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Υπέρυθρο Ορατό Ακτίνες Χ Ακτίνες 
γάμμα

Κατηγορία 1: 
Καρκινογενή για τον άνθρωπο

Κατηγορία 2Β: 
Eνδεχομένως καρκινογενή για τον άνθρωπο
2001: ELF
2011: RF

Κατηγορία 3: 
Δεν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως καρκινογενή
Δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι τα στατικά ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία είναι 
καρκινογενή για τον άνθρωπο (2002)

Κατηγοριοποίηση IARC / WHO

Μη  ιοντίζουσες ακτινοβολίες
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Αντίληψη επικινδυνότητας από το 
κοινό

Πραγματική επικινδυνότητα για τη 
δημόσια υγεία

Η αλήθεια και το ψέμα
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Πόσο ανησυχείτε για τις πιθανές επιδράσεις της H/M
ακτινοβολίας; (Ευρωβαρόμετρο 2010)
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Πόσο θεωρείτε ότι σας επηρεάζουν οι 
κεραίες κινητής τηλεφωνίας; (Ευρωβαρόμετρο 2010)  
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Πόσο θεωρείτε ότι σας επηρεάζουν τα κινητά τηλέφωνα; 
(Ευρωβαρόμετρο 2010) 
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Αξιολόγηση του εθνικού συστήματος για την προστασία από τις 
ιοντίζουσες και τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες – δράσεις 
ευαισθητοποίησης

1. Διενέργεια εθνικής έρευνας καταγραφής γνώσης,
στάσεων και αντιλήψεων για τις ακτινοβολίες.

2. Καθορισμός και αξιολόγηση δεικτών για την προστασία
από τις ακτινοβολίες, με κύριους άξονες τους
εργαζόμενους, το κοινό και το περιβάλλον.

3. Εκπαίδευση - ενημέρωση με έμφαση σε νέες
τεχνολογίες με βασικό στόχο τη σχεδίαση και υλοποίηση
από την ΕΕΑΕ δράσεων εκπαίδευσης και ενημέρωσης με
έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών (π.χ. εφαρμογές για
κινητά τηλέφωνα).

4. Υλοποίηση ενεργειών προβολής και διάχυσης των
αποτελεσμάτων του έργου.
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Αξιολόγηση της 
έκθεσης του κοινού 

σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία

www.eeae.gr
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 περισσότεροι από 10.000 σταθμοί βάσης κινητής 
τηλεφωνίας σε όλη τη χώρα

 δίκτυο μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας, υποσταθμοί 

 κεραίες τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών 
σταθμών 

 ραντάρ, επίγειοι δορυφορικοί σταθμοί
 κλίνες τεχνητού μαυρίσματος (σολάριουμ) 
http://eeae.gr/files/omilies/parousiasi_10_03_2017.
pdf

Το πεδίο ελέγχου

http://eeae.gr/files/omilies/parousiasi_10_03_2017.pdf
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Οδηγίες/Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία

Χώροι εργασίας - Οδηγία για τους Φυσικούς Παράγοντες 
(Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία) 2013/35/EE

Γενικός Πληθυσμός - Σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ 
1999/519/EU της 12ης Ιουλίου 1999 σχετικά με τον περιορισμό της 
έκθεσης του γενικού πληθυσμού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0Hz –
300GHz)

Προϊόντα - Οδηγίες της ΕΕ σχετικά με τον έλεγχο της Η/Μ 
ακτινοβολίας των ηλεκτρικών προϊόντων ώστε να λάβουν τη 
σήμανση CE
• Οδηγία για το Ραδιοεξοπλισμό 2014/53/EE
• Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2014/35/EE
• Οδηγία για τα Μηχανήματα 2006/42/EΚ
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Νομοθεσία – γενικός πληθυσμός

• Σύσταση του Συμβουλίου της Ε.Ε., "Σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz - 300 GHz)", Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 199 
(1999/519/EC), 30-7-1999.

• Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’αριθ. 53571/3839 : Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία 
κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά, (Φ.Ε.Κ. 1105/Β/6-9-2000) 

υιοθέτησε το 80% των τιμών της Σύστασης της Ε.Ε.
• Νόμος 4070/2012 (αντικατέστησε το Νόμο 3431/2006)

υιοθέτησε το 70% ή το 60% των τιμών της Σύστασης της Ε.Ε.
• Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’αριθ. 3060(ΦΟΡ)238: Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία 

διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων, (Φ.Ε.Κ. 512/Β/25-4-2002)
υιοθέτησε το 100% των επιπέδων αναφοράς της Σύστασης της Ε.Ε.
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 Χαμηλότερα όρια: 70% τιμών ΕΕ γενικά και 60% τιμών ΕΕ σε απόσταση μικρότερη των
300 μέτρων από την περίμετρο κτιρίων σχολείων, γηροκομείων, νοσοκομείων,
βρεφονηπιακών σταθμών.

 Εντατικοποίηση αυτεπάγγελτων δειγματοληπτικών ελέγχων από την ΕΕΑΕ ή από
εξουσιοδοτημένα συνεργεία (20% αδειοδοτημένων κεραιών εντός σχεδίου πόλεως ετησίως)

 Γρήγορη απόκριση σε αιτήματα φορέων και ιδιωτών (20 εργάσιμες ημέρες)
 Άμεση ανάρτηση αποτελεσμάτων ελέγχων στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ και συγκεντρωτικά

ανά έτος.

Νόμος 4070/2012 
(αντικατέστησε το ν.3431/2006) 

Νόμοι 3431/2006 & 4070/2012
 Περιβαλλοντική αδειοδότηση

 έγκριση Μ.Π.Ε. από την Γενική Γραμματεία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
μετά την παροχή σύμφωνης γνώμης της ΕΕΑΕ ή

 υπαγωγή της κατά περίπτωση κατασκευής κεραίας στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία

 Απαγόρευση εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας πάνω σε σχολεία, γηροκομεία,
νοσοκομεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Το νομοθετικό πλαίσιο για υψίσυχνα πεδία σταθμών κεραιών
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Βασικοί περιορισμοί & επίπεδα αναφοράς

• Βασικοί περιορισμοί: οι περιορισμοί έκθεσης σε Η/Μ πεδία που βασίζονται άμεσα σε αποδεδειγμένες
επιδράσεις στην υγεία και σε βιολογικές μελέτες.

• Επίπεδα αναφοράς: τα επίπεδα αυτά χρησιμοποιούνται για την πρακτική εκτίμηση της έκθεσης,
προκειμένου να ελεγχθεί το ενδεχόμενο υπέρβασης των βασικών περιορισμών.
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Βασικοί περιορισμοί

• (α) Για συχνότητες από 0 έως 1 Hz προβλέπονται βασικοί περιορισμοί για την μαγνητική επαγωγή 
στατικών μαγνητικών πεδίων (0 Ηz) και για την πυκνότητα ρεύματος χρονικά μεταβαλλόμενων 
πεδίων έως 1 Ηz, για την πρόληψη επιπτώσεων στο καρδιαγγειακό και στο κεντρικό νευρικό 
σύστημα

• (β) Για συχνότητες από 1Ηz έως 10 MHz προβλέπονται βασικοί περιορισμοί για την πυκνότητα 
ρεύματος, για την πρόληψη επιπτώσεων σε λειτουργίες του νευρικού συστήματος

• (γ) Για συχνότητες από 100 kΗz έως 10 GHz προβλέπονται βασικοί  περιορισμοί για τoν SAR, για την 
πρόληψη θερμοπληξίας ολόκληρου του σώματος και της υπερβολικής τοπικής θέρμανσης των ιστών

• (δ) Για συχνότητες από 10 GΗz έως 300 GHz προβλέπονται βασικοί περιορισμοί για την πυκνότητα 
ισχύος, για την πρόληψη της θέρμανσης των ιστών στην επιφάνεια του σώματος ή κοντά της
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Βασικοί περιορισμοί & επίπεδα αναφοράς 

Οι βασικοί περιορισμοί για την ασφαλή έκθεση του κοινού στα εκπεμπόμενα ηλεκτρομαγνητικά πεδία: 
• βασίστηκαν σε όλες τις μέχρι σήμερα αποδεδειγμένες βιολογικές επιδράσεις και έχουν οριστεί με μεγάλους 

συντελεστές ασφαλείας (μεγέθους περίπου 50) έτσι ώστε να 
• λαμβάνονται υπόψιν οι αβεβαιότητες που υπάρχουν όσον αφορά την ατομική ευαισθησία, τις 

περιβαλλοντικές συνθήκες καθώς και τις διαφορές όσον αφορά την ηλικία και την κατάσταση της υγείας 
του κοινού

και επίσης τα επίπεδα αναφοράς προϋποθέτουν συνθήκες μέγιστης σύζευξης του πεδίου με το εκτιθέμενο σε 
αυτό άτομο, παρέχοντας έτσι το μέγιστο βαθμό προστασίας
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Bασικοί περιορισμοί για ηλεκτρικά, μαγνητικά & ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία (0 Hz - 300 GHz)

 
Περιοχή 
συχνοτήτων 

Μαγνητική 
Επαγωγή 
(mT) 

Πυκνότητα 
ρεύματος 
(mA/m2) 
(rms) 

Ολόσωμο  
SAR 
(W/kg) 

Τοπικό 
SAR 
(κεφάλι  & 
κορμός) 
(W/kg) 

Τοπικό 
SAR 
(άκρα) 
(W/kg) 

Πυκνότητα 
ισχύος, S 
(W/m2) 

0 Hz 40 - - - - - 
>0-1 Hz - 8 - - - - 
1-4 Hz - 8/f - - - - 

4-1000 Hz - 2 - - - - 
1000 Hz – 100 kHz - f/500 - - - - 
100 kHz – 10 MHz - f/500 0,08 2 4 - 
10 MHz – 10 GHz - - 0,08 2 4 - 

10 – 300 GHz - - - - - 10 
 

Σημείωση: f είναι η συχνότητα σε Hz
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Επίπεδα αναφοράς για ηλεκτρικά, μαγνητικά & ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία (0 Hz - 300 GHz)

Περιοχή 
συχνοτήτων 

Ένταση 
Ηλεκτρικού 
Πεδίου 
(V/m) 

Ένταση 
Μαγνητικού 
Πεδίου 
(A/m) 

Μαγνητική 
Επαγωγή  
(μΤ) 

Ισοδύναμη 
Πυκνότητα ισχύος 
επίπεδου κύματος 
Seq (W/m2) 

0-1 Hz - 3,2x104 4x104 - 
1-8 Hz 10000 3,2x104/f2 4x104/f2 - 
8-25 Hz 10000 4000/f 5000/f - 
0.025-0.8 kHz 250/f 4/f 5/f - 
0.8-3 kHz 250/f 5 6.25 - 
3-150 kHz 87 5 6.25 - 
0,15 – 1 MHz 87 0,73/f 0,92/f - 
1 – 10 MHz 87/f1/2 0,73/f 0,92/f - 
10 – 400 MHz 28 0,073 0,092 2 
400 – 2000 MHz 1,375 f1/2 0,0037 f1/2 0,0046 f1/2 f/200 
2 – 300 GHz 61 0,16 0,20 10 

  
Σημείωση: f είναι η συχνότητα στις μονάδες που εμφανίζονται στη στήλη της περιοχής 
συχνοτήτων 
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Εγκύκλιος της ΕΕΑΕ για τον καθορισμό ορίων ασφαλούς έκθεσης του 
κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον σταθμών 
κεραιών σε εφαρμογή του Ν. 3431/2006  

διευκρινίζεται ο τρόπος εφαρμογής των συντελεστών μείωσης (70% ή 60% κατά περίπτωση) στις τιμές που 
καθορίζονται στα άρθρα 2−4 της υπ’ αριθ. 53571/3839 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1105/Β/6.9.2000)

- επειδή δεν είναι ισοδύναμη η εφαρμογή ενός συντελεστή μείωσης στις τιμές των μεγεθών που 
αφορούν τα επίπεδα αναφοράς και τους βασικούς περιορισμούς και επειδή η τήρηση των βασικών 
περιορισμών είναι το ζητούμενο σε κάθε περίπτωση, ενώ τα επίπεδα αναφοράς είναι ουσιαστικά 
ενδιάμεσα μετρήσιμα μεγέθη που διευκολύνουν πρακτικά την διαπίστωση της συμμόρφωσης με τους 
βασικούς περιορισμούς, προκύπτει ότι η εφαρμογή των συντελεστών μείωσης στο 60% και 70% 
κατά περίπτωση, αφορά αποκλειστικά τα μεγέθη των βασικών περιορισμών 

- τα επίπεδα αναφοράς προκύπτουν από την εφαρμογή συντελεστή μείωσης 70% ή 60% ανάλογα με την 
περίπτωση, στα επίπεδα αναφοράς της Ε.Ε. για τα μεγέθη Ε και Η όταν πρόκειται για την τήρηση των 
βασικών περιορισμών που αφορούν επαγόμενα ρεύματα και για τα μεγέθη Ε2, Η2 και Ρ όταν πρόκειται για 
την τήρηση των βασικών περιορισμών που αφορούν SAR ή πυκνότητα ισχύος 

http://eeae.gr/files/nomothesia/egkiklios_oria_2007.pdf
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Βασικοί Περιορισμοί Έκθεσης 100 kHz – 10 GHz

Φυσικό Μέγεθος Όρια ΕΕ 

(W/kg)

Ελληνικά όρια

70% ορίων 
ΕΕ 

(W/kg)

60% ορίων 
ΕΕ 

(W/kg)

Μέσος ρυθμός ειδικής
απορρόφησης (SAR)
ολόκληρου του σώματος

0,08 0,056 0,048

Τοπικός ρυθμός ειδικής
απορρόφησης (SAR) στο
κεφάλι και στον κορμό

2 1,4 1,2

Τοπικός ρυθμός ειδικής
απορρόφησης (SAR) στα άκρα 4 2,8 2,4
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Επίπεδα αναφοράς στην περιοχή συχνοτήτων 100 kHz – 300 GHz, 
όπως προκύπτουν μετά την εφαρμογή των συντελεστών μείωσης 

70% ή 60% στους βασικούς περιορισμούς

Σημείωση: f είναι η συχνότητα σε MHz

ffffffffffff
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Ελληνικά Όρια
60% Ε.Ε.

Eλληνικά Όρια
70% Ε.Ε.

Σύσταση Ε.Ε.
(ICNIRP)

61 V/m

47,2 V/m

51 V/m

23,4 V/m

21,7 V/m

28 V/m

Διάγραμμα των τιμών των ορίων της Έντασης του Ηλεκτρικού Πεδίου Ε 
(για το γενικό πληθυσμό) συναρτήσει της συχνότητας f, σε λογαριθμική κλίμακα.
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Διάγραμμα των τιμών των ορίων της Πυκνότητας Ισχύος S 
(για το γενικό πληθυσμό) συναρτήσει της συχνότητας f, σε λογαριθμική κλίμακα.

Ελληνικά Όρια
60% Ε.Ε.

Eλληνικά Όρια
70% Ε.Ε.

Σύσταση Ε.Ε.
(ICNIRP)
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Έλεγχος   
μελετών

ραδιοεκπομπών 

Επιτόπιες 
μετρήσεις

Εθνικό 
Παρατηρητήριο 

Η/Μ πεδίων 

Έλεγχος 
περιβαλλοντικών 

μελετών
(όπου 

απαιτείται)

Υψίσυχνα Η/Μ πεδία – Nομοθετικό-ρυθμιστικό πλαίσιο –
Αρμοδιότητες ΕΕΑΕ
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Έλεγχος μελετών ραδιοεκπομπών

1. Για κάθε κεραία υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΣΗΛΥΑ της Ε.Ε.Τ.Τ. μελέτη
ραδιοεκπομπών.

2. Οι μελέτες εκπονούνται με βάση πολύ αυστηρό τεχνικό υπόδειγμα που έχει εκδώσει η ΕΕΑΕ και έτσι
υπερεκτιμούνται σε αυτές τα πραγματικά επίπεδα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο
περιβάλλον των σταθμών κεραιών.

(http://eeae.gr/με-μια-ματιά/έντυπα-αιτήσεων)
3. Η ΕΕΑΕ εξετάζει τις μελέτες και εκδίδει γνωματεύσεις.
Ζητούμενο: να αποδεικνύεται πως δεν υπάρχουν χώροι γύρω από τις κεραίες, οι οποίοι να είναι ελεύθερα
προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό και στους οποίους να παρατηρείται υπέρβαση των ορίων
ασφαλούς έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργία άλλων κεραιών εντός 50 μέτρων.

Το 2016 επιβεβαιώθηκε η ισχύς ή 
εκδόθηκαν νέες γνωματεύσεις, 

σε 2.074 περιπτώσεις μελετών

Άνω των 15.500 το διάστημα 2008-2016

http://eeae.gr/%CE%BC%CE%B5-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%AC/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1-%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
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Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’αριθ. 53571/3839 : 
Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία κεραιών 
εγκατεστημένων στην ξηρά, ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000 
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Έλεγχος περιβαλλοντικών μελετών

 Διαβιβάζονται στην ΕΕΑΕ από τις Γενικές Γραμματείες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (όταν
απαιτείται). Σε αυτές αναφέρονται οι θέσεις «ευαίσθητων χρήσεων» και συνυπολογίζεται η επιβάρυνση
από την ύπαρξη όλων των γειτονικών σταθμών κεραιών σε απόσταση 1000 μέτρων.

 Στις δηλώσεις υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, αναφέρονται οι θέσεις
«ευαίσθητων χρήσεων» και συνυπολογίζεται η επιβάρυνση από την ύπαρξη όλων των γειτονικών
σταθμών κεραιών σε απόσταση 300 μέτρων.

Πάνω από 8.500 μελέτες
το διάστημα 2008-2016



www.eeae.gr

Έλεγχος   
μελετών

ραδιοεκπομπών 
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μελετών
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Αρμοδιότητες ΕΕΑΕ
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Επιτόπιες μετρήσεις

Πάνω από 11.500 αυτοψίες και επιτόπιες μετρήσεις 
το διάστημα 2008-2017
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 Διενεργούνται:
α) αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγματοληπτικό ετησίως στο 20% τουλάχιστον των

αδειοδοτημένων από την Ε.Ε.Τ.Τ. κεραιών που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλεως και
β) κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει έννομο συμφέρον εντός

20 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος που συνοδεύεται με την καταβολή
σχετικού παραβόλου.

Επιτόπιες μετρήσεις - Νόμοι 3431/2006 & 4070/2012

 Άμεση ανάρτηση αποτελεσμάτων μετρήσεων στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ και συγκεντρωτικά ανά έτος.



www.eeae.gr

www.eeae.gr

Τέλη - Παράβολα 

• Οι κάτοχοι αδειοδοτημένων κεραιών προκαταβάλλουν στην Ε.Ε.Α.Ε. ετήσιο τέλος 220 € για την
εγκατάσταση και λειτουργία κάθε κατασκευής κεραίας ως προς την τήρηση των ορίων
ακτινοβολίας (Ν.4313/2014)

• Η αίτηση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου που υποβάλλεται στην Ε.Ε.Α.Ε. για μετρήσεις
συνοδεύεται από την καταβολή σχετικού παραβόλου (Ν.3431/2006 & Ν.4070/2012) που
ορίζεται σε :

160 € για κάθε βασική περιοχή μέτρησης + 80 € για κάθε γειτονική περιοχή
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www.eeae.gr
Αποτελέσματα για  
> 11.500 ελέγχους

την περίοδο 
01.07.2008 – 15.11.2017
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www.eeae.gr
Αποτελέσματα για  
> 11.500 ελέγχους

την περίοδο 
01.07.2008 – 15.11.2017

Zoom in στην περιοχή της 
Αθήνας 
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www.eeae.gr
Αποτελέσματα για  
> 11.500 ελέγχους

την περίοδο 
01.07.2008 – 15.11.2017

Επιπλέον Zoom in στην 
περιοχή της 

Αθήνας 
Εμφάνιση των εικονιδίων 

των εταιρειών  
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www.eeae.gr
Αποτελέσματα για  
> 11.500 ελέγχους

την περίοδο 
01.07.2008 – 15.11.2017

Επιλογή ενός εικονιδίου 
για εμφάνιση 

1. των ημερομηνιών των 
μετρήσεων

2. του συνδέσμου που 
οδηγεί στην ιστοσελίδα 

της ΕΕΤΤ 
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Ενημέρωση
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www.eeae.gr
Αποτελέσματα για  
> 11.500 ελέγχους

την περίοδο 
01.07.2008 – 15.11.2017

Περιγραφή σταθμού 
Περιγραφή σημείων 

μέτρησης 
Χάρτης & φωτογραφίες 
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www.eeae.gr
Αποτελέσματα για  
> 11.500 ελέγχους

την περίοδο 
01.07.2008 – 15.11.2017

Αποτελέσματα 
μετρήσεων

Διαγράμματα 
αποτελεσμάτων
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ΚΥΑ υπ’ αριθ. 2300 ΕΦΑ (493): «Κανονισμός διενέργειας μετρήσεων 
των επιπέδων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον 
σταθμών κεραιών» (ΦΕΚ 346/Β/3-3-2008)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ

Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζεται ο τρόπος διενέργειας των μετρήσεων και κάθε άλλη σχετική
λεπτομέρεια που αφορά τους ελέγχους της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον των σταθμών κεραιών που πραγματοποιεί η ΕΕΑΕ, είτε δια
των οργάνων της ή με συνεργεία που έχουν ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτήν
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ΚΥΑ υπ’ αριθ. 2300 ΕΦΑ (493): «Κανονισμός διενέργειας μετρήσεων 
των επιπέδων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον 
σταθμών κεραιών» (ΦΕΚ 346/Β/3-3-2008)
Ο Κανονισμός Μετρήσεων περιλαμβάνει :
• ορισμούς των βασικών φυσικών μεγεθών καθώς και άλλων εννοιών για τις ανάγκες του παρόντος
• διεθνή και εθνικά πρότυπα μέτρησης που χρησιμοποιούνται ως αναφορές στο παρόν κείμενο 
• συνοπτική περιγραφή των επιμέρους οργάνων του μετρητικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του 

τύπου και των προδιαγραφών αυτών 
• διαδικασίες μέτρησης και ελέγχου των επιπέδων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον 

των σταθμών κεραιών 
• όρους και απαιτήσεις για το προσωπικό που έχει την ευθύνη των μετρήσεων
• μεθόδους υπολογισμού της αβεβαιότητας της μέτρησης καθώς και τρόπους που οι αβεβαιότητες 

λαμβάνονται υπόψη στη σύγκριση με τα όρια,
• όρους και συνθήκες υπό τις οποίες τα αποτελέσματα των μετρήσεων εγγυούνται την συμμόρφωση με τα 

όρια έκθεσης
• τον τρόπο αναφοράς των αποτελεσμάτων του ελέγχου
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ΚΥΑ υπ’ αριθ. 2300 ΕΦΑ (493): «Κανονισμός διενέργειας μετρήσεων 
των επιπέδων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον 
σταθμών κεραιών» (ΦΕΚ 346/Β/3-3-2008)

Όρια ασφαλούς έκθεσης: Λόγος έκθεσης λ

2

2

EL
Ε

=λ

Ο χρησιμοποιούμενος λόγος έκθεσης λ, υπολογίζεται βάσει της ενεργού τιμής των μετρήσεων
της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου Ε (V/m) σε μια συχνότητα (ή ζώνη συχνοτήτων) στην οποία
τα επίπεδα αναφοράς (μετά την εφαρμογή των προβλεπόμενων συντελεστών μείωσης 60% ή
70%) είναι LΕ.

καθαρός αριθμός
στάθμιση της επιβάρυνσης στην έκθεση από μία διάταξη ή πολλές διατάξεις
μέγιστη τιμή: 1, που αντιστοιχεί στο 100% των ορίων
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Ισχύ εκπομπής: Η ακτινοβολία στην οποία εκτίθεται το κάθε άτομο αυξάνεται με την ισχύ
εκπομπής.

Απόσταση από την κεραία εκπομπής: Σε διπλάσια απόσταση οι τιμές της ακτινοβολίας
μειώνονται στο ένα τέταρτο.

Διάγραμμα ακτινοβολίας (η τρισδιάστατη μορφή εκπομπής της κεραίας): Στις περισσότερες
περιπτώσεις, οι κεραίες του σταθμού βάσης δεν ακτινοβολούν με την ίδια ένταση προς όλες τις
κατευθύνσεις. Μπορούν να παρομοιαστούν με ένα φακό που ακτινοβολεί δέσμη φωτός
οριζόντια και κατακόρυφα. Η ένταση έξω από αυτή τη δέσμη ακτινοβολίας δεν εξαφανίζεται
μεν εντελώς, αλλά είναι εξαιρετικά μειωμένη.

Τοίχοι και στέγες: εξασθενούν την ακτινοβολία που προσπίπτει σε κάποιο κτίριο απ’ έξω.

Η τιμή των υψίσυχνων Η/Μ πεδίων εξαρτάται από…



www.eeae.gr

Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας

• O τρόπος που λειτουργούν οι κεραίες των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας είναι τέτοιος, ώστε οι
μέγιστες τιμές να εμφανίζονται συνήθως τοπικά, σε κάποιες μικρές περιοχές στις ταράτσες και στις
απολήξεις των ίδιων των κτιρίων, στα οποία βρίσκονται εγκατεστημένες οι κεραίες αυτές, καθώς και στα
αντίστοιχα σημεία των ψηλών άμεσα γειτονικών κτιρίων, τα οποία δεν αποτελούν σημεία συνήθους και
μακροχρόνιας πρόσβασης του κοινού.

• Έτσι, τα τυπικά επίπεδα της έκθεσης των ανθρώπων σε σημεία συνήθους παραμονής τους (π.χ. στις οικίες
τους) είναι κατά κανόνα πολλές φορές μικρότερα από τις μέγιστες τιμές, που μπορούν να εμφανιστούν σε
κάποια μεμονωμένα «δυσμενή» σημεία, στα οποία συνήθως πραγματοποιούνται οι υπολογισμοί στις
θεωρητικές μελέτες καθώς και οι επί τόπου μετρήσεις.

• Η τήρηση των ορίων δηλαδή, στα «δυσμενέστερα –πιο επιβεβαρυμένα» σημεία, εξασφαλίζει ότι οι τιμές
της έκθεσης όλων των περιοίκων, σε όλους τους χώρους παραμονής και διαβίωσής τους, θα είναι ακόμα
μικρότερες και σίγουρα χαμηλότερες των θεσμοθετημένων ορίων.



www.eeae.gr



www.eeae.gr

Παράδειγμα
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Συγκρίνοντας τα επίπεδα τιμών των ΗΜ πεδίων στο περιβάλλον ενός σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας
με τα όρια έκθεσης του γενικού πληθυσμού, διαπιστώνεται ότι ήδη σε απόσταση λίγων μέτρων από τις
κεραίες δεν παρατηρείται υπέρβαση αυτών των ορίων. Επίσης διαπιστώνεται πως στην ίδια κάθε φορά
απόσταση από την κεραία, οι τιμές της ακτινοβολίας είναι μεγαλύτερες στην κύρια διεύθυνση
ακτινοβολίας, κάτω από την κεραία αρκετά μικρότερες και στο κτίριο απευθείας κάτω από την κεραία
σημαντικά μικρότερες.

Παράδειγμα
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καθορισμός οριζόντιων αποστάσεων ως μέτρο προφύλαξης OXI , επειδή:

• ο τρόπος που εκπέμπουν οι διάφορες κεραιοδιατάξεις στο χώρο είναι διαφορετικός και συνήθως δεν είναι 
ομοιόμορφος σε όλες τις κατευθύνσεις (όπως π.χ. ισχύει για τις κεραιοδιατάξεις αναμετάδοσης κινητής 
τηλεφωνίας) 

• η έκθεση των ανθρώπων στην πράξη οφείλεται σε συνδυασμό κεραιοδιατάξεων που βρίσκονται 
εγκατεστημένες σε διάφορες θέσεις και ένα όριο απόστασης δεν μπορεί να προστατέψει από τη συμβολή 
πολλών διαφορετικών κεραιοδιατάξεων. 
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Αποτελέσματα μετρήσεων 2008-2013 (πλην πάρκων κεραιών) -
Περιγραφή των δεδομένων

• αστικό: μεγάλα αστικά κέντρα, όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη
καθώς και μικρότερες πόλεις

• ημιαστικό: χωριά και κωμοπόλεις
• αγροτικό: δασικές περιοχές, αγροτεμάχια
• πάρκα κεραιών: χώροι που βρίσκονται εκτός οικιστικού

ιστού (συνήθως σε υψώματα εκτός πόλεων), στους οποίους
υπάρχει μεγάλος αριθμός και πυκνότητα εγκατεστημένων
κεραιοδιατάξεων όλων των ειδών (όπως διατάξεις
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, διατάξεις ραντάρ,
κ.α.).

• μικροκυψέλες (κεραίες περιορισμένης εμβέλειας): συνήθως
τοποθετούνται σε μπαλκόνια και/ή προσόψεις κτιρίων, σε
μικρό ύψος.

http://eeae.gr/files/report_ni/total_analysis_2008_2013.pdf

49



www.eeae.gr

23%

43%

55%
63%

70%
76%

80%
84%

89% 93% 95% 97% 98% 99% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

πο
σο

στ
ό 

με
τρ

ήσ
εω

ν

ένταση ηλεκτρικού πεδίου E (V/m)

Κατανομή μετρήσεων συναρτήσει διαστημάτων έντασης ηλεκτρικού πεδίου και 
περιβάλλοντος

αγροτικό
ημιαστικό
αστικό
# μετρήσεων

Διαστήματα έντασης ηλεκτρικού πεδίου ανά τύπο 
περιβάλλοντος  (2008-2013)
• 99% των μετρήσεων < 14 V/m
• > 14 V/m (αστικό περιβάλλον): ισοϋψή σημεία, κοντινές αποστάσεις, εγγύς περιβάλλον κεραιών 

περιορισμένης εμβέλειας (μικροκυψέλες)
• >10 V/m (αγροτικό περιβάλλον): εγκατάσταση περιορισμένου αριθμού σταθμών με κεραιοδιατάξεις

κινητής τηλεφωνίας σε χαμηλό ύψος, καθώς και στην ύπαρξη μεμονωμένων κεραιοδιατάξεων
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών αναμεταδοτών

http://eeae.gr/files/report_ni/total_analysis_2008_2013.pdf
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Διάμεσος τιμή του λόγου έκθεσης ανά υπηρεσία και έτος (2008-2013)

• για όλα τα έτη: ίδια τάση για τις τιμές του λόγου έκθεσης
• υπηρεσίες με τη μεγαλύτερη τιμή (κατά φθίνουσα σειρά): 

GSM 900, DCS 1800, UMTS, FM
http://eeae.gr/files/report_ni/total_analysis_2008_2013.pdf

0,0E+00

5,0E-04

1,0E-03

2008 2009 2010 2011 2012 2013

λό
γο

ς 
έκ

θε
ση

ς 
λf

Σταθμισμένη διάμεσος τιμή λόγου έκθεσης συναρτήσει 
υπηρεσίας και έτους

FM VHF TETRA UHF TV GSM 900 DCS 1800 UMTS Wi-Fi/radar



www.eeae.gr

Συμμόρφωση με τα όρια 

• Τα αποτελέσματα των μετρήσεων στο περιβάλλον σταθμών κεραιών που βρίσκονται εγκατεστημένοι
εντός αστικών περιοχών (π.χ. σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας και άλλα ασύρματα δίκτυα) έδειξαν πως
οι τιμές της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ήταν στη συντριπτική πλειοψηφία των
σημείων μέτρησης πλησίον των ελεγχθέντων σταθμών κεραιών, από μερικές δεκάδες έως και αρκετές
χιλιάδες φορές κάτω από τα όρια ασφαλούς έκθεσης του γενικού πληθυσμού, όπως αυτά ορίζονται στην
κείμενη νομοθεσία.

• Υπερβάσεις των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού διαπιστώθηκαν σε λίγες περιπτώσεις οι οποίες ήταν
εξαιρετικά χωρικά εντοπισμένες (σε επιφάνειες εμβαδού λίγων m2), σε χώρους στο άμεσο περιβάλλον των
σταθμών κεραιών (σε ταράτσες ή μπαλκόνια κτιρίων), στους οποίους δεν είχε απαγορευτεί η πρόσβαση
του γενικού πληθυσμού.
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Συμμόρφωση με τα όρια

• Οι πιο υψηλές τιμές υψίσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων μετρήθηκαν αποκλειστικά σε χώρους που
πρακτικά συνιστούν πάρκα κεραιών και βρίσκονται εκτός οικιστικού ιστού (συνήθως σε υψώματα εκτός
πόλεων), στους οποίους υπάρχει μεγάλος αριθμός και πυκνότητα εγκατεστημένων κεραιοδιατάξεων όλων
των ειδών (όπως διατάξεις ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, διατάξεις ραντάρ, κ.α.). Υπερβάσεις
των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού διαπιστώθηκαν σε αρκετούς ελέγχους σε τέτοιους χώρους και οι
υπερβάσεις αυτές εντοπίζονται κατά βάση σε χώρους μεγάλης επιφάνειας (εμβαδού > δεκάδων m2).

• Για όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις υπερβάσεων, η ΕΕΑΕ ενήργησε τάχιστα και σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, δηλαδή ενημέρωσε άμεσα την ΕΕΤΤ προκειμένου να αρθεί η αιτία της δυσλειτουργίας
των εγκατεστημένων σταθμών κεραιών και να ληφθούν τα αναγκαία κατά περίπτωση μέτρα προφύλαξης
του κοινού – κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται με επανέλεγχο και επί τόπου μετρήσεις από συνεργεία της
Υπηρεσίας μας.
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Υπερβάσεις ορίων – eeae.gr
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 Πανελλαδικό τηλεμετρικό δίκτυο συνεχούς μέτρησης
και καταγραφής των επιπέδων των ΗΜ πεδίων από
το σύνολο των σταθμών κεραιών.

 Σκοπός: ο διαρκής έλεγχος της τήρησης των
θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του
κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και η διαρκής
ενημέρωση του κοινού.

 Η λειτουργία, η εποπτεία και η συντήρηση έχει
ανατεθεί στην ΕΕΑΕ.

Εθνικό Παρατηρητήριο Η/Μ πεδίων
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 εγκατάσταση και λειτουργία 500 σταθερών σταθμών μέτρησης της ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας σε όλη τη χώρα που τοποθετούνται σε θέσεις που προκύπτουν με συγκεκριμένα κριτήρια
και κατανέμονται στους Δήμους της χώρας κατ’ αναλογία με το πλήθος των αδειοδοτημένων κεραιών. Οι
Δήμοι προτείνουν θέσεις εγκατάστασης/μετεγκατάστασης των σταθερών σταθμών μέτρησης εντός των
ορίων τους
 εγκατάσταση και λειτουργία 13 φορητών σταθμών μέτρησης (μετρητικός εξοπλισμός και οχήματα).

Με τη λειτουργία των οχημάτων των κινητών σταθμών μέτρησης διεκπεραιώνονται και τα αιτήματα
των Δήμων και των Περιφερειών, τα οποία υποβάλλονται από τον υπεύθυνο του Δήμου.
 δημιουργία και λειτουργία ενός δικτύου διασύνδεσης των σταθμών μέτρησης με το κέντρο δεδομένων

και ενός κέντρου συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων μέτρησης
 ανάπτυξη και λειτουργία μιας πύλης στο διαδίκτυο, μέσω της οποίας οι πολίτες έχουν πρόσβαση στο

σύνολο των αποτελεσμάτων των μετρήσεων, ενώ διαθέτει και εργαλεία επικοινωνίας των πολιτών.

paratiritirioemf.eeae.gr

Εθνικό Παρατηρητήριο Η/Μ πεδίων



www.eeae.gr

Εθνικό Παρατηρητήριο Η/Μ πεδίων - Νομοθεσία

• Άρθρο 22 «Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων» του Νόμου 4053 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012)

• ΚΥΑ υπ’ αριθμ. οικ. 65977/974/Φγ61 «Οργάνωση, εγκατάσταση, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και
λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων» (ΦΕΚ 3260/Β/20-12-2013)

• ΚΥΑ υπ’ αριθμ. οικ. 29179/340/Φγ61 «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου
Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων» (ΦΕΚ 1275/Β/20-5-2014)
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Εθνικό Παρατηρητήριο Η/Μ πεδίων

ΚΥΑ υπ’ αριθμ. οικ. 65977/974/Φγ61 «Οργάνωση, εγκατάσταση, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση
και λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων» (ΦΕΚ 3260/Β/20-12-
2013)

• Σκοπός, αντικείμενο, γενικές αρχές σχεδιασμού & λειτουργικές απαιτήσεις 
• Τεχνικά θέματα σταθμών μέτρησης 
• Σύγκριση με τα όρια
• Διαδικασίες ελέγχου καλής λειτουργίας 
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Εθνικό Παρατηρητήριο Η/Μ πεδίων

ΚΥΑ υπ’ αριθμ. οικ. 29179/340/Φγ61 «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου
Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων» (ΦΕΚ 1275/Β/20-5-2014)

• Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής των φορέων που συνδέονται στο EΠΗΠ
• Τα κριτήρια επιλογής της θέσης εγκατάστασης ή/και μετεγκατάστασης των σταθμών μέτρησης ανάλογα

με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες
• Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διαχείρισης, επέκτασης και συντήρησης του ΕΠΗΠ
• Οι φορείς αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των μετρήσεων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
• Η οργάνωση και παρακολούθηση από την Ε.Ε.Α.Ε., το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, την

Ε.Ε.Τ.Τ. και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφέρειες, Δήμοι, Πανεπιστήμια) των αποτελεσμάτων των
μετρήσεων και η δημοσιοποίησή τους

• Η δημοσίευση περιοδικών εκθέσεων από την Ε.Ε.Α.Ε. σχετικά με τα αποτελέσματα των μετρήσεων του
ΕΠΗΠ
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Αρχιτεκτονική
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Σταθμοί Μέτρησης (Ευρυζωνικοί)

• Ευρεία περιοχή μέτρησης: 100 kHz – 7 GΗz
• Υποπεριοχές μέτρησης: 

– 925 – 960 MHz
– 1805 – 1880 MHz
– 2110 – 2170 MHz

• Αυτόματη αποστολή των δεδομένων μέτρησης μέσω 3G/GPRS ή Ethernet
• Παροχή ένδειξης GPS
• Μέτρηση θερμοκρασίας & υγρασίας
• Τοπική διαχείριση μέσω φορητού υπολογιστή
• Λειτουργία με σταθερή παροχή ρεύματος και solar panel με αυτονομία >1 μήνα
• Αποστολή alarms 
• ΙΡ 54 προστασία
• Αποθήκευση μετρήσεων έως 30 ημέρες
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Σταθμοί Μέτρησης (Ευρυζωνικοί)

Ενδεικτικές Εγκαταστάσεις Σταθμών Μέτρησης

ΑΘΗΝΑ
6ο Νηπιαγωγείο Βριλησσίων

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Δημαρχείο Ηλιουπόλεως

ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Δημοτικό Θέατρο Κορινθίων

ΛΕΡΟΣ
Δημαρχείο Λέρου
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Σταθμοί Μέτρησης (Συχνοεπιλεκτικοί)

• Ευρεία περιοχή μέτρησης: 100 kHz – 6 GΗz
• Έως 20 πλήρως προγραμματιζόμενες υποπεριοχές συχνοτήτων
• Πραγματικός ενσωματωμένος spectrum analyzer
• Αυτόματη αποστολή των δεδομένων έτρησης μέσω 3G/GPRS ή Ethernet
• Παροχή ένδειξης GPS
• Μέτρηση θερμοκρασίας & υγρασίας
• Τοπική διαχείριση μέσω φορητού H/Y
• Λειτουργία με σταθερή παροχή ρεύματος και solar panel
• Αποστολή alarms 
• Αποθήκευση μετρήσεων έως 30 ημέρες
• ΙΡ 55 προστασία
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Σταθμοί Μέτρησης (Συχνοεπιλεκτικοί)

Υποπεριοχές συχνοτήτων
Α/Α Ζώνη Συχνοτήτων 

(MHz) Ενδεικτικές Υπηρεσίες

1 0,1 - 2 Αεροναυτικές και ναυτιλιακές επικοινωνίες, Στρατιωτικές εφαρμογές, 
Ραδιοερασιτέχνες

2 2 - 87,5 Αεροναυτικές και ναυτιλιακές επικοινωνίες, Στρατιωτικές εφαρμογές, Ραδιοφωνία ΑΜ

3 87,5 - 108 Ραδιοφωνία FM

4 108 - 174 Αεροναυτικές και ναυτιλιακές επικοινωνίες, Ραδιοερασιτέχνες, Συστήματα 
Ενδοεπικοινωνιών (PMR)

5 174 - 369 DAB, Αμυντικά Συστήματα
6 369 - 470 Συστήματα Ενδοεπικοινωνιών TETRA
7 470 - 790 Ψηφιακή Τηλεόραση (DVB-T)
8 790 - 876 Εκπομπές κινητής τηλεφωνίας 4ης γενιάς (LTE-800)
9 876 - 960 Εκπομπές κινητής τηλεφωνίας GSM και GSM-R

10 960 - 1436 Ραδιοπλοήγηση και Ραδιοεντοπισμός
11 1436 - 1710 DAB, Συνδρομητικά Αγροτικά Ραδιοσυστήματα (ΣΑΡ)
12 1710 - 1920 Εκπομπές κινητής τηλεφωνίας DCS
13 1920 - 2170 Εκπομπές κινητής τηλεφωνίας 3ης γενιάς (UMTS)
14 2170 - 2500 Συστήματα Wi-Fi
15 2500 - 2690 Εκπομπές κινητής τηλεφωνίας 4ης γενιάς (LTE-2600)
16 2690 - 3400 Συστήματα Radar
17 3400 - 3770 Συστήματα WiMax
18 3770 - 5470 Μικροκυματικές ζεύξεις, Ραδιοπλοήγηση, Συστήματα Radar
19 5470 - 5725 Συστήματα Radar, Συστήματα Wi-Fi (5 GHz)
20 5725 - 6000 Ραδιοεντοπισμός
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Οχήματα κινητών Σταθμών

13 οχήματα, κλειστά ημιφορτηγά (step-van), πετρελαιοκίνητα, με μόνιμη τετρακίνηση (4Χ4). 
Κάθε όχημα περιλαμβάνει:
• Συχνοεπιλεκτικό σταθμό μέτρησης Η/Μ πεδίων

• Φορητό υπολογιστή

• Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 220V και σύστημα προστασίας και αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS)

• Δύο θέσεις εργασίας 



www.eeae.gr

Διαδικτυακή πύλη
paratiritirioemf.eeae.gr

• Γενικές πληροφορίες για το Παρατηρητήριο
• Πληροφορίες σχετικά με τα Η/Μ πεδία, τα όρια έκθεσης, τους μετρητικούς σταθμούς του Παρατηρητηρίου
• Υπηρεσίες προς πολίτες, newsletters, άρθρα, ειδήσεις κ.λπ.
• Συχνές ερωτήσεις, χάρτης πύλης, σύνδεσμοι
• Υποστήριξη online εγγραφής χρηστών
• Αποτελέσματα μετρήσεων

– Εύρεση σταθμού πλησίον σημείου ενδιαφέροντος είτε με τη χρήση χάρτη, είτε μέσω επιλογής 
διοικητικής περιφέρειας

– Διαγράμματα μετρήσεων
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Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών
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Παρουσίαση αποτελεσμάτων
Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων μετρήσεων περιλαμβάνει:
• Διαγράμματα απεικόνισης τιμών έντασης πεδίου και πυκνότητας ισχύος
• Διαγράμματα σύγκρισης τιμών του συνολικού λόγου έκθεσης και «φορές πάνω ή κάτω από τα όρια»
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Υπηρεσίες
paratiritirioemf.eeae.gr

Μέσω της ιστοσελίδας του Δικτύου μπορεί κάποιος να επωφεληθεί από τις εξής υπηρεσίες:

• Υπηρεσία Προβολής Μετρήσεων (ιστορικού μετρήσεων και επιτόπιων μετρήσεων)

• Υπηρεσία Υποβολής Αιτήματος Μέτρησης Η/Μ Ακτινοβολίας, Ενστάσεων και Καταγγελιών

• Υπηρεσία Άμεσης - Περιοδικής Ενημέρωσης (για μετρήσεις Η/Μ ακτινοβολίας και σχετικές ειδήσεις μέσω 
newsletter
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Πλεονεκτήματα ΕΠΗΠ

• Το μεγαλύτερο παγκοσμίως κρατικό δίκτυο καταγραφής των επιπέδων των υψίσυχνων
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων

• Ο τρόπος λειτουργίας του Παρατηρητηρίου έχει κυρωθεί νομοθετικά

• Ο τεχνικός εξοπλισμός του υπερέχει εκείνου των αντίστοιχων δικτύων στην Ελλάδα και το εξωτερικό

• Οι τεχνικές προδιαγραφές του βασίζονται σε διεθνείς σχετικές συστάσεις, καθώς και σε πρότυπα και
οδηγίες που έχουν εκδώσει διεθνείς οργανισμοί, όπως η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), κ.α.

• Εγγυημένη χρηματοδότηση για τη λειτουργία του
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Ενημέρωση κοινού
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Xαμηλόσυχνα ηλεκτρικά  και  μαγνητικά πεδία
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Bασικοί περιορισμοί της Ελληνικής Νομοθεσίας και της Σύστασης της 
Ε.Ε. για την πυκνότητα του επαγόμενου ρεύματος  στην περιοχή 
συχνοτήτων 1 Ηz - 100 kHz

Συχνότητα Πυκνότητα επαγόμενου 

ρεύματος (mA/m2)

1 – 4 Hz 8 / f

4 – 1000 Hz 2

1000 Hz – 100 kHz f / 500

100 kHz – 10 MHz f / 500

Σημείωση: f είναι η συχνότητα σε Hz
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Επίπεδα αναφοράς της Ελληνικής Νομοθεσίας και της Σύστασης 
της Ε.Ε.
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Επίπεδα αναφοράς της Ελληνικής Νομοθεσίας και της Σύστασης 
της Ε.Ε.

Συχνότητα f

(Hz)

Ένταση 
Ηλεκτρικού 

Πεδίου Ε (V/m)

Μαγνητική 
Επαγωγή Β 

(μΤ)
Παρατηρήσεις

< 1 - 40 000

Τα πεδία αυτά είναι κατ’ ουσία στατικά. Δεν ορίζεται όριο για την
ένταση του ηλεκτρικού πεδίου αλλά αναφέρεται ότι για τους
περισσότερους ανθρώπους, η ενοχλητική αίσθηση επιφανειακών
ηλεκτρικών φορτίων δεν γίνεται αντιληπτή σε πεδία με ένταση
μικρότερη από 25 000 V/m.

16,67 10 000 300
Η συχνότητα αυτή χρησιμοποιείται συνήθως σε συστήματα έλξης
ηλεκτρικών συρμών σε Ευρωπαϊκές χώρες.

50 5 000 100

Η συχνότητα αυτή χρησιμοποιείται για την Μεταφορά και Διανομή
Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα όπως και σε όλη την Ευρώπη
καθώς και σε πολλά μέρη του κόσμου εκτός από την Βόρεια
Αμερική.

60 4 166 83,3
Η συχνότητα αυτή χρησιμοποιείται για την Μεταφορά και Διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Βόρεια Αμερική.

85 2 941 58,8

Η συχνότητα αυτή χρησιμοποιείται σε κάποιες οθόνες οπτικής
απεικόνισης καθοδικού σωλήνα. Οι αναφερόμενες τιμές είναι
ενδεικτικές καθώς πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι υψηλές
αρμονικές συνιστώσες των 85 Hz που δημιουργούνται από την
πριονωτή κυματομορφή του πεδίου.

100 2 500 50

Η συχνότητα αυτή είναι η δεύτερη αρμονική των 50Hz· εμφανίζεται
συνήθως (όπως και όλες οι ζυγές αρμονικές) όταν το θετικό μέρος
της βασικής κυματομορφής είναι διαφορετικό από το αρνητικό, π.χ.
κατά την ημιανόρθωση ρεύματος.

150 1 667 33,3
Η συχνότητα αυτή είναι η τρίτη αρμονική των 50Hz· είναι η πιο
συνηθισμένη και η παρουσία της συσχετίζεται με την ικανότητα
ανάπτυξης ομοπολικού ρεύματος στα τριφασικά συστήματα.

400 625 12,5
Η συχνότητα αυτή χρησιμοποιείται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
αεροπλάνων και πλοίων.
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Όρια έκθεσης του κοινού για την συχνότητα των 50Hz

Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’αριθ. 3060(ΦΟΡ)238: Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία
διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων (Φ.Ε.Κ. 512/Β/25-4-2002) 

υιοθέτησε το 100% των επιπέδων αναφοράς της Σύστασης της Ε.Ε.

Επίπεδα Αναφοράς (50 Ηz)         
Μαγνητική Επαγωγή (Β) : 100 µT
Ένταση Ηλεκτρικού πεδίου (Ε) :  5 kV/m
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Γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Βασικές  γνώσεις

Τα μεγέθη των παραγόμενων ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον μιας γραμμής, πέρα από 
το μέγεθος των ρευμάτων και των τάσεων, εξαρτώνται και από τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά της 
κατασκευής της γραμμής, όπως :
– η απόσταση των αγωγών από την γη
– η απόσταση μεταξύ των ρευματοφόρων αγωγών της γραμμής
– η διάταξη των φάσεων στις γραμμές διπλού κυκλώματος
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Β
Ε 

100 µT
5000 V/m

Μαγνητική 
Επαγωγή (Β) μΤ

Ένταση 
Ηλεκτρικού πεδίου 

(Ε) V/m
Γραμμές 150 kV
(μεταλλικοί 
πυλώνες)

Τυπική τιμή (κάτω 
από αγωγούς)
Τυπική τιμή (25m
παραπλεύρως)

0,5 – 2

0,1 – 0,2

1000 – 2000

100 – 300

Γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης
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Β
Ε 

100 µT
5000 V/m

Μαγνητική 
Επαγωγή (Β) μΤ

Ένταση 
Ηλεκτρικού πεδίου 

(Ε) V/m
Γραμμές 150 kV
(μεταλλικοί ιστοί)

Τυπική τιμή (κάτω 
από αγωγούς)
Τυπική τιμή (25m
παραπλεύρως)

0,3 – 1,5

0,05 – 0,2

500 – 1000

50 – 100

Γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης
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Β
Ε 

100 µT
5000 V/m

Μαγνητική 
Επαγωγή (Β) μΤ

Ένταση 
Ηλεκτρικού πεδίου 

(Ε) V/m
Γραμμές 400 kV
(μεταλλικοί 
πυλώνες)

Τυπική τιμή (κάτω 
από αγωγούς)
Τυπική τιμή (25m
παραπλεύρως)

1 – 4

0,5 – 2

2000 – 4000

200 – 500

Γραμμές μεταφοράς υπερυψηλής τάσης
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Β
Ε 

100 µT
5000 V/m

Μαγνητική 
Επαγωγή (Β) μΤ

Ένταση 
Ηλεκτρικού πεδίου 

(Ε) V/m
Γραμμές 20 kV
(ξύλινες κολώνες)

Τυπική τιμή (κάτω 
από αγωγούς)
Τυπική τιμή (25m
παραπλεύρως)

0,2 – 0,5

0,01 – 0,05

200

10 - 20

Δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
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Στο περιβάλλον των μετασχηματιστών διανομής και στους εξωτερικούς χώρους των υποσταθμών 
υψηλής τάσης και των ΚΥΤ, τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία δημιουργούνται αποκλειστικά από 
τις γραμμές που συνδέονται σε αυτούς και όχι από τον εξοπλισμό τους 

Υποσταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας
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Yπόγεια καλώδια
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Ηλεκτρικές συσκευές
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Ενημέρωση κοινού 
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www.eeae.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία: τα κινητά τηλέφωνα, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 
Ενημερωτικό Δελτίο (Fact Sheet) No 193

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία: Σταθμοί βάσης και ασύρματες τεχνολογίες, Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας, Ενημερωτικό Δελτίο (Fact Sheet) Nο 304

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία: Έκθεση σε εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας πεδία, 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Ενημερωτικό Δελτίο (Fact Sheet) No 322
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 Ανταπόκριση σε μεγάλο αριθμό αιτημάτων ενημέρωσης/καταγγελιών
Έτος 2016: Παροχή έγγραφων απαντήσεων/πληροφοριών σε 105 αιτήματα πολιτών ή/και φορέων, καθώς
και 37 απαντήσεων σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για θέματα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
που υποβλήθηκαν στην ΕΕΑΕ.

 Ενημέρωση βουλευτών

 Συγκεντρωτικές εκθέσεις, διαδικτυακός τόπος, κοινωνικά μέσα

 Στατιστικά στοιχεία, υπερβάσεις

 Ανακοινώσεις σε συνέδρια

 Οργάνωση εκδηλώσεων

 Συνεργασία με ενδιαφερόμενους φορείς

Διαφάνεια – ευαισθητοποίηση 



www.eeae.gr

Συμπερασματικά

 Το θεσμικό πλαίσιο υπάρχει και λειτουργεί. Στην ελληνική νομοθεσία θεσπίστηκαν αυστηρά κριτήρια για

την εγκατάσταση των νέων διατάξεων, καθώς και τον έλεγχο των ήδη εγκατεστημένων με γνώμονα την

προστασία του γενικού πληθυσμού από την έκθεση σε ΗΜ-ακτινοβολίες.

 Η ΕΕΑΕ είναι σε θέση να διενεργεί αποτελεσματικό έλεγχο των εκπεμπόμενων πεδίων και να εγγυηθεί

ότι λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας του γενικού πληθυσμού.

 Χιλιάδες έλεγχοι, ελάχιστες υπερβάσεις.

 Συντονισμένες δράσεις ενίσχυσης πληροφόρησης και διαφάνειας από τους εμπλεκόμενους φορείς.
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Αξιολόγηση της 
επαγγελματικής έκθεσης σε 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

www.eeae.gr
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Οδηγίες/Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία

Χώροι εργασίας - Οδηγία για τους Φυσικούς Παράγοντες 
(Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία) 2013/35/EE

Γενικός Πληθυσμός - Σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ 1999/519/EU της 
12ης Ιουλίου 1999 σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης του γενικού 
πληθυσμού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0Hz – 300GHz)

Προϊόντα - Οδηγίες της ΕΕ σχετικά με τον έλεγχο της Η/Μ ακτινοβολίας 
των ηλεκτρικών προϊόντων ώστε να λάβουν τη σήμανση CE
• Οδηγία για το Ραδιοεξοπλισμό 2014/53/EE
• Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2014/35/EE
• Οδηγία για τα Μηχανήματα 2006/42/EΚ
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Οδηγία 2013/35/EE -
εναρμόνιση με το Π.Δ. 120, ΦΕΚ 203/Α/26-10-2016

• «οριακές τιμές έκθεσης (Exposure Limit Values, ELV)»:
βάσει επιστημονικώς παγιωμένων βραχυπρόθεσμων και εντόνων άμεσων επιπτώσεων στην υγεία (θερμικές και 
ηλεκτροδιεγερτικές επιδράσεις)

• «επίπεδα δράσης (Action Levels, AL)»:
οι τιμές των μετρήσιμων μεγεθών που καθορίζονται με σκοπό την απλοποίηση της διαδικασίας συμμόρφωσης 
με τις σχετικές ELV ή, όπου απαιτείται, προκειμένου να ληφθούν τα σχετικά μέτρα προστασίας ή πρόληψης κατά 
την οδηγία. Αυτά διακρίνονται σε:

– Χαμηλά AL που προκύπτουν από τις ELV με αισθητηριακές επιπτώσεις
– Υψηλά AL που προκύπτουν από τις ELV με επιπτώσεις στην υγεία
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Πεδία εφαρμογής της οδηγίας

• Δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας
• Βιομηχανική ηλεκτρόλυση
• Ηλεκτρική συγκόλληση και τήξη
• Ηλεκτροκίνητες μεταφορές 
• Διηλεκτρική συγκόλληση
• Επαγωγική και διηλεκτρική θέρμανση
• Βιομηχανική μαγνήτιση / απομαγνήτιση
• Ηλεκτρικός εξοπλισμός ανίχνευσης ρωγμών 
• Συσκευές RF πλάσματος
• Διαθερμία και άλλος ιατρικός εξοπλισμός με χρήση Η/Μ πεδίων ή ρευμάτων
• Βιομηχανική θέρμανση ή ξήρανση με μικροκύματα
• Ασύρματες επικοινωνίες
• Ραντάρ
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Εξαιρέσεις από την οδηγία

Στρατιωτικές 
Εφαρμογές

Απεικόνιση Μαγνητικού 
Συντονισμού (MRI)
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Απαιτήσεις οδηγίας 2013/35/EE
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Ενέργειες στην Ελλάδα
Το ΚΥΑΕ του Υπουργείου
Εργασίας προετοιμάστηκε
για την έγκαιρη εφαρμογή
της οδηγίας. Για το σκοπό
αυτό έγιναν μεταξύ άλλων οι
εξής ενέργειες:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΕΑΕ)

ΚΑΙ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(ΚΥΑΕ)

(Διεύθυνση Δ11 )
που υπάγεται στην Γενική 
Διεύθυνση Συνθηκών και 

Υγιεινής της Εργασίας 
του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας 
ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ 
(Η/Μ) ΠΕΔΙΩΝ 

Το Γραφείο Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών της Ε.Ε.Α.Ε. αποτελεί
διαπιστευμένο εργαστήριο και καθορίζει κατ’ αρμοδιότητα τον τρόπο
πραγματοποίησης των μετρήσεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια

Πιλοτικό
πρόγραμμα
μετρήσεων της
επαγγελματικής
έκθεσης σε Η/Μ
πεδία σε σχέση με
τα όρια της
οδηγίας σε
επιλεγμένους
χώρους εργασίας
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Εφαρμογές – χώροι που μετρήθηκαν    

• MRI (ΥΓΕΙΑ)

• Διαθερμίες (Φυσικοθεραπευτήρια)

• Ηλεκτροπαραγωγή & Υποσταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας 
(ΔΕΗ & Ιδιώτες)

• RF πλάσμα (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος)

• Γερανογέφυρες (ΟΛΠ)

• Ηλεκτρόλυση, Επαγωγικοί φούρνοι,  Συγκόλληση 
(Αλουμίνιο της Ελλάδος)

• Ηλεκτροκίνηση (ΟΣΕ)

• Σταθμοί ραδιοτηλεοπτικών κεραιών (ΕΡΤ και DIGEA)

• Ραντάρ (ΥΠΑ)
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Συνολικά αποτελέσματα

• Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα αναδεικνύουν ότι στην συντριπτική πλειοψηφία των μετρήσεων δεν
παρουσιάζονται υπερβάσεις των τιμών που ορίζονται στην οδηγία 2013/35/EE, ενώ στις περισσότερες
περιπτώσεις δεν υπερβαίνονται ούτε τα όρια για το γενικό πληθυσμό.

• Οι λίγες περιπτώσεις υπερβάσεων είναι εξαιρετικά τοπικά εντοπισμένες και διαχειρίσιμες με τεχνικά
και οργανωτικά μέτρα στη βάση των αρχών για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων.

• Η παρουσιαζόμενη προσπάθεια δημιουργεί σημαντική γνώση για τη συνολική κατάσταση στην Ελλάδα
και αποτελεί πυλώνα για τη συνολική διαχείριση των Η/Μ πεδίων σε χώρους εργασίας στη χώρα μας
αλλά και διεθνώς.

http://www.iatrikiergasias.gr/upload/file/hygErg7-3h.pdf
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Μη δεσμευτικός πρακτικός οδηγός

Οδηγός για 
μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις (SME’s)

Τόμος 2: 
Μελέτες 

περιπτώσεων 
(Case Studies)

Στα μέσα Νοεμβρίου 2015 εκδόθηκε ένας μη δεσμευτικός πρακτικός οδηγός, προκειμένου να διαπιστωθεί από τον ίδιο
τον εργοδότη εάν οι χώροι εργασίας συμμορφώνονται με τη νέα οδηγία 2013/35/ΕΚ
(https://osha.europa.eu/en/legislation/guidelines/non-binding-guide-good-practice-implementing-directive-201335eu)

Tόμος 1:
Πρακτικός Οδηγός

https://osha.europa.eu/en/legislation/guidelines/non-binding-guide-good-practice-implementing-directive-201335eu
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Μη δεσμευτικός πρακτικός οδηγός

• Όλοι οι εργοδότες

• Όσοι από αυτούς θα πρέπει να 
εκτιμήσουν αν συμμορφώνονται με 
τα όρια της οδηγίας (AL & σε 
ορισμένες περιπτώσεις ELV)

• Όσοι από αυτούς θα εκτιμήσουν αν 
θα πρέπει να κάνουν περισσότερες 
ενέργειες

• Όσοι από αυτούς θα πρέπει να 
λάβουν μέτρα προστασίας (λόγω 
μη συμμόρφωσης με ELV) και να 
προβούν σε κατάλληλες 
προληπτικές/διορθωτικές 
ενέργειες
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Πίνακες εφαρμογών οδηγού

Η εκτίμηση κινδύνου ανάλογα με το χώρο 
εργασίας ή τον τύπο του εξοπλισμού, διακρίνει 
τους εργαζόμενους σε 3 κατηγορίες:

• Όλοι οι εργαζόμενοι

• Όσοι εργαζόμενοι διατρέχουν 
συγκεκριμένους κινδύνους, όπως 
έγκυες ή εργαζόμενοι με παθητικά 
εμφυτεύματα (τεχνητές 
αρθρώσεις, μεταλλικά 
εμφυτεύματα)

• Οι εργαζόμενοι με ενεργά 
εμφυτεύματα (βηματοδότες)
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Πίνακες εφαρμογών οδηγού

112

Από τους πίνακες 
εφαρμογών του οδηγού 
προκύπτει ότι για τους 
περισσότερους χώρους 
εργασίας και για την 
πλειοψηφία των 
εργαζομένων, δεν 
χρειάζεται να γίνουν 
περαιτέρω ενέργειες 
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Διάγραμμα εφαρμογής του οδηγού

113
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Οδηγός: Τόμος 2 
12 μελέτες περιπτώσεων (case studies)

1. Εξοπλισμός γραφείου
2. Εφαρμογές Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού(ΝΜR)
3. Ηλεκτρόλυση
4. Ιατρικές εφαρμογές (Διακρανική Μαγνητική Διέγερση)
5. Χώροι συνεργείων (Βιομηχανική μαγνήτιση/απομαγνήτιση)
6. Φορητός εξοπλισμός (Επαγωγική θέρμανση)
7. Συγκόλληση
8. Μεταλλουργική βιομηχανία (Επαγωγικοί φούρνοι)
9. Συσκευές RF πλάσματος
10.Σταθμοί κεραιών 
11.Επικοινωνία με ασύρματες συσκευές (walkie-talkies)
12.Ραντάρ και διατάξεις αεροναυτιλίας
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Τρόποι συμμόρφωσης

• Οι εργοδότες στην πλειοψηφία των περιπτώσεων γνωρίζουν ήδη 
εάν στους χώρους εργασίας υπάρχουν ισχυρά Η/Μ πεδία

• Σε γενικές γραμμές η συμμόρφωση υλοποιείται με :
• Περιορισμό – επιτήρηση της πρόσβασης
• Ανάρτηση προειδοποιητικών πινακίδων ή επισήμανση 

δαπέδου 
• Απαγόρευση πρόσβασης κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων 

φάσεων λειτουργίας του εξοπλισμού
• Απλές προσεγγίσεις ώστε να αυξηθεί η απόσταση από την 

πηγή, όπως με τη χρήση τεχνικών χειρισμού από απόσταση



www.eeae.gr

Γενικά συμπεράσματα

• Από τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν, αλλά και τον πρακτικό οδηγό προκύπτει ότι:
 η οδηγία δεν επηρεάζει την πλειοψηφία των εργοδοτών
όπου υπάρχουν ισχυρά πεδία, αυτά είναι συνήθως γνωστά από τον εργοδότη και έχουν συνήθως ήδη

ληφθεί σχετικά μέτρα προστασίας ή /και διορθωτικές ενέργειες.

• Ο πρακτικός οδηγός:
βοηθά τον εργοδότη, τον τεχνικό ασφαλείας αλλά και τις αρμόδιες υπηρεσίες να εκτιμήσουν, να

καταγράψουν και να βελτιώσουν όπου είναι εφικτό τις συνθήκες έκθεσης στα Η/Μ πεδία,
αποφορτίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την πλειοψηφία των απαιτήσεων που η οδηγία

δημιουργεί

• Η μείωση των κινδύνων επιτυγχάνεται:
με την εφαρμογή απλών μέτρων προφύλαξης
με την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών εργασίας
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Ευχαριστώ πολύ!

twitter.com/eeaegr

facebook.com/eeaegr

# aktinovolia
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