
λύτερη από -15 dB (W/4 kHz) στο τµήµα της ζώνης που χρησιµοποιείται από συστήµατα που λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Αριθ. 5.366 του ∆ΚΡ (στις οποίες εφαρµόζεται ο Αριθ. 4.10 του ∆ΚΡ), εκτός αν οι επηρεαζόµενες ∆ιοικήσεις συµφωνούν κατ� 
άλλον τρόπο. Στο τµήµα της ζώνης όπου δεν λειτουργούν τέτοια συστήµατα, η µέση πυκνότητα eirp ενός επίγειου κινητού σταθµού δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα -3 dB  (W/4 kHz). Οι σταθµοί της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας δεν πρέπει να επιζητούν προστασία από 
σταθµούς της υπηρεσίας αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης, σταθµούς που λειτουργούν σύµφωνα µε τη διάταξη 5.366 του ∆ΚΡ και σταθ-
µούς της σταθερής υπηρεσίας. Οι ∆ιοικήσεις που είναι υπεύθυνες για τον συντονισµό των κινητών δορυφορικών δικτύων πρέπει να 
κάνουν κάθε πρακτικά δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίζουν προστασία των σταθµών που λειτουργούν σύµφωνα µε τη διάταξη 
5.366 του ∆ΚΡ. 
5.365 Η χρήση της ζώνης 1613.8-1626.5 ΜΗz από την κινητή δορυφορική υπηρεσία (∆ιάστηµα προς Γη) υπόκειται σε συντο-
νισµό σύµφωνα µε τον Αριθ. 9.11Α του ∆ΚΡ. 
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5.366 H ζώνη 1610-1626,5 MHz έχει δεσµευτεί σε παγκόσµια βάση για τη χρήση και ανάπτυξη αεροµεταφερόµενων ηλε-
κτρονικών βοηθηµάτων της αεροπλοΐας και οποιωνδήποτε απευθείας συσχετιζόµενων βοηθηµάτων στο έδαφος ή σε δορυφόρους. Τέ-
τοια χρήση των δορυφόρων υπόκειται σε συµφωνία που επιτυγχάνεται σύµφωνα µε τον Αριθ. 9.21 του ∆ΚΡ. 
5.367  Oι ζώνες 1610-1626,5 MHz και 5000-5150 MHz κατανέµονται επίσης στην αεροναυτική κινητή υπηρεσία µέσω δορυ-
φόρου (R) σε πρωτεύουσα βάση, µε την προϋπόθεση συµφωνίας που επιτυγχάνεται σύµφωνα µε τον Αριθ. 9.21 του ∆ΚΡ..  
5.368 Όσον αφορά τις υπηρεσίες δορυφορικής ραδιοεπισήµανσης και κινητής δορυφορικής, οι διατάξεις του Αριθ. 4.10 του 
∆ΚΡ δεν εφαρµόζονται στη ζώνη 1610-1626,5 MHz, µε εξαίρεση τη δορυφορική υπηρεσία αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης. 
5.371 Στην Περιοχή 1, οι ζώνες 1610-1626,5 ΜΗz (Γη προς ∆ιάστηµα) και 2483,5-2500 MHz (∆ιάστηµα προς Γη) κατανέµο-
νται επίσης στην υπηρεσία δορυφορικής ραδιοεπισήµανσης σε δευτερεύουσα βάση, µε την προϋπόθεση συµφωνίας που επιτυγχάνεται 
σύµφωνα µε τον Αριθ. 9.21 του ∆ΚΡ. 
5.372 ∆εν πρέπει να προκαλείται επιζήµια παρεµβολή σε σταθµούς της υπηρεσίας ραδιοαστρονοµίας που χρησιµοποιούν τη 
ζώνη 1610,6-1613,8 MHz από σταθµούς των υπηρεσιών δορυφορικής ραδιοεπισήµανσης και κινητής δορυφορικής (εφαρµόζεται η 
διάταξη του Αριθ.29.13 του ∆ΚΡ). 
5.374  Οι κινητοί επίγειοι σταθµοί των κινητών δορυφορικών υπηρεσιών που λειτουργούν στις ζώνες 1631,5-1634,5 MHz και 
1656,5-1660 MHz δεν πρέπει να προκαλούν επιζήµιες παρεµβολές τους σταθµούς της σταθερής υπηρεσίας που λειτουργούν στις χώρες 
που αναφέρονται στον αριθµό 5.359 του ∆ΚΡ. 
5.375  Η χρήση της ζώνης 1645,5 - 1646,5 ΜHz από την κινητή υπηρεσία µέσω δορυφόρου (Γη προς ∆ιάστηµα) και για τις 
δια-δορυφορικές ζεύξεις περιορίζεται στις επικοινωνίες κινδύνου και ασφάλειας (βλέπε άρθρο 31 του ∆ΚΡ). 
5.376  Στη ζώνη 1646,5-1656,5 ΜHz, οι απευθείας εκποµπές σταθµών αεροσκάφους της αεροναυτικής κινητής υπηρεσίας (R) 
προς τους γήινους αεροναυτικούς σταθµούς ή µεταξύ σταθµών αεροσκάφους, επιτρέπονται επίσης εφόσον  χρησιµοποιούνται για να 
επεκτείνουν ή να συµπληρώνουν τις ζεύξεις σταθµών αεροσκάφους µε  δορυφορικούς σταθµούς. 
E36 Οι ζώνες συχνοτήτων 1610� 1626,5 MHz, 2483,5-2500 MHz, 1980-2010 ΜΗz και 2170�2200 MHz διατίθενται για την 
ανάπτυξη ∆ορυφορικών Προσωπικών Υπηρεσιών Επικοινωνιών σύµφωνα µε την Απόφαση ERC/DEC/(97)03 της CEPT. 
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1660-1710 MHz 

Όρια ζώνης 
(MHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

1660-1660,5 ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 5.351Α
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
5.149, 5.341, 5.351, 5.354, 5.376Α 

 Κινητές δορυφορικές επι-
κοινωνίες 
 
 

ΕΝ 301 426 
ΕΝ 301 444 
ΕΝ 301 681 
ΕΝ 301 473 

 

1660,5-1668 ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητι-
κή) 
Σταθερή 
Κινητή εκτός αεροναυτικής κινη-
τής 
5.149, 5.341, 5.379Α 

 Αµυντικά συστήµατα   

1668-1668,4 ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 5.348C, 5.379B, 
5.379C  
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητι-
κή) 
Σταθερή 
Κινητή εκτός αεροναυτικής κινη-
τής 
5.149, 5.341, 5.379Α, 5.379D 

 Αµυντικά συστήµατα   

1668,4-1670 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗ-
ΜΑΤΑ 
ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής κι-
νητής 
ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 5.348C, 5.379B, 
5.379C  
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
5.149, 5.341, 5.379D, 5.379Ε 

 Αµυντικά συστήµατα   

1670-1675 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗ-
ΜΑΤΑ 
ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΟΡΥΦΟ-
ΡΙΚΗ (∆ιάστηµα προς Γη) 
ΚΙΝΗΤΗ 5.380 
ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 5.348C, 5.379B 
5.341, 5.379D, 5.379Ε, 5.380Α 

 Μετεωρολογικές εφαρµογές   

1675-1690 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗ-
ΜΑΤΑ 
ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΟΡΥΦΟ-
ΡΙΚΗ (∆ιάστηµα προς Γη) 
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής κι-
νητής 
5.341 

 Αµυντικά συστήµατα 
Μετεωρολογικές εφαρµογές

  

1690-1700 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗ-
ΜΑΤΑ 
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΟΡΥΦΟ-
ΡΙΚΗ (∆ιάστηµα προς Γη) 
5.289, 5.341 

 Αµυντικά συστήµατα 
Μετεωρολογικές εφαρµογές

  

1700-1710 ΣΤΑΘΕΡΗ Ε37 
 
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΟΡΥΦΟ-
ΡΙΚΗ (∆ιάστηµα προς Γη) 
5.289, 5.341 

 Σταθερές ραδιοφωνικές 
ζεύξεις 
Αµυντικά συστήµατα 
Μετεωρολογικές εφαρµογές

  

5.376Α Οι κινητοί επίγειοι σταθµοί που λειτουργούν στη ζώνη 1660-1660,5 MHz δεν πρέπει να προκαλούν επιζήµια παρεµβολή 
σε σταθµούς της υπηρεσίας ραδιοαστρονοµίας. 
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5.379Α Οι ∆ιοικήσεις προτρέπονται να παρέχουν κάθε πρακτικά εφικτή προστασία  στη ζώνη 1660,5-1668,4 MHz  για µελλο-
ντική έρευνα στη ραδιοαστρονοµία, ιδιαίτερα περιορίζοντας τις εκποµπές από τον αέρα προς το έδαφος της υπηρεσίας µετεωρολογικών 
βοηθηµάτων στη ζώνη 1664,4-1668,4 MHz µε όσο το δυνατό πιο πρακτικά σύντοµο τρόπο. 
5.379Β Η χρήση της ζώνης 1668-1675 MHz από την κινητή δορυφορική υπηρεσία υπόκειται σε συντονισµό σύµφωνα µε τον 
αριθµό 9.11Α του ∆ΚΡ. 
5.379C Για την προστασία της υπηρεσίας ραδιοαστρονοµίας στη ζώνη 1668-1670 MHz, οι τιµές της συναθροιστικής πυκνότη-
τας ροής ισχύος που παράγεται από επίγειους κινητούς σταθµούς δικτύου της κινητής δορυφορικής που λειτουργεί σ� αυτή τη ζώνη δεν 
πρέπει να ξεπερνούν τα �181 dB(W/m2) σε 10 MHz και τα �194 dB(W/m2) σε 20 kHz σε οποιονδήποτε σταθµό ραδιοαστρονοµίας εγ-
γεγραµµένο στο ∆ιεθνές Μητρώο Καταγραφής Συχνοτήτων, για περισσότερες από το 2% των περιόδων ολοκλήρωσης των 2 000 s.  
5.379D Για το συµµερισµό της ζώνης 1668-1675 MHz µεταξύ της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας και των υπηρεσιών σταθε-
ρής, κινητής και διαστηµικής έρευνας (παθητικής), πρέπει να εφαρµόζεται το Ψήφισµα 744 (WRC-03). 
5.379E Στη ζώνη 1668,4-1675 MHz, οι ∆ιοικήσεις παρακαλούνται ιδιαίτερα να µην υλοποιούν νέα συστήµατα της υπηρεσίας 
µετεωρολογικών βοηθηµάτων και προτρέπονται να µεταφέρουν υφιστάµενες λειτουργίες της υπηρεσίας µετεωρολογικών βοηθηµάτων 
σε άλλες ζώνες το ταχύτερο δυνατό. 
5.380A Στη ζώνη 1670-1675 MHz, οι σταθµοί της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας δεν πρέπει να προκαλούν επιζήµιες παρεµ-
βολές σε υφιστάµενους σταθµούς της µετεωρολογικής δορυφορικής υπηρεσίας ανακοινωµένους σύµφωνα µε το Ψήφισµα 670 (WRC-
03), ούτε να περιορίζουν την ανάπτυξη των σταθµών αυτών. 
5.380 Oι ζώνες συχνοτήτων 1670-1675 MHz και 1800-1805 MHz προορίζονται να χρησιµοποιηθούν σε παγκόσµια κλίµακα 
από τις ∆ιοικήσεις που επιθυµούν να υλοποιήσουν την αεροναυτική δηµόσια ανταπόκριση. Η χρήση της ζώνης 1670-1675 MHz από 
σταθµούς των συστηµάτων δηµόσιας ανταπόκρισης µε τα αεροσκάφη περιορίζεται στις µεταδόσεις από αεροναυτικούς σταθµούς και η 
χρήση της ζώνης 1800-1805 MHz περιορίζεται στις µεταδόσεις από σταθµούς αεροσκάφους σύµφωνα µε την Απόφαση 
ERC/DEC/(92)01 της CEPT. 
E37 Οι ζώνες συχνοτήτων 1700-1710 MHz και 1785-1800 MHz διατίθενται και για την εκχώρηση συχνοτήτων σταθερών ζεύ-
ξεων ραδιοφωνικών σταθµών. 
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1710-2170 MHz 

Όρια ζώνης 
(MHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

1710-1785 ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΚΙΝΗΤΗ  Ε38 
5.149, 5.341 

 DCS �1800 ΕΝ 301 502 
ΕΝ 301 511 

ERC/DEC(95)03 
ΕRC REC T/R22-07 

1785-1800 ΣΤΑΘΕΡΗ Ε37 
ΚΙΝΗΤΗ  

 Σταθερές ραδιοφωνικές 
ζεύξεις 
Ραδιοµικρόφωνα στη ζώνη 
1785,7 � 1799,4 MHz 

 
 
EN 301 840 

 
 
ERC REC 70-03 

1800 � 1805  ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ  5.380 

    

1805-1880 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ  5.384Α Ε38 

 DCS �1800 ΕΝ 301 502 
ΕΝ 301 511 

ERC/DEC/(95)03 
ΕRC REC T/R22-07

1880-1885 ΚΙΝΗΤΗ 
Ε39 

 DECT EN 301 406 
EN 301 908 

ERC/DEC/(94)03 

1885-1900 KINHTH 
5.388, 5.388Α, E39 

 DECT 
IMT-2000/UMTS 

EN 301 406 
EN 301 908 

ERC/DEC/(94)03 
ERC/DEC(97)07 

1900-1980 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 5.388Α 
5.388  

  
ΙΜΤ-2000 

 
EN 301 908 

 
ERC/DEC(97)07 
ERC/DEC (00)01 

1980-2010 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 
ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα) 5.351Α 
5.388, 5.389Α 

 Κινητές δορυφορικές εφαρ-
µογές 
∆ορυφορική συνιστώσα 
IMT-2000/UMTS 

ΕΝ 301 442 
ΕΝ 301 473 

ERC/DEC(97)07 
ERC/DEC(99)25 
ERC/DEC (00)01 

2010-2025 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 5.388Α 
5.388 

  
ΙΜΤ-2000 

 
EN 301 908 

 
ERC/DEC(97)07 
ERC/DEC(99)25 
ERC/DEC (00)01 

2025-2110 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (Γη προς ∆ιάστηµα) 
(∆ιάστηµα προς ∆ιάστηµα) 
ΣΤΑΘΕΡΗ Ε40 
ΚΙΝΗΤΗ 5.391 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ∆ΙΑΣΤΗ-
ΜΑΤΟΣ (Γη προς ∆ιάστηµα) 
(∆ιάστηµα προς ∆ιάστηµα) 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ(Γη προς 
∆ιάστηµα) (∆ιάστηµα προς ∆ιά-
στηµα) 
5.392 

 ∆ιαστηµικές επιστηµονικές 
υπηρεσίες  
Ραδιοζεύξεις 
SAP/SAB 
Στρατιωτικές επικοινωνίες 

 
 
ΕΝ 301 751 
 

 
 
 
ΕRC/REC 25-10 
Zώνη 2025-2070 
MHz 

2110-2120 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 5.388Α 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Απο-
µακρυσµένο ∆ιάστηµα) (Γη προς 
∆ιάστηµα) 
5.388 

  
ΙΜΤ-2000 

 
EN 301 908 

 
ERC/DEC(97)07 
ERC/DEC(99)25 
ERC/DEC (00)01 

2120-2170 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 5.388Α 
5.388 

  
ΙΜΤ-2000 

 
EN 301 908 

ERC/DEC(97)07 
ERC/DEC(99)25 
ERC/DEC (00)01 

5.388 Οι ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 1885-2025 MHz και 2110-2200 MHz προορίζονται να χρησιµοποιηθούν σε παγκόσµια κλί-
µακα, από τις ∆ιοικήσεις που επιθυµούν να υλοποιήσουν ∆ιεθνείς Κινητές Τηλεπικοινωνίες -2000 (ΙΜΤ-2000). Η χρήση αυτή δεν απο-
κλείει τη χρήση των ζωνών αυτών από άλλες υπηρεσίες στις οποίες έχουν απονεµηθεί οι ζώνες αυτές. Οι ζώνες θα πρέπει να διατεθούν 
για το ΙΜΤ-2000 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ψηφίσµατος 212 (Rev.WRC-97). (Βλέπε επίσης το Ψήφισµα 223 (WRC-2000)  
Η χρήση των ζωνών για την Ευρώπη, υπόκειται στις διατάξεις της Απόφασης ERC/DEC(97)07 της CEPT. 
5.388Α Στις περιοχές 1 και 3, οι ζώνες 1885-1980 MHz, 2010-2025 MHz και 2110-2170 MHz και στην Περιοχή 2 οι ζώνες 
1885-1980 και 2110-2160 MHz, µπορούν να χρησιµοποιηθούν από σταθµούς εξέδρας µεγάλου υψοµέτρου (HAPS) σαν σταθµούς βά-
σης για την παροχή ∆ιεθνών Κινητών Τηλεπικοινωνιών-2000 (ΙΜΤ-2000), σύµφωνα µε το Ψήφισµα 221 (Rev. WRC 03). Η χρήση 
τους από εφαρµογές ΙΜΤ-2000 που χρησιµοποιούν HAPS ως σταθµούς βάσης δεν αποκλείει τη χρήση των ζωνών αυτών από οποιοδή-
ποτε σταθµό των υπηρεσιών στις οποίες έχουν απονεµηθεί οι ζώνες αυτές και δεν δηµιουργεί προτεραιότητα στους Κανονισµούς Ρα-
διοεπικοινωνιών. 
5.389A  H χρήση των ζωνών 1980-2010 MHz και 2170-2200 ΜΗz από την κινητή δορυφορική υπηρεσία υπόκειται σε συντονι-
σµό σύµφωνα µε τον Αριθ. 9.11A του ∆ΚΡ και στις διατάξεις του Ψηφίσµατος 716 (WRC-2000).  
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Για την Ευρώπη, η χρήση των ζωνών αυτών υπόκειται στις διατάξεις των Αποφάσεων ERC/DEC(97)03 και 04 της CEPT. 
5.391 Όταν εκχωρούν συχνότητες στην κινητή υπηρεσία στις ζώνες 2025-2110 ΜHz και 2200-2290 MHz, οι ∆ιοικήσεις δεν 
πρέπει να εισάγουν κινητά συστήµατα υψηλής πυκνότητας, όπως περιγράφονται στη Σύσταση ΙΤU-R SA.1154, και πρέπει να λαµβά-
νουν αυτή τη Σύσταση υπόψη για την εισαγωγή οποιουδήποτε άλλου τύπου κινητού συστήµατος  
5.392  Οι ∆ιοικήσεις πρέπει να παίρνουν όλα τα πρακτικά µέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εκποµπές στην κατεύθυνση 
∆ιάστηµα προς ∆ιάστηµα µεταξύ δύο ή περισσότερων µη γεωστατικών δορυφόρων, των υπηρεσιών διαστηµικής έρευνας, διαστηµικής 
εκµετάλλευσης και δορυφορικής εξερεύνησης της Γης στις ζώνες 2025-2110 MHz και 2200-2290 MHz, δεν επιβάλλουν οποιουσδήποτε 
περιορισµούς στις εκποµπές στην κατεύθυνση Γη προς ∆ιάστηµα, ∆ιάστηµα προς Γη και σε άλλες εκποµπές στην κατεύθυνση ∆ιάστη-
µα προς ∆ιάστηµα των ανωτέρω υπηρεσιών και στις ανωτέρω ζώνες µεταξύ γεωστατικών και µη γεωστατικών δορυφόρων. 
E38 Oι ζώνες 1710 -1785 MHz και 1805-1880 ΜHz διατίθενται για την ανάπτυξη του πανευρωπαϊκού συστήµατος ψηφιακών 
κυψελωτών δηµοσίων κινητών επικοινωνιών DCS �1800 σύµφωνα µε την Απόφαση ERC/DEC/(95)03 της CEPT. Συστήµατα ραδιοε-
πικοινωνιών της σταθερής υπηρεσίας που λειτουργούν στις ανωτέρω ζώνες συχνοτήτων, διακόπτουν άµεσα τη λειτουργία τους εφόσον 
υπάρξει  σχετική αναφορά επιζήµιας παρεµβολής. 
E39 Η ζώνη συχνοτήτων 1880-1900 MHz διατίθεται για την ανάπτυξη των ψηφιακών ευρωπαϊκών ασύρµατων τηλεπικοινωνιών 
(DECT) σύµφωνα µε την Απόφαση ERC/DEC/(94)03 της CEPT. 
E40 Οι ζώνες συχνοτήτων 2025-2110 MHz και 2200-2290 MHz χρησιµοποιούνται από την σταθερή υπηρεσία σύµφωνα µε τη 
Σύσταση ERC/REC T/R 13-01 της CEPT. 
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2170-2520 MHz 

Όρια ζώνης 
(MHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

2170-2200 ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΚΙΝΗΤΗ  
ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 5.351Α 
5.388, 5.389Α 

 Κινητές δορυφορικές εφαρ-
µογές 
 
∆ορυφορική συνιστώσα 
IMT-2000/UMTS 

ΕΝ 301 442 
ΕΝ 301 473 

ERC/DEC(97)03 
ERC/DEC(97)04 
 
ERC/DEC(97)07 
ERC/DEC (00)01 

2200-2290 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (Γη προς ∆ιάστηµα) 
(∆ιάστηµα προς ∆ιάστηµα) 
ΣΤΑΘΕΡΗ 80ΣΤ 
ΚΙΝΗΤΗ 5.391 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ∆ΙΑΣΤΗ-
ΜΑΤΟΣ (Γη προς ∆ιάστηµα) 
(∆ιάστηµα προς ∆ιάστηµα) 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ(Γη προς 
∆ιάστηµα) (∆ιάστηµα προς ∆ιά-
στηµα) 
5.392 

 Ραδιοζεύξεις 
Ραδιοαστρονοµικές εφαρ-
µογές  
SAP/SAB 
∆ιαστηµικές επιστηµονικές 
εφαρµογές 
Στρατιωτικές επικοινωνίες 
στη ζώνη 2200-2245 MHz 

ΕΝ 301 751 ΕRC/REC T/R 13-
01 
ΕRC/REC 25-10 
  

2290-2300 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ εκτός Αεροναυτικής 
Κινητής 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Απο-
µακρυσµένο ∆ιάστηµα) (∆ιάστηµα 
προς Γη) 

  
Κινητές εφαρµογές 

  

2300-2400 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ Ε41, Ε42 
Ερασιτεχνική 
Ραδιοεντοπισµός 
 

 Αεροναυτική τηλεµετρία 
Εφαρµογές ραδιοερασιτέχνη
Κινητές εφαρµογές 
SAP/SAB 

 
ΕΝ 301 783 

ERC/REC 62-02 
 
 
 
ERC/REC 25-10 

2400-2450 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ Ε41, Ε42 
Ερασιτεχνική 
Ερασιτεχνική δορυφορική 
 
5.150,  5.282, Ε12, Ε43, Ε44 

 ISM 
Εφαρµογές ραδιοερασιτέχνη 
και δορυφορικές εφαρµογές 
ραδιοερασιτεχνών 
Συστήµατα αναγνώρισης 
συρµών - AVI 
SRD 
Αισθητήρες κίνησης 
RFID 
RLAN 
SAP/SAB 

ΕΝ 55011 
ΕΝ 301 783 
 
 
EN 300 761 
 
ΕΝ 300 440 
ΕΝ 300 440 
ΕΝ 300 440 
EN 300 328  
 

 
 
 
 
ΕRC/REC 70-03 
 
ΕRC/REC 70-03 
ΕRC/REC 70-03 
ΕRC/REC 70-03 
ΕRC/REC 70-03 

2450-2483,5 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 82Β 
Ραδιοεντοπισµός 
5.150, Ε12, Ε43, Ε44 

 ISM 
Συστήµατα αναγνώρισης 
συρµών - AVI 
SRD 
Αισθητήρες κίνησης 
RFID 
RLAN 
SAP/SAB 

ΕΝ 55011 
EN 300 761 
 
ΕΝ 300 440 
ΕΝ 300 440 
ΕΝ 300 440 
EN 300 328  
 

 
ΕRC/REC 70-03 
 
ΕRC/REC 70-03 
ΕRC/REC 70-03 
ΕRC/REC 70-03 
ΕRC/REC 70-03 

2483,5-2500 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 
ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 5.351Α 
Ραδιοεντοπισµός 
5.150, 5.371, 5.398, 5.399, 5.402, 
Ε36 

 Ραδιοζεύξεις 
 
ISM 
Κινητές εφαρµογές 
Kινητές δορυφορικές εφαρ-
µογές 
SAP/SAB 
 

ΕΝ 301 751 
 
ΕΝ 55011 
 
ΕΝ 301 441 
ΕΝ 301 473 
 

ERC/REC T/R 13-
01 
 
 
ERC DEC (97) 03 
 
ERC REC 25-10 
 

2500-2520 ΣΤΑΘΕΡΗ 5.409, 5.410, 5.411 
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής κι-
νητής  
ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 5.351Α, 5.403 
5.414 

  
IMT-2000/UMTS 

  
ECC/DEC (02) 06 
ECC REC 03-03 
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5.398 Από την άποψη της υπηρεσίας δορυφορικής ραδιοεπισήµανσης στη ζώνη 2483,5-2500 MHz, δεν ισχύουν οι διατάξεις 
του Αριθ.4.10. 
5.399 Στην Περιοχή 1, σε χώρες διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στον Αριθ.5.400, δεν πρέπει να προκαλείται επι-
ζήµια παρεµβολή σε σταθµούς της υπηρεσίας ραδιοεντοπισµού από σταθµούς της υπηρεσίας ραδιοεπισήµανσης µέσω δορυφόρου ούτε 
να ζητείται προστασία από αυτούς. 
5.400 ∆ιαφορετική κατηγορία υπηρεσίας: Στις ακόλουθες χώρες: Αγκόλα, Αυστραλία, Μπαγκλαντές, Μπουρούντι, Κίνα, Ερυ-
θραία, Αιθιοπία, Ινδία, Ισλαµική ∆ηµοκρατία του Ιράν, Λίβανο, Λιβερία, Λιβύη, Μαδαγασκάρη, Μαλί, Πακιστάν, Παπούα Νέα Γουϊ-
νέα, Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό, Συρία, Σουδάν, Σουαζιλάνδη, Τόγκο και Ζάµπια, η κατανοµή της ζώνης 2483,5-2500 MHz στην 
υπηρεσία δορυφορικής ραδιοεπισήµανσης ( ∆ιάστηµα προς Γη) είναι σε πρωτεύουσα βάση (βλέπε τον Αριθ.5.33), µε την επιφύλαξη 
της συµφωνίας που επιτυγχάνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον Αριθ.9.21 από χώρες που δεν περιλαµβάνονται σ� 
αυτή την διάταξη.    
5.402 Η χρήση της ζώνης 2483,5-2500 MHz από τις υπηρεσίες κινητή δορυφορική  και δορυφορικής ραδιοεπισήµανσης υπό-
κειται στο συντονισµό που προβλέπεται στον Αριθ.9.11Α. Οι ∆ιοικήσεις προτρέπονται να παίρνουν όλα τα πρακτικά εφικτά µέτρα για 
να εµποδίζουν να προκληθεί επιζήµια  παρεµβολή στην υπηρεσία ραδιοαστρονοµίας από εκποµπές  στη ζώνη 2483,5-2500 MHz, ιδιαί-
τερα εκείνες που προκαλούνται από ακτινοβολία δεύτερης αρµονικής η οποία θα µπορούσε να πέσει στη ζώνη 4990-5000 MHz η οποία 
κατανέµεται στην υπηρεσία ραδιοαστρονοµίας σε παγκόσµια βάση. 
5.403 Με την επιφύλαξη της συµφωνίας που επιτυγχάνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον Αριθ.9.21, η 
ζώνη 2520-2535 MHz (µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2005 η ζώνη 2500-2535 MHz) µπορεί επίσης να χρησιµοποιείται για την κινητή δορυ-
φορική υπηρεσία (∆ιάστηµα προς Γη), εκτός της αεροναυτικής κινητής µέσω δορυφόρου, για εκµετάλλευση που περιορίζεται στο εσω-
τερικό των εθνικών συνόρων. Ισχύουν οι διατάξεις του Αριθ.9.11Α. 
5.409 Οι ∆ιοικήσεις πρέπει να παίρνουν όλα τα πρακτικά εφικτά µέτρα για να αποφεύγουν την ανάπτυξη νέων συστηµάτων 
τροποσφαιρικής σκέδασης στη ζώνη 2500-2690 MΗz. 
5.410 Η ζώνη 2500-2690 MΗz µπορεί να χρησιµοποιείται για συστήµατα τροποσφαιρικής σκέδασης στην Περιοχή 1, µε την 
επιφύλαξη της συµφωνίας που επιτυγχάνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον Αριθ.9.21. 
5.411 Κατά το σχεδιασµό νέων ραδιοηλεκτρικών ζεύξεων που χρησιµοποιούν την τροποσφαιρική σκέδαση στη ζώνη 2500-
2690 MΗz, θα λαµβάνονται όλα τα δυνατά µέτρα για αποφυγή προσανατολισµού των κεραιών αυτών των ζεύξεων προς την τροχιά των 
γεωστατικών δορυφόρων. 
5.414 Η κατανοµή της ζώνης συχνοτήτων 2500-2520 MΗz στην κινητή δορυφορική υπηρεσία (∆ιάστηµα προς Γη) ισχύει από 
την 1η Ιανουαρίου 2005 και υπόκειται σε συµφωνία σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον Αριθ. 9.11Α 
E41 Η ζώνη συχνοτήτων 2300 -2400 ΜΗz διατίθεται για την  εκχώρηση συχνοτήτων φορητών συστηµάτων λήψης εικόνας τη-
λεοπτικών σταθµών. 
E42 Η ζώνη συχνοτήτων 2400-2483,5 ΜΗz διατίθεται για την εκχώρηση συχνοτήτων κινητών συστηµάτων λήψης εικόνας τη-
λεοπτικών σταθµών. 
E43 Στη ζώνη συχνοτήτων 2446 �2454 ΜΗz  επιτρέπεται χωρίς άδεια των κινητών σταθµών και µε άδεια των σταθερών σταθ-
µών η λειτουργία συσκευών µικρής εµβέλειας οι οποίες χρησιµοποιούνται για την αυτόµατη αναγνώριση οχήµατος σιδηροδροµικών 
συρµών και είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 44/2002, τη Σύσταση ERC/REC 70-03 και τα Πρότυπα EN 
300 761, EN 300 761�1 και  EN 300 761 �2. 
E44 α. Η ζώνη συχνοτήτων 2400-2483,5 MHz, διατίθεται για τη λειτουργία συσκευών µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται 
για τοπικά ραδιοδίκτυα, για την ανίχνευση κινήσεων και συναγερµική ειδοποίηση και οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του 
Προεδρικού ∆ιατάγµατος 44/2002, τις Αποφάσεις ERC/DEC (01) 07 και ERC/DEC (01) 08, τη Σύσταση ERC/REC 70-03  και τα Πρό-
τυπα EN 300 328, EN 300 328-1, EN 300 328-2, EN 300 440�1 και EN 300 440 �2 αντίστοιχα.  
 β. Οι συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για τοπικά ραδιοδίκτυα εσωτερικού χώρου, για την ανίχνευση 
κινήσεων και συναγερµική ειδοποίηση εξαιρούνται από ατοµική αδειοδότηση.  
 γ. Στην ίδια ζώνη συχνοτήτων επιτρέπεται χωρίς άδεια η λειτουργία συσκευών µικρής εµβέλειας οι οποίες χρησιµο-
ποιούνται για εφαρµογές ραδιοσυχνικής αναγνώρισης ενεργούς ακτινοβολούµενης ισχύος µέχρι 500 mW και είναι σύµφωνες µε τις 
απαιτήσεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 44/2002 και τα Πρότυπα EN 300 440�1, EN 300 440 �2. 
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2520-2700 MHz 

Όρια ζώνης 
(MHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

2520-2655 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΥΡΥΕΚΠΟ-
ΜΠΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ 5.409, 5.410, 5.411 
ΚΙΝΗΤΗ εκτός Αεροναυτικής 
Κινητής  
5.339, 5.403,  5.417D, 5.418Β, 
5.418C 

  
 
Αµυντικά συστήµατα 
Σταθερές ραδιοζεύξεις 
IMT-2000/UMTS 
 
SAP/SAB 

 
 
 
ΕΝ 301 751 
 

 
 
 
ΕRC REC T/R 13-01 
ΕCC DEC (02)06 
ECC REC 03-03 
ΕRC/REC 25-10 

2655-2670 ΣΤΑΘΕΡΗ 5.409, 5.410, 5.411 
ΚΙΝΗΤΗ εκτός  Αεροναυτικής 
Κινητής 
∆ορυφορική εξερεύνηση της Γης 
(παθητική) 
Ραδιοαστρονοµία 
∆ιαστηµική έρευνα (παθητική) 
5.149, 5.420 

 Σταθερές ραδιοζεύξεις 
Εφαρµογές ραδιαστρονοµίας 
IMT-2000/UMTS 
 
SAP/SAB 

ΕΝ 301 751 
 

ΕRC REC T/R 13-01 
 
ΕCC DEC (02)06 
ECC REC 03-03 
ΕRC/REC 25-10 

2670-2690 ΣΤΑΘΕΡΗ 5.409, 5.410, 5.411 
ΚΙΝΗΤΗ εκτός  Αεροναυτικής 
Κινητής 
ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 5.351Α 
∆ορυφορική εξερεύνηση της Γης 
(παθητική) 
Ραδιοαστρονοµία 
∆ιαστηµική έρευνα (παθητική) 
5.149, 5.419, 5.420 

 ∆ορυφορικά συστήµατα (πολι-
τικά)  
 
 
 
 
 
Ραδιοαστρονοµία 
IMT-2000/UMTS 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
ΕCC DEC (02)06 
ECC REC 03-03 

2690-2700 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (παθητική) 
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητι-
κή) 
5.340 

 Παθητικοί αισθητήρες (δορυ-
φορικοί) 

  

5.417D Η χρήση της ζώνης 2605-2630 MHz από δίκτυα γεωστατικών δορυφόρων για τα οποία οι πλήρεις πληροφορίες του 
Προσαρτήµατος 4 του ∆ΚΡ για το συντονισµό, ή την ανακοίνωση, έχουν ληφθεί µετά τις 4 Ιουλίου 2003, υπόκειται στην εφαρµογή των 
διατάξεων του Αριθ. 9.13 του ∆ΚΡ σε σχέση µε µη γεωστατικά δορυφορικά συστήµατα της υπηρεσίας δορυφορικής ευρυεκποµπής 
(ήχου), κατά τον αριθµό 5.417Α του ∆ΚΡ και δεν εφαρµόζεται ο Αριθ. 22.2. 
5418B Η χρήση της ζώνης 2630-2655 MHz από µη γεωστατικά δορυφορικά συστήµατα της υπηρεσίας δορυφορικής ευρυεκ-
ποµπής (ήχου), κατά τον Αριθ. 5.418, για τα οποία οι πλήρεις πληροφορίες συντονισµού, ή πληροφορίες ανακοίνωσης του Προσαρτή-
µατος 4 του ∆ΚΡ έχουν ληφθεί µετά τις 2 Ιουνίου 2000,  υπόκειται στην εφαρµογή των διατάξεων του Αριθ. 9.12 του ∆ΚΡ. 
5418C Η χρήση της ζώνης 2630-2655 MHz από γεωστατικά δορυφορικά συστήµατα για τα οποία οι πλήρεις πληροφορίες συ-
ντονισµού, ή πληροφορίες ανακοίνωσης του Προσαρτήµατος 4 του ∆ΚΡ έχουν ληφθεί µετά τις 2 Ιουνίου 2000,  υπόκειται στην εφαρ-
µογή των διατάξεων του Αριθ. 9.13 του ∆ΚΡ σε σχέση µε µη γεωστατικά δορυφορικά συστήµατα της υπηρεσίας δορυφορικής ευρυεκ-
ποµπής (ήχου) κατά τον Αριθ. 5.418, και δεν εφαρµόζεται ο Αριθ. 22.2 του ∆ΚΡ. 
5.419 Η κατανοµή της ζώνης συχνοτήτων 2670-2690 MΗz στην κινητή δορυφορική υπηρεσία ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 
2005. Κατά την εισαγωγή συστηµάτων της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας σ� αυτή τη ζώνη, οι ∆ιοικήσεις πρέπει να παίρνουν όλα τα 
αναγκαία µέτρα για την προστασία των δορυφορικών συστηµάτων που λειτουργούσαν σ� αυτή τη ζώνη πριν από την 3η Μαρτίου 1992. 
Ο συντονισµός των κινητών δορυφορικών συστηµάτων σ� αυτή τη ζώνη πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται 
στον Αριθ.9.11Α. 
5.420 Η ζώνη 2655-2670 MΗz (µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2005 η ζώνη 2655-2690 MΗz ) µπορεί να χρησιµοποιείται επίσης 
από την κινητή δορυφορική υπηρεσία (Γη προς ∆ιάστηµα ), εκτός της αεροναυτικής κινητής δορυφορική, για εκµετάλλευση που περιο-
ρίζεται στο εσωτερικό των εθνικών συνόρων, µε την επιφύλαξη της συµφωνίας που επιτυγχάνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προ-
βλέπεται στον Αριθ.9.21 του ∆ΚΡ. Εφαρµόζεται ο συντονισµός σύµφωνα µε τον Αριθ.9.11Α του ∆ΚΡ. 
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2700-4800 MHz 

Όρια ζώνης 
(MHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

2700-2900 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗ-
ΓΗΣΗ 5.337 
Ραδιοεντοπισµός 
5.423 

 Πρωτεύοντα ραντάρ 
Ραντάρ καιρού 
 

  

2900-3100 ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.424Α 
ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.426 
5.425, 5.427 

 Πρωτεύοντα ραντάρ 
Ραντάρ αεράµυνας 
Ναυτιλιακά ραντάρ 

  

3100-3300 ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
∆ορυφορική εξερεύνηση της Γης 
(ενεργητική) 
∆ιαστηµική έρευνα (ενεργητική) 
5.149 

Ε.∆. Πρωτεύοντα ραντάρ 
Ραντάρ αεράµυνας 
 
Ενεργητικοί αισθητήρες 
(δορυφορικοί) 

  

3300-3400 ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
5.149 

Ε.∆. Πρωτεύοντα ραντάρ 
Ραντάρ αεράµυνας 

  

3400-3600 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 
Ραδιοεντοπισµός 

 
 
 

Ε.∆. 

Σταθερές δισηµειακές και 
σηµειο-πολυσηµειακές ρα-
διοζεύξεις 
Αεροµεταφερόµενα ραντάρ 

ΕΝ 301 751 
ΕΝ 301 753 

ΕRC/ REC 14-03 
ERC/ REC 13-04 

3600-4200 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 

 ∆ισηµειακές ραδιοζεύξεις 
Επίγειοι σταθµοί  

ΕΝ 301 751 
ΕΝ 301 443 

ERC/REC 12-08 

4200-4400 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗ-
ΓΗΣΗ 5.438 
5.440 

 Ραδιοϋψόµετρα   

4400-4500 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 

Ε.∆. 
Ε.∆. 

Σταθερές ραδιοζεύξεις  
Κινητές ραδιοζεύξεις  

  

4500-4800 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 
5.441 

Ε.∆. 
Ε.∆. 

Σταθερές ραδιοζεύξεις  
Κινητές ραδιοζεύξεις  
 

  

5.423 Στη ζώνη 2700-2900 MHz, τα ραντάρ εδάφους που χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες της µετεωρολογίας επιτρέπεται να 
λειτουργούν µε βάση την ισότητα µε τους σταθµούς της υπηρεσίας αεροναυτικής  ραδιοπλοήγησης. 
5.424Α Στη ζώνη 2900-3100 MHz, οι σταθµοί της υπηρεσίας ραδιοεντοπισµού δεν πρέπει να προκαλούν επιζήµιες παρεµβολές 
σε συστήµατα ραδιοανίχνευσης της υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης, ούτε να απαιτούν προστασία από αυτά. 
5.425 Στη ζώνη 2900-3100 MHz, η χρήση συστηµάτων ανταποκριτών σε πλοία (SIΤ) περιορίζεται στην υποζώνη 2930-2950 MΗz. 
5.426 Η χρήση της ζώνης 2900-3100 από την υπηρεσία αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης περιορίζεται στα ραντάρ εδάφους. 
5.427 Στις ζώνες 2900-3100 MHz και 9300-9500 MHz, η απόκριση από αναµεταδότες ραντάρ δεν πρέπει να είναι ικανή να 
συγχέεται µε την απόκριση φάρων ραντάρ (racons) και δεν πρέπει να προκαλεί  παρεµβολή σε ραντάρ πλοίων ή αεροναυτικά ραντάρ  
της υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης, λαµβάνοντας ωστόσο υπόψη τον Αριθ.4.9. 
5.438 Η χρήση της ζώνης 4200-4400 MΗz από την υπηρεσία αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης προορίζεται αποκλειστικά στους 
ραδιοϋψοµετρητές που είναι εγκατεστηµένοι σε αεροσκάφη όπως και στους συσχετιζόµενους µε αυτούς αναµεταδότες που βρίσκονται 
στο έδαφος. Όµως οι παθητικοί αισθητήρες των υπηρεσιών δορυφορικής εξερεύνησης της  Γης και διαστηµικής έρευνας µπορεί να 
επιτρέπονται στη ζώνη αυτή σε δευτερεύουσα βάση (καµία προστασία δεν εξασφαλίζεται από τους ραδιοϋψοµετρητές).  
5.440 Οι δορυφορικές υπηρεσίες πρότυπης συχνότητας και σηµάτων χρόνου επιτρέπεται να χρησιµοποιούν τη συχνότητα 
4202 MΗz για εκποµπές κατά την κατεύθυνση ∆ιάστηµα προς Γη και τη συχνότητα 6427 MΗz  για εκποµπές κατά την κατεύθυνση  Γη 
προς ∆ιάστηµα . Οι εκποµπές αυτές πρέπει να περιορίζονται στα όρια που + 2 MΗz από τις συχνότητες αυτές, µε την επιφύλαξη συµ-
φωνίας που επιτυγχάνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον Αριθ.9.21 
5.441 Η χρήση των ζωνών 4500-4800 MΗz (∆ιάστηµα προς Γη), 6725-7025 MΗz (Γη προς ∆ιάστηµα) από τη σταθερή δορυ-
φορική υπηρεσία πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του Προσαρτήµατος 30Β του ∆ΚΡ. Η χρήση των ζωνών 10,7-10,95 GHz 
(∆ιάστηµα προς Γη), 11,2-11,45 GHz (∆ιάστηµα προς Γη) και 12,75-13,25 GHz (Γη προς ∆ιάστηµα ) από συστήµατα γεωστατικών 
δορυφόρων της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας, πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του Προσαρτήµατος 30Β του ∆ΚΡ. Η 
χρήση των ζωνών 10,7-10,95 GHz (∆ιάστηµα προς Γη), 11.2-11.45 GHz (∆ιάστηµα προς Γη) και 12,75-13,25 GHz (Γη προς ∆ιάστηµα) 
από τα συστήµατα µη γεωστατικών δορυφόρων της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας, υπόκειται στην εφαρµογή των διατάξεων του 
Αριθ. 9.12 του ∆ΚΡ για το συντονισµό µε άλλα συστήµατα µη γεωστατικών δορυφόρων της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας. Τα 
συστήµατα µη γεωστατικών δορυφόρων της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας δεν πρέπει να απαιτούν προστασία από δίκτυα γεωστα-
τικών δορυφόρων της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας που λειτουργούν σύµφωνα µε τον Κανονισµό Ραδιοεπικοινωνιών, άσχετα από 
τις ηµεροµηνίες λήψης από το Γραφείο των πλήρων πληροφοριών συντονισµού ή ανακοίνωσης, κατά περίπτωση, για τα συστήµατα µη 
γεωστατικών δορυφόρων της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας και των πλήρων πληροφοριών συντονισµού ή ανακοίνωσης, κατά περί-
πτωση, για τα δίκτυα γεωστατικών δορυφόρων και δεν εφαρµόζεται ο Αριθ. 5.43Α του ∆ΚΡ. Τα συστήµατα µη γεωστατικών δορυφό-
ρων της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας στις ανωτέρω ζώνες πρέπει να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε οποιαδήποτε µη αποδε-
κτή παρεµβολή που µπορεί να εµφανιστεί κατά τη λειτουργία τους να εξαλείφεται γρήγορα. 
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4800-5830 MHz 

Όρια ζώνης 
(MHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

4800-4990 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 5.442 
Ραδιοαστρονοµία 
5.149, 5.339 

Ε.∆. 
Ε.∆. 

Σταθερές ραδιοζεύξεις  
Κινητές ραδιοζεύξεις  
 

  

4990-5000 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ εκτός Αεροναυτικής Κι-
νητής  
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
5.149 

Ε.∆. 
Ε.∆. 

Σταθερές ραδιοζεύξεις  
Κινητές ραδιοζεύξεις  
 

  

5000-5010 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗ-
ΓΗΣΗ 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗΓΗ-
ΣΗ (Γη προς ∆ιάστηµα) 
5.367 

    

5010-5030 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗ-
ΓΗΣΗ 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ
(∆ιάστηµα προς ∆ιάστηµα), (∆ιά-
στηµα προς Γη) 5.328Β, 5.443Β 
5.367 

    

5030-5150 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗ-
ΓΗΣΗ 
5.367, 5.444, 5.444Α 

 ΜLS    

5150-5250 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗ-
ΓΗΣΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 5.447Α 
KINHTH εκτός αεροναυτικής κινη-
τής 5.446Α, 5.446Β,  
Ε45, 5.447Β, 5.447C 

  
 
Ζεύξεις τροφοδοσίας για την 
κινητή δορυφορική υπηρεσία  
 
 
HIPERLAN 

 
 
 
 
 
 
EN 300 836 

 

5250-5255 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (ενεργητική) 
ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 5.447D 
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής κινη-
τής 5.446Α, 5.447F 
5.448A,  
Ε45 

 Ενεργητικοί αισθητήρες 
Καθορισµός θέσης 
Ναυτιλιακά και VTS ραντάρ 
Ραντάρ τακτικών επικοινωνιών
Ραντάρ καιρού 
 
 
HIPERLAN 

 
 
 
 
 
 
 
EN 300 836 

 

5255-5350 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (ενεργητική) 
ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ενεργη-
τική) 
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής κινη-
τής 5.446Α, 5.447F 
5.448A,  
Ε45 

 Ενεργητικοί αισθητήρες 
Καθορισµός θέσης 
Ναυτιλιακά και VTS ραντάρ 
Ραντάρ τακτικών επικοινωνιών
Ραντάρ καιρού 
 
 
 
HIPERLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
EN 300 836 

 

5350-5460 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (ενεργητική) 5.448Β 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ενεργη-
τική) 5.448C 
ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗ-
ΓΗΣΗ 5.449 
ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.448D 

 Ενεργητικοί αισθητήρες 
Καθορισµός θέσης 
Ναυτιλιακά και VTS ραντάρ 
Ραντάρ τακτικών επικοινωνιών
Ραντάρ οπλικών συστηµάτων 
Ραντάρ καιρού 

  

5460-5470 ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.449 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (ενεργητική) 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ενεργη-
τική)  
ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.448D 
5.448Β 
 

 Ενεργητικοί αισθητήρες 
Καθορισµός θέσης 
Ναυτιλιακά και VTS ραντάρ 
Ραντάρ τακτικών επικοινωνιών
Ραντάρ οπλικών συστηµάτων 
Ραντάρ καιρού 
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5470-5570 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗΓΗ-
ΣΗ  
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής κινη-
τής 5.446Α, 5.450Α 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (ενεργητική) 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ενεργη-
τική)  
ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.450Β 
5.448Β, 5.452,  
Ε45 

 Ενεργητικοί αισθητήρες 
Καθορισµός θέσης 
Ναυτιλιακά και VTS ραντάρ 
Ραντάρ τακτικών επικοινωνιών
Ραντάρ οπλικών συστηµάτων 
Ραντάρ καιρού 
 
 
 
 
HIPERLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN 300 836 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ERC/DEC (99) 23  

5570-5650 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗΓΗ-
ΣΗ  
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής κινη-
τής 5.446Α, 5.450Α 
ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.450Β 
5.452,  
Ε45 

 Καθορισµός θέσης 
Ναυτιλιακά και VTS ραντάρ 
Ραντάρ τακτικών επικοινωνιών
Ραντάρ οπλικών συστηµάτων 
 
 
HIPERLAN 

 
 
 
 
 
 
EN 300 836 

 
 
 
 
 
 
ERC/DEC (99) 23  

5650-5725 ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής κινη-
τής 5.446Α, 5.450Α 
Ερασιτεχνική 
∆ιαστηµική έρευνα (απόµακρο 
∆ιάστηµα) 
5.282,  
Ε45 

 Εφαρµογές ραδιοερασιτέχνη 
Καθορισµός θέσης 
Ναυτιλιακά και VTS ραντάρ 
Ραντάρ τακτικών επικοινωνιών
Ραντάρ οπλικών συστηµάτων 
Ραντάρ καιρού 
 
HIPERLAN 

ΕΝ 301 783 
 
 
 
 
 
 
ΕΝ 300386 
 

Η ερασιτεχνική υ-
πηρεσία µετά από 
συντονισµό µε το 
ΥπΜΕ 
 
 
 
ERC/DEC (99) 23 

5725-5830 ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα) 
ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
Ερασιτεχνική 
5.150,  
Ε46, Ε47 

 Εφαρµογές ραδιοερασιτέχνη  
ΙSM 
SRD 
Ραντάρ καιρού 
Τηλεµατικά συστήµατα οδι-
κών µεταφορών (RTTT) 

 
 
 
ΕΝ 300 440 
ΕΝ 300 674,  
ΕΝ 301 091 

Η ερασιτεχνική υ-
πηρεσία µετά από 
συντονισµό µε το 
ΥπΜΕ 

5.442 Στις ζώνες 4825-4835 MHz και 4950-4990 MHz, η κατανοµή στην κινητή υπηρεσία περιορίζεται στην κινητή, εκτός 
αεροναυτικής κινητής. 
5.443B Για να µην προκαλούνται επιζήµιες παρεµβολές στο µικροκυµατικό σύστηµα προσγείωσης που λειτουργεί πάνω από τα 
5030 MHz, η συναθροιστική πυκνότητα ροής ισχύος που παράγεται στην επιφάνεια της Γης στη ζώνη 5030-5150 MHz από όλους τους 
διαστηµικούς σταθµούς οποιουδήποτε συστήµατος της υπηρεσίας δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (∆ιάστηµα προς Γη) που λειτουργεί 
στη ζώνη 5010-5030 MHz, δεν πρέπει να ξεπερνά τα �124,5 dB (W/m2) σε ζώνη 150 kHz. Για να µην προκαλούνται επιζήµιες παρεµ-
βολές στην υπηρεσία ραδιοαστρονοµίας στη ζώνη 4990-5000 MHz, τα συστήµατα της υπηρεσίας δορυφορικής ραδιοπλοήγησης που 
λειτουργούν στη ζώνη 5010-5030 MHz πρέπει να συµµορφώνονται µε τα όρια που ορίζονται στο Ψήφισµα 741 (WRC-03) για τη ζώνη 
4990-5000 MHz. 
5.444 Η ζώνη 5030-5150 MHz προορίζεται για την εκµετάλλευση του διεθνούς τυποποιηµένου συστήµατος (σύστηµα προ-
σγείωσης µε µικροκύµατα) για την προσέγγιση και την προσγείωση ακριβείας. Οι απαιτήσεις αυτού του συστήµατος πρέπει να έχουν 
προτεραιότητα ως προς τις άλλες χρήσεις της ζώνης αυτής. Για τη χρήση αυτής της ζώνης, ισχύουν ο Αριθ.5.444Α και το Ψήφισµα 
114(WRC-95). 
5.444Α  Πρόσθετη κατανοµή: Η ζώνη 5091-5150 MHz κατανέµεται επιπλέον στη σταθερή δορυφορική υπηρεσία (Γη προς ∆ιά-
στηµα ) σε πρωτεύουσα βάση. Αυτή η κατανοµή περιορίζεται σε ζεύξεις τροφοδότη κινητών συστηµάτων µη γεωστατικών δορυφόρων 
και υπόκειται σε συντονισµό που γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον Αριθ.9.11Α. 
Στη ζώνη 5091-5150 MHz, ισχύουν  επιπλέον οι ακόλουθες διατάξεις: 
 - Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018, η χρήση της ζώνης 5091-5150 MΗz από ζεύξεις τροφοδότη συστηµάτων µη γεωστατικών δορυ-

φόρων της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας θα γίνεται σύµφωνα µε το Ψήφισµα 114 (WRC-03). 
 - Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018, οι απαιτήσεις των υπαρχόντων και των σχεδιαζόµενων διεθνών τυποποιηµένων συστηµάτων για 

την υπηρεσία αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης οι οποίες δεν µπορούν να καλυφθούν στη ζώνη 5000-5091 MΗz πρέπει να έχουν 
προτεραιότητα ως προς τις άλλες χρήσεις της ζώνης αυτής. 

 - Μετά την 1η Ιανουαρίου 2012, καµία νέα εκχώρηση δεν πρέπει να γίνεται σε σταθµούς που παρέχουν ζεύξεις τροφοδότη κινητών 
συστηµάτων µη γεωστατικών δορυφόρων. 

 - Μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 η σταθερή δορυφορική υπηρεσία θα γίνει δευτερεύουσα έναντι της υπηρεσίας αεροναυτικής  ραδιο-
πλοήγησης. 

5.446Α Η χρήση των ζωνών 5150-5350 MHz και 5470-5725 MHz από τους σταθµούς της κινητής υπηρεσίας πρέπει να είναι 
σύµφωνη µε το Ψήφισµα 229 (WRC-03) 
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5.446Β Στη ζώνη 5150-5250 MHz, οι σταθµοί της κινητής υπηρεσίας δεν πρέπει να απαιτούν προστασία από επίγειους σταθ-
µούς της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας. Ο Αριθ. 5.43Α δεν εφαρµόζεται για την κινητή υπηρεσία σε σχέση µε επίγειους σταθµούς 
της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας.  
5.447Α Η κατανοµή στη σταθερή δορυφορική υπηρεσία (Γη προς ∆ιάστηµα ) περιορίζεται σε ζεύξεις τροφοδότη συστηµάτων 
µη γεωστατικών δορυφόρων στην κινητή δορυφορική υπηρεσία και υπόκειται σε συντονισµό σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπε-
ται στον Αριθ.9.11Α. 
5.447Β Πρόσθετη κατανοµή: Η ζώνη 5150-5216 MΗz  κατανέµεται  επιπλέον στην σταθερή δορυφορική υπηρεσία (∆ιάστηµα 
προς Γη) σε πρωτεύουσα βάση. Αυτή η κατανοµή περιορίζεται σε ζεύξεις τροφοδοσίας συστηµάτων µη γεωστατικών δορυφόρων της 
κινητής δορυφορικής υπηρεσίας και υπόκειται στις διατάξεις του Αριθ.9.11Α. Η πυκνότητα ροής ισχύος στην επιφάνεια της  Γης που 
παράγεται από διαστηµικούς σταθµούς της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας που λειτουργούν στην κατεύθυνση ∆ιάστηµα προς Γη, 
στη ζώνη 5150-5216 MΗz, δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει τα -164 dB(W/m²) σε οποιαδήποτε ζώνη εύρους 4 kHz για 
όλες τις γωνίες πρόσπτωσης. 
5.447C Οι ∆ιοικήσεις που είναι υπεύθυνες για τα δίκτυα της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας που λειτουργούν στη ζώνη 
5150-5250  MΗz  σύµφωνα µε τις διατάξεις των Αριθ.5.447Α και 5.447Β πρέπει να συντονίζονται σε ίση βάση σύµφωνα µε τη διαδι-
κασία που προβλέπεται στον Αριθ.9.11Α µε τις ∆ιοικήσεις που είναι υπεύθυνες για δίκτυα µη γεωστατικών δορυφόρων που λειτουρ-
γούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αριθ.5.446 και ενεργοποιήθηκαν πριν τη 17η Νοεµβρίου 1995. Τα δορυφορικά δίκτυα που λειτουρ-
γούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αριθ.5.446 και ενεργοποιήθηκαν µετά τη 17η Νοεµβρίου 1995, δεν πρέπει να αξιώνουν προστασία 
από σταθµούς της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας που λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις των Αριθ. 5.447Α και 5.447Β, ούτε να 
προκαλούν επιβλαβή παρεµβολή σε αυτούς. 
5.447D Η κατανοµή της ζώνης 5250-5255 MHz στην υπηρεσία διαστηµικής έρευνας σε πρωτεύουσα βάση περιορίζεται στους 
ενεργούς αισθητήρες που βρίσκονται στο διάστηµα. Άλλες χρήσεις αυτής της ζώνης από την υπηρεσία διαστηµικής έρευνας είναι σε 
δευτερεύουσα βάση. 
5.447F Στη ζώνη 5250-5350 MHz, οι σταθµοί της κινητής υπηρεσίας δεν πρέπει να απαιτούν προστασία από την υπηρεσία ρα-
διοεντοπισµού, την υπηρεσία δορυφορικής εξερεύνησης της Γης (ενεργητική) και την υπηρεσία διαστηµικής έρευνας (ενεργητική). Οι 
υπηρεσίες αυτές δεν πρέπει να επιβάλουν στην κινητή υπηρεσία αυστηρότερα κριτήρια προστασίας, βάσει χαρακτηριστικών συστήµα-
τος και κριτηρίων προστασίας, από εκείνα που αναφέρονται στη Σύσταση ITU-R SA.1632 και στη Σύσταση ITU-R SA.1638. 
5.448Α Οι υπηρεσίες δορυφορικής εξερεύνησης της Γης (ενεργητική) και διαστηµικής έρευνας (ενεργητική) στη ζώνη 5250-
5350 MHz, δεν πρέπει να απαιτούν προστασία από την υπηρεσία ραδιοεντοπισµού. ∆εν εφαρµόζεται ο Αριθ. 5.43Α. 
5.448Β Η υπηρεσία δορυφορικής εξερεύνησης της Γης (ενεργητική) που λειτουργεί στη ζώνη 5350-5570 MΗz και η υπηρεσία 
διαστηµικής έρευνας (ενεργητική) που λειτουργεί στη ζώνη 5460 � 5570 MHz δεν πρέπει να προκαλούν επιζήµια παρεµβολή στην υ-
πηρεσία αεροναυτικής  ραδιοπλοήγησης στη ζώνη 5350-5460 MHz, στην υπηρεσία ραδιοπλοήγησης στη ζώνη 5460-5470 MHz και 
στην υπηρεσία ναυτιλιακής ραδιοπλοήγησης στη ζώνη 5470-5570 MHz.  
5.448C Η υπηρεσία διαστηµικής έρευνας (ενεργητική) που λειτουργεί στη ζώνη 5350 � 5460 MHz δεν πρέπει να προκαλεί επι-
ζήµια παρεµβολή ούτε να απαιτεί προστασία από άλλες υπηρεσίες στις οποίες κατανέµεται αυτή η ζώνη.  
5.448D Στη ζώνη συχνοτήτων 5350-5470 MHz, οι σταθµοί της υπηρεσίας ραδιοεντοπισµού δεν πρέπει να προκαλούν επιζήµια 
παρεµβολή ούτε να απαιτούν προστασία από συστήµατα ραδιοανίχνευσης της υπηρεσίας αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης που λειτουρ-
γούν σύµφωνα µε τον Αριθ. 5.449. 
5.450Α Στη ζώνη 5470-5725 MHz, οι σταθµοί της κινητής υπηρεσίας δεν πρέπει να απαιτούν προστασία από υπηρεσίες ραδιοε-
πισήµανσης. Οι υπηρεσίες ραδιοεπισήµανσης δεν πρέπει να επιβάλουν στην κινητή υπηρεσία αυστηρότερα κριτήρια προστασίας, βάσει 
χαρακτηριστικών συστήµατος και κριτηρίων προστασίας, από εκείνα που αναφέρονται στη Σύσταση ITU-R SA.1638. 
5.450Β Στη ζώνη συχνοτήτων 5470-5650 MHz, οι σταθµοί της υπηρεσίας ραδιοεντοπισµού, εκτός των ραδιοανιχνευτών εδά-
φους που χρησιµοποιούνται για µετεωρολογικούς σκοπούς στη ζώνη 5600-5650 MHz, δεν πρέπει να προκαλούν επιζήµια παρεµβολή, 
ούτε να απαιτούν προστασία από συστήµατα ραδιοανίχνευσης της υπηρεσίας ναυτιλιακής ραδιοπλοήγησης. 
5.449 Η χρήση της ζώνης 5350-5470 MΗz από την υπηρεσία αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης περιορίζεται στα 
αεροµεταφερόµενα ραντάρ και τους συσχετισµένους αεροµεταφερόµενους ραδιοφάρους. 
5.452 Τα ραντάρ εδάφους που χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες της µετεωρολογίας στη ζώνη 5600-5650 MΗz επιτρέπεται να 
λειτουργούν σε βάση ισότητας µε σταθµούς της υπηρεσίας  ναυτιλιακής  ραδιοπλοήγησης. 
E45 Στις ζώνες συχνοτήτων 5150 � 5250, 5250 � 5350, 5470 - 5725 ΜΗz και 17,1 � 17,3 GHz επιτρέπεται χωρίς άδεια η λει-
τουργία συσκευών µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία τοπικών δικτύων υψηλής απόδοσης (HIPERLAN) εσω-
τερικού χώρου και οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 44/2002, τη Σύσταση ERC/REC 70-03  και 
τα Πρότυπα EN 300 836-1, EN 300 836-2, EN 300 836-3 και EN 300 836�4. 
E46 Στη ζώνη συχνοτήτων 5725-5875 ΜΗz επιτρέπεται χωρίς άδεια η λειτουργία µη καθορισµένων συσκευών µικρής εµβέ-
λειας, οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 44/2002, τη Σύσταση ERC/REC 70-03 και τα Πρότυπα 
EN 300 440-1, EN 300 440-2. 
E47 Οι ζώνες συχνοτήτων 5795-5815 ΜΗz, 63-64 GHz και 76-77 GHz µπορoύν να χρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε την Απόφα-
ση ΕCC/DEC/(02)01 για τη συντονισµένη εισαγωγή τηλεµατικών συστηµάτων οδικών µεταφορών και οδικής κυκλοφορίας, τη Σύστα-
ση ERC/REC 70-03 και τα Πρότυπα ΕΝ 300 674, ΕΝ 301 091, ΕΝ 301 091-1 και ΕΝ 301 091-2 µε µέγιστη eirp 2W. 
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5830-7550 MHz 

Όρια ζώνης 
(MHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

5830-5850 ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα) 
ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
Ερασιτεχνική 
Ερασιτεχνική δορυφορική (∆ιά-
στηµα προς Γη) 
5.150,  
E46 

 Επίγειοι σταθµοί 
 
Ραντάρ καιρού 
Eφαρµογές ραδιοερασιτε-
χνών 
 
SRD 
ΙSM 

EN 301 443 
 
 
 
 
 
ΕΝ 300 440 
EN 55 011 

 
 
 
Η ερασιτεχνική υ-
πηρεσία µετά από 
συντονισµό µε το 
ΥπΜΕ 
 

5850-5925 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα) 
5.150,  
E46 

  
Επίγειοι σταθµοί 
 
SRD 
ΙSM 

 
EN 301 443 
 
ΕΝ 300 440 
EN 55 011 

 

5925-6700 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα) 5.457Α 
5.149, 5.440, 5.458,  

 ∆ισηµειακές ραδιοζεύξεις 
Επίγειοι σταθµοί 
 

EN 301 751 
EN 301 443 

ERC/REC 14-02 

6700-7075 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) (Γη προς ∆ιάστη-
µα) 5.441  
5.458, 5.458A, 5.458B, 5.458C 

 ∆ισηµειακές ραδιοζεύξεις 
Επίγειοι σταθµοί 

EN 301 751 
EN 301 443 

ERC/REC 14-02 

7075-7145 ΣΤΑΘΕΡΗ 
5.458 

 ∆ισηµειακές ραδιοζεύξεις 
 

EN 301 751 
 

ERC/REC 14-02 

7145-7235 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Γη 
προς ∆ιάστηµα) 5.460 
5.458 

 ∆ισηµειακές ραδιοζεύξεις 
 

EN 301 751 
 

ERC/REC 14-02 

7235-7250 ΣΤΑΘΕΡΗ 
5.458 

 ∆ισηµειακές ραδιοζεύξεις EN 301 751 
 

ΕCC/REC 02-06 

7250-7300 ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 
ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 
5.461 

Ε.∆. 
 

Ε.∆. 

Αµυντικά συστήµατα   

7300-7375 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 
ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 
5.461 

 
Ε.∆. 

 
Ε.∆. 

∆ισηµειακές ραδιοζεύξεις 
Αµυντικά συστήµατα 

EN 301 751 
 

ΕCC/REC 02-06 

7375-7450 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής κι-
νητής  

 
Ε.∆. 

∆ισηµειακές ραδιοζεύξεις 
Αµυντικά συστήµατα 

EN 301 751 
 

ΕCC/REC 02-06 

7450-7550 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΟΡΥΦΟ-
ΡΙΚΗ (∆ιάστηµα προς Γη) 5.461Α 

 
Ε.∆. 

∆ισηµειακές ραδιοζεύξεις 
Αµυντικά συστήµατα 

EN 301 751 
 

ΕCC/REC 02-06 

5.457Α Στις ζώνες 5925-6425 MHz και 14-14,5 GHz, οι επίγειοι σταθµοί που είναι τοποθετηµένοι σε πλοία, µπορούν να επικοι-
νωνούν µε διαστηµικούς σταθµούς της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας. Η χρήση αυτή πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ψηφίσµατος 902 (WRC-2003). 
5.458 Στη ζώνη 6425-7075 MΗz γίνονται µετρήσεις µε τη βοήθεια παθητικών µικροκυµατικών αισθητήρων πάνω από τους 
ωκεανούς. Στη ζώνη 7075 -7250 MΗz  γίνονται µετρήσεις µε τη βοήθεια παθητικών µικροκυµατικών αισθητήρων. Οι ∆ιοικήσεις θα 
πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις ανάγκες της υπηρεσίας δορυφορικής εξερεύνησης της  Γης (παθητικής) και της υπηρεσίας διαστηµικής 
έρευνας (παθητικής) κατά τη σχεδίαση της µελλοντικής χρησιµοποίησης των ζωνών 6425-7025 και 7075-7250 ΜΗz,. 

- 70 - 



 

5.458Α ∆ιενεργώντας εκχωρήσεις στη ζώνη 6700-7075 MΗz σε διαστηµικούς σταθµούς της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας, 
οι ∆ιοικήσεις θα πρέπει να παίρνουν όλα τα πρακτικά µέτρα για την προστασία των παρατηρήσεων των φασµατικών γραµµών της υπη-
ρεσίας ραδιοαστρονοµίας  στη ζώνη 6650-6675,2 MΗz από επιζήµιες παρεµβολές προερχόµενες από ανεπιθύµητες εκποµπές. 
5.458Β Η κατανοµή ∆ιάστηµα προς Γη της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας στη ζώνη 6700-7075 MΗz περιορίζεται στα συ-
στήµατα ζεύξεων τροφοδότη µη γεωστατικών δορυφορικών συστηµάτων της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας και υπόκειται σε συντο-
νισµό σύµφωνα µε τον Αριθ.9.11Α. Η χρήση της ζώνης 6700-7075 MΗz (∆ιάστηµα προς Γη) από συστήµατα ζεύξεων τροφοδότη µη 
γεωστατικών δορυφόρων της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας δεν υπόκειται στη διαδικασία του Αριθ.22.2.  
5.458C Οι ∆ιοικήσεις που υποβάλλουν εκχωρήσεις στη ζώνη 7025-7075 MΗz (Γη προς ∆ιάστηµα) για συστήµατα γεωστατικών 
δορυφόρων της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας µετά την 17η Νοεµβρίου 1995 πρέπει να συµβουλεύονται µε βάση τις σχετικές Συ-
στάσεις της IΊU-R, τις ∆ιοικήσεις που έχουν ανακοινώσει και ενεργοποιήσει συστήµατα µη γεωστατικών δορυφόρων σ� αυτή τη ζώνη 
συχνοτήτων πριν την 18η Νοεµβρίου 1995 ύστερα από αίτηση των τελευταίων αυτών ∆ιοικήσεων. Αυτή η συνεννόηση πρέπει να έχει 
ως στόχο να διευκολύνεται η από κοινού εκµετάλλευση σ� αυτή τη ζώνη τόσο των συστηµάτων γεωστατικών δορυφόρων της σταθερής 
δορυφορικής υπηρεσίας όσο και των συστηµάτων µη γεωστατικών δορυφόρων. 
5.460 Η χρήση της ζώνης 7145-7190 MΗz  από την υπηρεσία διαστηµικής έρευνας (Γη προς ∆ιάστηµα) περιορίζεται στο α-
ποµακρυσµένο διάστηµα. ∆εν πρέπει να πραγµατοποιείται καµία εκποµπή προς το αποµακρυσµένο διάστηµα στη ζώνη 7190 -7235 
MΗz. Οι γεωστατικοί δορυφόροι της υπηρεσίας διαστηµικής έρευνας που λειτουργούν στη ζώνη 7190 -7235 MHz δεν πρέπει να απαι-
τούν προστασία από υφιστάµενους και µελλοντικούς σταθµούς της σταθερής και της κινητής υπηρεσίας και ο Αριθ. 5.43Α δεν εφαρµό-
ζεται 
5.461 Πρόσθετη κατανοµή: Οι ζώνες 7250-7375 MΗz (∆ιάστηµα προς Γη) και 7900-8025 MΗz (Γη προς ∆ιάστηµα) κατανέ-
µονται, επιπλέον, στην κινητή δορυφορική υπηρεσία σε πρωτεύουσα βάση, µε την επιφύλαξη συµφωνίας που γίνεται σύµφωνα µε τη 
διαδικασία που προβλέπεται στον Αριθ.9.21. 
5.461Α Η χρήση της ζώνης  7450-7550 MΗz από την µετεωρολογική δορυφορική υπηρεσία (∆ιάστηµα προς Γη) περιορίζεται 
στα συστήµατα γεωστατικών δορυφόρων. Τα συστήµατα µη γεωστατικών δορυφόρων της µετεωρολογικής δορυφορικής υπηρεσίας σ� 
αυτή τη ζώνη που ανακοινώθηκαν πριν τις 30 Νοεµβρίου 1997 µπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν σε πρωτεύουσα βάση µέχρι το 
τέλος της διάρκειας ζωής τους. 

- 71 - 



 

7550-8750 MHz 

Όρια ζώνης 
(MHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

7550-7750 ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 
 

 
Ε.∆. 

∆ισηµειακές ραδιοζεύξεις 
Αµυντικά συστήµατα 

EN 301 751 
 

ΕCC/REC 02-06 

7750-7850 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΟΡΥΦΟ-
ΡΙΚΗ (∆ιάστηµα προς Γη) 5.461Β 
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής κι-
νητής  

    

7850-7900 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής κι-
νητής 

 ∆ισηµειακές ραδιοζεύξεις 
Αµυντικά συστήµατα 

EN 301 751 
 

ΕCC/REC 02-06 

7900-7975 ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα) 
ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα) 
5.461 

 
Ε.∆. 

 
Ε.∆. 

∆ισηµειακές ραδιοζεύξεις 
Αµυντικά συστήµατα 

EN 301 751 
 

ΕCC/REC 02-06 

7975-8025 ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 
ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 
5.461 

Ε.∆. 
 

Ε.∆. 

Αµυντικά συστήµατα   

8025-8175 ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 
∆ορυφορική εξερεύνηση της Γης 
(∆ιάστηµα προς Γη) 
5.462Α 

 
Ε.∆. 

∆ισηµειακές ραδιοζεύξεις 
Αµυντικά συστήµατα 

EN 301 751 
 

ΕCC/REC 02-06 

8175-8215 ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΟΡΥΦΟ-
ΡΙΚΗ (Γη προς ∆ιάστηµα ) 
∆ορυφορική εξερεύνηση της Γης 
(∆ιάστηµα προς Γη) 
5.462Α 

 
Ε.∆. 

∆ισηµειακές ραδιοζεύξεις 
Αµυντικά συστήµατα 

EN 301 751 
 

ΕCC/REC 02-06 

8215-8400 ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (∆ιάστηµα προς Γη) 
5.462Α 

 
Ε.∆. 

∆ισηµειακές ραδιοζεύξεις 
Αµυντικά συστήµατα 

EN 301 751 
 

ΕCC/REC 02-06 

8400-8500 ΣΤΑΘΕΡΗ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 5.465 

 ∆ισηµειακές ραδιοζεύξεις 
 

 

EN 301 751 
 

ΕCC/REC 02-06 

8500-8550 ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ  Ραντάρ πολιτικών και στρα-
τιωτικών υπηρεσιών  
Ραντάρ επιτήρησης πλοίων, 
ξηράς και αεροσκαφών και 
όπλων  

  

8550-8650 ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (ενεργή) 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ενεργή) 

 Ραντάρ πολιτικών και στρα-
τιωτικών υπηρεσιών  
Ραντάρ επιτήρησης πλοίων, 
ξηράς και αεροσκαφών και 
όπλων  

  

8650-8750 ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ  Ραντάρ πολιτικών και στρα-
τιωτικών υπηρεσιών  
Ραντάρ επιτήρησης πλοίων, 
ξηράς και αεροσκαφών και 
όπλων  
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5.461Β Η χρήση της ζώνης  7750-7850 MΗz από την µετεωρολογική δορυφορική υπηρεσία (∆ιάστηµα προς Γη) περιορίζεται 
στα συστήµατα µη γεωστατικών δορυφόρων.  
5.462A Στη ζώνη 8025-84 00 MHz, η υπηρεσία δορυφορικής εξερεύνησης της Γης που χρησιµοποιεί γεωστατικούς δορυφόρους 
δεν πρέπει να δηµιουργεί πυκνότητα ροής ισχύος που να υπερβαίνει τις ακόλουθες προσωρινές τιµές για τις αντίστοιχες γωνίες πρό-
σπτωσης (θ), χωρίς την συγκατάθεση της επηρεαζόµενης ∆ιοίκησης: 
 -174dB(W/m²) σε µία ζώνη 4kHz                   για 0° < θ < 5° 
 -174 + 0,5 (θ-5) dB(W/m²) σε µία ζώνη 4kHz   για 5° < θ < 25°        
 -164 dB(W/m²) σε µία ζώνη 4kHz                     για 25° < θ < 90°                    
Aυτές οι τιµές είναι αντικείµενο της µελέτης που προβλέπεται στο Ψήφισµα 124 (WRC-97). 
5.463 Οι σταθµοί αεροσκάφους δεν επιτρέπεται να εκπέµπουν σ� αυτή τη ζώνη. 
5.465 Στην υπηρεσία διαστηµικής έρευνας, η χρήση της ζώνης 8400-8450 MHz περιορίζεται στο αποµακρυσµένο διάστηµα. 
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8750-10 000 MHz 

Όρια ζώνης 
(MHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

8750-8825 ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗ-
ΓΗΣΗ 5.470 

  
Αεροφερόµενα ραντάρ 

  

8825-8850 ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗ-
ΓΗΣΗ 5.470 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗ-
ΓΗΣΗ 

  
Αεροφερόµενα ραντάρ 
 
Ναυτιλιακά ραντάρ 
 

  

8850-9000 ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗ-
ΓΗΣΗ 5.472 

  
Ναυτιλιακά ραντάρ 

  

9000-9200 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗ-
ΓΗΣΗ 5.337 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗ-
ΓΗΣΗ 
Ραδιοεντοπισµός  
 

 Αεροφερόµενα ραντάρ 
 
Ναυτιλιακά ραντάρ 

  

9200-9300 ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗ-
ΓΗΣΗ 5.472 
5.474 

 Αεροφερόµενα ραντάρ 
Ναυτιλιακά ραντάρ 
Ανιχνευτές κίνησης 

 
 
ΕΝ 300 440 

 

9300-9500 ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.476 
Ραδιοεντοπισµός 
5.427, 5.474, 5.475 

 Ναυτιλιακά ραντάρ 
Αεροφερόµενα ραντάρ 
Ανιχνευτές κίνησης 

 
 
ΕΝ 300 440 

Χ band 

9500-9800 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (ενεργή) 
ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ενεργή) 
ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 
Ε48, 5.476Α 

 
 
 
 

Ε.∆. 

 
 
 
 
 
Ανιχνευτές κίνησης 

 
 
 
 
 
EN 300 440 

 

9800-10000 ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
∆ιαστηµική Έρευνα  
5.479, Ε48  

 Ναυτιλιακά ραντάρ 
Αεροφερόµενα ραντάρ 
Ανιχνευτές κίνησης 

 
 
EN 300 440 

 

5.470 Η χρησιµοποίηση της ζώνης 8750 -8850 MHz  από την υπηρεσία αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης περιορίζεται σε αερο-
φερόµενα βοηθήµατα πλοήγησης αεροσκαφών τα οποία χρησιµοποιούν το φαινόµενο Doppler µε κεντρική συχνότητα τα 8800 MHz. 
5.472 Στις ζώνες 8850-9000 MHz και 9200-9225 MHz, η υπηρεσία ναυτικής  ραδιοπλοήγησης περιορίζεται στα παράκτια 
ραντάρ. 
5.474 Στη ζώνη 9200-9500 MHz, οι αναµεταδότες έρευνας και διάσωσης (SARΤ) µπορούν να χρησιµοποιούνται, λαµβάνο-
ντας υπόψη την κατάλληλη Σύσταση της IΊU-R (βλέπε επίσης το Άρθρο 31). 
5.475 Η χρήση της ζώνης 9300-9500 MHz από την υπηρεσία αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης περιορίζεται στα αεροµεταφερό-
µενα µετεωρολογικά ραντάρ και στα ραντάρ εδάφους. Επιπλέον, οι φάροι ραντάρ εδάφους της υπηρεσίας αεροναυτικής  ραδιοπλοήγη-
σης επιτρέπονται στη ζώνη 9300-9320 MHz  µε τον όρο ότι καµία επιζήµια παρεµβολή δεν θα προκαλείται στην υπηρεσία ναυτικής 
ραδιοπλοήγησης. Στη ζώνη 9300-9500 MHz τα ραντάρ εδάφους που χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες της µετεωρολογίας έχουν προ-
τεραιότητα ως προς τα άλλα συστήµατα ραδιοεντοπισµού. 
5.476Α Στη ζώνη 9500-9800 ΜΗz, σταθµοί της υπηρεσίας δορυφορικής εξερεύνησης της Γης (ενεργή) και της διαστηµικής 
έρευνας (ενεργή) δεν πρέπει να προκαλούν επιζήµιες παρεµβολές ή να περιορίζουν τη χρήση και ανάπτυξη των υπηρεσιών ραδιοπλοή-
γησης και ραδιοεντοπισµού. 
5.479 Η ζώνη 9975-10025 ΜΗz κατανέµεται  επιπλέον, στην υπηρεσία δορυφορικής µετεωρολογίας σε δευτερεύουσα βάση 
για χρήση από µετεωρολογικά ραντάρ. 
E48 Στις ζώνες συχνοτήτων 9500-9975 ΜΗz, 13,4-14,0 GHz και 24,05-24.25 GHz επιτρέπεται χωρίς άδεια η λειτουργία συ-
σκευών µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για την ανίχνευση κινήσεων και επιφυλακή και οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις διατά-
ξεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 44/2002, τη Σύσταση ERC/REC 70-03 και τα Πρότυπα EN 300 440-1, EN 300 440-2. 
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10 � 11,7 GHz 

Όρια ζώνης 
(GHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

10-10,15 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 
ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
Ερασιτεχνική 
5.479 

  
 
 
Εφαρµογές ραδιοερασιτέχνη

 
 
 
ΕΝ 301 783 

 
 
 
Μετά από συντονι-
σµό µε ΥπΜΕ 

10,15-10,30 ΣΤΑΘΕΡΗ Ε49 
ΚΙΝΗΤΗ Ε49 
 
ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
Ερασιτεχνική 
 

 ∆ισηµειακές και πολυση-
µειακές ραδιοζεύξεις 
SAP/SAB και ENG 
Ραντάρ 
Εφαρµογές ραδιοερασιτέχνη

ΕΝ 301 751 
ΕΝ 301 753 

ΕRC REC 12-05 
ERC REC 13-04 
 
 
Μετά από συντονι-
σµό µε ΥπΜΕ 

10,30-10,45 ΣΤΑΘΕΡΗ Ε49 
ΚΙΝΗΤΗ Ε49 
 
ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
Ερασιτεχνική 

 SAP/SAB και ΕΝG 
 
 
Ραντάρ 
Εφαρµογές ραδιοερασιτέχνη
 

  
 
 
 
Μετά από συντονι-
σµό µε ΥπΜΕ 

10,45-10,5 ΣΤΑΘΕΡΗ Ε49 
ΚΙΝΗΤΗ Ε49 
 
ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
Ερασιτεχνική 
Ερασιτεχνική δορυφορική 

 ∆ισηµειακές και πολυση-
µειακές ραδιοζεύξεις 
SAP/SAB και ENG 
Ραντάρ 
Εφαρµογές ραδιοερασιτέχνη

ΕΝ 301 751 
ΕΝ 301 753 

ΕRC REC 12-05 
ERC REC 13-04 
 
 
Μετά από συντονι-
σµό µε ΥπΜΕ 

10,5-10,55 ΣΤΑΘΕΡΗ Ε49 
 
ΚΙΝΗΤΗ Ε49 
 
Ραδιοεντοπισµός 

 ∆ισηµειακές και πολυση-
µειακές ραδιοζεύξεις 
SAP/SAB και ENG 
 
Αισθητήρες κίνησης 
 

ΕΝ 301 751 
ΕΝ 301 753 
 
 
ΕΝ 300 440 

ΕRC REC 12-05 
ERC REC 13-04 
 
 
ΕRC REC 70-03 

10,55-10,6 ΣΤΑΘΕΡΗ Ε49 
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής κι-
νητής Ε49 
 
Ραδιοεντοπισµός 

 ∆ισηµειακές και πολυση-
µειακές ραδιοζεύξεις 
SAP/SAB και ENG 
 
Αισθητήρες κίνησης 
 

ΕΝ 301 751 
ΕΝ 301 753 
 
 
ΕΝ 300 440 

ΕRC REC 12-05 
ERC REC 13-04 
 
 
ΕRC REC 70-03 

10,6-10,68 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (παθητική) 
ΣΤΑΘΕΡΗ Ε49 
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής κι-
νητής Ε49 
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητι-
κή) 
Ραδιοεντοπισµός 
5.149, 5.482  

  
 
∆ισηµειακές ραδιοζεύξεις 
SAP/SAB και ENG 
 
 
 
 
Αισθητήρες κίνησης 
 

 
 
ΕΝ 301 751 
 
 
 
 
 
ΕΝ 300 440 

 
 
ΕRC REC 12-05 
 
 
 
 
 
ΕRC REC 70-03 

10,68-10,7 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (παθητική) 
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητι-
κή) 
5.340 

    

10,7-11,7 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 5.484 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 5.441, 5.484Α 
E50 
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής κι-
νητής 

 ∆ισηµειακές ραδιοζεύξεις 
 
Επίγειοι σταθµοί 

ΕΝ 301 751 
 
ΕΝ 301 428 
ΕΝ 301 430 
ΕΝ 301 459 
ΕΝ 301 360 

ERC REC 12-06 
ERC DEC (00)08 

5.482 Στη ζώνη 10,6-10,68 GHz η µέγιστη ισοδύναµη ισοτροπικά ακτινοβολούµενη ισχύς των σταθµών των υπηρεσιών στα-
θερής και κινητής, εκτός αεροναυτικής κινητής, πρέπει να περιορίζεται στα 40 dBW και η ισχύς τροφοδοσίας της κεραίας δεν πρέπει να 
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υπερβαίνει τα -3 dBW. Τα όρια αυτά µπορούν να ξεπερνιούνται µε την επιφύλαξη της συµφωνίας που γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικα-
σία που προβλέπεται στον Αριθ.9.21. 
5.484 Στην Περιοχή 1, η χρήση της ζώνης 10,7-11,7 GHz από τη σταθερή δορυφορική υπηρεσία (Γη προς ∆ιάστηµα ) περιο-
ρίζεται στις ζεύξεις τροφοδότη για την υπηρεσία δορυφορικής ευρυεκποµπής. 
5.484Α Η χρήση των ζωνών 10,95-11,2 GHz (∆ιάστηµα προς Γη), 11,45-11,7 GHz (∆ιάστηµα προς Γη), 11,7-12,2 GHz (∆ιά-
στηµα προς Γη) στην Περιοχή 2, 12,2-12,75 GHz (∆ιάστηµα προς Γη) στην Περιοχή 3, 12,5-12,75 GHz (∆ιάστηµα προς Γη) στην Πε-
ριοχή 1, 13,75-14,5 GHz (Γη προς ∆ιάστηµα ), 17,8-18,6 GHz (∆ιάστηµα προς Γη), 19,7-20,2 GHz (∆ιάστηµα προς Γη), 27,5-28,6 GHz 
(Γη προς ∆ιάστηµα ), 29,5-30 GHz (Γη προς ∆ιάστηµα ), από συστήµατα µη γεωστατικών δορυφόρων της σταθερής δορυφορικής υπη-
ρεσίας υπόκειται στην εφαρµογή των διατάξεων του Αριθ. 9.12 του ∆ΚΡ για το συντονισµό µε άλλα συστήµατα µη γεωστατικών δορυ-
φόρων της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας. Τα συστήµατα µη γεωστατικών δορυφόρων της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας δεν 
πρέπει να απαιτούν προστασία από δίκτυα γεωστατικών δορυφόρων της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας που λειτουργούν σύµφωνα 
µε τους Κανονισµούς Ραδιοεπικοινωνιών, άσχετα από τις ηµεροµηνίες λήψης από το Γραφείο των πλήρων πληροφοριών συντονισµού ή 
ανακοίνωσης, κατά περίπτωση, για τα συστήµατα µη γεωστατικών δορυφόρων της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας και των πλήρων 
πληροφοριών συντονισµού ή ανακοίνωσης, κατά περίπτωση, για τα δίκτυα γεωστατικών δορυφόρων και δεν εφαρµόζεται ο Αριθ. 
5.43Α του ∆ΚΡ. Τα συστήµατα µη γεωστατικών δορυφόρων της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας στις ανωτέρω ζώνες πρέπει να λει-
τουργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε οποιαδήποτε µη αποδεκτή παρεµβολή που µπορεί να εµφανιστεί κατά τη λειτουργία τους να εξαλεί-
φεται γρήγορα. 
E49 Οι ζώνες συχνοτήτων 10,25-10,68 GΗz, 22,6-23,6 GHz και 24,25-24,5 GHz διατίθενται και για την υλοποίηση των προσω-
ρινών σταθερών και κινητών ζεύξεων (ΕNG/OB) τηλεοπτικών σταθµών. 
E50 Oι ζώνες συχνοτήτων 10,7 � 11,7 GHz και 12,5 � 12,75 GHz µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε δευτερεύουσα βάση από την 
κινητή δορυφορική υπηρεσία στην κατεύθυνση ∆ιάστηµα προς Γη. Η χρήση των παραπάνω ζωνών συχνοτήτων από την κινητή δορυ-
φορική υπηρεσία υπόκειται στις διατάξεις του Άρθρου 4.4. του ∆ΚΡ µετά την εξασφάλιση ότι δεν προκαλούνται παρεµβολές στη στα-
θερή δορυφορική υπηρεσία. 
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11,7 � 14,25 GHz 

Όρια ζώνης 
(GHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

11,7-12,5 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΥΡΥΕΚΠΟ-
ΜΠΗ 
ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής κι-
νητής 
5.487, 5.487Α, 5.492 

 ∆ορυφορική τηλεόραση   

12,5-12,75 ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 5.484Α 
(Γη προς ∆ιάστηµα) 
Σταθερή 
Κινητή εκτός αεροναυτικής κινη-
τής 
Ε50 

 Επίγειοι σταθµοί  EN 301 427 
EN 301 428 
EN 301 430 
EN 301 459 
EN 301 360 

 

12,75-13,25 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 5.441 
ΚΙΝΗΤΗ 
∆ιαστηµική έρευνα (Αποµακρυ-
σµένο ∆ιάστηµα) (∆ιάστηµα προς 
Γη)  

 Σταθερές ραδιοζεύξεις 
Επίγειοι σταθµοί 

ΕΝ 301 751 
ΕΝ 301 430 

ERC REC 12-02 

13,25-13,4 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗ-
ΓΗΣΗ 5.497 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ενεργη-
τική)  
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (ενεργητική)  
5.498Α 

    

13,4-13,75 ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
 
Ε48 

Ε.∆.  
 
SRD 

 
 
EN 300 440 

 

13,75-14 ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 5.484Α 
∆ορυφορική εξερεύνηση της Γης 
∆ορυφορική υπηρεσία πρότυπης 
συχνότητας και σηµάτων χρόνου 
(Γη προς ∆ιάστηµα ) 
∆ιαστηµική έρευνα 
5.502, 5.503 
 
Ε48 

Ε.∆.  
Επίγειοι σταθµοί  
 
 
 
 
 
 
 
 
SRD 

 
ΕΝ 301 430 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN 300 440 

 
 

14-14,25 ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 5.457Α, 5.484Α, 
5.506Β 
ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.504 
Κινητή δορυφορική (Γη προς ∆ιά-
στηµα ) 5.506Α, 123Α 
∆ιαστηµική έρευνα 
5.504Α 

  
Επίγειοι σταθµοί  
 
 
VSAT/SNG 
 
 
 
 

 
ΕΝ 301 430 
 
 
ΕΝ 301 428 
ΕΝ 301 430 
 
 
 

 
 
 
 
ΕRC REC 13-03 

5.487 Στη ζώνη 11,7-12,5 GHz στις Περιοχές 1 και 3, οι υπηρεσίες σταθερή, σταθερή δορυφορική, κινητή εκτός αεροναυτικής 
κινητής και ευρυεκποµπής, ανάλογα µε τις αντίστοιχες κατανοµές τους, δεν πρέπει να προκαλούν επιζήµια παρεµβολή στους σταθµούς 
δορυφορικής ευρυεκποµπής που λειτουργούν σύµφωνα µε το σχέδιο των Περιοχών 1 και 3 του Προσαρτήµατος 30 του ∆ΚΡ, ούτε να 
απαιτούν προστασία απ� αυτούς. 
5.487Α Πρόσθετη κατανοµή: Στην Περιοχή 1, η ζώνη 11,7-12,5 GHz, στην Περιοχή 2, η ζώνη 12,2-12,7 GHz και στην Περιοχή 
3, η ζώνη 11,7-12,2 GHz, κατανέµονται, επιπλέον, στην σταθερή δορυφορική υπηρεσία (∆ιάστηµα προς Γη) σε πρωτεύουσα βάση που 
περιορίζεται σε συστήµατα µη γεωστατικών δορυφόρων και υπόκειται στις διατάξεις του Αριθ. 9.12 για το συντονισµό µε άλλα συστή-
µατα µη γεωστατικών δορυφόρων της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας. Τα συστήµατα µη γεωστατικών δορυφόρων της σταθερής 
δορυφορικής υπηρεσίας δεν πρέπει να απαιτούν προστασία από δίκτυα γεωστατικών δορυφόρων της υπηρεσίας δορυφορικής ευρυεκ-
ποµπής που λειτουργούν σύµφωνα µε τον Κανονισµό Ραδιοεπικοινωνιών, άσχετα από τις ηµεροµηνίες λήψης από το Γραφείο των πλή-
ρων πληροφοριών συντονισµού ή ανακοίνωσης, κατά περίπτωση, για τα συστήµατα µη γεωστατικών δορυφόρων της σταθερής δορυ-
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φορικής υπηρεσίας και των πλήρων πληροφοριών συντονισµού ή ανακοίνωσης, κατά περίπτωση, για τα δίκτυα γεωστατικών δορυφό-
ρων και δεν εφαρµόζεται ο Αριθ. 5.43Α. Τα συστήµατα µη γεωστατικών δορυφόρων της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας στις ανωτέ-
ρω ζώνες πρέπει να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε οποιαδήποτε µη αποδεκτή παρεµβολή που µπορεί να εµφανιστεί κατά τη λει-
τουργία τους να εξαλείφεται γρήγορα. 
5.492 Οι εκχωρήσεις στους σταθµούς της υπηρεσίας δορυφορικής ευρυεκποµπής που είναι σύµφωνες µε το κατάλληλο περιο-
χικό Σχέδιο ή περιλαµβάνονται στον Κατάλογο των Περιοχών 1 και 3 του Προσαρτήµατος 30 του ∆ΚΡ µπορούν επίσης να χρησιµο-
ποιούνται για εκποµπές της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας (∆ιάστηµα προς Γη), µε τον όρο ότι οι εκποµπές αυτές δεν προκαλούν 
περισσότερη παρεµβολή ούτε απαιτούν περισσότερη προστασία έναντι παρεµβολών από τις εκποµπές της υπηρεσίας δορυφορικής ευ-
ρυεκποµπής οι οποίες είναι σύµφωνες µε το Σχέδιο ή τον Κατάλογο, κατά περίπτωση. 
5.497 Η χρήση της ζώνης 13,25-13,4 GHz από την υπηρεσία αεροναυτικής  ραδιοπλοήγησης περιορίζεται στα βοηθήµατα για 
τη ναυσιπλοΐα τα οποία χρησιµοποιούν το φαινόµενο DΟΡΡLΕR. 
5.498Α Οι υπηρεσίες δορυφορικής εξερεύνησης της Γης (ενεργητική) και διαστηµικής έρευνας (ενεργητική) που λειτουργούν 
στη ζώνη 13,25-13,4 GHz δεν πρέπει να προκαλούν επιζήµια παρεµβολή ούτε να εµποδίζουν την χρήση και ανάπτυξη της υπηρεσίας 
αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης. 
5.502 Στη ζώνη 13,75-14 GHz, κάθε επίγειος σταθµός δικτύου γεωστατικών δορυφόρων της σταθερής δορυφορικής υπηρεσί-
ας πρέπει να έχει ελάχιστη διάµετρο κεραίας 1,2 m και κάθε επίγειος σταθµός συστήµατος µη γεωστατικών δορυφόρων της σταθερής 
δορυφορικής υπηρεσίας πρέπει να έχει ελάχιστη διάµετρο κεραίας 4,5 m. Επί πλέον, η µεσοτιµηµένη σε ένα δευτερόλεπτο e.i.r.p., που 
ακτινοβολείται από σταθµό των υπηρεσιών ραδιοεντοπισµού ή ραδιοπλοήγησης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 59 dBW για γωνίες ανύψω-
σης πάνω από 2º και 65 dBW για χαµηλότερες γωνίες. Μια ∆ιοίκηση, προτού θέσει σε λειτουργία έναν επίγειο σταθµό σε δίκτυο γεω-
στατικών δορυφόρων της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας στη ζώνη αυτή µε διάµετρο κεραίας µικρότερη από 4,5 m, πρέπει να εξα-
σφαλίζει ότι η πυκνότητα ροής ισχύος που παράγεται απ� αυτόν τον επίγειο σταθµό δεν ξεπερνά: 
 � �115 dB(W/(m2 · 10 MHz)) για περισσότερο από 1% του χρόνου στα 36 m πάνω από τη στάθµη της θάλασ-

σας στη στάθµη της αµπώτιδος, όπως αναγνωρίζεται επίσηµα από το παράκτιο κράτος, 
 � �115 dB(W/(m2 · 10 MHz)) για περισσότερο από 1% του στα 3 m πάνω από το έδαφος στο όριο της επικρά-

τειας µιας διοίκησης που αναπτύσσει ή σχεδιάζει να αναπτύξει κινητά ραντάρ ξηράς στη ζώνη αυτή, εκτός αν 
έχει προηγουµένως επιτευχθεί συµφωνία. 

Για επίγειους σταθµούς της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας µε διάµετρο κεραίας µεγαλύτερη ή ίση µε 4,5 m, η e.i.r.p. οποιασδήποτε 
εκποµπής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 68 dBW και δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 85 dBW. 
5.503 Στη ζώνη 13,75-14 GHz, οι γεωστατικοί διαστηµικοί σταθµοί της υπηρεσίας διαστηµικής έρευνας για τους οποίους οι 
πληροφορίες για την προκαταρτική ανακοίνωση έχουν ληφθεί από το Γραφείο πριν από την 31η Ιανουαρίου 1992, πρέπει να λειτουρ-
γούν σε ίση βάση µε σταθµούς της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας. Μετά την ηµεροµηνία αυτή, οι νέοι γεωστατικοί διαστηµικοί 
σταθµοί της υπηρεσίας διαστηµικής έρευνας πρέπει να λειτουργούν σε δευτερεύουσα βάση. Ωσότου οι γεωστατικοί διαστηµικοί σταθ-
µοί της υπηρεσίας διαστηµικής έρευνας για τους οποίους οι πληροφορίες για την προκαταρτική ανακοίνωση έχουν ληφθεί από το Γρα-
φείο Ραδιοεπικοινωνιών πριν από την 31η Ιανουαρίου 1992, σταµατήσουν να λειτουργούν σ� αυτή τη ζώνη: 

� στη ζώνη 13,770-13,780 GHz, η πυκνότητα e.i.r.p. των εκποµπών οποιουδήποτε επίγειου σταθµού της σταθερής δορυ-
φορικής υπηρεσίας που λειτουργεί µε διαστηµικό σταθµό στη γεωστατική δορυφορική τροχιά, δεν πρέπει να ξεπερνά: 

 i) 4,7D + 28 dB(W/40 kHz), όπου D είναι η διάµετρος της κεραίας του επίγειου σταθµού της σταθερής δορυφορικής 
υπηρεσίας (m), για διάµετρο κεραίας ίση ή µεγαλύτερη από 1,2 m και µικρότερη από 4,5 m, 

 ii) 49,2 + 20 log(D/4,5) dB(W/40 kHz), όπου D είναι η διάµετρος της κεραίας του επίγειου σταθµού της σταθερής δο-
ρυφορικής υπηρεσίας (m), για διάµετρο κεραίας ίση ή µεγαλύτερη από 4,5 m και µικρότερη από 31,9 m, 

 iii) 66,2 dB(W/40 kHz) για οποιοδήποτε επίγειο σταθµό της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας για διαµέτρους κεραίας 
(m) ίσες ή µεγαλύτερες από 31,9 m, 

 iv) 56,2 dB(W/4 kHz) για στενοζωνικές εκποµπές (αναγκαίου ζωνικού εύρους µικρότερου από 40 kHz) επίγειου σταθ-
µού της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας µε διάµετρο κεραίας 4,5 m ή µεγαλύτερη, 

� η πυκνότητα e.i.r.p. των εκποµπών από οποιονδήποτε επίγειο σταθµό της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας που λει-
τουργεί µε διαστηµικό σταθµό σε µη γεωστατική δορυφορική τροχιά, δεν πρέπει να ξεπερνά τα 51 dBW στη ζώνη των 
6 MHz από 13,772 έως 13,778 GHz.  

Μπορεί να χρησιµοποιείται αυτόµατος έλεγχος ισχύος για αύξηση της πυκνότητας e.i.r.p. σ� αυτές τις περιοχές συχνοτήτων για αντι-
στάθµιση της εξασθένησης λόγω βροχόπτωσης, στο µέτρο που η πυκνότητα ροής ισχύος στο διαστηµικό σταθµό της σταθερής δορυφο-
ρικής υπηρεσίας δεν ξεπερνά την τιµή που προκύπτει από χρήση από επίγειο σταθµό µιας e.i.r.p. που πληροί τα ανωτέρω όρια σε συν-
θήκες αίθριου ουρανού. 
5.504 Η χρήση της ζώνης 14-14,3 GHz από την υπηρεσία ραδιοπλοήγησης πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζε-
ται επαρκής προστασία στους διαστηµικούς σταθµούς της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας. 
5.504Α Στη ζώνη συχνοτήτων 14-14,5 GHz οι επίγειοι σταθµοί αεροσκάφους της δευτερεύουσας αεροναυτικής κινητής δορυ-
φορικής υπηρεσίας µπορούν επίσης να επικοινωνούν µε διαστηµικούς σταθµούς της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας. Εφαρµόζονται 
οι διατάξεις των Αριθ. 5.29, 5.30 και 5.31 του ∆ΚΡ. 
5.506Α Στη ζώνη συχνοτήτων 14-14,5 GHz επίγειοι σταθµοί πλοίου µε e.i.r.p. µεγαλύτερη από 21 dBW πρέπει να λειτουργούν 
κάτω από τις ίδιες συνθήκες µε τους επίγειους σταθµούς που είναι τοποθετηµένοι σε πλοία όπως ορίζεται στο Ψήφισµα 902 (WRC-03). 
Τούτη η υποσηµείωση δεν πρέπει να εφαρµόζεται σε επίγειους σταθµούς πλοίου για τους οποίους οι πλήρεις πληροφορίες του Προσαρ-
τήµατος 4 του ∆ΚΡ έχουν ληφθεί από το Γραφείο Ραδιοεπικοινωνιών πριν από τις 5 Ιουλίου 2003. 
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5.506Β Επίγειοι σταθµοί τοποθετηµένοι σε πλοία, οι οποίοι επικοινωνούν µε διαστηµικούς σταθµούς της σταθερής δορυφορι-
κής υπηρεσίας, µπορούν να λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων 14-14,5 GHz χωρίς την ανάγκη προηγούµενης συµφωνίας από τις χώρες 
Κύπρο, Ελλάδα και Μάλτα, µέσα στην ελάχιστη απόσταση που δίνεται στο Ψήφισµα 902 (WRC-03) από τις χώρες αυτές. 
E51 Στη ζώνη συχνοτήτων 14 � 14,5 GHz η πυκνότητα ροής ισχύος που παράγεται στο έδαφος της Ελλάδας από οποιονδήποτε 
επίγειο σταθµό αεροσκάφους της αεροναυτικής κινητής δορυφορικής υπηρεσίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα όρια που δίνονται στο Πα-
ράρτηµα 1, Μέρος B της Σύστασης ITU-R M.1643, εκτός αν ειδικά συµφωνείται διαφορετικά από την επηρεαζόµενη ∆ιοίκηση. Οι 
διατάξεις της παρούσας υποσηµείωσης δεν πρέπει σε καµιά περίπτωση να αποτελούν παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις της αεροναυτι-
κής κινητής δορυφορικής υπηρεσίας να λειτουργεί ως δευτερεύουσα υπηρεσία σύµφωνα µε τον Αριθ.5.29 του ∆ΚΡ. 
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14,25 � 15,63 GHz 

Όρια ζώνης 
(GHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

14,25-14,3 ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 5.457Α, 5.484Α, 
5.506Β 
ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.504 
Κινητή δορυφορική (Γη προς ∆ιά-
στηµα ) 5.506Α, 123Α 
∆ιαστηµική έρευνα 
5.504Α 

  
Επίγειοι σταθµοί  
 
 
VSAT/SNG 
 
 
 

 
ΕΝ 301 430 
 
 
ΕΝ 301 428 
ΕΝ 301 430 
 
 

 
 
 
 
ΕRC REC 13-03 

14,3-14,4 ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής κι-
νητής 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 5.457Α, 5.484Α, 
5.506Β 
Κινητή δορυφορική (Γη προς ∆ιά-
στηµα ) 5.506Α, 123Α 
∆ορυφορική ραδιοπλοήγηση 
5.504Α 

  
 
Επίγειοι σταθµοί  
 
 
VSAT/SNG 
 
 
 

 
 
ΕΝ 301 430 
 
 
ΕΝ 301 428 
ΕΝ 301 430 
 
 

 
 
 
 
 
ΕRC REC 13-03 

14,4-14,47 ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής κι-
νητής 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 5.457Α, 5.484Α, 
5.506Β 
Κινητή δορυφορική (Γη προς ∆ιά-
στηµα ) 5.506Α, Ε51 
∆ιαστηµική έρευνα 
5.504Α 

  
 
Επίγειοι σταθµοί  
 
 
VSAT/SNG 
 
 
 

 
 
ΕΝ 301 430 
 
 
ΕΝ 301 428 
ΕΝ 301 430 
 
 

 
 
 
 
 
ΕRC REC 13-03 

14,47-14,5 ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής κι-
νητής 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 5.457Α, 5.484Α, 
5.506Β 
Κινητή δορυφορική (Γη προς ∆ιά-
στηµα ) 5.506Α, Ε51 
Ραδιοαστρονοµία 
5.149, 5.504Α 

  
 
Επίγειοι σταθµοί  
 
 
VSAT/SNG 
 
 
 

 
 
ΕΝ 301 430 
 
 
ΕΝ 301 428 
ΕΝ 301 430 
 
 

 
 
 
 
 
ΕRC REC 13-03 

14,5-14,697 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 
Ραδιοαστρονοµία 

 Σταθερές ραδιοζεύξεις ΕΝ 301 751  

14,697-14,921 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 
Ραδιοαστρονοµία 

Ε.∆. 
Ε.∆. 

Αµυντικά συστήµατα   

14,921-15,117 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 
Ραδιοαστρονοµία 

 Σταθερές ραδιοζεύξεις ΕΝ 301 751  

15,117-15,35 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 
Ραδιοαστρονοµία 
5.339 

Ε.∆. 
Ε.∆. 

Αµυντικά συστήµατα   

15,35-15,4 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (παθητική) 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητι-
κή) 
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
5.340 

    

15,4-15,43 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗ-
ΓΗΣΗ 

 Ραντάρ    

15,43-15,63 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗ-
ΓΗΣΗ 5.511C 

 Ραντάρ   
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5.511C Σταθµοί που λειτουργούν στα πλαίσια της υπηρεσίας αεροναυτικής ραδιοπλοήγησης πρέπει να περιορίζουν την e.i.r.p. 
τους σύµφωνα µε τη Σύσταση IΤU-R S.1340. Η ελάχιστη απόσταση συντονισµού που απαιτείται για την προστασία των σταθµών αε-
ροναυτικής ραδιοπλοήγησης (ισχύει ο Αριθ. 4.10) από επιζήµια παρεµβολή που προέρχεται από επίγειους σταθµούς ζεύξεων τροφοδό-
τη και η µέγιστη e.i.r.p. που εκπέµπεται προς το τοπικό οριζόντιο επίπεδο από έναν επίγειο σταθµό ζεύξης τροφοδότη πρέπει να είναι 
σύµφωνα µε τη Σύσταση IΊU-R S.1340. 
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15,63 � 18,4 GHz 

Όρια ζώνης 
(GHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

15,63-15,7 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗ-
ΓΗΣΗ 

 Ραντάρ   

15,7-16,6 ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ Ε.∆. Ραντάρ   
16,6-17,1 ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 

∆ιαστηµική έρευνα (Γη προς ∆ιά-
στηµα ) 

Ε.∆. Ραντάρ   

17,1-17,2 ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
 
Ε45 

Ε.∆. Ραντάρ 
 
HIPERLAN 

 
 
EN 300 836 

 

17,2-17,3 ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (ενεργητική) 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  (ενερ-
γητική) 
Ε45 

Ε.∆. Ραντάρ 
 
 
 
 
HIPERLAN 

 
 
 
 
 
EN 300 836 

 

17,3-17,7 ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 5.516 
(∆ιάστηµα προς Γη) 5.516Α, 
5.516Β 
Ραδιοεντοπισµός 

 
 

Ε.∆. 

Ζεύξεις τροφοδότη   

17,7-18,1 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 5.484Α 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 5.516 
ΚΙΝΗΤΗ 

 Σταθερές ραδιοζεύξεις 
 
 
Ζεύξεις τροφοδότη 

ΕΝ 301 751 
 
 
 

ΕRC REC 12-03 

18,1-18,4 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 5.484Α, 5.516Β 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 5.520 
ΚΙΝΗΤΗ 
5.519 

 Σταθερές ραδιοζεύξεις 
 
 
Ζεύξεις τροφοδότη 

ΕΝ 301 751 
 
 
 

ΕRC REC 12-03 

5.516 Η χρήση της ζώνης 17,3-18,1 GHz από τα συστήµατα γεωστατικών δορυφόρων της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας 
(Γη προς ∆ιάστηµα ) περιορίζεται στις ζεύξεις τροφοδότη για την υπηρεσία δορυφορικής ευρυεκποµπής. Η χρήση των ζωνών 17,3-18,1 
GHz (Γη προς ∆ιάστηµα ) στις Περιοχές 1 και 3 και 17,8-18,1 GHz (Γη προς ∆ιάστηµα ) στην Περιοχή 2 από συστήµατα µη γεωστατι-
κών δορυφόρων της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας υπόκειται στις διατάξεις του Αριθ. 9.12 του ∆ΚΡ για το συντονισµό µε άλλα 
συστήµατα µη γεωστατικών δορυφόρων της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας. Τα συστήµατα µη γεωστατικών δορυφόρων της σταθε-
ρής δορυφορικής υπηρεσίας δεν πρέπει να απαιτούν προστασία από δίκτυα γεωστατικών δορυφόρων της σταθερής δορυφορικής υπη-
ρεσίας που λειτουργούν σύµφωνα µε τους Κανονισµούς Ραδιοεπικοινωνιών, άσχετα από τις ηµεροµηνίες λήψης από το Γραφείο των 
πλήρων πληροφοριών συντονισµού ή ανακοίνωσης, κατά περίπτωση, για τα συστήµατα µη γεωστατικών δορυφόρων της σταθερής δο-
ρυφορικής υπηρεσίας και των πλήρων πληροφοριών συντονισµού ή ανακοίνωσης, κατά περίπτωση, για τα δίκτυα γεωστατικών δορυ-
φόρων και δεν εφαρµόζεται ο Αριθ. 5.43Α του ∆ΚΡ. Τα συστήµατα µη γεωστατικών δορυφόρων της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας 
στις ανωτέρω ζώνες πρέπει να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε οποιαδήποτε µη αποδεκτή παρεµβολή που µπορεί να εµφανιστεί 
κατά τη λειτουργία τους να εξαλείφεται γρήγορα. 
5.516Α Στη ζώνη 17.3-17.7 GHz, επίγειοι σταθµοί της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας (∆ιάστηµα προς Γη) στην Περιοχή 1 
δεν πρέπει να απαιτούν προστασία από τους επίγειους σταθµούς ζεύξεων τροφοδότη της υπηρεσίας δορυφορικής ευρυεκποµπής που 
λειτουργούν σύµφωνα µε το Προσάρτηµα 30A, ούτε να θέτουν οποιαδήποτε όρια ή περιορισµούς στις τοποθεσίες των επιγείων σταθ-
µών των ζεύξεων τροφοδότη της υπηρεσίας δορυφορικής ευρυεκποµπής οπουδήποτε µέσα στη ζώνη υπηρεσίας της ζεύξης τροφοδότη. 
5.516Β Οι κατωτέρω ζώνες ορίζονται για χρήση από εφαρµογές υψηλής πυκνότητας της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας: 

17,3-17,7 GHz (∆ιάστηµα προς Γη) στην Περιοχή 1, 
18,3-19,3 GHz (∆ιάστηµα προς Γη) στην Περιοχή 2, 
19,7-20,2 GHz (∆ιάστηµα προς Γη) σε όλες τις Περιοχές, 
39,5-40 GHz  (∆ιάστηµα προς Γη) στην Περιοχή 1, 
40-40,5 GHz  (∆ιάστηµα προς Γη) σε όλες τις Περιοχές, 
40,5-42  (∆ιάστηµα προς Γη) στην Περιοχή 2, 
47,5-47,9 GHz (∆ιάστηµα προς Γη) στην Περιοχή 1, 
48,2-48,54 GHz (∆ιάστηµα προς Γη) στην Περιοχή 1, 
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49,44-50,2 GHz (∆ιάστηµα προς Γη) στην Περιοχή 1, 
και 
27,5-27,82 GHz (Γη προς ∆ιάστηµα ) στην Περιοχή 1, 
28,35-28,45 GHz (Γη προς ∆ιάστηµα ) στην Περιοχή 2, 
28,45-28,94 GHz (Γη προς ∆ιάστηµα ) σε όλες τις Περιοχές, 
28,94-29,1 GHz (Γη προς ∆ιάστηµα ) στις Περιοχές 2 και 3, 
29,25-29,46 GHz (Γη προς ∆ιάστηµα ) στην Περιοχή 2, 
29,46-30 GHz (Γη προς ∆ιάστηµα ) σε όλες τις Περιοχές, 
48,2-50,2 GHz (Γη προς ∆ιάστηµα ) στην Περιοχή 2. 

Ο καθορισµός αυτός δεν αποκλείει τη χρήση των ζωνών αυτών από άλλες εφαρµογές της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας ή από άλ-
λες υπηρεσίες στις οποίες κατανέµονται αυτές οι ζώνες σε ίση πρωτεύουσα βάση και δεν δηµιουργεί προτεραιότητα στον ∆ΚΡ µεταξύ 
των χρηστών των ζωνών. Οι ∆ιοικήσεις θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους το γεγονός αυτό όταν εξετάζουν κανονιστικές διατάξεις 
σε σχέση µε τις ζώνες αυτές. Βλέπε το Ψήφισµα 143 (WRC-03). 
5.519 Πρόσθετη κατανοµή: Η ζώνη 18,1-18,3 GHz κατανέµεται, επιπλέον, στην υπηρεσία δορυφορικής µετεωρολογίας  (∆ιά-
στηµα προς Γη) σε πρωτεύουσα βάση. Η χρήση της περιορίζεται σε γεωστατικούς δορυφόρους και πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις δια-
τάξεις τον Άρθρου 21, Πίνακας 21-4. 
5.520 Η χρήση της ζώνης 18,1-18,4 GHz από τη σταθερή δορυφορική υπηρεσία (Γη προς ∆ιάστηµα) περιορίζεται σε ζεύξεις 
τροφοδότη γεωστατικών δορυφορικών συστηµάτων της υπηρεσίας δορυφορικής ευρυεκποµπής.  
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18,4 � 22 GHz 

Όρια ζώνης 
(GHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

18,4-18,6 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 5.484Α 
ΚΙΝΗΤΗ  
 

 Σταθερές ραδιοζεύξεις 
Επίγειοι σταθµοί  
 
 

ΕΝ 301 751 
ΕΝ 301 360 
 
 

ΕRC REC 12-03 

18,6-18,8 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 5.522Β 
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής κι-
νητής 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (παθητική) 
∆ιαστηµική Έρευνα (παθητική) 
5.522Α 

 Σταθερές ραδιοζεύξεις 
Επίγειοι σταθµοί  
 
 

ΕΝ 301 751 
ΕΝ 301 360 
 
 

ΕRC REC 12-03 

18,8-19,3 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 5.523Α 
ΚΙΝΗΤΗ 

 Σταθερές ραδιοζεύξεις 
Επίγειοι σταθµοί  
 
 

ΕΝ 301 751 
ΕΝ 301 360 
 
 

ΕRC REC 12-03 

19,3-19,7 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) (Γη προς ∆ιάστη-
µα) 5.523B, 5.523C, 5.523D, 
5.523E 
ΚΙΝΗΤΗ 

 Σταθερές ραδιοζεύξεις 
Επίγειοι σταθµοί  
 
 

ΕΝ 301 751 
ΕΝ 301 360 
 
 

ΕRC REC 12-03 

19,7-20,1 ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 5.484Α, 5.516Β 
Κινητή δορυφορική (∆ιάστηµα 
προς Γη) 
 

 Επίγειοι σταθµοί  
 
 

ΕΝ 301 459 
 
 

 

20,1-20,2 ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 5.484Α, 5.516Β 
ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 
5.525, 5.526, 5.527, 5.528 

 Επίγειοι σταθµοί  
 
 

ΕΝ 301 459 
 
 

 

20,2-21,2 ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη)  
ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 
∆ορυφορική υπηρεσία πρότυπης 
συχνότητας και σηµάτων χρόνου 
(∆ιάστηµα προς Γη) 
 

Ε.∆. 
 

Ε.∆. 

   

21,2-21,4 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (παθητική) 
ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητι-
κή) 

  
 
Μονοκατευθυντικές προ-
σωρινές σταθερές ή κινητές 
ραδιοζεύξεις 

 
 
 

 
 
ERC REC 25-10 

21,4-22 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΥΡΥΕΚΠΟ-
ΜΠΗ 5.347Α, 5.530 

  
 
Ευρυζωνική τηλεόραση 
υψηλής ευκρίνειας 
 

  

5.522Α Οι εκποµπές της σταθερής υπηρεσίας και της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας στη ζώνη 18,6-18,8 GHz περιορίζονται 
στις τιµές που δίνονται στους Αριθ. 21.5Α και 21.16.2 του ∆ΚΡ, αντίστοιχα.  
5.522Β Η χρήση της ζώνης 18,6-18,8 GHz από τη σταθερή δορυφορική υπηρεσία περιορίζεται σε γεωστατικά συστήµατα και 
συστήµατα µε τροχιά µε απόγειο µεγαλύτερο από 20 000 km. 
5.523Α Η χρήση των ζωνών 18,8-19,3 GHz (∆ιάστηµα προς Γη) και 28,6-29,1 (Γη προς ∆ιάστηµα ) από δίκτυα της σταθερής 
υπηρεσίας γεωστατικών και µη γεωστατικών δορυφόρων υπόκειται στην εφαρµογή των διατάξεων του Αριθ. 9.11Α  και ο Αριθ. 22.2 
δεν ισχύει. Οι ∆ιοικήσεις που έχουν δίκτυα γεωστατικών δορυφόρων σε διαδικασία συντονισµού πριν από την 18η Νοεµβρίου 1995 
πρέπει να συνεργάζονται στη µέγιστη δυνατή έκταση για να συντονιστούν σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον Αριθ. 
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9.11Α µε δίκτυα µη γεωστατικών δορυφόρων για τα οποία οι πληροφορίες ανακοίνωσης έχουν ήδη ληφθεί από το Γραφείο πριν από 
αυτή την ηµεροµηνία, µε στόχο να φθάσουν σε αποτελέσµατα που θα είναι αποδεκτά από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. Τα δίκτυα µη 
γεωστατικών δορυφόρων δεν πρέπει να προκαλούν µη αποδεκτές παρεµβολές σε δίκτυα γεωστατικών δορυφόρων της σταθερής δορυ-
φορικής υπηρεσίας για τα οποία οι πλήρεις πληροφορίες ανακοίνωσης του Προσαρτήµατος 4 θεωρείται ότι έχουν ληφθεί από το Γρα-
φείο πριν από την 18η Νοεµβρίου 1995. 
5.523Β Η χρήση της ζώνης 19,3-19,6 GHz ( Γη προς ∆ιάστηµα ) από τη σταθερή δορυφορική υπηρεσία περιορίζεται σε ζεύξεις 
τροφοδοσίας για συστήµατα µη γεωστατικών δορυφόρων της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας. Αυτή η χρήση υπόκειται στην εφαρµογή 
των διατάξεων του Αριθ. 9.11Α και ο Αριθ. 22.2 δεν ισχύει. 
5.523C Ο Αριθ. 22.2 του ∆ΚΡ πρέπει να εξακολουθήσει να εφαρµόζεται στις ζώνες 19,3-19,6 GHz και 29,1-29,4 GHz, µεταξύ 
ζεύξεων τροφοδοσίας δικτύων µη γεωστατικών δορυφόρων της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας και εκείνων των δικτύων της σταθερής 
δορυφορικής υπηρεσίας για τα οποία οι πλήρεις πληροφορίες συντονισµού ή ανακοίνωσης του Προσαρτήµατος 4, θεωρείται ότι έχουν 
ληφθεί από το ∆ιεθνές Γραφείο πριν από την 18η Νοεµβρίου 1995.   
5.523D Η χρήση της ζώνης 19,3-19,7 GHz (∆ιάστηµα προς Γη) από συστήµατα γεωστατικών δορυφόρων της σταθερής δορυ-
φορικής υπηρεσίας και από ζεύξεις τροφοδοσίας για συστήµατα µη γεωστατικών δορυφόρων της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας, υπό-
κειται στην εφαρµογή των διατάξεων του Αριθ. 9.11Α, αλλά δεν υπόκειται στην εφαρµογή των διατάξεων του Αριθ. 22.2. Η χρήση 
αυτής της ζώνης για άλλα συστήµατα µη γεωστατικών δορυφόρων της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας, ή για τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στους Αριθ. 5.523C και 5.523E, δεν υπόκειται στην εφαρµογή των διατάξεων του Αριθ. 9.11Α και πρέπει να εξακολου-
θήσει να υπόκειται στις διαδικασίες των Άρθρων 9 (εκτός του 9.11A) και 11, και των διατάξεων του Αριθ. 22.2.    (WRC-97) 
5.523E Ο Αριθ. 22.2 του ∆ΚΡ πρέπει να εξακολουθήσει να εφαρµόζεται στις ζώνες 19,6-19,7 GHz και 29,4-29,5 GHz, µεταξύ 
ζεύξεων τροφοδοσίας δικτύων µη γεωστατικών δορυφόρων της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας και εκείνων των δικτύων της σταθερής 
δορυφορικής υπηρεσίας για τα οποία οι πλήρεις πληροφορίες συντονισµού ή ανακοίνωσης του Προσαρτήµατος 4, θεωρείται ότι έχουν 
ληφθεί από το ∆ιεθνές Γραφείο µέχρι την 21η Νοεµβρίου 1997. 
5.525 Προκειµένου να διευκολυνθεί ο διαπεριοχικός συντονισµός µεταξύ των δικτύων των υπηρεσιών κινητής δορυφορικής 
και σταθερής δορυφορικής, οι φέρουσες στην κινητή δορυφορική υπηρεσία οι οποίες είναι οι πιο επιρρεπείς σε  παρεµβολή πρέπει, στο 
µέτρο που είναι εφικτό, να βρίσκονται στα υψηλότερα µέρη των ζωνών 19,7-20,2 GHz και 29,5-30 GHz.  
5.526 Στις ζώνες 19,7-20,2 GHz και 29,5-30 GHz στην Περιοχή 2, και στις ζώνες 20,1-20,2 GHz και 29,9-30 GHz στις Περιο-
χές 1 και 3, τα δίκτυα τα οποία ανήκουν και τη σταθερή δορυφορική υπηρεσία και την κινητή δορυφορική υπηρεσία µπορούν να περι-
λαµβάνουν ζεύξεις µεταξύ επίγειων σταθµών σε καθορισµένα ή ακαθόριστα σηµεία ή ευρισκοµένων εν κινήσει, µέσω ενός ή περισσό-
τερων δορυφόρων για δισηµειακές ή σηµειο-πολυσηµειακές επικοινωνίες. 
5.527 Στις ζώνες 19,7-20,2 GHz και 29,5-30 GHz, οι διατάξεις του Αριθ. 4.10 του ∆ΚΡ δεν εφαρµόζονται ως προς την κινητή 
δορυφορική υπηρεσία.  
5.528 Η κατανοµή στην κινητή δορυφορική υπηρεσία προορίζεται για χρήση από δίκτυα τα οποία χρησιµοποιούν κεραίες 
στενής δέσµης κηλίδας και άλλη προχωρηµένη τεχνολογία στους διαστηµικούς σταθµούς. Οι ∆ιοικήσεις που εκµεταλλεύονται συστή-
µατα της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας στη ζώνη 19,7-20,1 GHz στην Περιοχή 2 και στη ζώνη 20,1-20,2 GHz πρέπει να παίρνουν 
όλα τα πρακτικά εφικτά µέτρα για να διασφαλίζουν την συνεχή διαθεσιµότητα αυτών των ζωνών για ∆ιοικήσεις που εκµεταλλεύονται 
σταθερά και κινητά συστήµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις που προβλέπονται στον Αριθ. 5.524 του ∆ΚΡ. 
5.530 Στις Περιοχές 1 και 3, η κατανοµή στην υπηρεσία δορυφορικής ευρυεκποµπής στη ζώνη 21,4-22 GHz πρέπει να τεθεί 
σε ισχύ την 1η Απριλίου 2007. Η χρήση αυτής της ζώνης από την υπηρεσία δορυφορικής ευρυεκποµπής µετά από αυτή την ηµεροµηνία 
και σε προσωρινή βάση πριν από αυτή την ηµεροµηνία υπόκειται στις διατάξεις  του Ψηφίσµατος 525 (WARC-92). 
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22 � 24,75 GHz 

Όρια ζώνης 
(GHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

22-22,21 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής κι-
νητής 
5.149 

 Σταθερές ραδιοζεύξεις 
 

ΕΝ 301 751  

22,21-22,5 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (παθητική) 
ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής κι-
νητής  
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητι-
κή) 
 
5.149, 5.532 

  
 
Σταθερές ραδιοζεύξεις 
 

 
 
ΕΝ 301 751 

 

22,5-22,55 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 

 Σταθερές ραδιοζεύξεις 
 

ΕΝ 301 751  

22,55-23,55 ΣΤΑΘΕΡΗ 113Α 
ΚΙΝΗΤΗ 113Α 
∆ΙΑ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
5.149 

 Σταθερές ραδιοζεύξεις 
SAP/SAB 

ΕΝ 301 751  

23,55-23,6 ΣΤΑΘΕΡΗ 113Α 
ΚΙΝΗΤΗ 113Α 

 Σταθερές ραδιοζεύξεις 
SAP/SAB 

ΕΝ 301 751  

23,6-24 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (παθητική) 
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητι-
κή) 
5.340 

    

24-24,05 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
5.150 
Ε52 

 Εφαρµογές ραδιοερασιτέχνη 
 
ISM 
SRD 

ΕΝ 301 783 
 
ΕΝ 55 011 
EN 300 440 

 

24,05-24,25 ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
Ερασιτεχνική 
∆ορυφορική εξερεύνηση της Γης 
(ενεργητική) 
5.150 
Ε52 

Ε.∆. Αµυντικά συστήµατα  
Εφαρµογές ραδιοερασιτέχνη 
 
Αισθητήρες κίνησης 
SRD 

 
ΕΝ 301 783 
 
 
ΕΝ 300 440 
EN 300 440 

 

24,25-24,45 ΣΤΑΘΕΡΗ Ε49  SAP/SAB    
24,45-24,75 ΣΤΑΘΕΡΗ Ε49 

∆ΙΑ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
 Σταθερές ραδιοζεύξεις 

Σηµειο-πολυσηµειακές ρα-
διοζεύξεις 
SAP/SAB  

ΕΝ 301 751 
ΕΝ 301 753 

ΕRC REC T/R 13-
02 
ERC REC 13-04 
ERC REC 00-05 

5.532 Η χρήση της ζώνης 22,21-22,5 GHz από την υπηρεσία δορυφορικής εξερεύνησης της Γης (παθητική) και διαστηµικής 
έρευνας (παθητική) δεν πρέπει να επιβάλλει περιορισµούς στις υπηρεσίες σταθερή και κινητή εκτός αεροναυτικής κινητής. 
E52 Στις ζώνες συχνοτήτων 24-24,25 GHz, 61-61,5 GHz, 122,25-123 GHz και 244-246 GHz επιτρέπεται χωρίς άδεια η λειτουρ-
γία µη καθορισµένων συσκευών µικρής εµβέλειας, οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 44/2002, 
τη Σύσταση ERC/REC 70-03  και τα Πρότυπα EN 300 440-1, EN 300 440-2. 
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24,75 � 29,9 GHz 

Όρια ζώνης 
(GHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

24,75-25,25 ΣΤΑΘΕΡΗ  Σταθερές ραδιοζεύξεις 
Σηµειο-πολυσηµειακές ρα-
διοζεύξεις 
 

ΕΝ 301 751 
ΕΝ 301 753 

 

25,25-25,5 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 
∆ΙΑ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 5.536 
∆ορυφορική υπηρεσία πρότυπης 
συχνότητας και σηµάτων χρόνου  
(Γη προς ∆ιάστηµα ) 

 Σταθερές ραδιοζεύξεις 
Σηµειο-πολυσηµειακές ρα-
διοζεύξεις 
  

ΕΝ 301 751 
ΕΝ 301 753 

 

25,5-27 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 
∆ΙΑ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 5.536 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (∆ιάστηµα προς Γη) 
5.536Α 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 5.536Α 
∆ορυφορική υπηρεσία πρότυπης 
συχνότητας και σηµάτων χρόνου 
(Γη προς ∆ιάστηµα ) 

 Σταθερές ραδιοζεύξεις 
Σηµειο-πολυσηµειακές ρα-
διοζεύξεις 
Aµυντικά συστήµατα στη 
ζώνη 26,5 � 27 GHz 

ΕΝ 301 751 
ΕΝ 301 753 

 

27-27,5 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 
∆ΙΑ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 5.536 
 

 Αµυντικά συστήµατα   

27,5-28,5 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 5.484Α, 5.516Β, 
5.539 
ΚΙΝΗΤΗ 
5.538, 5.540 

 Σταθερές ραδιοζεύξεις 
Σηµειο-πολυσηµειακές ρα-
διοζεύξεις 
Ζεύξεις τροφοδότη 
Επίγειοι σταθµοί  

ΕΝ 301 751 
ΕΝ 301 753 
 
 
ΕΝ 301 360 

 

28,5-29,5 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 5.484Α, 5.516Β, 
5.523Α, 5.523C, 5.523E, 5.535Α, 
5.539, 5.541Α 
ΚΙΝΗΤΗ 
∆ορυφορική εξερεύνηση της Γης 
(Γη προς ∆ιάστηµα ) 5.541 
5.540 

 Σταθερές ραδιοζεύξεις 
Σηµειο-πολυσηµειακές ρα-
διοζεύξεις 
Ζεύξεις τροφοδότη 
Επίγειοι σταθµοί  

ΕΝ 301 751 
ΕΝ 301 753 
 
 
ΕΝ 301 360 

 

29,5-29,9 ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 5.484Α, 5.516Β, 
5.539 
∆ορυφορική εξερεύνηση της Γης 
(Γη προς ∆ιάστηµα ) 5.541 
Κινητή δορυφορική (Γη προς ∆ιά-
στηµα ) 
5.540 

 Επίγειοι σταθµοί  ΕΝ 301 459  

5.535Α Η χρήση της ζώνης 29,1-29,5 GΗz (Γη προς ∆ιάστηµα ) από την σταθερή δορυφορική υπηρεσία περιορίζεται σε συστή-
µατα γεωστατικών δορυφόρων και ζεύξεων τροφοδότη σε συστήµατα µη γεωστατικών δορυφόρων της κινητής δορυφορικής υπηρεσί-
ας. Αυτή η χρήση υπόκειται στην εφαρµογή των διατάξεων του Αριθ. 9.11A του ∆ΚΡ, αλλά δεν υπόκειται στις διατάξεις του Αριθ. 22.2 
του ∆ΚΡ, εκτός από όπως αναφέρεται στους Αριθµούς 5.523C, και 5.523E, όπου τέτοια χρήση δεν υπόκειται στις διατάξεις του Αριθ. 
9.11A του ∆ΚΡ και πρέπει να εξακολουθήσει να υπόκειται στις διαδικασίες των Άρθρων 9 (εκτός του Αριθ. 9.11A) και 11, καθώς και 
στις διατάξεις του Αριθ. 22.2 του ∆ΚΡ. 
5.536 Η χρήση της ζώνης 25,25-27,5 GΗz από τη διαδορυφορική υπηρεσία περιορίζεται στην διαστηµική έρευνα και στις 
εφαρµογές της δορυφορικής εξερεύνησης της Γης και  επιπλέον στις εκποµπές δεδοµένων που προέρχονται από βιοµηχανικές και ια-
τρικές δραστηριότητες στο διάστηµα. 
5.538 Πρόσθετη κατανοµή: Οι ζώνες 27,500-27,501 GΗz και 29,999-30,000 GΗz κατανέµονται, επιπλέον, στη σταθερή δορυ-
φορική υπηρεσία (∆ιάστηµα προς Γη) σε πρωτεύουσα βάση για τις εκποµπές ραδιοφάρων που προορίζονται για έλεγχο της ισχύος της 
ανερχόµενης ζεύξης. Τέτοιες εκποµπές µε κατεύθυνση ∆ιάστηµα προς Γη δεν πρέπει να υπερβαίνουν µια ισοδύναµη ισοτροπικά ακτι-
νοβολούµενη ισχύ (e.i.r.p) + 10 dBW στην κατεύθυνση παρακείµενων δορυφόρων στη γεωστατική δορυφορική τροχιά. Στη ζώνη 
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27,500-27,501 GΗz, τέτοιες εκποµπές µε κατεύθυνση ∆ιάστηµα προς Γη δεν πρέπει να παράγουν πυκνότητα ροής ισχύος στην επιφά-
νεια της  Γης που να υπερβαίνει τις τιµές που καθορίζονται στο Άρθρο 21, Πίνακα 21-4.   
S5.539 Η ζώνη 27,5-30 GΗz µπορεί να χρησιµοποιείται από τη σταθερή δορυφορική υπηρεσία (Γη προς ∆ιάστηµα ) για την 
παροχή ζεύξεων τροφοδότη για την υπηρεσία δορυφορικής ευρυεκποµπής.  
S5.540 Πρόσθετη κατανοµή: Η ζώνη 27,501-29,999 GΗz κατανέµεται, επιπλέον, στη σταθερή δορυφορική υπηρεσία (∆ιάστηµα 
προς Γη) σε δευτερεύουσα βάση για εκποµπές ραδιοφάρων που προορίζονται για έλεγχο της ισχύος της ανερχόµενης ζεύξης. 
5.541 Στη ζώνη 28,5-30 GΗz, η υπηρεσία δορυφορικής εξερεύνησης της Γης περιορίζεται στην µεταφορά των δεδοµένων 
µεταξύ των σταθµών και όχι στην πρωτογενή συλλογή πληροφοριών µέσω ενεργητικών ή παθητικών αισθητήρων. 
5.541Α Οι ζεύξεις τροφοδότη των µη γεωστατικών δικτύων της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας και των γεωστατικών δικτύων 
της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας που λειτουργούν στη ζώνη 29,1-29,5 GΗz (Γη προς ∆ιάστηµα ) πρέπει να χρησιµοποιούν προ-
σαρµόσιµο έλεγχο της ισχύος της ανερχόµενης ζεύξης ή άλλες µεθόδους αντιστάθµισης της διάλειψης, έτσι ώστε οι εκποµπές του επί-
γειου σταθµού να φθάνουν στην απαιτούµενη στάθµη ισχύος που πληροί την επιθυµητή επίδοση της ζεύξης ενώ µειώνεται η στάθµη 
της αµοιβαίας παρεµβολής µεταξύ των δύο δικτύων. Αυτές οι µέθοδοι πρέπει να εφαρµόζονται σε δίκτυα για τα οποία οι πληροφορίες 
συντονισµού του Προσαρτήµατος 4 του ∆ΚΡ θεωρείται ότι έχουν ληφθεί από το Γραφείο µετά την 17η Μαΐου 1996 και µέχρις ότου 
αλλάξουν από αρµόδια παγκόσµια διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών. Οι ∆ιοικήσεις που υπέβαλαν τις πληροφορίες του Προσαρτήµατος 4 
για συντονισµό πριν από την ανωτέρω ηµεροµηνία παροτρύνονται να χρησιµοποιούν αυτές τις τεχνικές στο µέτρο που αυτό είναι εφι-
κτό. 
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29,9 � 34,2 GHz 

Όρια ζώνης 
(GHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

29,9-30 ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 5.484Α, 5.516B, 
5.539 
ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 
∆ορυφορική εξερεύνηση της Γης 
(Γη προς ∆ιάστηµα ) 5.541, 5.543 
 
5.525, 5.526, 5.527, 5.538, 5.540 

 Επίγειοι σταθµοί  ΕΝ 301 459  

30-31 ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα )  
ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 
∆ορυφορική υπηρεσία πρότυπης 
συχνότητας και σηµάτων χρόνου 
(∆ιάστηµα προς Γη) 

Ε.∆. 
 

Ε.∆. 
 

Επίγειοι σταθµοί    

31-31,3 ΣΤΑΘΕΡΗ   
ΚΙΝΗΤΗ  
∆ορυφορική υπηρεσία πρότυπης 
συχνότητας και σηµάτων χρόνου 
(∆ιάστηµα προς Γη) 
∆ιαστηµική έρευνα 5.544 
5.149 

 Σταθερές ραδιοζεύξεις ΕΝ 301 751  

31,3-31,5 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (παθητική) 
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητι-
κή) 
5.340 

    

31,5-31,8 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (παθητική) 
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητι-
κή) 
Σταθερή 
Κινητή εκτός αεροναυτικής κινη-
τής  
5.149 

    

31,8-32,3 ΣΤΑΘΕΡΗ 5.547Α 
ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (απώτε-
ρο διάστηµα) (∆ιάστηµα προς Γη) 
5.547, 5.548 

 Σταθερές ραδιοζεύξεις υψη-
λής πυκνότητας 

ΕΝ 301 751 
ΕΝ 301 753 

 

32,3-33 ΣΤΑΘΕΡΗ 5.547Α 
∆ΙΑ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 
5.547, 5.548 

 Σταθερές ραδιοζεύξεις υψη-
λής πυκνότητας 

ΕΝ 301 751 
ΕΝ 301 753 

 

33-33,4 ΣΤΑΘΕΡΗ 5.547Α 
ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 
5.547 

 Σταθερές ραδιοζεύξεις υψη-
λής πυκνότητας 

ΕΝ 301 751 
ΕΝ 301 753 

 

33,4-34,2 ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ  Αµυντικά συστήµατα 
Αισθητήρες κίνησης 
Ραντάρ µικρής εµβέλειας 

  

5.543 Η ζώνη 29,95-30 GΗz µπορεί να χρησιµοποιείται, σε δευτερεύουσα βάση, για τις ζεύξεις διάστηµα προς διάστηµα της 
υπηρεσίας δορυφορικής εξερεύνησης της Γης για σκοπούς τηλεµέτρησηs, ιχνηλάτησης και ελέγχου. 
5.544 Στη ζώνη 31-31,3 GΗz τα όρια πυκνότητας ροής ισχύος που προδιαγράφονται στο Άρθρο 21, Πίνακας 21-4 πρέπει να 
εφαρµόζονται στην υπηρεσία διαστηµικής έρευνας. 
5.547 Oι ζώνες 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz και 64-66 GHz διατίθενται για 
εφαρµογές υψηλής πυκνότητας στη σταθερή υπηρεσία (βλέπε τα  Ψηφίσµατα 75 και 79 (WRC-2000)). Οι ∆ιοικήσεις πρέπει να λαµ-
βάνουν υπόψη τους το γεγονός αυτό όταν µελετούν διοικητικές διατάξεις σχετιζόµενες µε αυτές τις ζώνες. Λόγω της δυνατότητας ανά-
πτυξης εφαρµογών υψηλής πυκνότητας στη σταθερή δορυφορική υπηρεσία στις ζώνες 39,5-40 GHz και 40,5-42 GHz (βλέπε τον Αριθ. 
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5.516Β), οι ∆ιοικήσεις θα πρέπει περαιτέρω να λαµβάνουν υπόψη ενδεχόµενους περιορισµούς στις εφαρµογές υψηλής πυκνότητας της 
σταθερής υπηρεσίας, κατά περίπτωση. 
5.547A Οι ∆ιοικήσεις θα πρέπει να λαµβάνουν πρακτικά µέτρα για την ελαχιστοποίηση των ενδεχόµενων παρεµβολών µεταξύ 
σταθµών της σταθερής υπηρεσίας και αεροµεταφερόµενων σταθµών της υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης στη ζώνη 31,8-33,4 GHz λαµβά-
νοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες των αεροµεταφερόµενων συστηµάτων ραδιοανίχνευσης. 
5.548 Κατά το σχεδιασµό των συστηµάτων της διαδορυφορικής υπηρεσίας στη ζώνη 32,3-33 GHz, της υπηρεσίας ραδιοπλοή-
γησης στη ζώνη 32-33 GHz και της υπηρεσίας διαστηµικής έρευνας (απώτερο διάστηµα) στη ζώνη 31,8-32,3 GHz, οι ∆ιοικήσεις πρέπει 
να παίρνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την αποφυγή επιζήµιων παρεµβολών µεταξύ των υπηρεσιών αυτών, λαµβανοµένων υπόψη των 
επόψεων ασφαλείας της υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης (βλέπε τη Σύσταση 707). 
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34,2 � 40 GHz 

Όρια ζώνης 
(GHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

34,2-34,7 ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Απο-
µακρυσµένο ∆ιάστηµα) (Γη προς 
∆ιάστηµα) 

Ε.∆. Αµυντικά συστήµατα 
Αισθητήρες κίνησης 
Ραντάρ µικρής εµβέλειας 

  

34,7-35,2 ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
∆ιαστηµική έρευνα 

Ε.∆. Αµυντικά συστήµατα 
Αισθητήρες κίνησης 
Ραντάρ µικρής εµβέλειας 

  

35,2-35,5 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗ-
ΜΑΤΑ 
ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 

 
 

Ε.∆. 

Ραντάρ ανίχνευσης βροχής 
από δορυφόρο 
Αµυντικά συστήµατα 

  

35,5-36 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗ-
ΜΑΤΑ 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (ενεργητική) 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ενεργη-
τική) 
ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
5.549Α 

 
 
 
 
 
 

Ε.∆. 

Ραντάρ ανίχνευσης βροχής 
από δορυφόρο 
 
 
 
 
Αµυντικά συστήµατα 

  

36-37 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (παθητική) 
ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητι-
κή) 
5.149 

 
 

Ε.∆. 
Ε.∆. 

 
 
Αµυντικά συστήµατα 

  

37-37,5 ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΚΙΝΗΤΗ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 
5.547 

 Σταθερές ραδιοζεύξεις υψη-
λής πυκνότητας 
Σταθερές ραδιοζεύξεις µι-
κρής και µέσης χωρητικότη-
τας 

ΕΝ 301 751  

37,5-38 ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη)  
ΚΙΝΗΤΗ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 
∆ορυφορική εξερεύνηση της Γης 
(∆ιάστηµα προς Γη) 
5.547 

 Σταθερές ραδιοζεύξεις υψη-
λής πυκνότητας 
Σταθερές ραδιοζεύξεις µι-
κρής χωρητικότητας 

ΕΝ 301 751  

38-39,5 ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη)  
ΚΙΝΗΤΗ 
∆ορυφορική εξερεύνηση της Γης 
(∆ιάστηµα προς Γη) 
5.547 

 Σταθερές ραδιοζεύξεις υψη-
λής πυκνότητας 
Σταθερές ραδιοζεύξεις µι-
κρής χωρητικότητας 

ΕΝ 301 751  

39,5-40 ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 5.516Β 
ΚΙΝΗΤΗ 
ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 
∆ορυφορική εξερεύνηση της Γης 
(∆ιάστηµα προς Γη) 
5.547 

    

5.549Α Στη ζώνη 35,5-36 GHz, η µέση πυκνότητα ροής ισχύος στη επιφάνεια της Γης, η παραγόµενη από οποιοδήποτε διαστη-
µικό αισθητήρα της υπηρεσίας δορυφορικής εξερεύνησης της Γης (ενεργητικής) ή της υπηρεσίας διαστηµικής έρευνας (ενεργητικής), 
για οποιαδήποτε γωνία µεγαλύτερη από 0,8º από το κέντρο της δέσµης, δεν πρέπει να ξεπερνά τα �73,3 dB(W/m2) σ� αυτή τη ζώνη. 
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40 � 47,5 GHz 

Όρια ζώνης 
(GHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

40-40,5 ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 5.516Β 
ΚΙΝΗΤΗ 
ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (Γη προς ∆ιάστηµα ) 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 
∆ορυφορική εξερεύνηση της Γης 
(∆ιάστηµα προς Γη) 

  
 
 
Ευρυζωνικά κινητά συστή-
µατα 

  

40,5-41 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΥΡΥΕΚΠΟ-
ΜΠΗ 
ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 
Κινητή 
5.547 

  
 
 
MVDS 

 
 
 
ΕΝ 301 753 
 

 

41-42,5 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΥΡΥΕΚΠΟ-
ΜΠΗ 
ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ  
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 
Κινητή 
5.547, 5.551H, 5.551I 

  
 
 
MVDS 

 
 
 
ΕΝ 301 753 

 

42,5 � 43,5 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 5.552 
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής κι-
νητής 
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ   
5.149, 5.547, 5.551Η, 5.551Ι 

 MVDS ΕΝ 301 753  

43,5 � 47 ΚΙΝΗΤΗ 5.553 
ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ  
ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ  
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗ-
ΓΗΣΗ   
5.554 

   Ε.∆. για MOB και 
MOB SATστο τµή-
µα 43.5-45.5.  

47-47,2 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 

 Εφαρµογές ραδιοερασιτέχνη ΕΝ 301 783  

47,2-47,5 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 5.552 
ΚΙΝΗΤΗ   
5.552Α 

  
Ζεύξεις τροφοδότη 
ΗΑPS 
SAP/SAB 

  

5.551H Η ισοδύναµη πυκνότητα ροής ισχύος (epfd) που παράγεται στη ζώνη 42.5-43.5 GHz από όλους τους διαστηµικούς 
σταθµούς οποιουδήποτε συστήµατος µη γεωστατικών δορυφόρων της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας (∆ιάστηµα προς Γη), ή της 
υπηρεσίας δορυφορικής ευρυεκποµπής (∆ιάστηµα προς Γη) που λειτουργούν στη ζώνη 42-42.5 GHz, δεν πρέπει να ξεπερνά τις ακό-
λουθες τιµές στη θέση οποιουδήποτε σταθµού ραδιοαστρονοµίας για περισσότερο από 2% του χρόνου: 
 �230 dB(W/m2) σε 1 GHz και �246 dB(W/m2) σε οποιαδήποτε 500 kHz της ζώνης 42.5-43.5 GHz στη θέση οποιουδή-

ποτε σταθµού ραδιοαστρονοµίας που είναι καταχωρηµένος ως µονοπαραβολικό τηλεσκόπιο, και 
 �209 dB(W/m2) σε οποιαδήποτε 500 kHz της ζώνης 42.5-43.5 GHz στη θέση οποιουδήποτε σταθµού ραδιοαστρονοµίας 

που είναι καταχωρηµένος ως συµβολοµετρικός σταθµός πολύ µεγάλης βάσης 
 Οι τιµές αυτές της epfd πρέπει να αποτιµούνται µε τη χρήση της µεθοδολογίας που δίνεται στη Σύσταση ITU-R S.1586 
και του διαγράµµατος της κεραίας αναφοράς και της µέγιστης απολαβής µιας κεραίας της υπηρεσίας ραδιοαστρονοµίας που δίνονται 
στη Σύσταση ITU-R RA.1631 και να εφαρµόζονται στο σύνολο του ουρανού και για γωνίες ανύψωσης µεγαλύτερες από την ελάχιστη 
γωνία λειτουργίας θmin του ραδιοτηλεσκόπιου (για την οποία θα πρέπει να υιοθετείται µια προτερόθετη τιµή 5° σε απουσία γνωστο-
ποιηµένων πληροφοριών). 
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 Οι τιµές αυτές πρέπει να εφαρµόζονται σε οποιοδήποτε σταθµό ραδιοαστρονοµίας που είτε: 
 � ήταν σε λειτουργία πριν από την 5η Ιουλίου 2003 και ανακοινώθηκε στην ITU πριν από τις 4 Ιανουαρίου 2004, είτε 
 � είχε ανακοινωθεί πριν από την ηµεροµηνία λήψης των πλήρων πληροφοριών του Προσαρτήµατος 4 για συντονισµό 

ή ανακοίνωση, κατά περίπτωση, που αφορούν το διαστηµικό σταθµό στον οποίο εφαρµόζονται τα όρια. 
 Για τους άλλους σταθµούς ραδιοαστρονοµίας που ανακοινώνονται µετά τις ανωτέρω ηµεροµηνίες, θα µπορεί να αναζη-
τιέται µια συµφωνία µε τις ∆ιοικήσεις που έχουν αδειοδοτήσει τους διαστηµικούς σταθµούς. Στην Περιοχή 2, πρέπει να εφαρµόζεται το 
Ψήφισµα  743 (WRC-03). Τα όρια τούτης της υποσηµείωσης µπορεί να ξεπερνιούνται στη θέση ενός σταθµού ραδιοαστρονοµίας ο-
ποιασδήποτε χώρας της οποίας η διοίκηση έχει δώσει τη συγκατάθεσή της. 
5.551Ι Η πυκνότητα ροής ισχύος που προκαλείται στη ζώνη 42.5-43.5 GHz από κάθε γεωστατικό διαστηµικό σταθµό της στα-
θερής δορυφορικής υπηρεσίας (∆ιάστηµα προς Γη), ή της υπηρεσίας δορυφορικής ευρυεκποµπής (∆ιάστηµα προς Γη) που λειτουργούν 
στη ζώνη 42-42.5 GHz, δεν πρέπει να ξεπερνά τις ακόλουθες τιµές στη θέση οποιουδήποτε σταθµού ραδιοαστρονοµίας: 
 �137 dB(W/m2) σε 1 GHz και �153 dB(W/m2) σε οποιαδήποτε 500 kHz της ζώνης 42.5-43.5 GHz στη θέση οποιουδή-

ποτε σταθµού ραδιοαστρονοµίας που είναι καταχωρηµένος ως µονοπαραβολικό τηλεσκόπιο, και  
 �116 dB(W/m2) σε οποιαδήποτε 500 kHz της ζώνης 42.5-43.5 GHz στη θέση οποιουδήποτε σταθµού ραδιοαστρονοµίας 

που είναι καταχωρηµένος ως συµβολοµετρικός σταθµός πολύ µεγάλης βάσης. 
 Οι τιµές αυτές πρέπει να εφαρµόζονται σε οποιοδήποτε σταθµό ραδιοαστρονοµίας που είτε: 
 � ήταν σε λειτουργία πριν από την 5η Ιουλίου 2003 και ανακοινώθηκε στην ITU πριν από τις 4 Ιανουαρίου 2004, είτε 
 � είχε ανακοινωθεί πριν από την ηµεροµηνία λήψης των πλήρων πληροφοριών του Προσαρτήµατος 4 για συντονισµό 

ή ανακοίνωση, κατά περίπτωση, που αφορούν το διαστηµικό σταθµό στον οποίο εφαρµόζονται τα όρια. 
 Για τους άλλους σταθµούς ραδιοαστρονοµίας που ανακοινώνονται µετά τις ανωτέρω ηµεροµηνίες, θα µπορεί να αναζη-
τιέται µια συµφωνία µε τις ∆ιοικήσεις που έχουν αδειοδοτήσει τους διαστηµικούς σταθµούς. Στην Περιοχή 2, πρέπει να εφαρµόζεται το 
Ψήφισµα  743 (WRC-03). Τα όρια τούτης της υποσηµείωσης µπορεί να ξεπερνιούνται στη θέση ενός σταθµού ραδιοαστρονοµίας ο-
ποιασδήποτε χώρας της οποίας η διοίκηση έχει δώσει τη συγκατάθεσή της. 
5.552 Η κατανοµή του φάσµατος της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας στις ζώνες 42,5-43,5 GHz και 47,2-50,2 GHz για εκ-
ποµπές  στην κατεύθυνση Γη προς ∆ιάστηµα είναι µεγαλύτερη από ότι εκείνη στη ζώνη 37,5-39,5 GHz για εκποµπές στην κατεύθυνση 
∆ιάστηµα προς Γη προκειµένου να εξυπηρετηθούν ζεύξεις τροφοδότη σε δορυφόρους ευρυεκποµπής. Οι ∆ιοικήσεις προτρέπονται να 
παίρνουν όλα τα πρακτικά µέτρα για να διατηρήσουν τη ζώνη 47,2-49,2 GHz για ζεύξεις τροφοδότη της υπηρεσίας δορυφορικής ευ-
ρυεκποµπής που λειτουργεί στη ζώνη 40,5-42,5 GHz. 
5.552Α Η κατανοµή στη σταθερή υπηρεσία των ζωνών 47,2-47,5 GHz και 47,9-48,2 GHz προορίζεται για χρήση από σταθµούς 
εξεδρών µεγάλου ύψους. Η χρήση των ζωνών 47,2-47,5 GHz και 47,9-48,2 GHz υπόκειται στις διατάξεις του Ψηφίσµατος 122 (WRC-
2000). 
5.553 Στις ζώνες 43,5-47 GHz και 66-71 GHz, οι σταθµοί της κινητής υπηρεσίας ξηράς µπορούν να λειτουργούν µε την επι-
φύλαξη να µην προκαλούν επιζήµιες παρεµβολές στις διαστηµικές υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών στις οποίες είναι κατανεµηµένες αυτές 
οι ζώνες (βλέπε τον Αριθµό 5.43).  
5.554 Στις ζώνες 43,5-47 GHz, 66-71 GHz, 95-100 GHz, 123-130 GHz, 191,8-200 GHz και 252-265 GΗz, οι δορυφορικές 
ζεύξεις που συνδέουν τους σταθµούς ξηράς σε καθορισµένα σταθερά σηµεία επιτρέπονται επίσης όταν χρησιµοποιούνται σε σύνδεση 
µε την κινητή δορυφορική υπηρεσία ή την υπηρεσία δορυφορικής ραδιοπλοήγησης. 
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47,5 - 51,4 GHz 

Όρια ζώνης 
(GHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

47,5-47,9 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 5.552 
(∆ιάστηµα προς Γη) 5.516Β, 
5.554Α 
ΚΙΝΗΤΗ 

  
Ζεύξεις τροφοδότη 
SAP/SAB 

  

47,9-48,2 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 5.552 
ΚΙΝΗΤΗ   
5.552Α 

  
Ζεύξεις τροφοδότη 
SAP/SAB 

  

48,2-48,54 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 5.552 
(∆ιάστηµα προς Γη) 5.516Β, 
5.554Α, 5.555Α 
ΚΙΝΗΤΗ 

  
Ζεύξεις τροφοδότη 
SAP/SAB 

  

48,54-49,44 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 5.552 
ΚΙΝΗΤΗ 
5.149, 5.340, 5.555 

 Σταθερές ραδιοζεύξεις χα-
µηλής και µέσης χωρητικό-
τητας 
Ζεύξεις τροφοδότη 
SAP/SAB 

ΕΝ 301 751  

49,44-50,2 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 5.552 
(∆ιάστηµα προς Γη) 5.516Β, 
5.554Α, 5.555Α 
ΚΙΝΗΤΗ 

 Σταθερές ραδιοζεύξεις χα-
µηλής και µέσης χωρητικό-
τητας 
Επίγειοι σταθµοί 
SAP/SAB 

ΕΝ 301 751  

50,2-50,4 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (παθητική) 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητι-
κή) 
5.340 

    

50,4-51,4 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 
ΚΙΝΗΤΗ  
Κινητή δορυφορική (Γη προς ∆ιά-
στηµα ) 

    

5.554Α Η χρήση των ζωνών 47,5-47,9 GHz, 48,2-48,54 GHz και 49,44-50,2 GHz από τη σταθερή δορυφορική υπηρεσία (∆ιά-
στηµα προς Γη) περιορίζεται σε γεωστατικούς δορυφόρους. 
5.555 Πρόσθετη κατανοµή: Η ζώνη 48,94-49,04 GHz κατανέµεται επιπλέον στην υπηρεσία ραδιοαστρονοµίας σε πρωτεύουσα 
βάση. 
5.555Α Η πυκνότητα ροής ισχύος στη ζώνη 48,94-49,04 GHz που παράγεται από οποιοδήποτε γεωστατικό διαστηµικό σταθµό 
της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας που λειτουργεί στις ζώνες 48,2-48,54 GHz και 49,44-50,2 GHz, δεν πρέπει να ξεπερνά τα �151,8 
dB(W/m2) σε οποιαδήποτε ζώνη των 500 kHz στη θέση οποιουδήποτε σταθµού ραδιοαστρονοµίας 
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51,4 � 55,78 GHz 

Όρια ζώνης 
(GHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

51,4-52,6 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 
5.547, 5.556 

 Σταθερές ραδιοζεύξεις υψη-
λής πυκνότητας 

ΕΝ 301 751  

52,6-54,25 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (παθητική) 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητι-
κή) 
5.340, 5.556 

    

54,25-55,78 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (παθητική) 
∆ΙΑ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 5.556Α 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητι-
κή) 

  
 
 

 
 
 

 

 
5.556 Στις ζώνες 51,4-54,25 GHz, 58,2-59 GHz και 64-65 GHz µπορούν να διεξάγονται παρατηρήσεις ραδιοαστρονοµίας 
σύµφωνα µε εθνικούς διακανονισµούς. 
5.556Α Η χρήση των ζωνών 54,25-56,9 GHz, 57-58,2 GHz και 59-59,3 GHz, από την διαδορυφορική υπηρεσία περιορίζεται σε 
δορυφόρους της γεωστατικής δορυφορικής τροχιάς. Η µονοληµµατική πυκνότητα ροής ισχύος σε όλα τα υψόµετρα από 0 km έως 1000 
km πάνω από την επιφάνεια της Γης που παράγεται από ένα σταθµό της διαδορυφορικής υπηρεσίας, για κάθε συνθήκη και για κάθε 
µέθοδο διαµόρφωσης, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα -147 dB(W/m²/100 MΗz) για όλες τις γωνίες πρόσπτωσης. 
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55,78 � 66 GHz 

 
55,78-56,9 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 

ΤΗΣ ΓΗΣ (παθητική) 
ΣΤΑΘΕΡΗ 5.557Α  
∆ΙΑ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 5.556Α 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητι-
κή) 
5.547, 5.558 

  
 
Σταθερές ραδιοζεύξεις υψη-
λής πυκνότητας 

 
 
ΕΝ 301 751 

 

56,9-57 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (παθητική) 
ΣΤΑΘΕΡΗ  
∆ΙΑ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 5.558Α 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητι-
κή) 
5.547, 5.558 

  
 
Σταθερές ραδιοζεύξεις υψη-
λής πυκνότητας 

 
 
ΕΝ 301 751 

 

57-58,2 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (παθητική) 
ΣΤΑΘΕΡΗ Ε53 
ΚΙΝΗΤΗ 5.558 
∆ΙΑ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 5.556Α 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητι-
κή) 
5.547, 5.558 

  
 
Σταθερές ραδιοζεύξεις υψη-
λής πυκνότητας 

 
 
ΕΝ 301 751 

 

58,2-59 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (παθητική) 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητι-
κή) 
ΣΤΑΘΕΡΗ 
5.547, 5.556 

  
 
Σταθερές ραδιοζεύξεις υψη-
λής πυκνότητας 

 
 
ΕΝ 301 751 

 

59-62 ΣΤΑΘΕΡΗ Ε54 
∆ΙΑ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 5.556Α 
ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.559 
5.138, 5.558  
Ε54 

 CLANs 
 
 
 
SRD 

T/R 22-03 
 
 
 
EN 300 440 

 

62-63 ΣΤΑΘΕΡΗ Ε55 
∆ΙΑ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ  
ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.559 
5.558 

 IBCΝ T/R 22-03  

63-64 ∆ΙΑ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΚΙΝΗΤΗ Ε56 
 
ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.559 
5.558 
Ε47 

  
RTI 
 
 
 
Τηλεµατικά συστήµατα 
οδικών µεταφορών (RTTT) 

 
ERC/DEC(92)02 
T/R 22-03, 22-04 
 
 
ΕΝ 300 674,  
ΕΝ 301 091 

 

64-65 ΣΤΑΘΕΡΗ 
∆ΙΑ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής κι-
νητής 
5.547, 5.556 

 Σταθερές ραδιοζεύξεις υψη-
λής πυκνότητας 

ΕΝ 301 751  

65-66 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ 
ΣΤΑΘΕΡΗ Ε55 
∆ΙΑ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής κι-
νητής 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
5.547 

  
 
IBCΝ 

 
 
T/R 22-03 

 

5.557Α Στη ζώνη 55,78-56,26 GHz, για την προστασία των σταθµών της υπηρεσίας δορυφορικής εξερεύνησης της Γης (παθη-
τικής), η µέγιστη πυκνότητα ισχύος που παρέχεται από έναν ποµπό στην κεραία σταθµού της σταθερής υπηρεσίας, πρέπει να περιορίζε-
ται στα �26 dB(W/MHz). 
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5.558 Στις ζώνες 55,78-58,2 GΗz, 59-64 GΗz, 66-71 GΗz, 116-134 GΗz, 170-182 GΗz και 185-190 GΗz οι σταθµοί της αε-
ροναυτικής κινητής υπηρεσίας µπορούν να λειτουργούν µε την επιφύλαξη να µην προκαλούν επιζήµια παρεµβολή στη διαδορυφορική 
υπηρεσία (βλέπε τον Αριθ. 5.43). 
5.558Α Η χρήση της ζώνης 56,9-57 GΗz από διαδορυφορικά συστήµατα περιορίζεται σε ζεύξεις µεταξύ δορυφόρων της γεω-
στατικής δορυφορικής τροχιάς και σε εκποµπές από µη γεωστατικούς δορυφόρους υψηλής Γήινης τροχιάς προς δορυφόρους χαµηλής 
Γήινης τροχιάς. Για ζεύξεις µεταξύ δορυφόρων της γεωστατικής δορυφορικής τροχιάς, η µονοληµµατική πυκνότητα ροής ισχύος σε όλα 
τα ύψη από 0 km έως 1000 km πάνω από την επιφάνεια της  Γης, για κάθε συνθήκη και για κάθε µέθοδο διαµόρφωσης, δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα  -147 dB (W/m²/100 MΗz) για όλες τις γωνίες πρόσπτωσης. 
5.559 Στη ζώνη 59-64 GΗz οι αεροµεταφερόµενοι ραδιοανιχνευτές της υπηρεσίας ραδιοεντοπισµού µπορούν να λειτουργούν 
µε την επιφύλαξη να µην προκαλούν επιζήµια παρεµβολή στη διαδορυφορική υπηρεσία (βλέπε τον Αριθ. 5.43). 
E53 Η χρήση της ζώνης συχνοτήτων 57,2-58,2 GHz από τη σταθερή και κινητή υπηρεσία προορίζεται, σύµφωνα µε τη Σύσταση 
T/R 22-03 της CEPT, για σταθερά και κινητά συστήµατα χαµηλής ισχύος που δεν απαιτούν σχεδίαση συχνοτήτων. 
E54 H χρήση της ζώνης συχνοτήτων 59-62 GHz από τη σταθερή υπηρεσία προορίζεται, σύµφωνα µε τη Σύσταση T/R 22-03 της 
CEPT, για σταθερά τοπικά ασύρµατα δίκτυα (CLANs). 
E55 Η χρήση των ζωνών συχνοτήτων 62-63 GHz και 65-66 GHz από τη σταθερή υπηρεσία προορίζεται, σύµφωνα µε τη Σύστα-
ση T/R 22-03 της CEPT, για τη σύνδεση κινητών συστηµάτων ευρείας ζώνης µε το Ολοκληρωµένο ∆ίκτυο Επικοινωνιών Ευρείας Ζώ-
νης (IBCΝ). 
E56 Η χρήση της ζώνης συχνοτήτων 63-64 GHz από την κινητή υπηρεσία προορίζεται, σύµφωνα µε την Απόφαση 
ERC/DEC/(92)02 και τις Συστάσεις T/R 22-03 και T/R 22-04 της CEPT, για µετάδοση πληροφοριών που αφορούν την οδική κυκλοφο-
ρία (RTI). 
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66 - 81 GHz 

Όρια ζώνης 
(GHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

66-71 ∆ΙΑ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 5.553, 5.558 
ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ  
ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗ-
ΓΗΣΗ 
5.554 

    

71-74 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη ) 
ΚΙΝΗΤΗ  
ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 

    

74-76 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 
ΚΙΝΗΤΗ  
ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΥΡΥΕΚΠΟ-
ΜΠΗ 
∆ιαστηµική έρευνα (∆ιάστηµα 
προς Γη) 
5.559Α, 5.561 

    

76-77,5 ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 154Α 
 
Ερασιτεχνική 
Ερασιτεχνική δορυφορική 
∆ιαστηµική έρευνα (∆ιάστηµα 
προς Γη) 
5.149 
Ε47 

  
Συστήµατα ραδιοανίχνευ-
σης σε οχήµατα 
 
 
 
 
Τηλεµατικά συστήµατα 
οδικών µεταφορών 

 
ERC/DEC/(92)02 
 
 
 
 
 
ΕΝ 300 674,  
ΕΝ 301 091 

 
 
 
Μετά από συντονι-
σµό µε το ΥΜΕ 

77,5-78 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
Ραδιοαστρονοµία 
∆ιαστηµική έρευνα (∆ιάστηµα 
προς Γη) 
5.149 

    

78-79 ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ  
Ερασιτεχνική 
Ερασιτεχνική δορυφορική 
Ραδιοαστρονοµία 
∆ιαστηµική έρευνα (∆ιάστηµα 
προς Γη) 
5.149, 5.560 

    

79-81 ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
Ερασιτεχνική 
Ερασιτεχνική δορυφορική 
∆ιαστηµική έρευνα (∆ιάστηµα 
προς Γη) 
5.149 

    

5.559Α Η ζώνη συχνοτήτων 75,5-76 GHz κατανέµεται επίσης στην ερασιτεχνική και την ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία σε 
πρωτεύουσα βάση µέχρι το 2006. 
5.560 Στη ζώνη 78-79 GHz, οι ραδιοανιχνευτές που είναι εγκατεστηµένοι σε διαστηµικούς σταθµούς µπορούν να λειτουργούν 
σε πρωτεύουσα βάση στην υπηρεσία δορυφορικής εξερεύνησης της Γης και στην υπηρεσία διαστηµικής έρευνας. 
5.561 Στη ζώνη 74-76 GHz, οι σταθµοί των υπηρεσιών σταθερής, κινητής και ευρυεκποµπής δεν πρέπει να προκαλούν επιζή-
µιες παρεµβολές σε σταθµούς της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας ή σε σταθµούς της υπηρεσίας δορυφορικής ευρυεκποµπής που 
λειτουργούν σύµφωνα µε τις αποφάσεις της αρµόδιας διάσκεψης η οποία θα επιφορτισθεί µε τη σχεδίαση των εκχωρήσεων συχνοτήτων 
για την υπηρεσία δορυφορικής ευρυεκποµπής. 
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E57 154A  H χρήση της ζώνης συχνοτήτων 76-77 GHz από την υπηρεσία ραδιοεντοπισµού προορίζεται, σύµφωνα µε την Α-
πόφαση  ERC/DEC/(92)02 και τη Σύσταση T/R 22-04 της CEPT, για την ανάπτυξη συστηµάτων ραντάρ εγκατεστηµένων σε οχήµατα. 
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81 - 86 GHz 

Όρια ζώνης 
(GHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

81-84 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 
ΚΙΝΗΤΗ  
ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
∆ιαστηµική έρευνα (∆ιάστηµα 
προς Γη) 
5.149, 5.561Α 

    

84-86 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 
ΚΙΝΗΤΗ 
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
5.149 

    

5.561Α Η ζώνη 81-81,5 GHz κατανέµεται επίσης στην ερασιτεχνική και την ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία σε πρωτεύου-
σα βάση. 
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86 - 111,8 GHz 

Όρια ζώνης 
(GHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

86-92 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΗΣ (παθητική) 
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητική) 
5.340 

    

92-94 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
5.149 

  
 
 
Ραντάρ µικρής εµβέλειας 

  

94-94,1 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΗΣ (ενεργητική) 
ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ενεργητι-
κή) 
Ραδιοαστρονοµία 
5.562, 5.562Α 

  
 
Ραντάρ µικρής εµβέλειας 

  

94,1-95 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
5.149 

  
 
 
Ραντάρ µικρής εµβέλειας 

  

95-100 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 
5.1495.554 

    

100-102 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΗΣ (παθητική) 
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητική) 
5.340, 5.341 

    

102-105 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
5.149, 5.341 

    

105-109,5 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητική) 
5.562Β 
5.149, 5.341 

    

109,5-111,8 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΗΣ (παθητική) 
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητική) 
5.340, 5.341 

    

5.562 Η χρήση της ζώνης 94-94,1 GΗz από τις υπηρεσίες δορυφορικής εξερεύνησης της Γης (ενεργητική) και διαστηµικής 
έρευνας (ενεργητική) περιορίζεται σε ραδιοανιχνευτές νεφών εγκατεστηµένους στο διάστηµα. 
5.562Α Στις ζώνες 94-94,1 GΗz και 130-134 GHz, οι εκποµπές από διαστηµικούς σταθµούς της υπηρεσίας δορυφορικής εξε-
ρεύνησης της Γης (ενεργητικής) που κατευθύνονται στην κύρια δέσµη µιας κεραίας ραδιοαστρονοµίας, έχουν τη δυνατότητα να βλά-
ψουν κάποιους δέκτες ραδιοαστρονοµίας. Οι διαστηµικές υπηρεσίες που εκµεταλλεύονται τους ποµπούς και οι σταθµοί ραδιοαστρονο-
µίας που εµπλέκονται θα πρέπει να σχεδιάζουν σε αµοιβαία βάση τις λειτουργίες τους έτσι, ώστε να αποφεύγουν τέτοια συµβάντα στο 
µέγιστο δυνατό µέτρο. 
5.562Β Στις ζώνες 105-109,5 GHz, 111,8-114,25 GHz, 155,5-158,5 GHz και 217-226 GHz, η χρήση της διαστηµικής έρευνας 
περιορίζεται µόνο στη ραδιοαστρονοµία που βασίζεται σε διαστηµική τεχνική. 
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111,8 � 119,98 GHz 

Όρια ζώνης 
(GHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

111,8-114,25 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητική) 
5.562Β 
5.149, 5.341 

    

114,25-116 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΗΣ (παθητική) 
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητική) 
5.340, 5.341 

    

116-119,98 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΗΣ (παθητική) 
∆ΙΑ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 5.562C 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητική) 
5.341 

    

5.562C Η χρήση της ζώνης 116-122,25 GHz από τη διαδορυφορική υπηρεσία περιορίζεται σε δορυφόρους της γεωστατικής 
δορυφορικής τροχιάς. Η µονοληµµατική πυκνότητα ροής ισχύος που παράγεται από ένα σταθµό της διαδορυφορικής υπηρεσίας, για 
κάθε συνθήκη και για κάθε µέθοδο διαµόρφωσης, σε όλα τα υψόµετρα από 0 km έως 1000 km πάνω από την επιφάνεια της Γης και στη 
γειτνίαση µε όλες τις γεωστατικές δορυφορικές θέσεις που καταλαµβάνονται από παθητικούς αισθητήρες, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα -
148 dB(W/(m². MΗz) για όλες τις γωνίες πρόσπτωσης.  
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119,98 � 151,5 GHz 

Όρια ζώνης 
(GHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

119,98-122,25 

∆ΙΑ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 5.562C 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητική) 
5.138, 5.341 

    ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΗΣ (παθητική) 

122,25-123 ΣΤΑΘΕΡΗ 
∆ΙΑ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 5.558 
Ερασιτεχνική 
5.138 

  
 
 
Εφαρµογές ραδιοερασι-
τέχνη  

 
 
 
ΕΝ 301 783 

 

123-130 ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιάστη-
µα προς Γη) 
ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιάστηµα 
προς Γη) 
ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 
Ραδιοαστρονοµία 
5.149, 5.554 

    

130-134 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΗΣ (ενεργητική) 5.562Ε 
ΣΤΑΘΕΡΗ 
∆ΙΑ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 5.558 
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
5.149, 5.562Α 

    

134-136 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
Ραδιοαστρονοµία 

 Εφαρµογές ραδιοερασι-
τέχνη  

ΕΝ 301 783  

136-141 ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
Ερασιτεχνική 
Ερασιτεχνική δορυφορική 
5.149 

  
 
Εφαρµογές ραδιοερασι-
τέχνη  

 
 
ΕΝ 301 783 

 

141-148,5 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
5.149 

    

148,5-151,5 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΗΣ (παθητική) 
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητική) 
5.340 

    

5.562Ε Η κατανοµή στην υπηρεσία δορυφορικής εξερεύνησης της Γης (ενεργητική) περιορίζεται στη ζώνη 133,5-134 GHz.  
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151,5 � 158,5 GHz 

Όρια ζώνης 
(GHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

151,5-155,5 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
5.149 

    

155,5-158,5 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (παθητική) 5.562F 
ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ  
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητι-
κή) 5.562Β 
5.149, 5.562G 

    

5.562F Στη ζώνη 155,5-158,5 GHz, η κατανοµή στην υπηρεσία δορυφορικής εξερεύνησης της Γης (παθητική) και στην υπηρε-
σία διαστηµικής έρευνας θα ισχύει µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2018.  
5.562G Η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της κατανοµής στη σταθερή και την κινητή υπηρεσία στη ζώνη 155,5-158,5 GHz θα είναι 
η 1η Ιανουαρίου 2018.  
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158,5 � 202 GHz 

Όρια ζώνης 
(GHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

158,5-164 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 
ΚΙΝΗΤΗ 
ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 

    

164-167 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (παθητική)  
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητι-
κή)  
5.340 

    

167-174,5 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 
∆ΙΑ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 5.558 
5.149 

    

174,5-174,8 ΣΤΑΘΕΡΗ 
∆ΙΑ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 5.558 

    

174,8-182 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (παθητική)  
∆ΙΑ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 5.562Η 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητι-
κή)  

    

182-185 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (παθητική)  
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητι-
κή)  
5.340 

    

185-190 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (παθητική)  
∆ΙΑ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 5.562Η 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητι-
κή)  

    

190-191,8 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (παθητική)  
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητι-
κή)  
5.340 

    

191,8-200 ΣΤΑΘΕΡΗ 
∆ΙΑ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 5.558 
ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗ-
ΓΗΣΗ 
5.149, 5,341, 5,554 

    

200-202 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (παθητική)  
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητι-
κή)  
5.340, 5.341, 5.563Α 

    

5.562Η Η χρήση των ζωνών 174,8-182 GHz από τη διαδορυφορική υπηρεσία περιορίζεται σε δορυφόρους της γεωστατικής 
δορυφορικής τροχιάς. Η µονοληµµατική πυκνότητα ροής ισχύος που παράγεται από ένα σταθµό της διαδορυφορικής υπηρεσίας, για 
κάθε συνθήκη και για κάθε µέθοδο διαµόρφωσης, σε όλα τα υψόµετρα από 0 km έως 1000 km πάνω από την επιφάνεια της Γης και στη 
γειτνίαση µε όλες τις γεωστατικές δορυφορικές θέσεις που καταλαµβάνονται από παθητικούς αισθητήρες, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα  
-144 dB(W/(m². MΗz) για όλες τις γωνίες πρόσπτωσης.  
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5.563Α Στις ζώνες 200-209 GHz, 235-238 GHz, 250-252 GHz και 265-275 GHz, διεξάγεται παθητική ατµοσφαιρική ανίχνευση 
από το έδαφος για την παρακολούθηση των ατµοσφαιρικών συστατικών. 
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202 � 248 GHz 

Όρια ζώνης 
(GHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

202-209 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (παθητική)  
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητι-
κή)  
5.340, 5.341, 5.563Α 

    

209-217 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 
ΚΙΝΗΤΗ  
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
5.149, 5.341 

    

217-226 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 
ΚΙΝΗΤΗ  
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητι-
κή) 5.562Β 
5.149, 5.341 

    

226-231,5 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (παθητική)  
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητι-
κή)  
5.340 

    

231,5-232 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ 
Ραδιοεντοπισµός 

    

232-235 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 
ΚΙΝΗΤΗ 
Ραδιοεντοπισµός 

    

235-238 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (παθητική)  
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητι-
κή)  
5.563Α, 5.563Β 

    

238-240 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (∆ιά-
στηµα προς Γη) 
ΚΙΝΗΤΗ 
ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗ-
ΓΗΣΗ 

    

240-241 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ  
ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 

    

241-248 ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
ΡΑ∆ΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
Ερασιτεχνική 
Ερασιτεχνική δορυφορική 
5.138, 5.149 

    

5.563Β Η ζώνη 237,9-238 GΗz κατανέµεται επίσης στις υπηρεσίες δορυφορικής εξερεύνησης της Γης (ενεργητική) και διαστη-
µικής έρευνας (ενεργητική) µόνο για ραδιοανιχνευτές νεφών εγκατεστηµένους στο διάστηµα. 
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248 �1 000 GHz 

Όρια ζώνης 
(GHz)

Κατανοµή στις Yπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σηµειώσεις 

248-250 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
Ραδιοαστρονοµία 
5.149 

    

250-252 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΗΣ (παθητική)  
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (παθητι-
κή)  
5.340, 5.563Α 

    

252-265 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΙΝΗΤΗ  
ΚΙΝΗΤΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΠΛΟΗ-
ΓΗΣΗ 
5.149, 5.554 

    

265-275 ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ (Γη 
προς ∆ιάστηµα ) 
ΚΙΝΗΤΗ 
ΡΑ∆ΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
5.149, 5.563Α 

    

275-1000 (∆εν υπάρχουν κατανοµές) 5.565     
5.565 Η ζώνη συχνοτήτων 275-400 GHz µπορεί να χρησιµοποιείται από τις ∆ιοικήσεις για πειραµατισµό µε ποικίλες ενεργη-
τικές και παθητικές υπηρεσίες και την ανάπτυξή τους. Σ� αυτή τη ζώνη έχει προσδιορισθεί η ανάγκη για τις ακόλουθες µετρήσεις φα-
σµατικών γραµµών για παθητικές υπηρεσίες: 
 - υπηρεσία ραδιοαστρονοµίας: 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388-424 GHz, 426-442 GHz, 453-510 GHz, 623-711 
GHz, 795-909 GHz και 926-945 GHz, 
 - υπηρεσία δορυφορικής εξερεύνησης  της Γης (παθητική) και υπηρεσία διαστηµικής έρευνας (παθητική): 275-277 
GHz, 294-306 GHz, 316-334 GHz, 342-349 GHz, 363-365 GHz, 371-389 GHz, 416-434 GHz, 442-444 GHz, 496-506 GHz, 546-568 
GHz, 624-629 GHz, 634-654 GHz, 659-661 GHz, 684-692 GHz, 730-732 GHz, 851-853 GHz και 951-956 GHz.  
 Μελλοντική έρευνα σ� αυτή την εκτεταµένη ανεξερεύνητη φασµατική περιοχή µπορεί να αποφέρει πρόσθετες φασµατι-
κές γραµµές και συνεχόµενες ζώνες ενδιαφέροντος για τις παθητικές υπηρεσίες. Οι ∆ιοικήσεις προτρέπονται να παίρνουν όλα τα πρα-
κτικώς εφικτά µέτρα για την προστασία αυτών των παθητικών υπηρεσιών από επιζήµιες παρεµβολές µέχρις ότου διαµορφωθεί ο Πίνα-
κας κατανοµών στην ανωτέρω ζώνη συχνοτήτων. 
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