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Πραγματοποιηθζντεσ ζλεγχοι και επί τόπου μετρήςεισ  
των επιπζδων τησ ηλεκτρομαγνητικήσ ακτινοβολίασ ςτο περιβάλλον ςταθμών κεραιών ςε 

όλη τη χώρα κατά το ζτοσ 2010 – Συγκεντρωτικά ςτοιχεία 
 

Θ Ελλθνικι Επιτροπι Ατομικισ Ενζργειασ (ΕΕΑΕ), ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τθσ ωσ φορζασ 

υπεφκυνοσ για τθν προςταςία του πλθκυςμοφ και του περιβάλλοντοσ από τα θλεκτρομαγνθτικά πεδία, 

ελζγχει τθν τιρθςθ των ορίων αςφαλοφσ ζκκεςθσ του κοινοφ:  

α) αυτεπαγγζλτωσ και κατά τρόπο δειγματολθπτικό, ετθςίωσ ςε ποςοςτό 20% τουλάχιςτον των 

αδειοδοτθμζνων από τθν Ε.Ε.Τ.Τ. κεραιών, που λειτουργοφν εντόσ ςχεδίου πόλεωσ (Νόμοσ 3431, «Ρερί 

Θλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλεσ διατάξεισ», ΦΕΚ 13/Α/3-2-2006, άρκρο 31,  παρ. 2).  

β) κατόπιν αιτιματοσ οποιουδιποτε νομικοφ ι φυςικοφ προςώπου (Νόμοσ 3431, άρκρο 31,  παρ. 2, 3).  

Συνολικά, το 2010 πραγματοποιικθκαν ζλεγχοι ςε 1.553 ςταθμοφσ κεραιών. Από αυτοφσ οι 

1.435 ςταθμοί κεραιών ελζγχθηκαν αυτεπάγγελτα, εκ των οποίων οι 1.350 ςτο πλαίςιο υποχρζωςθσ 

ετιςιου ελζγχου του 20% των αδειοδοτθμζνων κεραιών, που ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Ε.Ε.Τ.Τ. ζωσ 

το τζλοσ του 2009 ανζρχονταν ςε 6.668. Κατά τθν επιλογι των ςτακμών κεραιών ςτο περιβάλλον των 

οποίων ζγιναν οι μετριςεισ δόκθκε ιδιαίτερθ προςοχι, ώςτε ο αρικμόσ των ελζγχων να αναλογεί (όςο 

το δυνατόν) με το εγκατεςτθμζνο ανά περιφζρεια ποςοςτό του ςυνολικοφ αρικμοφ ςτακμών κεραιών 

τθσ χώρασ, ςτρογγυλοποιώντασ προσ τα πάνω τον αρικμό αυτόν.  

Οι ζλεγχοι και επί τόπου μετριςεισ πραγματοποιικθκαν τόςο από τα ςυνεργεία τθσ Υπθρεςίασ 

μασ όςο και από ςυνεργεία εταιρειών που εξουςιοδοτικθκαν για το λόγο αυτό ωσ ανάδοχοι του 

ςχετικοφ διεκνοφσ κλειςτοφ διαγωνιςμοφ που προκιρυξε θ ΕΕΑΕ. Σφμφωνα με τθν προκιρυξθ του 

κλειςτοφ διαγωνιςμοφ οι ανάδοχεσ εταιρείεσ ανζλαβαν να πραγματοποιιςουν μετριςεισ ςε 980 

ςτακμοφσ ςυνολικά για όλεσ τισ περιφζρειεσ τθσ Ελλάδασ εντόσ του ζτουσ 2010.  Οι υπόλοιποι ζλεγχοι 

και επί τόπου μετριςεισ πραγματοποιικθκαν από ςυνεργεία τθσ ΕΕΑΕ.  

Επιπρόςκετα, το ζτοσ 2010 διεκπεραιώκθκαν και 105 αιτήματα φυςικών ή νομικών 

προςώπων για διεξαγωγι μετριςεων. Θ ΕΕΑΕ ανταποκρίκθκε ςτο 85% αυτών εντόσ του χρονικοφ 

ορίου των 20 θμερών που προβλζπεται ςτο ςχετικό νόμο, ενώ λόγω φόρτου εργαςίασ, αλλά και 

ειδικών ςυνκθκών (π.χ. λόγω απουςίασ / αδυναμίασ του αιτοφντα), το υπόλοιπο 15% 

πραγματοποιικθκε με ολιγοιμερθ κακυςτζρθςθ. 

Σθμειώνεται ότι:  

 ςτο ςυνολικό αρικμό μετριςεων δεν ζχει ςυνυπολογιςτεί το ςφνολο του αρικμοφ των ελεγχκζντων 

κεραιών ραδιοφωνικών και τθλεοπτικών ςτακμών που βρίςκονται εγκατεςτθμζνοι ςε «πάρκα 

κεραιών» ςε όλθ τθν Ελλάδα, κακώσ και οι ζλεγχοι ςε εγκαταςτάςεισ ςυςτθμάτων ραντάρ τθσ Υ.Ρ.Α. 

και των Ενόπλων Δυνάμεων και ςε ραδιοεραςιτεχνικοφσ ςτακμοφσ αςυρμάτου (εξάλλου οι εν λόγω 

ςτακμοί κεραιών δε ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ λίςτα των αδειοδοτθμζνων από τθν Ε.Ε.Τ.Τ. ςτακμών 

κεραιών). 
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 203 ςτακμοί που επιλζχκθκαν για ζλεγχο από τθ λίςτα των αδειοδοτθμζνων ςτακμών κεραιών τθσ 

Ε.Ε.Τ.Τ. διαπιςτώκθκε ότι δεν ιταν εγκατεςτθμζνοι.   

 

Ειδικότερα:  

 Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ςτακμών κεραιών ςτο περιβάλλον των οποίων πραγματοποιικθκαν 

ζλεγχοι και επί τόπου μετριςεισ το χρονικό διάςτθμα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2010 παρουςιάηεται, 

κατανεμθμζνοσ ανά νομό τθσ χώρασ, ςτον ακόλουκο πίνακα.  

 

 Νομόσ Σταθμοί κεραιών  

1 Αιτωλοακαρνανίασ 40 

2 Αργολίδασ 20 

3 Αρκαδίασ 29 

4 Άρτασ 13 

5 Αττικισ 453 

6 Αχαΐασ 42 

7 Βοιωτίασ 14 

8 Γρεβενών 9 

9 Δράμασ 11 

10 Δωδεκανιςων 43 

11 Ζβρου  31 

12 Εφβοιασ 25 

13 Ευρυτανίασ 10 

14 Ηακφνκου 6 

15 Θλείασ 22 

16 Θμακίασ 14 

17 Θρακλείου 46 

18 Θεςπρωτίασ 12 

19 Θεςςαλονίκθσ 88 

20 Ιωαννίνων 34 

21 Καβάλασ 18 

22 Καρδίτςασ 17 

23 Καςτοριάσ 8 

24 Κζρκυρασ 16 

25 Κεφαλλθνίασ 7 

26 Κιλκίσ 13 

27 Κοηάνθσ 22 

28 Κορινκίασ 34 

29 Κυκλάδων 42 

30 Λακωνίασ 24 

31 Λάριςασ 34 

32 Λαςικίου 24 

33 Λζςβου 18 

34 Λευκάδασ 1 

35 Μαγνθςίασ 28 

36 Μεςςθνίασ 23 

37 Ξάνκθσ 15 

38 Ρζλλασ 13 

39 Ριερίασ 16 
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40 Ρρζβεηασ 12 

41 εκφμνθσ 20 

42 οδόπθσ 9 

43 Σάμου 9 

44 Σερρών 18 

45 Τρικάλων 25 

46 Φκιώτιδασ 22 

47 Φλώρινασ 15 

48 Φωκίδασ 16 

49 Χαλκιδικισ 35 

50 Χανίων 25 

51 Χίου 12 

52 Αγίου Προυσ 0 

   

 Σφνολο 1553 

  
 

Στο διάγραμμα 1 παρουςιάηεται ο ςυνολικόσ αρικμόσ ελζγχων των ςτακμών κεραιών που 

πραγματοποιικθκαν από τα ςυνεργεία τθσ ΕΕΑΕ και τισ εταιρείεσ-αναδόχουσ ςε κάκε διοικθτικι 

περιφζρεια τθσ χώρασ. 

 

 
Διάγραμμα 1 

 
Στα διαγράμματα 2 και 3 αναλφεται ςε ραβδόγραμμα και ςε ποςοςτιαίο διάγραμμα ο 

προαναφερκείσ ςυνολικόσ αρικμόσ ελζγχων των ςτακμών κεραιών που πραγματοποιικθκαν από 

ςυνεργεία τθσ ΕΕΑΕ και των αναδόχων του διεκνοφσ κλειςτοφ διαγωνιςμοφ εταιρειών αυτεπαγγζλτωσ, 
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κακώσ και κατόπιν των υποβλθκζντων αιτθμάτων ςτθν Υπθρεςία μασ από φυςικά και νομικά πρόςωπα 

και διάφορουσ φορείσ. 

 

 
Διάγραμμα 2 

 

92,40%

2,70%

0,32% 4,57%

Αυτεπάγγελτοι ζλεγχοι Δημόςιοι Φορείσ - ΟΤΑ - Εκπαιδευτικά Ιδρφματα

Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι Φυςικά πρόςωπα - Εταιρείεσ
 

Διάγραμμα 3 

 
Στα διαγράμματα 4 και 5 αναλφεται ςε ποςοςτιαία διαγράμματα τφπου πίτασ, ο 

προαναφερκείσ ςυνολικόσ αρικμόσ ελζγχων ςτο περιβάλλον ςτακμών κεραιών που 

πραγματοποιικθκαν από ςυνεργεία τθσ ΕΕΑΕ και των αναδόχων του διεκνοφσ κλειςτοφ διαγωνιςμοφ 

εταιρειών, ανά κάτοχο ςτακμοφ κεραιών και ανά είδοσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ.  
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Διάγραμμα 4 

 

 
Διάγραμμα 5 

 

Τα αποτελζςματα των μετριςεων που ζχουν πραγματοποιθκεί ςε ςτακμοφσ κεραιών 

αναρτώνται ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ ΕΕΑΕ και ςυγκεκριμζνα ςτθ διεφκυνςθ 

http://www.eeae.gr/gr/index.php?pvar=php/ni/ni&map=ni0, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 31 

http://www.eeae.gr/index.php?pvar=php/ni/ni&map=ni0
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του Νόμου 3431.  Στην ιςτοςελίδα τησ ΕΕΑΕ προβάλλονται τα αποτελζςματα περίπου 3.000 επί 

τόπου ελζγχων και μετρήςεων ηλεκτρομαγνητικήσ ακτινοβολίασ που ζχουν πραγματοποιθκεί ςτο 

χρονικό διάςτθμα από τθν 01/07/2008 μζχρι και τθν 31/01/2011.  Οι μετριςεισ αυτζσ ζχουν γίνει ςτο 

περιβάλλον 2.550 ςυνολικά ςτακμών κεραιών. Σε αρκετοφσ από αυτοφσ τουσ ςτακμοφσ ζχουν 

πραγματοποιθκεί μετριςεισ περιςςότερεσ από μία φορζσ (δθλαδι ςε διαφορετικζσ θμερομθνίεσ), τα 

αποτελζςματα των οποίων δίνονται ξεχωριςτά με τθν επιλογι εμφάνιςθσ των διαφορετικών 

θμερομθνιών μζτρθςθσ.  

Τζλοσ επιςθμαίνεται ότι, κατά το ζτοσ 2010, από τισ επί τόπου μετριςεισ ςτο περιβάλλον 

ςτακμών κεραιών όλων των ειδών που παρζχουν πάςθσ φφςεωσ τθλεπικοινωνιακζσ υπθρεςίεσ ςε όλθ 

τθ χώρα, θ ΕΕΑΕ και τα εξουςιοδοτθμζνα από αυτιν ςυνεργεία, διαπίςτωςαν υπερβάςεισ των ορίων 

αςφαλοφσ ζκκεςθσ του κοινοφ ςε κζςεισ ςτισ οποίεσ είναι ελεφκερθ και δυνατι θ πρόςβαςθ του 

γενικοφ πλθκυςμοφ, ςε 12  περιπτώςεισ. Πλεσ οι περιπτώςεισ αφοροφςαν κζςεισ εκτόσ αςτικοφ ιςτοφ, 

όπου υπάρχει εγκατεςτθμζνο πλικοσ κεραιών εκπομπισ μεγάλθσ ιςχφοσ όλων των ειδών (όπωσ 

διατάξεισ ραδιοφωνικών και τθλεοπτικών ςτακμών, διατάξεισ ραντάρ, κ.α.), ςε περιοχζσ δθλαδι που 

ςυνιςτοφν πρακτικά «πάρκα κεραιών». Για κακεμία από αυτζσ τισ περιπτώςεισ θ ΕΕΑΕ ενθμζρωςε τθν 

ΕΕΤΤ για τισ δικζσ τθσ ενζργειεσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, προκειμζνου να αρκεί θ αιτία τθσ 

δυςλειτουργίασ και να λθφκοφν τα αναγκαία κατά περίπτωςθ μζτρα προφφλαξθσ του κοινοφ. 

 

  


