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Πραγμαηοποιηθένηες έλεγτοι και επί ηόποσ μεηρήζεις ηων επιπέδων ηης 

ηλεκηρομαγνηηικής ακηινοβολίας ζηο περιβάλλον ζηαθμών κεραιών ζε όλη ηη τώρα 

καηά ηο έηος 2009 

                  

 

Σηνλ αθόινπζν πίλαθα παξαηίζεηαη ν αξηζκόο ησλ ζηαζκώλ θεξαηώλ ζην πεξηβάιινλ ησλ 

νπνίσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ έιεγρνη θαη επί ηόπνπ κεηξήζεηο, αλά λνκό ηεο ρώξαο, από ηνλ 

Ιαλνπάξην 2009 έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην 2009 από ηα ζπλεξγεία ηεο Υπεξεζίαο καο, αιιά θαη 

από ηνλ αλάδνρν ηνπ δηεζλνύο θιεηζηνύ δηαγσληζκνύ πνπ πξνθήξπμε ε ΔΔΑΔ. 

 

  Νομός ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΕΡΑΙΩΝ 

1 ΑΗΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 28 

2 ΑΡΓΟΛΗΓΑ 13 

3 ΑΡΚΑΓΗΑ 22 

4 ΑΡΣΑ 7 

5 ΑΣΣΗΚΖ 396 

6 ΑΥΑΪΑ 46 

7 ΒΟΗΩΣΗΑ 19 

8 ΓΡΔΒΔΝΩΝ 10 

9 ΓΡΑΜΑ 10 

10 ΓΩΓΔΚΑΝΖΩΝ 47 

11 ΔΒΡΟΤ 31 

12 ΔΤΒΟΗΑ 25 

13 ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 7 

14 ΕΑΚΤΝΘΟΤ 7 

15 ΖΛΔΗΑ 20 

16 ΖΜΑΘΗΑ 12 

17 ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 48 

18 ΘΔΠΡΩΣΗΑ 11 

19 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 95 

20 ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 26 

21 ΚΑΒΑΛΑ 16 

22 ΚΑΡΓΗΣΑ 14 

23 ΚΑΣΟΡΗΑ 9 

24 ΚΔΡΚΤΡΑ 18 

25 ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 9 

26 ΚΗΛΚΗ 13 

27 ΚΟΕΑΝΖ 16 

28 ΚΟΡΗΝΘΗΑ 24 

29 ΚΤΚΛΑΓΩΝ 48 

30 ΛΑΚΩΝΗΑ 21 

31 ΛΑΡΗΑ 36 

32 ΛΑΗΘΗΟΤ 19 
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33 ΛΔΒΟΤ 18 

34 ΛΔΤΚΑΓΑ 7 

35 ΜΑΓΝΖΗΑ 30 

36 ΜΔΖΝΗΑ 18 

37 ΞΑΝΘΖ 10 

38 ΠΔΛΛΑ 13 

39 ΠΗΔΡΗΑ 17 

40 ΠΡΔΒΔΕΑ 12 

41 ΡΔΘΤΜΝΖ 18 

42 ΡΟΓΟΠΖ 9 

43 ΑΜΟΤ 17 

44 ΔΡΡΩΝ 18 

45 ΣΡΗΚΑΛΩΝ 21 

46 ΦΘΗΩΣΗΓΑ 21 

47 ΦΛΩΡΗΝΑ 10 

48 ΦΩΚΗΓΑ 12 

49 ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 28 

50 ΥΑΝΗΩΝ 27 

51 ΥΗΟΤ 10 

52 ΑΓΗΟΤ ΟΡΟΤ  0 

   

 ΣΥΝΟΛΟ 1439 
  

 

 

Θα πξέπεη εδώ λα ζεκεησζνύλ ηα εμήο: 

i) Βάζεη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Νόκνπ 3431 (ΦΔΚ 13/Α/3-2-2006), "Πεξί 

Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο", ειέγρεηαη ε ηήξεζε ησλ νξίσλ 

αζθαινύο έθζεζεο ηνπ θνηλνύ «απηεπαγγέιησο θαη θαηά ηξόπν δεηγκαηνιεπηηθό, 

εηεζίσο ζε πνζνζηό 20% ηνπιάρηζηνλ ησλ αδεηνδνηεκέλσλ από ηελ Δ.Δ.Τ.Τ. 

θεξαηώλ, πνπ ιεηηνπξγνύλ εληόο ζρεδίνπ πόιεσο». 

ii) Μεηά ηελ παξαιαβή ηεο ιίζηαο ηεο Δ.Δ.Τ.Τ. δηαπηζηώζεθε όηη ν αξηζκόο ησλ 

αδεηνδνηεκέλσλ ζηαζκώλ θεξαηώλ έσο ηέινο ηνπ 2008, αλεξρόηαλ ζηνπο 6483 

ζηαζκνύο. Τν 20% απηώλ αληηζηνηρεί ζε 1297 ζηαζκνύο θεξαηώλ. Δπηζεκαίλεηαη 

όηη γηα ηελ επηινγή ησλ ζηαζκώλ θεξαηώλ, ζην πεξηβάιινλ ησλ νπνίσλ 

δηεμήρζεζαλ κεηξήζεηο από ηα ζπλεξγεία ηεο Υπεξεζίαο καο θαη ηνλ αλάδνρν ηνπ 

δηεζλνύο θιεηζηνύ δηαγσληζκνύ πνπ πξνθήξπμε ε ΔΔΑΔ, δόζεθε ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ώζηε ν αξηζκόο ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε λα αλαινγεί (όζν ην 

δπλαηό) κε ην εγθαηεζηεκέλν αλά πεξηθέξεηα πνζνζηό ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ 

ζηαζκώλ θεξαηώλ ηεο ρώξαο. Με γλώκνλα ηα αλσηέξσ, ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ 

ζηαζκώλ θεξαηώλ πνπ απνθαζίζηεθε λα ειεγρζεί γηα ην έηνο 2009 αλήιζε ζε 1308 

ζηαζκνύο θεξαηώλ (ιακβάλνληαο ππόςε ηηο απαξαίηεηεο ζηξνγγπινπνηήζεηο ηνπ 

αξηζκνύ ησλ ζηαζκώλ θεξαηώλ από ην 20% ησλ ζπλνιηθά αδεηνδνηεκέλσλ 

ζηαζκώλ αλά λνκό). 
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iii) Σύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ θιεηζηνύ δηαγσληζκνύ κε Α.Π. 

Γβ/271/44/23.01.2009 θαη ηε ζύκβαζε 13/24.07.2009 ηεο ΔΔΑΔ, ν ζπλνιηθόο 

αξηζκόο ησλ ζηαζκώλ θεξαηώλ ζην πεξηβάιινλ ησλ νπνίσλ αλέιαβε λα 

πξαγκαηνπνηήζεη κεηξήζεηο ε αλάδνρνο εηαηξεία εληόο ηνπ έηνπο 2009, αλέξρεηαη 

ζηνπο 850 ζηαζκνύο ζπλνιηθά γηα όιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδνο. Σύκθσλα κε 

ηελ πξνθήξπμε απηή, ε ΔΔΑΔ αλέιαβε λα  πξαγκαηνπνηήζεη κεηξήζεηο ζην 

πεξηβάιινλ 458 ζηαζκώλ θεξαηώλ. 

iv) Η ΔΔΑΔ πξαγκαηνπνίεζε εληόο ηνπ έηνπο 2009 ειέγρνπο θαη επί ηόπνπ κεηξήζεηο 

ζην πεξηβάιινλ ζπλνιηθά 589 ζηαζκώλ θεξαηώλ, εθ ησλ νπνίσλ νη 525 ζηαζκνί 

θεξαηώλ ήηαλ αδεηνδνηεκέλνη από ηελ Δ.Δ.Τ.Τ ελώ νη ππόινηπνη 64 ζηαζκνί 

θεξαηώλ δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηε ιίζηα ησλ αδεηνδνηεκέλσλ ζηαζκώλ θεξαηώλ 

ηεο Δ.Δ.Τ.Τ. γηα ην έηνο 2008.  

v) Από ηνπο αδεηνδνηεκέλνπο ζηαζκνύο θεξαηώλ ηεο ζρεηηθήο ιίζηαο ηεο ΔΔΤΤ γηα 

ην έηνο 2008 πνπ ειέρζεζαλ, δηαπηζηώζεθε όηη 198 εμ’ απηώλ δελ ππήξραλ 

εγθαηεζηεκέλνη.  

 

Σην αθόινπζν πνζνζηηαίν δηάγξακκα ηύπνπ πίηαο αλαιύεηαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο 

ειέγρσλ ησλ ζηαζκώλ θεξαηώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηα ζπλεξγεία ηεο ΔΔΑΔ θαη ηελ 

αλάδνρν ηνπ δηεζλνύο θιεηζηνύ δηαγσληζκνύ εηαηξεία, ζε θάζε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηεο 

ρώξαο. 

 

Ανάλσζη ζσνολικού αριθμού ελέγτων ανά περιθέρεια

ΚΔΝΣΡΗΚΖ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

13,62%

ΑΝΑΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ 

ΘΡΑΚΖ

5,28%

ΚΡΖΣΖ

7,78% ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

3,13%

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ

6,81%

ΑΣΣΗΚΖ

27,52%

ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ

3,13%

ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ

6,60%

ΖΠΔΗΡΟΤ

3,89%

ΘΔΑΛΗΑ

7,02%

ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΗΩΝ

2,85%

ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ

6,53%
ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ

5,84%

 
 

   Σηνλ αλσηέξσ ζπλνιηθό αξηζκό δελ έρεη ζπλππνινγηζηεί ν αξηζκόο ησλ 

ειεγρζέλησλ θεξαηώλ ξαδηνθσληθώλ θαη ηειενπηηθώλ ζηαζκώλ πνπ βξίζθνληαη 

εγθαηεζηεκέλνη ζε «πάξθα θεξαηώλ» ζε όιε ηελ Διιάδα θαζώο θαη νη έιεγρνη ζε 
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εγθαηαζηάζεηο ζπζηεκάησλ ξαληάξ ηεο Υ.Π.Α. θαη ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ θαη ζε 

ξαδηνεξαζηηερληθνύο ζηαζκνύο αζπξκάηνπ (εμάιινπ νη ελ ιόγσ ζηαζκνί θεξαηώλ δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ιίζηα ησλ αδεηνδνηεκέλσλ από ηελ Δ.Δ.Τ.Τ. ζηαζκώλ θεξαηώλ). 

Σηα αθόινπζα δηαγξάκκαηα αλαιύεηαη ζε ξαβδόγξακκα θαη ζε πνζνζηηαίν δηάγξακκα 

ηύπνπ πίηαο, ν πξναλαθεξζείο ζπλνιηθόο αξηζκόο ειέγρσλ ησλ ζηαζκώλ θεξαηώλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ζπλεξγεία ηεο ΔΔΑΔ θαη ηελ αλάδνρν ηνπ δηεζλνύο θιεηζηνύ 

δηαγσληζκνύ εηαηξεία απηεπαγγέιησο, θαζώο θαη θαηόπηλ ησλ ππνβιεζέλησλ αηηεκάησλ ζηελ 

Υπεξεζία καο από θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα. 

 

Ανάλσζη ζσνολικού αριθμού ελέγτων
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Ανάλσζη ζσνολικού αριθμού ελέγτων

Γημόζιοι Φορείς - 

ΟΣΑ - 

Δκπαιδεσηικά 

Ηδρύμαηα

4,24%

Σηλεπικοινωνιακοί 

Πάροτοι

0,56%

Ασηεπάγγεληοι 

έλεγτοι

91,87%

Φσζικά πρόζωπα 

- Δηαιρείες

3,34%

 
 

Δπηπιένλ ζηα αθόινπζα δηαγξάκκαηα αλαιύεηαη ζε πνζνζηηαία δηαγξάκκαηα ηύπνπ 

πίηαο, ν πξναλαθεξζείο ζπλνιηθόο αξηζκόο ειέγρσλ ζην πεξηβάιινλ ζηαζκώλ θεξαηώλ πνπ 
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πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ζπλεξγεία ηεο ΔΔΑΔ θαη ηελ αλάδνρν ηνπ δηεζλνύο θιεηζηνύ 

δηαγσληζκνύ εηαηξεία, αλά θάηνρν ζηαζκνύ θεξαηώλ θαη αλά είδνο παξερόκελεο ππεξεζίαο.  

 

Ανάλσζη ελέγτων ανά κάηοτο ζηαθμού κεραιών

ΔΘΝΗΚΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ 

ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΖ 

ΤΠΟΓΟΜΖ (Δ.ΓΗ..Τ. 

Α.Δ.)

0,14%

ΣΔΛΛΑ

0,07%

ΟΣΔ Α.Δ.

6,53%

ΔΡΣ

0,07%

Μεζογειακές Δσρσζωνικές 

Τπηρεζίες - Ανώνσμη 

Σηλεπικοινωνιακή Δηαιρεία

0,14%

FORTHNET

0,14%

WIND ΔΛΛΑ - 

Σηλεπικοινωνίες ΑΔΒΔ

20,63%

VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ 

ΑΔΔΣ

27,01%

Q 

TELECOMMUNICATIONS 

ΑΔ

0,76%

TELEDOME

0,14%

COSMOTE Α.Δ

44,38%

 
 

 

Ανάλσζη ελέγτων ανά είδος σπηρεζίας ηων ζηαθμών κεραιών

ηαθμοί κεραιών 

κινηηής ηηλεθωνίας 

92,92%

ηαθμοί κεραιών 

Ραδιοθωνίας & 

Σηλεόραζης

0,07%

ηαθμοί κεραιών 

ζηαθερής 

ηηλεθωνίας

7,01%

 
 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε 

ζηαζκνύο θεξαηώλ έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Υπεξεζίαο καο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηε δηεύζπλζε: http://www.eeae.gr/gr/index.php?pvar=php/ni/ni&map=ni0, ζύκθσλα κε ηελ 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Νόκνπ 3431 (ΦΔΚ 13/Α/03-02-2006) κε ζέκα “Πεξί 

Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο”. Σπγθεθξηκέλα: 

i) Σηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΑΔ πξνβάιινληαη όιεο νη κεηξήζεηο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ 01/07/2008 κέρξη θαη ζήκεξα. 

ii) Μέρξη ηελ 31/01/2010, έρνπλ εηζαρζεί ηα δεδνκέλα ησλ ειέγρσλ -

κεηξήζεσλ ζην πεξηβάιινλ 1400 ζπλνιηθά ζηαζκώλ θεξαηώλ. Σε αξθεηνύο 

http://www.eeae.gr/index.php?pvar=php/ni/ni&map=ni0
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από απηνύο ηνπο ζηαζκνύο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κεηξήζεηο πάλσ από κία 

θνξά (δειαδή ζε δηαθνξεηηθέο εκεξνκελίεο), ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ 

δίλνληαη μερσξηζηά κε ηελ επηινγή εκθάληζεο ηεο θάζε δηαθνξεηηθήο 

εκεξνκελίαο κέηξεζεο. 

iii) Σπλνιηθά, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηηο κεηξήζεηο ζε δηαθνξεηηθέο 

εκεξνκελίεο ζην πεξηβάιινλ ηνπ ίδηνπ ζηαζκνύ θεξαηώλ, αλαθέξεηαη όηη 

έρνπλ εηζαρζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΑΔ ηα απνηειέζκαηα πάλσ από 

1700 επί ηόπνπ ειέγρσλ θαη κεηξήζεσλ ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο 

ζην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ 01/07/2008 κέρξη θαη ηελ 31/01/2010. 

Πξέπεη εδώ λα ζεκεησζεί  όηη ζηηο πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο δηαπηζηώζεθε 

όηη ν αλαθεξόκελνο ζηελ ιίζηα ηεο Δ.Δ.Τ.Τ. ζηαζκόο θεξαηώλ δελ ππάξρεη 

εγθαηεζηεκέλνο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, δελ πξνβάιινληαη απνηειέζκαηα 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Υπεξεζίαο καο.  
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Δπίζεο ζεκεηώλεηαη όηη βάζεη ηεο παξαγ. 2 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Νόκνπ 3431, ΦΔΚ 13/Α/3-2-

2006, "Πεξί Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο", ε ΔΔΑΔ ππνρξενύηαη εληόο 

20 εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο νπνπδήπνηε λνκηθνύ ή 

θπζηθνύ πξνζώπνπ (κε ζπλεκκέλν ην αληίζηνηρν απνδεηθηηθό θαηάζεζεο ηνπ ζρεηηθνύ 

παξαβόινπ), λα πξαγκαηνπνηεί έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ νξίσλ αζθαινύο έθζεζεο ηνπ θνηλνύ 

ζε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία ζηηο ζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην αίηεκα. Γηα ην έηνο 2009 

αλαθέξεηαη όηη δηεθπεξαηώζεθαλ 110 ηέηνηνπ είδνπο αηηήκαηα πξνο ηεο ΔΔΑΔ από θπζηθά ή 

λνκηθά πξόζσπα γηα δηεμαγσγή κεηξήζεσλ. Η ΔΔΑΔ αληαπνθξίζεθε ζην 85% απηώλ εληόο 

ηνπ ρξνληθνύ νξίνπ πνπ ηίζεηαη από ηελ λνκνζεζία, ελώ ιόγσ θόξηνπ εξγαζίαο ηεο 

Υπεξεζίαο καο αιιά θαη εηδηθώλ ζπλζεθώλ (π.ρ. ιόγσ απνπζίαο / αδπλακίαο ηνπ αηηνύληα) 

ην ππόινηπν 15% πξαγκαηνπνηήζεθε κε νιηγνήκεξε θαζπζηέξεζε. 

 

 


