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Κύριοι,     
 
Αναφερόμενοι στη σχετική δημοσίευση του Νοσοκομείου σας για την υποβολή προτάσεων και 
παρατηρήσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ολοκληρωμένου Συστήματος 
εξοπλισμού ψηφιακών πομποδεκτών (DMR), για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού φύλαξης 
του Νοσοκομείου, σας αποστέλλουμε παρακάτω τις παρατηρήσεις μας επί των τεχνικών 
προδιαγραφών. 
 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1. Το Σύστημα θα αποτελείται από: 
 1. Ψηφιακούς φορητούς πομποδέκτες 

VHF / UHF με πρόσθετη δυνατότητα 
αναλογικής λειτουργίας. 

Οι ζητούμενοι φορητοί πομποδέκτες 
VHF/UHF είναι πομποδέκτες   
Ραδιοερασιτεχνικής κατηγορίας (Dual 
Band VHF/UHF) και όχι επαγγελματικής. 
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η 
χρήση αυτών των συσκευών 
(ραδιοερασιτεχνικών  
πομποδεκτών ) επιτρέπεται μόνο από 
αδειούχους ραδιοερασιτέχνες οι οποίοι 
έχουν αποκτήσει πτυχίο ραδιοερασιτέχνη 
κατόπιν σχετικών εξετάσεων που 
διενεργούνται από το αρμόδιο τμήμα του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και 
σύμφωνα με την Υ.Α. 38200/1136/11-8-
2011 (ΦΕΚ 1969 Α’).  
Σε περίπτωση χρήσης ραδιοερασιτεχνικών 
σταθμών ασυρμάτων χωρίς το 
απαιτούμενο πτυχίο επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 11 
του ν.δ.1244/1972, καθώς και τα 
προβλεπόμενα πρόστιμα στο άρθρο 2 
παρ.6 του ν.2801/2001. 

ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / Στράτο Τάκα ΑΡ. ΠΡΩΤ.   : ΕΔ/011-19 
ΠΡΟΣ : Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΗΜΕΡ/ΝΙΑ  : 22/5/2019 
ΥΠΟΨΗ : ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Email           : kosariger@hotmail.com  
ΚΟΙΝ/ΣΗ :  Email           :  
   ΣΕΛΙΔΕΣ       : 9 + 1 ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ 
ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ 
ΣΧΕΤΙΚΑ : ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
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Επιπλέον, οι ραδιοερισιτεχνικοί 
πομποδέκτες είναι κατασκευασμένοι και 
πιστοποιημένοι για να λειτουργούν 
αποκλειστικά και μόνο εντός των 
επιτρεπόμενων ραδιοερασιτεχνικών 
συχνοτήτων και συγκεκριμένα για την 
περιοχή των VHF εντός της περιοχής 
συχνοτήτων 144.00MHz – 146.00MHz και 
για την περιοχή των UHF εντός της 
περιοχής συχνοτήτων 430.00MHz – 
440.00MHz.  
Οποιαδήποτε τροποποίηση των 
πομποδεκτών με σκοπό τη λειτουργία 
τους εκτός των παραπάνω 
ραδιοερασιτεχνικών συχνοτήτων, καθιστά 
αυτομάτως τις συσκευές εκτός 
προδιαγραφών και συνεπώς παράνομη τη 
διάθεση και τη χρήση τους, επισύροντας 
τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που 
προβλέπονται στο Π.Δ. 44 (ΦΕΚ 44Α-
07/3/2002). 
Η χρήση των παραπάνω περιοχών 
συχνοτήτων (VHF 144.00MHz – 146.00MHz 
και UHF  430.00MHz – 440.00MHz) έχει 
παραχωρηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο 
για αποκλειστική χρήση από πτυχιούχους 
ραδιοερασιτέχνες και για επικοινωνίες 
συναφείς προς το αντικείμενο του 
ραδιοερασιτεχνισμού. Οποιαδήποτε άλλη 
χρήση απαγορεύεται και για τη μη τήρηση 
των παραπάνω επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές 
κυρώσεις. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
βρείτε στη διαδικτυακή σελίδα της 
αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, της 
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),  www.eett.gr. 
 

Για την κάλυψη των αναγκών του 
Νοσοκομείου, η ενδεικνυόμενη λύση είναι 
η χρήση επαγγελματικών ψηφιακών 
(DMR) φορητών πομποδεκτών VHF ή UHF 
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και κατά προτίμηση UHF διότι η περιοχή 
συχνοτήτων UHF έχει καλύτερη μετάδοση 
– απόδοση σε κλειστούς χώρους όπως 
είναι το Νοσοκομείο σας.  
Σε κάθε περίπτωση, για την επιλογή της 
περιοχής συχνοτήτων λειτουργίας η οποία 
θα εξασφαλίσει την επιθυμητή 
ραδιοκάλυψη, προτείνουμε να γίνουν 
σχετικές δοκιμές πριν τη διεξαγωγή της 
διαγωνιστικής διαδικασίας 

2. Το Σύστημα θα έχει την δυνατότητα να 
λειτουργεί επιλεκτικά στις συχνότητες 
VHF, UHF και VHF/UHF με χρήση 
της/των κατάλληλης/ων κεραίας/ών, 
κατά περίπτωση. 

Ισχύουν οι παρατηρήσεις μας στην 
παραπάνω παράγραφο. 

3. Το Σύστημα θα λειτουργεί και ψηφιακά 
και αναλογικά, ώστε σε περιπτώσεις 
εκτάκτων αναγκών και καταστροφών 
(σεισμοί κλπ), να μπορεί να εκπέμπει 
και να λειτουργεί στις ανοιχτές 
συχνότητες κοινού, με επιλογή του 
χρήστη. 

Ισχύουν οι παρατηρήσεις μας στην 
παραπάνω παράγραφο και επιπλέον θα 
πρέπει να αποσαφηνιστεί ο όρος «ανοιχτές 
συχνότητες κοινού» 

4. Ομοίως, για τους ως άνω ίδιους 
λόγους, το Σύστημα θα μπορεί να 
εκπέμπει και να λειτουργεί και στις 
συχνότητες που δεν απαιτούν 
αδειοδότηση. 

Ισχύουν οι παρατηρήσεις μας στην 
παραπάνω παράγραφο και επιπλέον σας 
ενημερώνουμε ότι οι συχνότητες που δεν 
απαιτούν αδειοδότηση εμπίπτουν στν 
κατηγορία πομποδεκτών PMR446. 
Σύμφωνα με την ισχύουσες Ευρωπαϊκές 
και Ελληνικές οδηγίες και διατάξεις, έχουν 
παραχωρηθεί συγκεκριμένες 
τυποποιημένες συχνότητες για ελεύθερη 
χρήση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
αφορά αποκλειστικά και μόνο σε 
συγκεκριμένη κατηγορία φορητών 
πομποδεκτών (Licence Free) με μέγιστη 
ισχύ εκπομπής 0,5W.   
Συνεπώς το περιγραφόμενο ζητούμενο 
σύστημα δεν είναι δυνατόν να καλύψει 
νόμιμα την απαίτηση αυτή. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
βρείτε στη διαδικτυακή σελίδα της 
αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, της 
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 
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Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),  www.eett.gr. 
5. Το Σύστημα θα είναι ανοικτό, θα 

μπορεί να δέχεται και να συνεργάζεται 
λειτουργικά, με πομποδέκτες και 
άλλων κατασκευαστών, για την 
εξασφάλιση του Νοσοκομείου από 
πλευράς ύπαρξης επαρκούς αριθμού 
εναλλακτικών προμηθευτών, σε 
περιπτώσεις βλάβης – αντικατάστασης 
πομποδεκτών και για την 
αντιμετώπιση φαινομένων 
υπερχρεώσεων λόγω μονοπωλίου. 

ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ. 
Η επιλογή ψηφιακών πομποδεκτών, 
ψηφιακού πρωτοκόλλου DMR, 
εξασφαλίζει πλήρως την απαίτηση αυτή. 

6. Η συνεργασιμότητα και η συμβατότητα 
των συσκευών με το ETSI Standard 
TS 102 36361-1/2 (Tier I και Tier II), 
θα αναφέρεται στο Web Site του 
συνδέσμου DMR 
(https://www.dmrassociation.org/). 

ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ. 

7. Το Σύστημα θα καλύπτει όλα τα 
σημεία του κτιριακού συγκροτήματος 
του Νοσοκομείου, παρέχοντας υψηλής 
ποιότητας και ασφάλειας επικοινωνία 
του προσωπικού ασφαλείας. 

Για την εξασφάλιση της πλήρους 
ραδιοκάλυψης των χώρων του 
Νοσοκομείου, προτείνεται η 
πραγματοποίηση σχετικών ελέγχων – 
δοκιμών πριν τη διεξαγωγή της 
διαγωνιστικής διαδικασίας 

8. Όλος ο εξοπλισμός θα είναι υψηλής 
ποιότητας και αντοχής, προϊόντα 
διεθνώς αναγνωρισμένου και 
αξιόπιστου οίκου κατασκευής, 
κατασκευασμένος σύμφωνα με τις 
ευρωπαϊκές οδηγίες κατασκευής, 
συμμορφούμενος με τις ευρωπαϊκές 
απαιτήσεις. 

ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ. 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
1. Ψηφιακός φορητός πομποδέκτης 

DMR  VHF / UHF (Dual Band). 
Οι ζητούμενοι φορητοί πομποδέκτες 
VHF/UHF είναι πομποδέκτες   
Ραδιοερασιτεχνικής κατηγορίας (Dual 
Band VHF/UHF) και όχι επαγγελματικής. 
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η 
χρήση αυτών των συσκευών 
(ραδιοερασιτεχνικών  
πομποδεκτών ) επιτρέπεται μόνο από 
αδειούχους ραδιοερασιτέχνες οι οποίοι 
έχουν αποκτήσει πτυχίο ραδιοερασιτέχνη 
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κατόπιν σχετικών εξετάσεων που 
διενεργούνται από το αρμόδιο τμήμα του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και 
σύμφωνα με την Υ.Α. 38200/1136/11-8-
2011 (ΦΕΚ 1969 Α’).  
Σε περίπτωση χρήσης ραδιοερασιτεχνικών 
σταθμών ασυρμάτων χωρίς το 
απαιτούμενο πτυχίο επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 11 
του ν.δ.1244/1972, καθώς και τα 
προβλεπόμενα πρόστιμα στο άρθρο 2 
παρ.6 του ν.2801/2001. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
βρείτε στη διαδικτυακή σελίδα της 
αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, της 
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),  www.eett.gr. 
 

Για την κάλυψη των αναγκών του 
Νοσοκομείου, η ενδεικνυόμενη λύση είναι 
η χρήση επαγγελματικών ψηφιακών 
(DMR) φορητών πομποδεκτών VHF ή UHF 
και κατά προτίμηση UHF διότι η περιοχή 
συχνοτήτων UHF έχει καλύτερη μετάδοση 
– απόδοση σε κλειστούς χώρους όπως 
είναι το Νοσοκομείο σας. Σε κάθε 
περίπτωση, για την εξασφάλιση της 
επιθυμητής ραδιοκάλυψης, προτείνουμε 
να γίνουν σχετικές δοκιμές πριν τη 
διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας 

2. Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας 136 – 
174MHz και 400 – 470 MHz. 

Ισχύουν τα αναγραφόμενα στην παραπάνω 
παράγραφο. 

3. Ψηφιακή και αναλογική 
λειτουργία, επιλεγόμενη. 

ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ 

4. Ψηφιακό DMR ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών ETSI Standard TS 
102 36361-1/2 (Tier I και Tier II). 

ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ. 

5. Ονομαστική ισχύς εξόδου 
τουλάχιστον 5 W σε όλη την περιοχή 
συχνοτήτων λειτουργίας και σε όλη 
την περιοχή  θερμοκρασίας 
λειτουργίας. 

Η ισχύς εξόδου των επαγγελματικών 
φορητών πομποδεκτών είναι συνήθως  
5W για τα VHF και 4W για τα UHF. 

8. Διαχωρισμός διαδοχικών διαύλων Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα 
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12,5KHz / 20 KHz / 25 KHz. ραδιοδίκτυα που αδειοδοτούνται από την 
ΕΕΤΤ, είναι διαυλοποίησης 12,5KHz. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
βρείτε στη διαδικτυακή σελίδα της  
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),  www.eett.gr. 

13. Κωδικοποίηση αναλογικού σήματος 
(voice scrambler), για προστασία 
από συνακροάσεις (ιδιωτικότητα). 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν 
επιτρέπεται η χρήση voice scrambler στα 
ιδιωτικά ραδιοδίκτυα. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
βρείτε στη διαδικτυακή σελίδα της  
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),  www.eett.gr 

15. Αντοχή σε πτώση, υψηλή. 
(να αναφερθεί) 

Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, οι 
συσκευές πιστοποιούνται σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των Αμερικάνικων 
Στρατιωτικών Προδιαγραφών MIL-STD 810 
οι οποίες αναλόγως της κατηγορίας 
πιστοποίησης (C/D/E/F/G) προσδιορίζουν 
και την ανθεκτικότητα της συσκευής. 

16. Αντοχή σε θραύση (ισοδύναμη σε 
gr), υψηλή. 
(να αναφερθεί) 

Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, οι 
συσκευές πιστοποιούνται σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των Αμερικάνικων 
Στρατιωτικών Προδιαγραφών MIL-STD 810 
οι οποίες αναλόγως της κατηγορίας 
πιστοποίησης (C/D/E/F/G) προσδιορίζουν 
και την ανθεκτικότητα της συσκευής. 

17.  Κεραία πομποδέκτη VHF/UHF 
εύκαμπτη, βιδωτή στην συσκευή, 
αποσπώμενη,υψηλής απολαβής. (να 
αναφερθεί) 
Σύνθετη αντίσταση κεραίας 50 Ω. 
Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή 
ή επιτρεπτή η χρήση μίας κεραίας 
VHF/UHF, κάθε πομποδέκτης θα 
συνοδεύεται από μία κεραία VHF και 
από μία κεραία UHF. 
(να αναφερθεί) 

Με δεδομένο ότι οι ζητούμενες συσκευές 
θα είναι επαγγελματικού τύπου και 
συνεπώς VHF ή UHF, δεν δύναται να 
καλυφθεί η απαίτηση αυτή. 

18. Οθόνη ενσωματωμένη, με 
εσωτερικό ενσωματωμένο 
φωτισμό, με λειτουργία 
εξοικονόμησης ενέργειας, με 
ενδείξεις menu και όλων των 

Η οθόνη ενδείξεων, διατίθεται ως συνήθως 
σε πολυκαναλικά μοντέλα (άνω των 99 
καναλιών). 
Σε μοντέλα 16 καναλιών, όπως αυτά που 
ζητούνται, δεν διατίθεται. 



Δ Ρ Υ Σ   Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Α. Τ. Ε. Ε. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13, 18346 ΜΟΣΧΑΤΟ ΑTTIKHΣ,  
Τ: 210 5232842, Φ: 210 5232555 
e-mail: drysales@drystech.gr 

 
 
 
 

www.drystech.gr 

 

 
Σε περίπτωση προβληματικής λήψης καλέστε στο 210 5232842 

 
 

Σ.7/9 

 
  

    σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  ΠΠ..ΔΔ..111177//22000044    

 

λειτουργιών, στα ελληνικά ή στα 
αγγλικά (επιθυμητό το 
ελληνικό menu, όχι απαιτητό). 

19. Πληκτρολόγιο εσωτερικά φωτιζόμενο, 
αλφαριθμητικό, ενσωματωμένο 
στην συσκευή (επιθυμητό όχι 
απαιτητό). 

Το πληκτρολόγιο, διατίθεται ως συνήθως 
σε πολυκαναλικά μοντέλα (άνω των 99 
καναλιών) τα οπία διαθέτουν και οθόνη 
ενδείξεων. 
Σε μοντέλα 16 καναλιών, όπως αυτά που 
ζητούνται, δεν διατίθεται. 

20. Μεγάφωνο ανοιχτής ακρόασης, 
ενσωματωμένο στην συσκευή. Ισχύς 
μεγαφώνου ≥ 1.000 mW. 
Παραμόρφωση ήχου ≤ 5%. 

Η συνήθης ισχύς ακουστικών συχνοτήτων 
είναι 500mW και σε κάποιες περιπτώσεις 
800mW. 
Ο περιορισμός της ισχύς ακουστικών 
συχνοτήτων προσβλέπει στην ασφάλεια 
του χρήστη από ισχυρούς ήχους. 

24. Διακόπτη επιλογής αναλογικής / 
ψηφιακής λειτουργίας. 

Η επιλογή μεταξύ αναλογικής / ψηφιακής 
λειτουργίας απαιτεί συγκεκριμένο 
προγραμματισμό της συσκευής και 
πραγματοποιείται με την αλλαγή διαύλου 
και όχι με τη χρήση διακόπτη. 

27. Δυνατότητα scanning. Η άδεια λειτουργίας ραδιοδικτύου από την 
ΕΕΤΤ, αφορά σε χρήση μίας συχνότητας ή 
ζεύγος συχνοτήτων σε περίπτωση χρήσης 
αναμεταδότη. Συνεπώς η απαίτηση 
scanning δεν βρίσκει εφαρμογή. 

29. Δυνατότητα εκπομπής και λειτουργίας 
στις ανοιχτές συχνότητες κοινού, που 
δεν απαιτούν αδειοδότηση, με χρήση 
προγραμματισμένου πλήκτρου. 

Ισχύουν οι παραπάνω παρατηρήσεις μας 
για τους περιορισμούς στη χρήση 
συσκευών PMR446. 

30. Δυνατότητα λειτουργίας και με 
επαναλήπτη (repeater). 

Η χρήση και λειτουργία επαναλήπτη, 
προϋποθέτει την έκδοση σχετικής άδειας 
από την ΕΕΤΤ. 

37. Δέκτης GPS (επιθυμητό όχι 
απαιτητό). 

Ο δέκτης GPS χρησιμοποιείται στον 
εντοπισμό της συσκευής και την 
απεικόνιση του στίγματος αυτής μόνο σε 
περίπτωση εγκατάστασης και χρήσης 
σχετικής εφαρμογής AVL και με την 
προϋπόθεση ότι οι συσκευές κινούνται 
μόνιμα σε εξωτερικούς χώρους ώστε να 
έχουν κάλυψη GPS. Στην περίπτωση όπου 
οι συσκευές κινούνται σε εσωτερικούς 
χώρους (εντός του Νοσοκομείου) όπου δεν 
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υπάρχει κάλυψη GPS, τότε ο δέκτης GPS 
δεν έχει καμία χρησιμότητα. 
 

38. Αναμεταδότης, με τα ίδια ακριβώς 
ψηφιακά και αναλογικά 
χαρακτηριστικά, με αυτά των 
πομποδεκτών και κατάλληλης 
ισχύος. 
(να αναφερθεί ισχύς – απολαβή 
κλπ) 

Ο αναμεταδότης είναι πάντοτε 
επαγγελματικής κατηγορίας και συνεπώς 
είναι VHF ή UHF και σε καμία περίπτωση 
Dual Band (VHF/UHF). 
Συνεπώς θα πρέπει να προσδιοριστεί η 
περιοχή συχνοτήτων του ζητούμενου 
αναμεταδότη, εάν θα είναι VHF ή UHF. 

Δ.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Οι προμηθευτές, υποχρεούνται, 

κατά το στάδιο της επίσκεψης στο 
Νοσοκομείο (πριν την υποβολή 
της προσφοράς), προκειμένου να 
λάβουν γνώση των συνθηκών, 
των χώρων και των απαιτήσεων 
του Συστήματος, να προβούν σε 
έλεγχο της λήψης σήματος των 
πομποδεκτών που θα 
προσφέρουν, σε όλους τους 
χώρους του Νοσοκομείου, ώστε 
να προσδιορίσουν με ακρίβεια την 
ισχύ και απολαβή του 
αναμεταδότη και της κεραίας που 
θα απαιτηθεί να προσφέρουν, για 
την πλήρη κάλυψη όλων των 
χώρων του Νοσοκομείου, ακόμα 
και στα πιο απομονωμένα σημεία, 
με τις δυσμενέστερες συνθήκες 
λήψης (π.χ. υπόγεια κλπ). 

ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ. 

2. Οι προσφορές των προμηθευτών, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν, επί ποινή 
απόρριψης, τα εξής: 

 7. Βεβαίωση ύπαρξης στην 
Ελλάδα, επίσημων ή 
εξουσιοδοτημένων SERVICE, για 
την εξασφάλιση της τεχνικής 
υποστήριξης του προσφερόμενου 
εξοπλισμού. Τούτο θα 
αποδεικνύεται από επίσημα 
έγγραφα, νόμιμα μεταφρασμένα 
και επικυρωμένα (ή όπως άλλως 
προβλέπεται από την νομοθεσία), 
από τον κατασκευαστή του 

ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ. 
Η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης / 
πιστοποιητικού από τον κατασκευαστικό 
οίκο για τον εξουσιοδοτημένο πέροχο 
τεχνικής υποστήριξης στην Ελλάδα, 
αποτελεί σημαντικό στοιχείο / 
δικαιολογητικό ως προς τη μέγιστη δυνατή 
εξασφάλιση του Νοσοκομείου ως προς την 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
τεχνικής υποστήριξης. 
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προσφερόμενου εξοπλισμού ή του 
επίσημου εξουσιοδοτημένου 
SERVICE στην Ελλάδα ο οποίος 
θα πρέπει να λειτουργεί υπό την 
ιδιότητα αυτή επί μία τριετία 
τουλάχιστον. 

 
Η εταιρία μας, είναι από τις πλέον εξειδικευμένες στο χώρο των ραδιοεπικοινωνιών, διαθέτοντας 
30νταετή και πλέον εμπειρία και τεχνογνωσία,  προτείνει τη χρήση επαγγελματικής κατηγορίας 
πομποδεκτών VHF ή UHF, με άδεια λειτουργίας που θα εκδοθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. ώστε να 
διασφαλιστεί η νόμιμη κατοχή και λειτουργία αυτών. 
 
Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε για την τροποποίηση των υφιστάμενων τεχνικών 
προδιαγραφών λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές και Ελληνικές οδηγίες για τη χρήση 
συσκευών ασύρματης επικοινωνίας (πομποδέκτες) ώστε οι νέες που θα προκύψουν να διασφαλίζουν 
τη νόμιμη κατοχή και λειτουργία αυτών.  
 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση καθώς και για την παροχή 
οποιασδήποτε βοήθειας για τη σύνταξη των νέων τεχνικών προδιαγραφών. 
 
Συνημμένα σας αποστέλλουμε μία σύντομη παρουσίαση της εταιρίας μας. 
 
  
Με εκτίμηση,   
  
 
Στράτος  Τάκας 
Account Manager 


