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Σας διαβιβάζουµε έγγραφο που λάβαµε από το Υπουργείο Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων και αφορά τους νέους χάρτες συχνοτήτων.  
 
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα βγει θα βασίζεται πιθανόν στους Χάρτες 
που είχε εκπονήσει το ΕΜΠ το 2008. Τότε, σας τους είχαµε στείλει ζητώντας 
τις απόψεις σας. Το ίδιο κάνουµε και τώρα, και σας παρακαλούµε να 
διαβάσετε µε προσοχή τα ακόλουθα:   
 
Στο    θα βρείτε 4 έγγραφα. Το έγγραφο του ΥΥΜ∆, το σχέδιο της ΚΥΑ, τους 
χάρτες της ΕΡΤ-ΒΟΥΛΗΣ και τους χάρτες των Ιδιωτικών Ρ/Σ 
Οι χάρτες είναι σε µορφή πινάκων όπου έχουν προστεθεί στοιχεία για τους 
λοβούς εκποµπής.  
 
 
ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ: 
 
Να µελετήσετε το χάρτη της περιοχής σας, και να µας στείλετε τις 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ σας απόψεις για το κάθε ένα από τα παρακάτω θέµατα:  

 
1. ∆ιαβάστε τις λεπτοµέρειες σε κάθε χάρτη, αν προβλέπεται χρήση ίδιων 

ή διαφορετικών συχνοτήτων και αν µε βάση τη µορφολογία του 
εδάφους απαιτείται συγχρονισµένη εκποµπή ή όχι. 

2. Ελέγξτε µε βάση την πείρα σας, αν το υψόµετρο και η ισχύς που δίνουν 
σε συνδυασµό µε τα διαγράµµατα ακτινοβολίας της κεραίας µπορούν 
να καλύψουν την Περιοχή Κάλυψης που είναι σχεδιασµένη στο χάρτη.  

3. Ελέγξτε αν υπάρχουν κοινές ή κοντινές συχνότητες σε γειτονικές 
Περιοχές Κάλυψης που θεωρείτε οτι θα δηµιουργήσουν προβλήµατα 
παρεµβολών. Μην ξεχάσετε να δείτε τι γίνεται µε την ΕΡΤ και όχι µόνο 
σε γειτονικές περιοχές, αλλά ίσως και πιο µακριά, γιατί σε πολλές 
περιπτώσεις θα έχουν τεράστια ισχύ.  

4. Αν τα κέντρα εκποµπής που προτείνονται για την περιοχή σας είναι σε 
δασικές ή ιδιωτικές εκτάσεις και αν υπάρχουν προβλήµατα µε την 
εγκατάσταση σας εκεί. (πχ από αρχαιολογία, στρατό, πολεοδοµία, 
έξωση από ιδιοκτήτες της γης, κλπ) 

5. Εντοπίστε κατά πόσον θα επηρεαζόταν (θετικά ή αρνητικά) η 
βιωσιµότητα της επιχείρησης σας αν θα εκπέµπατε υποχρεωτικά µέσα 
στα όρια του σχεδιαγράµµατος. Ο περιορισµός σε τµήµα του νοµού 
µπορεί να σηµαίνει µείωση εσόδων. Όµως και η υποχρέωση κάλυψης 
όλης της ΠΚ µε χρήση αναµεταδοτών, που απαιτούν κόστη 
εγκατάστασης και συντήρησης, µπορεί επίσης να προκαλέσουν 
αρνητικό οικονοµικό αποτέλεσµα λόγω αύξησης των εξόδων 
λειτουργίας. 

6. Αν τα κέντρα αυτά χρησιµοποιούνται σήµερα και ως τι (πρωτεύοντα ή 
δευτερεύοντα)  



7. Αν χρησιµοποιούνται σήµερα άλλα κέντρα εκποµπής, διαφορετικά από 
αυτά που προβλέπονται στους χάρτες. Αν ναι, πόσοι Ρ/Σ εκπέµπουν 
από αυτά. 

8. Άλλο θέµα ή πρόβληµα που δεν αναφέρεται παραπάνω 
 

Οι απαντήσεις σας µπορούν να περιλαµβάνουν και σχεδιαγράµµατα ή εικόνες 
 
Υπενθυµίζουµε οτι σύµφωνα µε το νέο νόµο, όσο περισσότερος πληθυσµός 
καλύπτεται από το κέντρο εκποµπής, τόσο αυξάνονται τα έξοδα του σταθµού 
(ίδια κεφάλαια, προσωπικό, ενοίκιο συχνότητας κλπ). ∆εν ξέρουµε ακόµα ποιά 
από αυτά θα αλλάξουν. 
 
Εάν έχετε απορίες, θα πρέπει να µας τις στείλετε άµεσα για να απαντηθούν 
από το Υπουργείο. 
 
Οι παρατηρήσεις σας θα πρέπει να σταλούν το συντοµότερο δυνατόν, ιδανικά 
πριν τις 20 Ιουλίου, ώστε να προλάβουµε να τις κωδικοποιήσουµε και να τις 
στείλουµε στο Υπουργείο. 
 
Ότι γράψετε, έτσι θα το στείλουµε. ∆εν θα παρέµβουµε σε κανένα έγγραφο. 
Γι΄ αυτό παρακαλούµε να είναι γραµµένα στα Ελληνικά (το 2008 είχαµε λάβει 
κείµενα και σε greeklish), µην χρησιµοποιείτε υβριστικούς χαρακτηρισµούς, 
και να φαίνεται το όνοµα σας, ο σταθµός σας, και ο νοµός / χάρτης ή χάρτες 
στους οποίους αναφέρεστε. Θα βοηθούσε πολύ στην κωδικοποίηση αν στο 
τέλος του εγγράφου σας υπάρχει συνοπτικά ένα συµπέρασµα σας. 
Τα έγγραφα να είναι σε µορφή .doc ή .pdf και να τα στείλετε στο 
union@radio.gr 
Αν µέσα σε δυο ηµέρες δεν σας απαντήσουµε µε mail οτι τα παραλάβαµε, 
παρακαλούµε τηλεφωνήστε στο 210 6140555. 
 
Όπως καταλαβαίνετε, οι χάρτες είναι στα χέρια σας.  
Η Ένωση δεν µπορεί να ξέρει τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής για να εκφέρει 
άποψη, οπότε αν δεν απαντήσετε θα θεωρηθεί ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις 
και οι χάρτες είναι σωστοί.  
Βρισκόµαστε σε µια πάρα πολύ σοβαρή φάση, που θα κρίνει το µέλλον µας ως 
επιχειρήσεις.  
 
Η συµµετοχή σας είναι καθοριστικά χρήσιµη. 
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