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Η συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών 

 

Η ταχεία ανάπτυξη των κινητών ραδιοεπικοινωνιών, δηµιούργησε την ανάγκη 
εγκατάστασης  σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές κατασκευών κεραιών που 
εγκαθίστανται σε ραδιοσταθµότοπους, δηλαδή τοποθεσίες στις οποίες υπάρχουν 
περισσότεροι του ενός σταθεροί ποµποί (ανεξάρτητα από τον αριθµό των δεκτών). 

Ενώ µέχρι τη δεκαετία του 1980-1990 οι ραδιοσταθµότοποι περιοριζόντουσαν σε 
χώρους εκτός κατοικηµένων περιοχών, συνήθως σε υψίπεδες περιοχές (π.χ. 
εγκαταστάσεις ΟΤΕ, εγκαταστάσεις ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών) η 
κυψελοειδής σχεδίαση των κινητών υπηρεσιών αρχικά και των υπηρεσιών ακραίου 
δικτύου µέσω ασύρµατης συνδροµητικής γραµµής µεταγενέστερα, που 
χρησιµοποιούν σταθµούς µικρής ισχύος, κατηύθυνε τους παρόχους επικοινωνιών 
στην εγκατάσταση σταθµών µέσα στον αστικό ιστό. 

Η επέκταση των υπηρεσιών είχε ως αποτέλεσµα την εκρηκτική αύξηση του αριθµού 
των απαιτούµενων ραδιοσταθµοτόπων και του αριθµού των χρηστών που 
συµµερίζονται τις ευκολίες τους. 

Γενικότερα, η έλλειψη ικανοποιητικού αριθµού θέσεων για την εγκατάσταση 
κατασκευών κεραιών, οδηγεί πολλές φορές στη συνεγκατάσταση κατασκευών 
κεραιών στον ίδιο ραδιοσταθµότοπο στον οποίο µπορεί να συνυπάρχουν 
εγκαταστάσεις εκποµπής και λήψης διαφόρων συστηµάτων, που πολλές φορές 
χρησιµοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες (π.χ. κατασκευές κεραιών κινητής 
τηλεφωνίας – δορυφορικών επικοινωνιών – ιδιωτικών ραδιοδικτύων). Η 
συνεγκατάσταση είναι επίσης ελκυστική από πλευράς οικονοµίας, καθώς περιορίζει 
το κόστος που αναλογεί από ορισµένες κοινές εγκαταστάσεις. Μέσα στις πόλεις, οι 
ραδιοσταθµότοποι µπορεί να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο µε ατοµικές ή 
συλλογικές εγκαταστάσεις λήψης ραδιοφωνίας και τηλεόρασης.  

Το φάσµα ραδιοσυχνοτήτων είναι ένας πεπερασµένος εθνικός φυσικός πόρος. Για 
την αποδοτικότερη εκµετάλλευση του πόρου αυτού, τα ραδιοσυστήµατα πρέπει να 
σχεδιάζονται έτσι, ώστε τα επί µέρους συστήµατα να λειτουργούν µε ελάχιστη 
παρεµβολή σε άλλα συστήµατα. Υπάρχει εποµένως ανάγκη καθορισµού των 
τεχνικών παραµέτρων που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση αυτού του στόχου 
και των ορίων εντός των οποίων αυτές πρέπει να κυµαίνονται, λαµβάνοντας υπόψη 
όλους τους δυνατούς συνδυασµούς τύπων ραδιοεξοπλισµού που µπορεί να 
εγκαθίσταται, όπως: 

1. Ραδιοεξοπλισµός ιδιωτικών κινητών ραδιοεπικοινωνιών (PMR) που 
χρησιµοποιείται για την παροχή αµφίδροµης επικοινωνίας µεταξύ µιας σταθερής 
θέσης και ενός αριθµού κινητών µονάδων 

2. Ραδιοεξοπλισµός Επίγειων Συγκαναλικών Ραδιοεπικοινωνιών (TETRA) κινητών 
ραδιοεπικοινωνιών δηµόσιας πρόσβασης που προσφέρουν περιοχική και εθνική 
κάλυψη 

3. Ραδιοεξοπλισµός τοπικών συστηµάτων τηλεειδοποίησης 

4. Ραδιοεξοπλισµός τηλεειδοποίησης ευρείας περιοχής 
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5. Ραδιοεξοπλισµός δηµόσιων κυψελοειδών συστηµάτων  

6. Ραδιεξοπλισµός σταθερών δισηµειακών και πολυσηµειακών ραδιοζεύξεων 

7. Ραδιοεξοπλισµός επίγειων σταθµών (VSAT) 

8. ∆έκτες επίγειας ή δορυφορικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης 

9. Ποµποί και δέκτες ραδιοτηλεφώνου για ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία που 
λειτουργεί στις ζώνες VHF. 

10.Ραδιοσυσκευές Ζώνης Ραδιοσυχνοτήτων Πολιτών (CB). 

11.Επίγειοι ποµποί ραδιοφωνίας  και τηλεόρασης καθώς και ραδιοφωνικός και 
τηλεοπτικός εξοπλισµός. 

12.Εµπορικά διαθέσιµες ραδιοσυσκευές ραδιοερασιτεχνών. 

13.Ευρυζωνικά συστήµατα µετάδοσης δεδοµένων στα 2,5 GHz και υψηλής επίδοσης 
RLAN στα 5 GHz. 

14.Ραντάρ. 

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε ενός από τους παραπάνω τύπους ποικίλουν και 
καθορίζονται συνήθως σε πρότυπα του ETSI. Γενικότερα χαρακτηριστικά 
καθορίζονται στον Κανονισµό Ραδιοεπικοινωνιών της ∆ιεθνούς Ένωσης 
Τηλεπικοινωνιών και σε Συστάσεις του Τοµέα Ραδιοεπικοινωνιών της ∆ιεθνούς 
Ένωσης Τηλεπικοινωνιών. 

Παράλληλα, η ασφάλεια του περιβάλλοντος της εργασίας σε ραδιοσταθµότοπους και 
σε γειτνίαση µε αυτούς πρέπει πάντοτε να παραµένει ένα ζήτηµα µεγάλης σηµασίας 
τόσο για τους εργαζοµένους στον ραδιοσταθµότοπο όσο και για το κοινό. Υπάρχει 
εποµένως ανάγκη καθορισµού των µέτρων µε τα οποία εφαρµόζονται 
αποτελεσµατικά οι ουσιώδεις απαιτήσεις  υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων 
καθώς και τεχνικές απαιτήσεις για την ασφαλή λειτουργία . 

Για την κάλυψη του υφιστάµενου κενού που διαπιστώθηκε, µεταξύ του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών και του ΕΛΟΤ, υπεγράφη σύµβαση στις 20 Ιουνίου 
2003 για την εκπόνηση από τον ΕΛΟΤ του ερευνητικού – τυποποιητικού έργου 
«Τυποποίηση συνεγκατάστασης κεραιών σταθµών ραδιοεπικοινωνιών». Το έργο 
υλοποιείται από ειδικές οµάδες εργασίας υπό την εποπτεία των Τεχνικών Επιτροπών 
Τυποποίησης του ΕΛΟΤ ΤΕ 80 και ΤΕ 75, στις οποίες συµµετέχουν εκπρόσωποι:  
 
- του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών 
-του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων 
-του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
-της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων 
-της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας 
-του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης 
-του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
-της COSMOTE 
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-της TIM 
-της VODAFONE.  

καθώς και παρατηρητές από τον ΟΤΕ και τον Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών. 

Για την κάλυψη των σχετικών µε την εκπόνηση του ανωτέρω έργου δαπανών και 
τη λειτουργία των απαραίτητων Επιτροπών και Οµάδων Εργασίας του ΕΛΟΤ, 
εγκρίθηκε ως επιχορήγηση η δαπάνη εκτέλεσης του έργου.  

Το έργο περιλαµβάνει την έκδοση ενός προτύπου µε χωριστά µέρη, σύµφωνα µε 
την ακόλουθη δοµή: 

Μέρος 1: Γενικά 

Γενικές απαιτήσεις (εισαγωγή, θεµελιώδεις αρχές) 

Ορισµοί, ορολογία 

Μέρος 2: Περιβάλλον 

Περιγραφή του περιβάλλοντος 

Ταξινόµηση του περιβάλλοντος 

Στάθµες συµβατότητας 

Μέρος 3: Όρια και τεχνικές δοκιµών και µετρήσεων 

Όρια εκποµπής και ατρωσίας  

Όρια ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας για την προστασία του γενικού 
κοινού  

Τεχνικές δοκιµών και µετρήσεων 

Μέρος 4: Οδηγίες εγκατάστασης και άµβλυνσης 

Οδηγίες εγκατάστασης 

Μέθοδοι άµβλυνσης και διατάξεις 

Μέρος 5: Γένια Πρότυπα και Πρότυπα Προϊόντων 

Μέρος 6:  ∆ιάφορα 

Επιπρόσθετα, προβλέπεται και η συγγραφή ενός οδηγού εφαρµογής. 

Μέχρι σήµερα έχουν ολοκληρωθεί και έχουν εκδοθεί, αφού ολοκληρώθηκε η 
διαδικασία της δηµόσιας κρίσης, τα εξής Μέρη: 

1ο Μέρος µε τίτλο: «Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών- Μέρος 1: 
Γενικές απαιτήσεις» και  

2ο Μέρος µε τίτλο «Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών- Μέρος 2: 
Περιβάλλον».  
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Είναι υπό εκπόνηση το Μέρος 3 µε τίτλο: Συνεγκατάσταση κεραιών 
ραδιοεπικοινωνιών- Μέρος 3: Tεχνικές δοκιµών και µετρήσεων – Όρια. 

Τα Μέρη που έχουν ολοκληρωθεί, καλύπτουν τα εξής θέµατα: 

Περιεχόµενα Προτύπου 1422-1: Συνεγκατάσταση κεραιών 
ραδιοεπικοινωνιών- Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις 

Εισαγωγή   

1 Σκοπός και πεδίο εφαρµογής  

2 Τυποποιητικές παραποµπές  

3 Όροι και ορισµοί  

4 Εισαγωγή  

5 Τύποι ραδιοεξοπλισµού που χρησιµοποιούνται σε ραδιοσταθµότοπους  

5.1 Ραδιοεξοπλισµός ιδιωτικών κινητών ραδιοεπικοινωνιών (PMR) που 
χρησιµοποιείται για την παροχή αµφίδροµης επικοινωνίας µεταξύ µιας σταθερής 
θέσης και ενός αριθµού κινητών µονάδων.  

5.2 Ραδιοεξοπλισµός Επίγειων Συγκαναλικών Ραδιοεπικοινωνιών (TETRA) 
κινητών ραδιοεπικοινωνιών δηµόσιας πρόσβασης που προσφέρουν περιοχική και 
εθνική κάλυψη.  

5.3 Ραδιοεξοπλισµός τοπικών συστηµάτων τηλεειδοποίησης  

5.4 Ραδιοεξοπλισµός τηλεειδοποίησης ευρείας περιοχής  

5.5 Ραδιοεξοπλισµός δηµόσιων κυψελοειδών συστηµάτων  

5.6 Ραδιοεξοπλισµός σταθερών δισηµειακών και πολυσηµειακών ραδιοζεύξεων
  

5.7 Ραδιοεξοπλισµός επίγειων σταθµών µε κεραίες µικρού ανοίγµατος (VSAT)
  

5.8 ∆έκτες επίγειας ή δορυφορικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης  

5.9 Άλλοι τύποι ραδιοεξοπλισµού  

6 Προβλήµατα ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας σε ραδιοσταθµότοπους  

6.1 ∆ηµιουργία ανεπιθύµητων προϊόντων εκποµπών  

6.1.1 Ανωφελείς εκποµπές από ποµπούς  

6.1.2 Μελέτες θορύβου  

6.1.3 Μελέτες ανωφελών εκποµπών  

6.1.4 Στάθµες θορύβου RF περιβάλλοντος  
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6.1.5 Προϊόντα ενδοδιαµόρφωσης µεταξύ περισσότερων συχνοτήτων-πηγών  

6.1.6 Προϊόντα ενδοδιαµόρφωσης οφειλόµενα σε εξωτερικές επιδράσεις  

6.2 Φαινόµενα ενδοδιαµόρφωσης και φραγής σε συστήµατα δεκτών  

6.2.1 Ενδοδιαµόρφωση µεταξύ λαµβανοµένων σηµάτων  

6.2.2 Κορεσµός µετωπιαίου άκρου του δέκτη  

6.2.3 Επιλεκτικότητα του δέκτη  

6.2.4 Ανωφελής απόκριση του δέκτη  

6.2.5 Προστασία δέκτη ως προς εξοπλισµό χαµηλής ισχύος (ΕΝ 300 220)  

7 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων  

7.1 Εισαγωγή  

7.2 Φυσική ασφάλεια  

7.3 Ηλεκτρική ασφάλεια  

7.4 Κίνδυνοι πυρκαγιάς  

7.5 Προστασία του προσωπικού από την έκθεση στην ηλεκτροµαγνητική 
ακτινοβολία 

8 Προστασία του πληθυσµού από την έκθεση στην ηλεκτροµαγνητική  
ακτινοβολία 

9 Aντικεραυνική προστασία  

9.1 Επιδράσεις κεραυνών και προστασία  

9.2 Γείωση δοµικών κατασκευών στήριξης κεραιών  

9.3 Γείωση κεραιών, σηµατοτροφοδοτών και συσχετιζόµενων εγκαταστάσεων
  

9.4 Ειδικές εγκαταστάσεις  

10 Κατασκευή πυλώνα  

10.1 ∆οµική ακεραιότητα  

10.2 Φορτία ανέµου  

10.3 Σχεδιασµός χαλύβδινης κατασκευής  

10.4 Εξέταση θεµάτων κατασκευών στήριξης και µηχανολογικών ζητηµάτων  

10.4.1Προστατευτικές επενδύσεις  

10.4.2Χρήση ανόµοιων µετάλλων  
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10.5 Συστάσεις για την συντήρηση  

10.6 Κατασκευή στήριξης  

11 Προστασία του κοινού από τις ακτινοβολίες  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (πληροφοριακό) Μεγάλες κατασκευές  κινητής τηλεφωνίας  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (πληροφοριακό) Μεσαίες κατασκευές κινητής τηλεφωνίας  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (πληροφοριακό) Μικρές κατασκευές  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ (τυποποιητικό) Πρότυπα που εφαρµόζονται για κάθε είδος 
ραδιοεξοπλισµού που µπορεί να εγκαθίσταται σε ραδιοσταθµότοπο  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε  (πληροφοριακό): Εγκαταστάσεις σε Πυλώνες Υψηλής Τάσης – 
κατευθυντήριες γραµµές  

 

 

Περιεχόµενα Προτύπου 1422-2: Συνεγκατάσταση κεραιών 
ραδιοεπικοινωνιών- Μέρος 2: Περιβάλλον 

Εισαγωγή   

1 Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής  

2 Τυποποιητικές παραποµπές  

3 Όροι και ορισµοί  

4 Σχεδίαση και τοποθέτηση  

4.1 Γενικά  

4.2 ∆ιάδοση  

4.2.1 Θέµατα διάδοσης στην περίπτωση της κινητής τηλεφωνίας  

4.3 Σήµατα εισόδου  

4.4 Πρόσβαση  

4.5 Αεροπλοϊα  

4.5.1 Επιδεκτικότητα σε παρεµβολή  

4.5.2 Εντάσεις πεδίου  

4.5.3 Επικίνδυνες εντάσεις πεδίου (για αεροσκάφη)  

5 Περιβαλλοντικές εκτιµήσεις  

5.1 Γενικά  
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5.2 Εκτίµηση της περιβαλλοντικής επίδρασης  

5.3 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις  

5.3.1 Γενικά  

5.3.2 Περιβαλλοντική επίπτωση από φυσική άποψη  

5.3.3 Περιβαλλοντική επίπτωση από βιολογική άποψη  

5.3.4 Περιβαλλοντική επίπτωση από κοινωνική άποψη  

5.3.5 Επίπτωση της εγκατάστασης κατά την κατασκευή της  

5.3.6 Επίπτωση της εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της  

5.4 Επίπτωση του περιβάλλοντος στην εγκατάσταση  

5.4.1 Φυσικές καταστροφές  

5.4.2 ∆ιαβρωτικά και κλιµατικά φαινόµενα  

6 To περιβάλλον ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας  

6.1 Σκόπιµες και µη σκόπιµες εκποµπές  

6.2 Στάθµες εκποµπής και το περιβάλλον  

6.2.1 Περιβάλλον αγωγής  

6.2.2 Περιβάλλον επαγωγικού πεδίου  

6.2.3 Περιβάλλον πεδίου ακτινοβολίας  

6.2.4 Στατιστικές θεωρήσεις  

6.2.5 Επιπτώσεις στα όρια  

6.2.6 Περιβάλλον που ορίζεται  µε αναφορά σε τυποποιηµένα όρια  

6.3 Περιβάλλον κατοικιών και εµπορικό περιβάλλον  

6.3.1 Στάθµες αγόµενων διαταραχών  

6.3.2 Στάθµες ακτινοβολούµενων διαταραχών  

6.4 Βιοµηχανικά περιβάλλοντα  

6.4.1 Στάθµες αγόµενων διαταραχών  

6.4.2 Στάθµες ακτινοβολούµενων διαταραχών  

6.5 Σταθµοί µεταγωγής  

6.5.1 Βασικά φαινόµενα  
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6.5.2 Αποτελέσµατα σύζευξης  

6.5.3 Εύρος των σταθµών των περιβαλλοντικών φαινοµένων  

6.6 Αποκλειστικά τηλεπικοινωνιακά κέντρα µεταγωγής  

6.7 Υγειονοµικές µονάδες  

6.8 Συντοπισµένες εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων  

Παράρτηµα Α (τυποποιητικό) Yπόδειγµα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  
ραδιοσταθµότοπου επί εδάφους  

Παράρτηµα Β (τυποποιητικό) Υπόδειγµα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  
ραδιοσταθµότοπου  σε κτίρια  


