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Α. Ηλεκτροµαγνητική Ακτινοβολία 

Τα τεχνολογικά επιτεύγµατα της εποχής µας είναι άµεσα ή έµµεσα συνδεδεµένα µε την 
εκποµπή µη ιονίζουσας ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας (Η/Μ). Οι πιο γνωστές τεχνητές 
πηγές µη ιονίζουσας Η/Μ ακτινοβολίας είναι το ηλεκτρικό ρεύµα, οι ηλεκτρικές συσκευές 
(Η/Υ, συσκευές βίντεο, φούρνοι µικροκυµάτων, κλπ), τα συστήµατα επικοινωνίας, καθώς και 
τα γενικότερα συστήµατα ραδιοµετάδοσης, τηλεµετάδοσης, καθώς και οι τηλεπικοινωνιακοί 
δορυφόροι. Επίσης τις τελευταίες δεκαετίες  πληθαίνουν οι εφαρµογές της ΗΜ ακτινοβολίας 
στην Ιατρική (π.χ. Μαγνητική Τοµογραφία: MRI, θεραπεία όγκων, υποστήριξη νεογνών). 
Η/Μ πεδία δηµιουργούνται κάθε φορά που υπάρχει ροή ηλεκτρικής ενέργειας είτε από τη 
φύση είτε µε τεχνητό τρόπο.   
Στις φυσικές πηγές Η/Μ ακτινοβολίας συγκαταλέγεται η ηλιακή ακτινοβολία, η κοσµική 
ακτινοβολία, γήινο Η/Μ πεδίο, κτύπος καρδιάς και κεντρικό νευρικό σύστηµα. 
Συµπερασµατικά ο ανθρώπινος οργανισµός υφίσταται την επίδραση της µη ιονίζουσας ΗΜ 

ακτινοβολίας ήδη εδώ και πολλές δεκαετίες, χωρίς να έχουν διαπιστωθεί προβλήµατα υγείας 
όταν τα επίπεδά της είναι κάτω από τα επιτρεπτά όρια, είτε λόγω τεχνικών πηγών 
(τηλεόραση, ραδιόφωνο, κινητή τηλεφωνία) είτε λόγω φυσικής έκθεσης (ήλιος).  
Ο προσδιορισµός της συνεισφοράς της κινητής τηλεφωνίας στη συνολική πυκνότητα Η/Μ 

πεδίου είναι εξαιρετικά δύσκολος και παρουσιάζει σηµαντικές διακυµάνσεις από χώρα σε 
χώρα, αλλά και υψηλού βαθµού χωρική και χρονική ανοµοιοµορφία µέσα στην ίδια χώρα. 



Β. Σύστηµα GSM (900, 1800, 2100 UMTS) 

Το σύστηµα µε το οποίο δουλεύει σήµερα η κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα είναι το 
ψηφιακό σύστηµα GSM (Global System for Mobile Communication), το οποίο αποτελεί το 
πλέον εξελιγµένο σύστηµα κινητής τηλεφωνίας σε όλο τον κόσµο. Το σύστηµα αυτό έχει 
πιστοποιηθεί µε αυστηρότατα κριτήρια από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Τηλεπικοινωνιακής 
Τυποποίησης (ETSI) και έχει επιβληθεί σε όλη την Ευρώπη. 
Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κινητή τηλεφωνία αναλύεται στο: Green Paper 

on a common approach in the field of mobile and personal communications in the European 

Union. 

Η πράσινη βίβλος για την κινητή τηλεφωνία αναφέρεται στη στρατηγική επιλογή της Ε.Ε να 
προωθήσει την κινητή τηλεφωνία GSM σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσµιο επίπεδο.  Το σύστηµα 
GSM αναπτύχθηκε στην Ε.Ε. και αποτελεί σήµερα τεχνολογία αιχµής. Οι προδιαγραφές των 
µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται ακολουθούν, σύµφωνα µε τους κατασκευαστές τους, τις 
Οδηγίες, Αποφάσεις, Κανονισµούς και Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Στην Ελλάδα το σύστηµα GSM λειτουργεί στις συχνότητες 900 MHz, 1800 MHz και 
πρόσφατα και 2100 MHz (τεχνολογία UMTS – 3ης γενιάς). Εποµένως ανήκει στην 

κατηγορία της µη ιονίζουσας (µη ραδιενεργής) ΗΜ ακτινοβολίας. Σηµειώνεται ότι 
ιονίζουσα ακτινοβολία προκύπτει από εφαρµογές που λειτουργούν µε συχνότητες πολύ 
µεγαλύτερες της συχνότητας της κινητής τηλεφωνίας (ακτίνες Χ, ακτίνες γ κ.ο.κ.). ¨Ολες οι 
εταιρίες Κινητής τηλεφωνίας στη χώρα µας χρησιµοποιούν και εκπέµπουν και στις 3 

συχνότητες ραδιοκυµάτων.  
 

Aρχιτεκτονική του GSM δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας 
 
Η ιδέα της σχεδίασης ενός ψηφιακού συστήµατος 
ραδιοτηλεπικοινωνιών συνελήφθη στα τέλη της 
δεκαετίας του ’80 και η πρώτη υλοποίησή της 
πραγµατοποιήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 
’90 µε την ανάπτυξη του GSM συστήµατος 
τηλεπικοινωνιών (Global System for Mobile 

communications). Το GSM δίκτυο είναι ένα 
ψηφιακό κυψελωτό σύστηµα τηλεπικοινωνιών. Η 

βασική ιδέα σχεδίασης βασίζεται στην έννοια της 
κυψέλης, δηλαδή κάθε γεωγραφική περιοχή, 
διαµερίζεται σε µικρότερες περιοχές-κυψέλες (βλ. 

σχήµα 1). Εφαπτόµενα εξάγωνα συνθέτουν µία δοµή κυψελών (cell pattern). Η συγκεκριµένη 
δοµή, επαναλαµβανόµενη, παρέχει την απαιτούµενη ραδιοκάλυψη στην περιοχή. Το κάθε 

Σχήµα 1 : Κυψελωτός σχεδιασµός 
δικτύου 
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κεραιοσύστηµα καλύπτει ένα συγκεκριµένο χώρο όπως φαίνεται στο σχήµα 1 και δεν 
παρεµβάλλει στην περιοχή κάλυψης για την οποία ευθύνεται ένα άλλο κεραιοσύστηµα του 
δικτύου. Οι κυψέλες λοιπόν θα πρέπει να πληρούν τρεις προϋποθέσεις: 
♦ να είναι µικρές 
♦ να είναι κοντά µεταξύ τους, και 
♦ να είναι συνεχόµενες, 
έτσι ώστε να επιτρέπουν τη συνεχή και χωρίς διακοπές επικοινωνία της τηλεφωνικής 
συσκευής µε τους σταθµούς βάσης. Πρέπει να αναφέρουµε ότι άλλος ένας βασικός 
παράγοντας που επιδρά στην επιλογή της θέσης εγκατάστασης των σταθµών βάσης είναι η 
ανάγκη ύπαρξης οπτικής επαφής µεταξύ των σταθµών ούτως ώστε να υπάρχει µικροκυµατική 
διασύνδεσή τους. Μερικοί από τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η πυκνότητα 
τοποθέτησης των σταθµών βάσης είναι: 
♦ ο αριθµός των παραχωρηµένων συχνοτήτων εκποµπής 
♦ η απαιτούµενη χωρητικότητα και ο αριθµός των χρηστών 
♦ τα γεωγραφικά εµπόδια, η πυκνότητα και τα ύψη των κτισµάτων. 
Το µέγεθος των κυψελών καθορίζεται από την ισχύ που χρησιµοποιείται στο κεραιοσύστηµα. 
Όσο µεγαλύτερη είναι η ισχύς τόσο µεγαλύτερο είναι το µέγεθος της κυψέλης (περιοχή 
κάλυψης). Σηµειώνουµε, ότι εγκατάσταση σταθµού βάσης µε τρεις κατευθυντικές κεραίες 
τοποθετηµένες ανά 120 µοίρες στις κορυφές των κυψελών-εξαγώνων, είναι δυνατόν να 
προσφέρει κάλυψη σε τρεις κυψέλες αντί µίας (εφόσον ο σταθµός βάσης είχε τοποθετηθεί 
στο κέντρο της κυψέλης),   ελαττώνοντας µε αυτόν τον τρόπο τον αριθµό των   απαιτούµενων 
για την κάλυψη Σταθµών Βάσης. Βασική απαίτηση για την επιλογή της ισχύος είναι η 
αποφυγή παρεµβολών µεταξύ των σταθµών βάσης. Γι’ αυτό και η χρήση µεγάλων επιπέδων 
ισχύος δεν συνάδουν µε τη φιλοσοφία και πρακτική των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Η 

χρήση πολλαπλών κεραιών πολύ µικρής ισχύος εξασφαλίζουν µικρότερη ηλεκτροµαγνητική 
επιβάρυνση και καλύτερη ραδιοκάλυψη της περιοχής, µε αποτέλεσµα την λειτουργία των 
κινητών τηλεφώνων µε µικρή ισχύ κάτι που συνεπάγεται και ασθενέστερη έκθεση του 
εγκεφάλου σε ΗΜ ακτινοβολία.  
 
Θέµατα Ραδιοζεύξεων 

Στην παρακάτω Εικόνα 1 φαίνεται η διάθεση του φάσµατος συχνοτήτων στις 4 εταιρείες 
κινητής τηλεφωνίας. 
 
 
 
 
 
 
 



Εικόνα 1: ∆ιάθεση φάσµατος συχνοτήτων στις εταιρείες (GSM 900, DCS 1800, UMTS) 

 

 
 

Ισχύς κεραιοσυστήµατος 
Συνηθίζεται στη βιβλιογραφία αλλά και στη καθηµερινή πρακτική να χαρακτηρίζουµε την 
κεραία ως «κυψέλη» (cell). Στη πράξη ανάλογα µε την ισχύ του κεραιοσυστήµατος (άρα και 
την ακτίνα της περιοχής κάλυψης) κατατάσσουµε τις κυψέλες σε ΜΑΚΡΟΚΥΨΕΛΕΣ ή 
macrocells (µέγιστη τιµή 10 – 40 Watts) και ΜΙΚΡΟΚΥΨΕΛΕΣ ή microcells (µέγιστη τιµή 
1-2 Watts). Η µέση ισχύς λειτουργίας ανά κυψέλη (ανά συχνότητα λειτουργίας) στην ύπαιθρο 



είναι 15-40W. Σε αστικούς σταθµούς βάσης η µέση ισχύς λειτουργίας είναι ακόµη 
χαµηλότερη περίπου ίση µε 10-30W. 

Η ισχύς µε την οποία τροφοδοτείται η κυψέλη καθορίζεται από τον αριθµό των φερουσών 
(carriers - ηλεκτροµαγνητικό κύµα που µεταφέρει την πληροφορία) που χρησιµοποιούνται 
κάθε φορά. To πλήθος των φερουσών καθορίζεται µε βάση τις ανάγκες του δικτύου σε 
χωρητικότητα (πλήθος χρηστών που χρησιµοποιούν το δίκτυο). Κάθε φέρουσα τροφοδοτείται 
µε κάποια ισχύ (ίδια για όλες τις φέρουσες) και η συνολική ισχύς προκύπτει από τον 
πολλαπλασιασµό των φερουσών επί την ισχύ σε κάθε φέρουσα. Στον  υπολογισµό της ισχύος 
έχουν ληφθεί υπόψη οι απώλειες που υφίσταται το σήµα στη πορεία του (βλ. επόµενη 
παράγραφο).  
 

Συµπερασµατικά: 

Κυψέλη 

Συνολική ισχύς 

στην είσοδο της 

κυψέλης (P) 

Ακτίνα κάλυψης 
Είδος  Σταθµού 

Βάσης 

macrocell περίπου 10W < 1km Aστικός 
macrocell περίπου 20W µερικά km Υπαίθριος 

microcell περίπου 1-2W 
µερικές δεκάδες 

µέτρα 

∆ρόµοι-πλατείες 
(περιορισµένη 
κάλυψη) 

 

 

Γ. Άλλοι τύποι κεραιών. Μικροκυµατικές υπηρεσίες 

 

α) ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΖΕΥΞΗΣ 

Η µικροκυµατική ζεύξη είναι µικρής ισχύος (της τάξεως των mW και µικρότερη της ισχύος 
εκποµπής ενός κινητού τηλεφώνου), συνδέει τους σταθµούς βάσης του κυψελοειδούς δικτύου 

της Vodafone και σχεδιάζεται σύµφωνα µε το 
πανευρωπαϊκό σύστηµα GSM (Global System for Mobile 

communications), που έχει αναπτυχθεί από το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI). 

Οι µικροκυµατικές αυτές ζεύξεις χρησιµοποιούνται 
αποκλειστικά  για µεταφορά δεδοµένων από τον ένα 
σταθµό στον άλλο και εκπέµπουν υπερκατευθυντικά, 
καθώς αποτελούν παραβολοειδή κάτοπτρα (πχ. 
δορυφορικές κεραίες)  «στοχεύοντας» ένα και µόνο σηµείο 



λήψης των δεδοµένων αυτών (απέναντι σταθµός). Οι συχνότητες που χρησιµοποιούνται είναι 
από 8 έως 38GHz. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να συγχέονται µε τις κεραίες GSM που 

χρησιµοποιούνται από την κινητή τηλεφωνία για την κάλυψη των διαφόρων 

γεωγραφικών περιοχών. 

 

β) ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (LEASED LINES) 

Οι Μισθωµένες Γραµµές (Leased Lines) είναι και αυτές είδος 
σταθερής (σηµειακής) ασύρµατης πρόσβασης µε την διαφορά 
ότι συνδέουν δύο και µόνο αποµακρυσµένα σηµεία (point-to-

point) µέσω µυκροκυµατικής ζεύξης. Η συχνότητα που 
χρησιµοποιείται, βάση της Ελληνικής Νοµοθεσίας, είναι τα 
26GHz.     

 

∆οµή των Μισθωµένων Γραµµών  
Η λειτουργία της υπηρεσίας βασίζεται στην χρησιµοποίηση παραβολικής µικροκυµατικής 
υπέρ-κατευθυντικής κεραίας στον χώρο του πελάτη. Μέσω αυτής της ασύρµατης 
µικροκυµατικής ζεύξης τα δεδοµένα διοχετεύονται στο υπάρχον µικροκυµατικό δίκτυο της 
VODAFONE µέσω του οποίου, τελικά, επικοινωνούν δύο αποµακρυσµένα σηµεία Α και Β 

(βλ. παρακάτω σχήµα).  

 

   

Οι µικροκυµατικές κεραίες τοποθετούνται σε οροφές κτιρίων ώστε να µην υπάρχουν εµπόδια 
στην οπτική επαφή µεταξύ των δύο τερµατικών της σύνδεσης ή της τροχιάς µετάδοσης του 
σήµατος. Τα σήµατα από αυτές τις κεραίες διαδίδονται µε τη µορφή στενής κατευθυντικής 
δέσµης και η διασπορά της ηλεκτροµαγνητικής ενέργειας εκτός της σχετικά στενής αυτής 
δέσµης είναι ελάχιστη έως αµελητέα. Επίσης, οι κεραίες αυτές λειτουργούν σε πολύ χαµηλά 

επίπεδα ισχύος, συνήθως της τάξης µερικών mWatt δηλαδή λιγότερο του ενός Watt . 

Μετρήσεις έχουν δείξει ότι η πυκνότητα ισχύος στο επίπεδο του εδάφους από τις 
µικροκυµατικές κατευθυντικές κεραίες είναι, τυπικά, πολλές χιλιάδες φορές κάτω από τα 

όρια ασφαλείας. 

Μικροκυµατι
κό ∆ίκτυο 

VODAFONE 

(π.χ. Θεσσ/κη) 

(π.χ. Αθήνα) 

Α 



Το κεραιοσύστηµα το οποίο τοποθετείται στον χώρο (ταράτσα) του πελάτη αποτελείται από 
µία µικροκυµατική κεραία (παραβολική) ίδια µε αυτές χρησιµοποιούνται την 
σύνδεση των Σταθµών Βάσης του GSM.  

Είναι λοιπόν προφανές ότι σε κάθε περίπτωση η 

ακτινοβολούµενη ισχύς είναι πολύ χαµηλή. 

Ακόµα περισσότερο, αν λάβουµε υπόψη την 
υπερκατευθυντικότητα του συγκεκριµένου τύπου 

κεραίας, τότε είναι ασφαλές να πούµε ότι σε κάθε περίπτωση τα επίπεδα ΗΜ ακτινοβολίας 
κυµαίνονται από εκατοντάδες έως χιλιάδες φορές κάτω από τα όρια. 

 

 

∆. Σηµειακά- Πολυσηµειακά συστήµατα σταθερής ασύρµατης πρόσβασης (LMDS) 

 

Τα Σηµειακά-Πολυσηµειακά Συστήµατα Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης (LMDS –Local 

Multipoint Distribution Service) αποτελούν είδος ασύρµατης ζεύξης για την ψηφιακή, 
αµφίδροµη και ταχεία µεταφορά δεδοµένων όπως ήχος, εικόνα και Internet data στην περιοχή 
των µικροκυµάτων (26GHz Βάση της Ελληνικής Νοµοθεσίας). 
 

 

Τερµατικό 

Σταθµός Βάσης 
(HUB) 

 
 
∆οµή του συστήµατος LMDS 

Οι παλαιότερες τεχνολογίες χρησιµοποιούσαν χαµηλότερες συχνότητες του Ραδιοφάσµατος 
(ραδιοφωνικά µήκη κύµατος) µε αρκετά µεγάλη ισχύ εκποµπής (100W)  καθώς τέτοια 
σήµατα έφταναν σε πολύ µεγάλες αποστάσεις και µπορούσαν να διεισδύσουν εντός κτιρίων. 
Αυτή η φιλοσοφία διέπει, για παράδειγµα, τους ραδιοτηλεοπτικούς αναµεταδότες. Σε 
αντίθεση µε τα παραπάνω τα συστήµατα LMDS εκµεταλεύονται σήµατα υψηλών 
(µικροκυµατικών) συχνοτήτων πολύ χαµηλής ισχύος (~mW-χιλιοστά του Watt) 

προκειµένου να καλύψουν µικρές αποστάσεις διατηρώντας πάντα οπτική επαφή (line-of-site) 

µεταξύ ποµπού-δέκτη.        
Τα συστήµατα LMDS χρησιµοποιούν την δοµή ενός κυψελοειδούς δικτύου όπου κάθε 
Σταθµός Βάσης (HUB) αποτελείται από 1 έως 4 κυψέλες αναλόγως τις ανάγκες κάλυψης 



(αριθµός πελατών). Οι κυψέλες αυτές έχουν µια ακτίνα κάλυψης της τάξεως των 2-3 

χιλιοµέτρων. 
Η βασική δοµή λειτουργίας ενός συστήµατος LMDS προϋποθέτει την ύπαρξη ενός κεντρικού 
Σταθµού Βάσης (HUB) ο οποίος βρίσκεται σε οπτική επαφή (line-of-sight) µε το τερµατικό 
του κάθε πελάτη.   
 

Σταθµός Βάσης (HUB) 

O Σταθµός βάσης (HUB) αποτελείται από 1εώς 4 συστοιχίες κατευθυντικών (sectorized) 

κεραιών. Η κάθε συστοιχία έχει 2 κεραίες.  
Ο λόγος ύπαρξης της δεύτερης αφορά στην συνεχή point-to-multipoint επικοινωνία σε 
περίπτωση βλάβης, για οποιοδήποτε λόγο, της πρώτης  (back-up antenna). Αυτό συνεπάγεται 
ότι σε καµία περίπτωση δεν λειτουργούν (ακτινοβολούν) και οι δύο κεραίες ταυτόχρονα. 
Η ακτινοβολία από έναν τέτοιο σταθµό είναι πολύ µικρή (αµελητέα) και κατά τάξεις 
µεγέθους χαµηλότερη του ορίου των 164 Weirp  που ορίζει ο νόµος ως κατώτατο όριο 

υποχρέωσης υποβολής µελέτης ραδιοεκποµπών.    
 

 

Ε. Μικροσταθµοί Βάσης - CELL EXTENDER 

 

Οι µικροκυψέλες είναι υποσυστήµατα αποτελούµενα από τα εξής στοιχεία: 
Mία ή δύο κεραίες εκποµπής/λήψης και τα απαραίτητα µηχανήµατα για την τροφοδοσία του 
κεραιοσυστήµατος και τη διασύνδεσή τους µε το υπόλοιπο κυψελωτό δίκτυο. 
Το σηµείο τοποθέτησης του κεραιοσυστήµατος είναι τέτοιο ώστε να βρίσκεται κατά πολύ 
χαµηλότερα από το φαινόµενο ορίζοντα της πόλης (δηλ. η κεραία τοποθετείται λίγο πιο πάνω 

από το επίπεδο των δρόµων), εξασφαλίζοντας έτσι τη διάδοση του σήµατος κατά µήκος των 
οδών (περιοχή ενδιαφέροντος) και παράλληλα τη µείωση των ενδοκαναλικών παρεµβολών.  

 

 

 

 



Οι µικροκυψέλες χρησιµοποιούνται κυρίως σε σηµεία µε συγκεντρωµένη συνδροµητική 
κίνηση (“Hot spot areas”) µε σκοπό: 
� την αποσυµφόρηση του δικτύου της περιοχής, µε την καλύτερη κατανοµή της κίνησης, 
� τη βελτίωση της ποιότητας του ραδιοδικτύου στην περιοχή που εγκαθίστανται, 
� την αποτελεσµατικότερη διαχείριση του ραδιοφάσµατος. 
Η χρησιµοποίηση µικροκυψελών µε παρόµοια µηχανήµατα αποτελεί κοινή πρακτική που 
εφαρµόζεται εκτεταµένα τα τελευταία χρόνια, τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς 
χώρους, σε πολλά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας σε διάφορες χώρες, όπως Μεγ. Βρετανία, 
Γερµανία, Η.Π.Α., Γαλλία, Ιαπωνία κ.ά.. Επίσης, λόγω της πολύ µικρής ακτίνας κάλυψης η 
ισχύς τέτοιων σταθµών είναι της τάξεως των 1-2Watt. 

Οι µικροσταθµοί βάσης έχουν πολύ µικρή ισχύ (αµελητέα). Κατά συνέπεια η συνολική 

ενεργός ακτινοβολούµενη ισχύς όλων των καναλιών είναι µικρότερη από το όριο των 

164 W EIRP που έχει καθορίσει η νοµοθεσία για την υποχρέωση σύνταξης και υποβολής 
τεχνικής µελέτης ηλεκτροµαγνητικών ακτινοβολιών κεραίας. (Η αναφορά γίνεται στο Άρθρο 
6, Παράγραφος 6 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τα "Μέτρα Προφύλαξης του Κοινού 
απο την λειτουργία κεραιών εγκατεστηµένων στην ξηρά", ΦΕΚ 1105, 6/9/2000, σελίδα 
15829 και δεν αλλάζει από τον ισχύοντα Νόµο υπ’ αριθµ. 3431/3-2-2006). 

Εποµένως, δεν απαιτείται εκ του νόµου η εκπόνηση και η κατάθεση τεχνικής µελέτης 

ραδιοεκποµπών για µικροσταθµούς βάσης, καθώς το ποσό ακτινοβολίας είναι πάρα πολύ 
µικρό (σχεδόν αµελητέο) από τους σταθµούς αυτούς  χαµηλής ισχύος. 
Στις περιπτώσεις των κεραιοσυστηµάτων που χαρακτηρίζονται ως CELL EXTENDER 

(επεκτατές κυψελών), η ισχύς του κεριοσυστήµατος είναι επίσης πολύ χαµηλή (περίπου 2 W) 

και εµπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των κεραιοσυστηµάτων για τα οποία η συνολική 

ενεργός ακτινοβολούµενη ισχύς όλων των καναλιών είναι µικρότερη από το όριο των 

164 W EIRP και εποµένως, δεν απαιτείται εκ του νόµου η εκπόνηση και η κατάθεση 

τεχνικής µελέτης ραδιοεκποµπών στην ΕΕΑΕ. 

 

Η κεραία τύπου YAGI που συνοδεύει τέτοια κεραιοσυστήµατα είναι κεραία ακόµη 
χαµηλότερης ισχύος (1W) και κέρδους (3,5 dBi) και συνεπώς δεν τίθεται θέµα προστασίας 
από τέτοιου είδους κεραίες. Η συγκεκριµένη κεραία είναι παρόµοια µε τις κεραίες απου 
τοποθετούνται στις ταράτσες για τους τηλεοπτικούς δέκτες. 
 


