
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΡΑ∆ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2400 – 2483.5 MHz 
 

 
 

Για τους Σταθµούς Ραδιοεπικοινωνίας που λειτουργούν στην περιοχή 
ραδιοσυχνοτήτων 2400-2483.5 MHz και οι οποίοι χρησιµοποιούνται για Ιδία Χρήση, 
δηλαδή για δηµιουργία κλειστών δικτύων για κάλυψη ιδίων αναγκών, και οι οποίοι 
κάνουν χρήση της τεχνολογίας διασποράς φάσµατος και είναι πλήρως συµβατοί µε το 
εναρµονισµένο πρότυπο ΕΝ 300 328 του ETSI, δεν απαιτείται Εκχώρηση 
Ραδιοσυχνότητας  σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1 του «Κανονισµού 
Εκχώρησης Μεµονωµένων Ραδιοσυχνοτήτων σε Σταθµούς Ραδιοεπικοινωνιών για 
Ιδία Χρήση» (ΦΕΚ 895/Β/16-7-2002).  
 
Οι Σταθεροί Σταθµοί ή οι Σταθµοί Ξηράς που είναι µόνιµα εγκατεστηµένοι σε 
σταθερή θέση και οι οποίοι δεν λειτουργούν εντός περίκλειστων ιδιωτικών 
εγκαταστάσεων πρέπει να δηλωθούν  αποστέλλοντας  στην ΕΕΤΤ την σχετική 
δήλωση. Για κάθε ζεύξη «σηµείο» προς «σηµείο» των σταθµών αυτών, απαιτείται η 
συµπλήρωση ξεχωριστής δήλωσης. 
 
Στο καθεστώς αυτό δεν υπάγονται σταθµοί ραδιοεπικοινωνίας τεχνολογίας 
διασποράς φάσµατος που λειτουργούν στην περιοχή ραδιοσυχνοτήτων 2400-2483.5 
MHz και οι οποίοι χρησιµοποιούνται για σύνδεση σε ∆ηµόσιο Τηλεπικοινωνιακό 
∆ίκτυο και γενικά για κάθε παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (π.χ. παροχή 
INTERNET). Για τη λειτουργία των σταθµών αυτών απαιτείται Ειδική Άδεια. 
 
Σηµειώνεται ότι η δήλωση αυτή σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά άλλες άδειες 
που τυχόν απαιτούνται για την εγκατάσταση των κεραιών των σταθµών, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Ο κάτοχος των συσκευών είναι υποχρεωµένος 
να µεριµνήσει για την έκδοση κάθε άδειας που τυχόν απαιτείται πριν την 
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των συσκευών.   
 
Ακολουθούν οι οδηγίες για τη συµπλήρωση των πεδίων της δήλωσης. Η φόρµα  
βρίσκεται και σε ηλεκτρονική µορφή στη ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ: http://www.eett.gr 
 
Αφού συµπληρωθεί και υπογραφεί η δήλωση πρέπει να αποσταλεί ταχυδροµικά στη 
διεύθυνση: 
 
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) 
Λ.Κηφισίας 60 
Τ.Κ 1525, Μαρούσι  
 
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν µε την ΕΕΤΤ µέσω  
e-mail: 2.4@eett.gr 
 
Οι ενδιαφερόµενοι που έχουν υποβάλλει τη σχετική δήλωση στην ΕΕΤΤ, θα 
πρέπει να λάβουν τον αριθµό πρωτοκόλλου κατάθεσης της δήλωσης τους, ο 
οποίος θα πρέπει να επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο που θα γίνεται από προσωπικό 
της ΕΕΤΤ.  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ 

 
Συµπληρώνονται τα στοιχεία του χρήστη ή της επιχείρησης που χρησιµοποιεί τους 
σταθµούς ραδιοεπικοινωνίας. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗΣ 
 
∆ιεύθυνση Θέσης: Η πλήρης διεύθυνση του σηµείου (της Θέσης) που πρόκειται να 
τοποθετηθεί  η κεραία του σταθµού. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διεύθυνση, το 
τοπωνύµιο της περιοχής της Θέσης.   
 
Γεωγραφικό Πλάτος/Μήκος: Το γεωγραφικό πλάτος /µήκος της Θέσης αποτελεί 
κρίσιµη πληροφορία και πρέπει να δίνεται µε ακρίβεια δεύτερου λεπτού. Πρέπει να 
αναφέρεται στη µορφή ΜΜ ΛΛ ∆∆ όπου Μ: Μοίρες Λ: Λεπτά ∆: ∆εύτερα Λεπτά. Η 
συµπλήρωση των γεωγραφικών συντεταγµένων κρίνεται απολύτως αναγκαία για 
σταθµούς που θα εγκατασταθούν σε µη οικιστικές περιοχές (δηλ. όπου το θέση δεν 
έχει ακριβή ταχυδροµική διεύθυνση).  
Οι γεωγραφικές συντεταγµένες πρέπει  να δηλωθούν στο γεωγραφικό σύστηµα 
αναφοράς συντεταγµένων ΕΓΣΑ ’87. 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΜΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 
Κατασκευαστής Ποµποδεκτών: Τα πλήρη στοιχεία του οίκου κατασκευής του 
µηχανήµατος. 
 
Μοντέλο Ποµποδεκτών: Τα πλήρη στοιχεία της συγκεκριµένης συσκευής που 
πρόκειται να χρησιµοποιηθεί. 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΡΑΙΩΝ 
 
Κατασκευαστής: Τα πλήρη στοιχεία του οίκου κατασκευής της κεραίας. 
 
Μοντέλο: Τα πλήρη στοιχεία της κεραίας. 
 
∆ιάµετρος: Η διάµετρος της κεραίας σε µέτρα. 
 
Απολαβή: Η απολαβή, το κέρδος της κεραίας προς την κύρια κατεύθυνση του λοβού, 
σε dBi. 
 
Πόλωση: Ο αιτών µπορεί να επιλέξει ανάµεσα σε Οριζόντια ή Κάθετη Πόλωση. 
 

 2


