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Έλεγχοι και επύ τόπου μετρόςεισ 

των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο 

περιβϊλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατϊ το ϋτοσ 2015 
      

Συγκεντρωτικϊ ςτοιχεύα  

 

Η Ελληνικό Επιτροπό Ατομικόσ Ενϋργειασ (ΕΕΑΕ), ςτο πλαύςιο των αρμοδιοτότων τησ ωσ φορϋασ 

υπεύθυνοσ για την προςταςύα του πληθυςμού και του περιβϊλλοντοσ από τα ηλεκτρομαγνητικϊ 

πεδύα, ελϋγχει την τόρηςη των ορύων αςφαλούσ ϋκθεςησ του κοινού:  

α) αυτεπαγγϋλτωσ και κατϊ τρόπο δειγματοληπτικό, ετηςύωσ ςε ποςοςτό 20% τουλϊχιςτον των 

αδειοδοτημϋνων από την Εθνικό Επιτροπό Σηλεπικοινωνιών και Σαχυδρομεύων (Ε.Ε.Σ.Σ.) κεραιών, 

που λειτουργούν εντόσ ςχεδύου πόλεωσ (Νόμοσ 4070, «Ρυθμύςεισ Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 

Μεταφορών, Δημοςύων Έργων και ϊλλεσ διατϊξεισ», ΥΕΚ 82/Α/10-4-2012, ϊρθρο 30,  παρ. 2).  

β) κατόπιν αιτόματοσ οποιουδόποτε νομικού ό φυςικού προςώπου (Νόμοσ 4070, ϊρθρο 30,  παρ. 

2, 3).  

 

υνολικϊ, το 2015 πραγματοποιόθηκαν ϋλεγχοι και επύ τόπου μετρόςεισ ςε 1.731 ςταθμούσ 

κεραιών. Οι  1.671 ςταθμού εξ αυτών ελϋγχθηκαν αυτεπϊγγελτα, ςτο πλαύςιο υποχρϋωςησ του 

ετόςιου ελϋγχου του 20% του ςυνόλου των αδειοδοτημϋνων κεραιών, που ςύμφωνα με τα 

ςτοιχεύα τησ Ε.Ε.Σ.Σ. ϋωσ το τϋλοσ του 2014 ανϋρχονταν ςε 9.739. τον ςυνολικό αυτό αριθμό (των 

9.739 ςταθμών κεραιών), ςυμπεριλαμβϊνονται και οι καταςκευϋσ (ςταθμών) κεραιών που 

“θεωρούνται ωσ νομύμωσ λειτουργούςεσ” (παρ. 2 και 5 του ϊρθρου 31 του Ν.4053 – ΥΕΚ 44/Α/07-

03-2012). Κατϊ την επιλογό των ςταθμών κεραιών ςτο περιβϊλλον των οπούων ϋγιναν οι 

μετρόςεισ, δόθηκε ιδιαύτερη προςοχό, ώςτε ο αριθμόσ των ελϋγχων να αναλογεύ (όςο το δυνατόν) 

με το εγκατεςτημϋνο ανϊ νομό και περιφϋρεια, ποςοςτό, του ςυνολικού αριθμού ςταθμών κεραιών 

τησ χώρασ, ςύμφωνα πϊντα με τη λύςτα τησ Ε.Ε.Σ.Σ., ςτρογγυλοποιώντασ προσ τα πϊνω τον αριθμό 

αυτόν.  

 

Οι ϋλεγχοι και οι επύ τόπου μετρόςεισ πραγματοποιόθηκαν τόςο από τα ςυνεργεύα τησ ΕΕΑΕ όςο 

και από ςυνεργεύα ϊλλων φορϋων που εξουςιοδοτόθηκαν για τον λόγο αυτό, εύτε ωσ ανϊδοχοι 

ςχετικών Ηλεκτρονικών Διαγωνιςμών που προκόρυξε η ΕΕΑΕ1, εύτε με απευθεύασ ανϊθεςη. Πιο 

ςυγκεκριμϋνα, οι ανϊδοχοι φορεύσ των εν λόγω Ηλεκτρονικών Διαγωνιςμών ανϋλαβαν να 

πραγματοποιόςουν μετρόςεισ ςε 1.125 ςταθμούσ κεραιών ςυνολικϊ ςτισ περιφϋρειεσ Αττικόσ, 

Ηπεύρου, Θεςςαλύασ, Δυτικόσ Ελλϊδασ, τερεϊσ Ελλϊδασ, Πελοποννόςου και Ιονύων Νόςων, ενώ με 

απευθεύασ ανϊθεςη πραγματοποιόθηκαν μετρόςεισ ςε 110 ςταθμούσ κεραιών ςτισ περιφϋρειεσ 

Ανατολικόσ Μακεδονύασ και Θρϊκησ, Δυτικόσ Μακεδονύασ και Κεντρικόσ Μακεδονύασ. Οι υπόλοιποι 

                                                   
1 Κατϊ το ϋτοσ 2015 διενεργόθηκαν πϋντε (5) Ηλεκτρονικού Διεθνεύσ Ανοιχτού Διαγωνιςμού για την ανϊθεςη ςε 

ςυνεργεύα εκτϋλεςησ ςυγκεκριμϋνου αριθμού μετρόςεων τησ εκπεμπόμενησ ηλεκτρομαγνητικόσ ακτινοβολύασ από 

ςταθμούσ κεραιών ςε όλη τη χώρα, μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ πλατφόρμασ του Ε..Η.ΔΗ.., εκ των οπούων ολοκληρώθηκαν 

επιτυχώσ οι 3, ενώ οι ϊλλοι δύο ματαιώθηκαν και επαναπροκηρύχθηκαν. 
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496 ϋλεγχοι και επύ τόπου μετρόςεισ πραγματοποιόθηκαν από ςυνεργεύα τησ ΕΕΑΕ ςε όλη τη 

χώρα. 

 

Επιπρόςθετα, εντόσ του 2015, διεκπεραιώθηκαν και 45 αιτόματα φυςικών ό νομικών προςώπων 

για διεξαγωγό μετρόςεων. Η ΕΕΑΕ ανταποκρύθηκε ςτο 85% αυτών εντόσ του χρονικού ορύου των 

20 ημερών που προβλϋπεται ςτη νομοθεςύα, ενώ λόγω φόρτου εργαςύασ, αλλϊ και ειδικών 

ςυνθηκών (π.χ. λόγω απουςύασ / αδυναμύασ του αιτούντα, δυςμενών καιρικών ςυνθηκών), το 

υπόλοιπο 15% πραγματοποιόθηκε με ολιγοόμερη καθυςτϋρηςη. 

 

Ειδικότερα:  

Ο ςυνολικόσ αριθμόσ των ςταθμών κεραιών (1.731) ςτο περιβϊλλον των οπούων 

πραγματοποιόθηκαν ϋλεγχοι και επύ τόπου μετρόςεισ το χρονικό διϊςτημα Ιανουαρύου – 

Δεκεμβρύου 2015 παρουςιϊζεται, κατανεμημϋνοσ ανϊ νομό τησ χώρασ, ςτον ακόλουθο πύνακα.  

 

 

 Νομόσ Σταθμού κεραιών 

1 Αιτωλοακαρνανύασ 31 
2 Αργολύδασ 20 
3 Αρκαδύασ 34 
4 Άρτασ 13 
5 Αττικόσ 700 
6 Αχαΐασ 44 
7 Βοιωτύασ 26 
8 Γρεβενών 4 
9 Δρϊμασ 4 
10 Δωδεκανόςων 50 
11 Έβρου  16 
12 Εύβοιασ 44 
13 Ευρυτανύασ 12 
14 Ζακύνθου 10 
15 Ηλεύασ 25 
16 Ημαθύασ 6 
17 Ηρακλεύου 21 
18 Θεςπρωτύασ 13 
19 Θεςςαλονύκησ 104 
20 Ιωαννύνων 36 
21 Καβϊλασ 19 
22 Καρδύτςασ 24 
23 Καςτοριϊσ 11 
24 Κϋρκυρασ 31 
25 Κεφαλληνύασ 10 
26 Κιλκύσ 6 
27 Κοζϊνησ 10 
28 Κορινθύασ 37 
29 Κυκλϊδων 47 
30 Λακωνύασ 27 
31 Λϊριςασ 44 
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32 Λαςιθύου 7 
33 Λϋςβου 16 
34 Λευκϊδασ 7 
35 Μαγνηςύασ 33 
36 Μεςςηνύασ 27 
37 Ξϊνθησ 6 
38 Πϋλλασ 6 
39 Πιερύασ 2 
40 Πρϋβεζασ 10 
41 Ρεθύμνησ 6 
42 Ροδόπησ 8 
43 ϊμου 13 
44 ερρών 4 
45 Σρικϊλων 24 
46 Υθιώτιδασ 27 
47 Υλώρινασ 9 
48 Υωκύδασ 16 
49 Φαλκιδικόσ 16 
50 Φανύων 2 
51 Φύου 13 
52 Αγύου Όρουσ  - 

   

 Σύνολο 1.731 

  

 

Επιςημαύνεται ότι, επιπλϋον του αριθμού των 1.731 ςταθμών κεραιών από τη λύςτα τησ Ε.Ε.Σ.Σ., 

ελϋχθηςαν και 220 περύπου κεραιοδιατϊξεισ ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ςταθμών, οι 

οπούοι βρύςκονται ςε χώρουσ εκτόσ αςτικού ιςτού, ςε περιοχϋσ δηλαδό που ςυνιςτούν πρακτικϊ 

«πϊρκα κεραιών», και δεν ςυμπεριλαμβϊνονται ςτη λύςτα τησ Ε.Ε.Σ.Σ., αλλϊ ούτε και ςτα 

ακόλουθα διαγρϊμματα. Επύςησ, ςτον ανωτϋρω ςυνολικό αριθμό μετρόςεων δεν ϋχουν 

ςυνυπολογιςτεύ οι ϋλεγχοι ςε εγκαταςτϊςεισ ςυςτημϊτων ραντϊρ τησ Τ.Π.Α. και των Ενόπλων 

Δυνϊμεων καθώσ και ςε ραδιοεραςιτεχνικούσ ςταθμούσ αςυρμϊτου (εξϊλλου οι εν λόγω ςταθμού 

κεραιών δε ςυμπεριλαμβϊνονται ςτη λύςτα των αδειοδοτημϋνων από την Ε.Ε.Σ.Σ. ςταθμών 

κεραιών). 

 

το διϊγραμμα 1 παρουςιϊζεται το ποςοςτό των ελϋγχων των ςταθμών κεραιών (που 

πραγματοποιόθηκαν από τα ςυνεργεύα τησ ΕΕΑΕ και τα εξουςιοδοτημϋνα ςυνεργεύα) ςε κϊθε 

διοικητικό περιφϋρεια τησ χώρασ. 

 

τα διαγρϊμματα 2 και 3 αναλύεται, ςε ραβδόγραμμα και ςε ποςοςτιαύο διϊγραμμα αντύςτοιχα, ο 

προαναφερθεύσ ςυνολικόσ αριθμόσ ελϋγχων των ςταθμών κεραιών που πραγματοποιόθηκαν από 

ςυνεργεύα τησ ΕΕΑΕ και τα εξουςιοδοτημϋνα ςυνεργεύα αυτεπαγγϋλτωσ, καθώσ και κατόπιν των 

υποβληθϋντων αιτημϊτων ςτην Τπηρεςύα μασ από φυςικϊ και νομικϊ πρόςωπα και διϊφορουσ 

φορεύσ. 
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Διάγραμμα 1 

 

 
Διάγραμμα 2 
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Διάγραμμα 3 

 

 

τα διαγρϊμματα 4 και 5 αναλύεται ςε ποςοςτιαύα διαγρϊμματα τύπου πύτασ, ο προαναφερθεύσ 

ςυνολικόσ αριθμόσ ελϋγχων ςτο περιβϊλλον ςταθμών κεραιών που πραγματοποιόθηκαν από 

ςυνεργεύα τησ ΕΕΑΕ και τα εξουςιοδοτημϋνα ςυνεργεύα, εντόσ του 2015, ανϊ κϊτοχο ςταθμού 

κεραιών (διϊγραμμα 4) και ανϊ εύδοσ παρεχόμενησ υπηρεςύασ (διϊγραμμα 5).  

 

 

 
Διάγραμμα 4 
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Διάγραμμα 5 

 

Σα αποτελϋςματα των μετρόςεων που ϋχουν πραγματοποιηθεύ ςε ςταθμούσ κεραιών αναρτώνται 

ςτο διαδικτυακό τόπο τησ ΕΕΑΕ και ςυγκεκριμϋνα ςτη διεύθυνςη http://eeae.gr/επιτόπιεσ-

μετρόςεισ-ηλεκτρομαγνητικών-πεδύων, ςύμφωνα με την παρ. 2 του ϊρθρου 30 του Νόμου 4070 

(ΥΕΚ 82/Α/10-4-2012) με θϋμα «Ρυθμύςεισ Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοςύων 

Έργων και ϊλλεσ διατϊξεισ». την ιςτοςελύδα τησ ΕΕΑΕ προβϊλλονται τα αποτελϋςματα πλϋον 

των 9.000 ελϋγχων και επύ τόπου μετρόςεων υψύςυχνησ ηλεκτρομαγνητικόσ ακτινοβολύασ που 

ϋχουν πραγματοποιηθεύ ςτο χρονικό διϊςτημα από την 01/07/2008 μϋχρι και την 31/12/2015. Οι 

μετρόςεισ αυτϋσ ϋχουν γύνει ςτο περιβϊλλον 7.150 περύπου ςταθμών κεραιών ςυνολικϊ. ε 

αρκετούσ από αυτούσ τουσ ςταθμούσ ϋχουν πραγματοποιηθεύ μετρόςεισ περιςςότερεσ από μύα 

φορϋσ (δηλαδό ςε διαφορετικϋσ ημερομηνύεσ), τα αποτελϋςματα των οπούων παρουςιϊζονται 

ξεχωριςτϊ με την επιλογό εμφϊνιςησ των διαφορετικών ημερομηνιών μϋτρηςησ ςτην 

προαναφερθεύςα ιςτοςελύδα.  

 

Σϋλοσ επιςημαύνεται ότι, κατϊ το ϋτοσ 2015, από τισ επύ τόπου μετρόςεισ ςτο περιβϊλλον ςταθμών 

κεραιών όλων των ειδών που παρϋχουν πϊςησ φύςεωσ τηλεπικοινωνιακϋσ υπηρεςύεσ ςε όλη τη 

χώρα, τα ςυνεργεύα τησ ΕΕΑΕ, διαπύςτωςαν υπερβϊςεισ ό πιθανϋσ υπερβϊςεισ των ορύων 

αςφαλούσ ϋκθεςησ του κοινού ςε θϋςεισ ςτισ οπούεσ εύναι ελεύθερη και δυνατό η 

πρόςβαςη του γενικού πληθυςμού, ςε 13 περιπτώςεισ. Όλεσ αυτϋσ οι περιπτώςεισ αφορούςαν 

θϋςεισ εκτόσ αςτικού ιςτού, όπου υπϊρχει εγκατεςτημϋνο πλόθοσ κεραιών εκπομπόσ μεγϊλησ 

ιςχύοσ όλων των ειδών (όπωσ διατϊξεισ ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ςταθμών, διατϊξεισ 

ραντϊρ, κ.α.), ςε περιοχϋσ δηλαδό που ςυνιςτούν πρακτικϊ «πϊρκα κεραιών». Για καθεμύα από τισ 

διαπιςτωθεύςεσ περιπτώςεισ υπϋρβαςησ των ορύων, η ΕΕΑΕ ενημϋρωςε την Ε.Ε.Σ.Σ. για τισ δικϋσ 

τησ ενϋργειεσ ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα, προκειμϋνου να αρθεύ η αιτύα τησ 

δυςλειτουργύασ και να ληφθούν τα αναγκαύα κατϊ περύπτωςη μϋτρα προφύλαξησ του κοινού. 

 
Εντόσ αςτικού ιςτού, δεν διαπιςτώθηκε καμύα υπϋρβαςη ό πιθανό υπϋρβαςη των ορύων 
αςφαλούσ ϋκθεςησ του κοινού. 
 

http://eeae.gr/επιτόπιες-μετρήσεις-ηλεκτρομαγνητικών-πεδίων
http://eeae.gr/επιτόπιες-μετρήσεις-ηλεκτρομαγνητικών-πεδίων
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