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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η ραγδαία ανάπτυξη και εξάπλωση της κινητής τηλεφωνίας τα τελευταία 

χρόνια προκαλεί δέος. Κανείς δε θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα μπορούσε να 

τηλεφωνεί από το αεροπλάνο, το αυτοκίνητο, το βουνό ή το χωράφι , όταν πριν από 

λίγα χρόνια έπρεπε να περιμένει στον ΟΤΕ με πρόσκληση, να επικοινωνήσει με τα 

προσφιλή του πρόσωπα. Σίγουρα το κινητό τηλέφωνο στα χέρια των περισσότερων 

χρηστών, προσέφερε πολλά στην επικοινωνία, στην ασφάλεια και στην εξοικονόμηση 

χρόνου. Το κινητό τηλέφωνο αποτελεί πια βασικό εργαλείο της καθημερινότητάς μας 

καθώς συμβάλλει στη βελτίωση τόσο της επαγγελματικής όσο και της κοινωνικής και 

προσωπικής μας ζωής.  

Από την άλλη πλευρά όμως, παρά την αναγνώριση των ωφελειών που 

προκύπτουν από την πρόοδο και την εξέλιξη της κινητής τηλεφωνίας εξακολουθούν 

να υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις από την μεριά των πολιτών σχετικά με τις 

επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην ανθρώπινη υγεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3



 1. Οφέλη 

 Η κινητή τηλεφωνία έχει εξαπλωθεί και συνεχίζεται να διαδίδεται παγκοσμίως 

με ταχύτατο ρυθμό. Οι χρήστες όλων των ηλικιών πολλαπλασιάζονται. Όλο και 

περισσότερα άτομα ακόμα και από πολύ μικρή ηλικία έχουν σήμερα κινητό 

τηλέφωνο. Η δυνατότητα επικοινωνίας παντού και πάντα, στο σπίτι ή στο δρόμο και 

μάλιστα χωρίς περιορισμούς από καλώδιο είναι δυνατή σήμερα με τα κινητά 

τηλέφωνα. 

Τα κινητά τηλέφωνα, αποκαλούμενα μερικές φορές και κυψελοειδή τηλέφωνα 

είναι αναπόσπαστο τμήμα των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών. Σε μερικά μέρη του 

κόσμου είναι τα μόνα αξιόπιστα ή τα μόνα διαθέσιμα. Σε άλλα μέρη είναι δημοφιλή 

επειδή επιτρέπουν στους ανθρώπους να διατηρήσουν τη συνεχή επαφή χωρίς  

παρακώλυση της ελεύθερης τους κίνησης.1

Επιπλέον τα κινητά τηλεφώνα χρησιμοποιούνται και  για την πραγματοποίηση 

κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Έρευνα εταιρείας κινητής τηλεφωνίας  αναφέρει ότι το 

τελευταίο δεκάμηνο από τον Ιούνιο του 2003 μέχρι και τον Μάρτιο του 2004 μόνο 

από το δίκτυο της συγκεκριμένης εταιρείας  έγιναν 6.6000.000 κλήσεις προς 

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, δηλαδή την Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική, 

το ΕΚΑΒ, το Λιμενικό Σώμα , την ΕΛΠΑ και την EXPRESS SERVICE.2   

Στην χώρα μας η  κινητή τηλεφωνία αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς 

κλάδους της ελληνικής οικονομίας, συνεισφέροντας κατά. 2,2% στο ΑΕΠ 

(Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν) ετησίως. Εξυπηρετεί 10 εκ. πολίτες περίπου εκ των 

οποίων οι 30.000 είναι εργαζόμενοι.3 

 

 

 2. Αρχή λειτουργίας κινητής τηλεφωνίας  

2.1. Πως λειτουργεί 

Η βάση της κινητής τηλεφωνίας είναι ένα δίκτυο που συνίσταται από κυψέλες, 

γι’ αυτό και ονομάζεται κυψελοειδές ή κυψελωτό δίκτυο. Σε κάθε κυψέλη υπάρχει 

ένας σταθμός βάσης που επικοινωνεί με τα κινητά τηλέφωνα στο κοντινό περιβάλλον 

του - δηλαδή στην κυψέλη του και αποτελείται από αρκετές κεραίες εκπομπής 

/λήψης, που συνήθως είναι στερεωμένες σε έναν ιστό, καθώς και από μια μονάδα 

ελέγχου. Οι σταθμοί βάσης συνδέονται με ένα κέντρο με συνηθισμένα τηλεφωνικά 

καλώδια ή με υπερκατευθυντικές ζεύξεις. Από αυτό λαμβάνουν τις συνομιλίες που 

πρέπει να διαβιβάσουν σε κάποιο κινητό τηλέφωνο στην κυψέλη τους, και σε αυτό 

διαβιβάζουν τις συνομιλίες που διενεργούνται από κάποιο κινητό τηλέφωνο στην 
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κυψέλη τους (εικ 1.). Αν κάποιο κινητό τηλέφωνο απομακρυνθεί από την κυψέλη, 

τότε η σύνδεση μεταβιβάζεται αυτόματα στην επόμενη κυψέλη. 4

 

                   Εικ. 1: Σταθμοί βάσης που συνδέονται με ένα κεντρικό σημείο 

                 Πηγή: Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 
                     

  Το ραδιοσήμα του σταθμού βάσης πρέπει να είναι τόσο ισχυρό ώστε να φθάνει 

σε κάποιο κινητό τηλέφωνο ακόμη και στο όριο της κυψέλης, αλλά όχι υπερβολικά 

ισχυρό, επειδή έτσι θα δημιουργούσε παρεμβολές στα σήματα της επόμενης η 

μεθεπόμενης κυψέλης. Αν σε κάποια κυψέλη χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερα 

κινητά τηλέφωνα, έρχεται στιγμή που υπερφορτώνεται ο σταθμός βάσης, Τότε γίνεται 

υποδιαίρεση της κυψέλης, δηλαδή εγκαθίστανται αναγκαστικά πρόσθετοι σταθμοί 

βάσης που με μικρότερη ισχύ εκπομπής εξυπηρετούν τις ήδη μικρότερες κυψέλες 

τους. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των κινητών τηλεφώνων τόσο περισσότεροι 

σταθμοί βάσης χρειάζονται. 4

Τόσο οι σταθμοί βάσης όσο και τα κινητά τηλέφωνα εκπέμπουν και λαμβάνουν 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Όταν μιλάμε στο κινητό τηλέφωνο, η φωνή μας 

μετατρέπεται σε ραδιοκύματα δηλαδή σε  ταλαντώσεις ηλεκτρικών και μαγνητικών 

πεδίων που διαδίδονται ως κύματα και  ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός. Τα 

ραδιοκύματα μεταφέρουν ενέργεια και πληροφορίες, μέχρι  να συναντήσουν τον 

πλησιέστερο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας. Όταν η κεραία του σταθμού βάσης 

παραλάβει το ηλεκτρομαγνητικό σήμα, το μεταφέρει στο δίκτυο τηλεφωνίας και 

αποστέλλει το αρχικό μήνυμα με παρόμοιο τρόπο στον προορισμό του.4,5
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Στα δίκτυα GSΜ της κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιούνται στην χώρα 

μας, η πληροφορία μεταδίδεται ψηφιακά. Η συνομιλία δηλαδή εξ' αρχής 

ψηφιοποιείται και υφίσταται ως μια σειρά τιμών Ο και 1. Αυτή πλέον η αριθμητική 

σειρά που μπορεί να συγκριθεί με την πληροφορία σε ένα μουσικό CD, 

κωδικοποιείται στο κάθε εκπεμπόμενο υψίσυχνο σήμα. Στο δέκτη αποκωδικοποιείται 

αυτή η σειρά αριθμών και μετατρέπεται πάλι σε αναλογικό σήμα. Η λέξη GSΜ 

προέρχεται από τα αρχικά του «Global System for Mobile Communications» και  

υποδηλώνει ένα πρότυπο σύστημα της κινητής τηλεπικοινωνίας. Περιέχει τον ορισμό 

των ζωνών συχνοτήτων (στην Ευρώπη περί τα 900 MHz και 1.800 MHz), καθώς και 

τα πρωτόκολλα για την μετάδοση σήματος. Το GSΜ σύστημα στα 1.800 MHz 

ονομάζεται και DCS «Digital Cellular System». Σήμερα λειτουργούν στην Ελλάδα τα 

ακόλουθα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας: 4 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

  GSM900 DCS1800 

Εταιρεία που το λειτουργεί PANAFON, TELESTET COSMOTE 

Περιοχή Συχνοτήτων 890-960 MHz 1710-1880 MHz 

Τρόπος Μετάδοσης Ψηφιακός ψηφιακός 

Είδος Ακτινοβολίας παλμική παλμική 

Μέγιστη ισχύς εκπομπής της συσκευής κινητού 
τηλεφώνου 

2 W* 1W* 

*Πρόκειται για τη μέγιστη ισχύ εκπομπής κατά την διάρκεια ενός παλμού. Σε χρονικό μέσο όρο όμως η ισχύς της εκπομπής είναι αρκετά 
μικρότερη, επειδή το κινητό τηλέφωνο εκπέμπει μόνο το ένα όγδοο του κάθε παλμού (όπως προαναφέρθηκε) και επειδή η ισχύς εκπομπής του 
μειώνεται αυτόματα στο αναγκαίο, ανάλογα με τη θέση του στην κυψέλη που το εξυπηρετεί 

Πίνακας 1 :  Συστήματα  - δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 

Πηγή: Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 
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3. Κίνδυνοι από τη χρήση κινητών τηλεφώνων 

3.1. Η βιολογική δράση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

3.1.1.Γενικά 

Όταν τα Η/Μ κύματα συναντούν ένα εμπόδιο τότε μπορεί μέρος αυτών να 

ανακλαστεί να διαθλαστεί, να διαδοθεί μέσω του αντικειμένου η να απορροφηθεί από 

το αντικείμενο. Ποια από όλες αυτές τις διαδικασίες θα επικρατήσει και σε τι πο-

σοστό εξαρτάται από τη συχνότητα του Η/Μ κύματος, τη γωνία πρόσπτωσης, από το 

πόσο καλός αγωγός του ηλεκτρισμού είναι το αντικείμενο και ακόμη από το σχήμα 

του αντικειμένου. Στο σώμα του ανθρώπου, που έχει μέτρια αγωγιμότητα, μπορεί να 

συμβούν όλα τα παραπάνω. Κατά πόσο θα προκύψουν κάποια βιολογικά 

αποτελέσματα και αν αυτά είναι επιβλαβή για την υγεία μας εξαρτάται από τις 

συνθήκες, έκθεσης (συχνότητα πυκνότητα ισχύος δηλ. «ένταση πεδίου», είδος 

κυματομορφής, διάρκεια έκθεσης κ.λ.π.) καθώς επίσης και από ορισμένους 

βιολογικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες.6.7 

Τα Η/Μ κύματα διαπερνούν τους εκτεθειμένους ιστούς σε βάθος που εξαρτάται 

από τη συχνότητα - μέχρι ένα εκατοστόμετρο στις συχνότητες που χρησιμοποιούνται 

με κινητά τηλέφωνα. Η ενέργειά τους απορροφάται στο σώμα και παράγει 

θερμότητα, αλλά οι κανονικές θερμοστατικές διαδικασίες του σώματος εξισορροπούν 

αυτήν την θερμότητα. Όλες οι καθιερωμένες επιπτώσεις στην υγεία της έκθεσης σε 

Η/Μ κύματα συσχετίζονται σαφώς με τη θέρμανση.1

 

3.1.2. Απορρόφηση της Η/Μ ακτινοβολίας και δείκτης SAR 

Το μέγεθος που χρησιμοποιείται για να εκφράσει την «ένταση» του Η/Μ πεδίου 

σε ένα σημείο ή περιοχή είναι το ποσό της ακτινοβολούμενης ισχύος στο σημείο 

αυτό, ή καλύτερα η πυκνότητα ισχύος και εκφράζεται σε mW/cm2. Η πυκνότητα 

ισχύος όμως, μας πληροφορεί  μόνο για την ποσότητα ενέργειας που θα απορροφήσει 

το σώμα μας, όταν βρεθεί στο σημείο αυτό. Ουσιαστικά είναι ένα μέτρο των 

συνθηκών που επικρατούν σε ένα σημείο, πριν βρεθούμε στο σημείο αυτό. Το δε 

σώμα μας θα απορροφήσει ένα μέρος μόνο της ενέργειας αυτής και μάλιστα όχι 

απαραίτητα ομοιόμορφα.,7

Μια μέση τιμή της ενέργειας που απορροφάται από ολόκληρο το σώμα 

εκφράζεται από το δοσιμετρικό όρο “Specific Absorption Rate” (SAR) και σημαίνει 

την ισχύ που απορροφάται ανά μονάδα βάρους σώματος (W/Κg).7
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Για τη συχνότητα που λειτουργεί η κινητή τηλεφωνία (περίπου 1 GHz) ο 

ρυθμός της ειδικής απορρόφησης ισχύος (SAR) συνδέεται άμεσα με μια κατηγορία 

αποτελεσμάτων που χαρακτηρίζονται ως θερμικά. O SAR όμως είναι ένα μέγεθος 

που εκτός από τη συχνότητα της ακτινοβολίας και την αγωγιμότητα των ιστών 

εξαρτάται και από άλλους παράγοντες όπως η «ένταση» του πεδίου, ο 

προσανατολισμός του ατόμου σε σχέση με την κατεύθυνση του κύματος, το μέγεθος 

του σώματος καθώς και οι συνθήκες έκθεσης. 7

Ο ανθρώπινος οργανισμός διαθέτει θερμορυθμιστικούς μηχανισμούς που 

κρατούν τη θερμοκρασία του σώματος. σταθερή μεταξύ 36 – 37οC . Όταν τα 

παραγόμενα κατά τον ανωτέρω τρόπο ποσά θερμότητας είναι σχετικώς μικρά, τότε οι 

θερμορυθμιστικοί μηχανισμοί μπορούν και απάγουν αυτά τα ποσά της θερμότητας 

διατηρώντας τη θερμοκρασία του σώματος στους 36-37 oC. Όταν όμως τα 

παραγόμενα ποσά θερμότητας υπερβούν κάποια τιμή, τότε οι μηχανισμοί αυτοί δεν 

μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως και έτσι έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας σε 

ιστούς ή όργανα του σώματος άνω των 37 oC.  Είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς ότι 

οι θερμορυθμιστικοί μηχανισμοί θα λειτουργήσουν περισσότερο αποτελεσματικά υπό 

ευνοϊκές περιβαλλοντικές συνθήκες (όχι πολύ υψηλή θερμοκρασία και υγρασία, 

ελαφρά ενδυμασία κλπ.) Κάτω από τέτοιες συνθήκες ένα υγιές άτομο εκτεθειμένο σε  

ΗΜ ακτινοβολία είναι σε θέση να αντιμετωπίσει απορροφημένη ισχύ (SAR) μέχρι 4 

W/Κg (κατά μέσο όρο σε όλο το σώμα) χωρίς να σημειωθεί αύξηση της 

θερμοκρασίας του πάνω από ένα βαθμό. 7

Όπου υπάρχουν όρια έκθεσης βασίζονται στην πρόληψη της θερμικής βλάβης 

των ιστών από τη μη ιονίζουσα ακτινοβολία. Η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από 

ακτινοβολίες προβλέπει τα ακόλουθα (όρια SAR /6min, σε επαγγελματική έκθεση σε 

κινητή τηλεφωνία: για όλο το σώμα 0.4 W /Kgr, για άκρα 2W/ 0,1Kgr, και για άλλα 

σημεία του σώματος, 1W/0,1gr. Τα όρια μη επαγγελματικής έκθεσης είναι κατά 5 

φορές χαμηλότερα. Ανάλογα όρια έκθεσης έχουν προταθεί από την Επιτροπή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.7,8 

Η τιμή SAR= 4W/Κg λαμβάνεται ως βάση για τον προσδιορισμό των 

επιτρεπτών ορίων έκθεσης. Η απορρόφηση όμως της Η/Μ ακτινοβολίας δε γίνεται 

ομοιόμορφα, γεγονός που σημαίνει ότι για κάποιες περιοχές οι τιμές SAR μπορεί να 

έχουν μεγαλύτερη τιμή από ότι στο υπόλοιπο σώμα. Ανάλογα και με την ικανότητα 

ανταλλαγής θερμότητας, είναι δυνατόν να σημειωθεί τοπικά μεγαλύτερη αύξηση της 

θερμοκρασίας (hot spots) και σε άλλες περιοχές μικρότερη όπως για παράδειγμα στην 

περιοχή του κεφαλιού όταν χρησιμοποιούμε hands – free. 7,9 
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3.2 Επιπτώσεις στην υγεία 

3.2.1  Θερμικά αποτελέσματα 

Όπως προαναφέρθηκε, η κινητική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμότητα. Από in 

vitro και in vivo μελέτες έχει δειχθεί ότι η ακτινοβολία αυτή προκαλεί διαταραχές της 

μεταφοράς των ιόντων στην κυτταρική μεμβράνη, η οποία θα μπορούσε να 

προκαλέσει αναστρέψιμες λειτουργικές διαταραχές στην  λειτουργία του νευρικού 

ιστού και ίσως άλλων ιστών. Ειδικότερα σε άτομα που εκτίθενται επαγγελματικά σε 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία έχει δειχθεί ότι παρουσιάζουν υποκειμενικές 

εκδηλώσεις όπως πονοκέφαλο, ζάλη, ναυτία, κόπωση, ερεθισιμότητα ή αντικειμενικά 

ευρήματα όπως αλλοιώσεις στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα και το 

ηλεκτροκαρδιογράφημα, αιματολογικές διαταραχές και ειδικότερα αύξηση των 

έμμορφων συστατικών του αίματος.7 

Σύμφωνα με τον Επίκουρο Καθηγητή Φυσικής του Παν. Αθηνών Κων/νο 

Λιολιούση υπάρχουν  αναφορές από μελέτες είναι ότι πάρα πολλοί χρήστες 

παραπονιούνται για πονοκεφάλους, ζαλάδες, ναυτίες, κόπωση, γήρανση φαινόμενα 

τα οποία  ακόμα ερευνώνται .2

Μια τέτοια μελέτη είναι και αυτή που πραγματοποιήθηκε στη Σαουδική Αραβία 

όπου μελετήθηκε η συσχέτιση της χρήσης κινητών τηλεφώνων με την εμφάνιση 

πονοκεφάλων, εξάντλησης, ζαλάδων  και αϋπνιών. Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε 

το χρονικό διάστημα 2002 – 2003 σε 437 άτομα, άνδρες - γυναίκες , τα οποία είτε στο 

παρελθόν είτε τη δεδομένη στιγμή  που η έρευνα ήταν σε εξέλιξη χρησιμοποιούσαν 

κινητό τηλέφωνο. Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν τα εξής: το 21,6 % του 

δείγματος υπέφερε από πονοκεφάλους, το 4% από αϋπνίες και  ένα μικρότερο 

ποσοστό από ναυτία (2,4%) και εξάντληση (3%). Βάση αυτών των αποτελεσμάτων 

αποδείχθηκε ότι η χρήση κινητών τηλεφώνων αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την 

εμφάνιση ορισμένων ή όλων  αυτών των παθολογικών καταστάσεων. 10 

 Η  ανησυχία όμως είναι για πιο σοβαρά πράγματα, καθώς υπάρχει ένας 

καταιγισμός από αποτελέσματα ερευνών τα οποία αποδεικνύουν  μια πιθανή 

επικινδυνότητα των κινητών. Για παράδειγμα τώρα τελευταία υπάρχουν πολλές 

αναφορές για ταχεία αποβολή αιμογλοβίνης από τα ερυθρά αιμοσφαίρια , το οποίο 

είναι γνωστός παράγων καρδιοπάθειας και νεφροπάθειας.2     

  

 

 

 

 9



3.2.1.1. Οφθαλμοί 

Για κάποια όργανα του ανθρωπίνου σώματος η αύξηση της θερμοκρασίας έχει 

μεγάλη σημασία. Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στους φακούς των οφθαλμών, στο 

νευρικό ιστό, καθώς και στα έμβρυα.7

Η ακτινοβολούμενη ενέργεια κατά τη χρήση των κινητών τηλεφώνων (cellular 

systems) είναι μικρή. Υπάρχει όμως, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι η κεραία της 

συσκευής βρίσκεται πολύ κοντά στο κεφάλι του χρήστη με αποτέλεσμα οι οφθαλμοί, 

το εσωτερικό των αυτιών και ο εγκέφαλος να αποτελούν περιοχές που 

ακτινοβολούνται και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι φακοί των οφθαλμών 

και οι εμπρόσθιοι θάλαμοι αυτών βρίσκονται εξωτερικά, έχουν μικρή μάζα - 0.2 gr 

και δεν έχουν κυκλοφορία αίματος (που σημαίνει ότι τυχόν παραγόμενα ποσά 

θερμότητας δεν απάγονται εύκολα). Άνοδος της θερμοκρασίας αυτών κατά 1° C 

λόγω έκθεσης σε Η/Μ πεδία πρέπει να θεωρηθεί ως κατώφλι για πιθανό δυσμενές 

αποτέλεσμα. 7 

Εάν η θερμοκρασία των φακών των ματιών από 370 C ανέλθει στους 420 C 

μπορεί να προκύψει μη αναστρέψιμη μετουσίωση της πρωτεΐνης των φακών με 

συνέπεια τη δημιουργία καταρράκτη. Αυτό βέβαια για να συμβεί πρέπει η 

προσπίπτουσα πυκνότητα ισχύος δηλαδή η "ένταση" του Η/Μ πεδίου να είναι αρκετά 

υψηλή. Έρευνες που έχουν γίνει σε πειραματόζωα έχουν καταλήξει στο σαφές 

συμπέρασμα ότι για να προκληθεί καταρράκτης από Η/Μ πεδία πρέπει να έχουμε ένα 

πεδίο με πυκνότητα ισχύος τουλάχιστο 120 mW/m2 και έκθεση μεγαλύτερη των 20 

λεπτών. Προς το παρόν όμως δεν υπάρχουν επιδημιολογικές μελέτες που να 

υποστηρίζουν την άποψη ότι χρόνιες εκθέσεις σε χαμηλής εντάσεως Η/Μ πεδία, 

μπορούν να προκαλέσουν καταρράκτη στον άνθρωπο. 7

 

3.2.1.2. Εγκέφαλος 

Κατά την έκθεση του εγκεφάλου στην εκπεμπόμενη από το κινητό τηλέφωνο 

ακτινοβολία η απορροφούμενη απ' αυτόν ενέργεια για διάφορους λόγους δεν είναι 

δεδομένη. Υπολογισμοί και κατάλληλη δοσομέτρηση σε ομοιώματα έδειξαν ότι είναι 

δυνατό μέχρι και το 50% της εκπεμπόμενης ενέργειας ανάλογα και με τις συνθήκες 

έκθεσης, να απορροφηθεί από το κεφάλι. Προκειμένου για τον εγκέφαλο που έχει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, η απορρόφηση της ενέργειας δεν γίνεται απαραίτητα 

ομοιόμορφα. Είναι δε γνωστό, ότι στον εγκέφαλο περιοχές με πολύ μικρή έκταση 

έχουν πολύ σημαντικές λειτουργίες.7  
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Για τον ποσοτικό προσδιορισμό της απορροφούμενης ενέργειας από τον 

εγκέφαλο και την κατανομή της στο εσωτερικό του κρανίου, απαιτούνται μετρήσεις 

των τιμών SAR στα σημεία ενδιαφέροντος και όχι απλώς μετρήσεις του προσ-

πίπτοντος Η/Μ πεδίου, οι οποίες όμως είναι πολύ δύσκολες. Προς το παρόν, δεν 

υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία για πιθανές βιολογικές επιπλοκές που συνδέονται με 

μικρές και ταχείες μεταβολές της θερμοκρασίας του εγκεφάλου. 7

 

3.2.1.3. Γεννητικά όργανα 

Ένα άλλο όργανο του ανθρωπίνου σώματος που είναι ευαίσθητο στις αυξήσεις 

της θερμοκρασίας είναι οι όρχεις. Είναι γνωστό ότι η παραμονή σε αρκετά ζεστό νερό 

προκαλεί ιστολογικές αλλαγές και προσωρινή στειρότητα, εάν έχουμε αύξηση της 

θερμοκρασίας κατά μερικούς βαθμούς. Σε πειράματα που έχουν γίνει σε σκύλους έχει 

παρατηρηθεί ότι εκθέσεις σε 20 mW/cm2 για αρκετές ώρες ημερησίως και για χρόνο 

μεγαλύτερο του ενός έτους δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα στην αναπαραγωγική 

ικανότητά τους, ενώ κατά τις εκθέσεις σε πεδία ισχυρότερα των 50 mW/cm2 

παρατηρήθηκαν διάφορες βλάβες στους όρχεις. 7

Και στις δύο περιπτώσεις που αναφέρθηκαν (φακοί οφθαλμών, όρχεις) η 

απαγωγή της παραγόμενης θερμότητας μέσω των θερμορυθμιστικών μηχανισμών 

είναι πολύ μικρή. 7

 

3.2.1.4. Νεοπλασίες 

Οι πρώτες επιδημιολογικές μελέτες που συνδέουν την αύξηση της επίπτωσης, 

καρκίνου με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι αυτές των 

Wertheimer και Leeper το 1979, και αργότερα του Milham (1982). Οι πρώτες 

αναφορές αφορούν στην αύξηση της επίπτωσης νεοπλασιών σε παιδιά που ζουν σε 

πυλώνες υψηλής τάσης. Ακολουθούν πολλές άλλες μελέτες μερικές από τις οποίες 

αποτελούν πληρέστερες ή συμπληρωματικές αναλύσεις του υλικού των παλαιοτέρων 

επιδημιολογικών μελετών. Οι μελέτες αυτές δείχνουν ότι η έκθεση σε 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία σχετίζεται με μικρή αύξηση της επίπτωσης μυελογενούς 

λευχαιμίας. Τα δεδομένα αυτά ωστόσο απέχουν πολύ από του να τεκμηριώσουν 

αιτιολογική έκθεση.7 
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Γενικώς ,η ερμηνεία των αποτελεσμάτων των επιδημιολογικών μελετών είναι 

δύσκολο έργο και η αναζήτηση «αιτίου-αιτιατού» στη σχέση αυτή απαιτεί ευρύ 

σύνολο επιστημονικών αποδείξεων, δεδομένου ότι η παρουσία πολυάριθμων 

παραγόντων που δρουν από κοινού και προκαλούν διαταραχές, καθιστούν πιο 

αβέβαια τα αποτελέσματα. 
Μετά από μελέτες και παρατηρήσεις που έχουν γίνει σε πειραματόζωα με 

έκθεση αυτών σε υψηλής ή μέτριας εντάσεως Η/Μ πεδία, οπότε και οι τιμές SAR 

ήταν αντιστοίχως υψηλές ή μέτριες και υπό διαφορετικές συνθήκες έκθεσης 

(ολόσωμης, μερικής εφάπαξ ή μακροχρόνιας ακτινοβόλησης) έχουν διαπιστωθεί τα 

ακόλουθα: 

 

• Έκθεση σε Η/Μ πεδία ποντικών που κυοφορούν μπορεί να έχει ως συνέπεια 

τη μείωση του βάρους του εμβρύου. 

• Μερική ή ολόσωμη έκθεση μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στο ανοσοποιητικό 

και αιμοποιητικό σύστημα. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να έχουν διεγερτικό ή 

περιοριστικό χαρακτήρα. 

• Οξεία ή χρόνια έκθεση πειραματόζωων είναι δυνατό να προκαλέσουν 

μορφολογικές αλλαγές στο κεντρικό νευρικό σύστημα. 

• Ολόσωμη και συνεχής έκθεση πειραματόζωων μπορεί να προκαλέσει αλλαγές 

στην κινητική συμπεριφορά. Οι αλλαγές αυτές είναι αναστρέψιμες, μετά τον 

τερματισμό της έκθεσης. 7 

 

Έκθεση σε Η/Μ πεδία μέτριας έντασης δεν προκαλούν μεταλλάξεις. Μεταλλάξεις 

μπορεί να προκληθούν μόνο όταν η πυκνότητα ισχύος του πεδίου είναι πολύ υψηλή, 

οπότε μπορεί να έχουμε σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας ευαίσθητων περιοχών. 

Όσον αφορά τη μακροβιότητα και την εμφάνιση καρκίνου, δεν υπάρχουν πειστικές 

μαρτυρίες που να τα συσχετίζουν με τη μακροχρόνια έκθεση σε Η/Μ πεδία.7 

 

3.2.2. Μη θερμικά  αποτελέσματα 

Αντίθετα με τις θερμικές επιδράσεις της υψίσυχνης ακτινοβολίας χαμηλής 

ισχύος, οι βιολογικές επιδράσεις από την έκθεση σε μικρές τιμές ακτινοβολίας 

υψηλών συχνοτήτων δεν είναι ακόμα εντελώς γνωστές. Ενώ πριν από μερικά χρόνια 

η ύπαρξη τέτοιων μη θερμικών επιδράσεων ήταν υπό αμφισβήτηση, σήμερα είναι 

εξακριβωμένο, ότι η υψίσυχνη ακτινοβολία χαμηλής ισχύος μπορεί να έχει και άλλες 

επιδράσεις εκτός των θερμικών που αναφέρθηκαν4
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Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή, η δράση των Η/Μ κυμάτων με το ανθρώπινο 

σώμα μπορεί να προκαλέσει διέγερση κυττάρων του νευρικού και μυϊκού ιστού, που 

ανταποκρίνονται σε ηλεκτρικά ερεθίσματα. Τα ηλεκτρικά αυτά ερεθίσματα 

προέρχονται από τα επαγόμενα στο σώμα ηλεκτρικά ρεύματα. Τα αποτελέσματα 

αυτά χαρακτηρίζονται ως μη θερμικά και συμβαίνουν περισσότερο για συχνότητες 

πεδίων κάτω των 10ΜHz. 7

Για να φθάσουμε το κατώφλι διεγέρσεως των κυττάρων, απαιτούνται πολύ 

ισχυρά πεδία. Έχουν παρατηρηθεί όμως, ορισμένα πειραματικά αποτελέσματα, που 

προκύπτουν χωρίς να υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στη θερμοκρασία και για τιμές 

πεδίων κάτω από το κατώφλι διεγέρσεως. Τα αποτελέσματα αυτά θα πρέπει να 

αποδοθούν σε μη θερμικούς μηχανισμούς σε μοριακό επίπεδο.7,8

Με βάση τις μέχρι σήμερα επιστημονικές γνώσεις δεν υπάρχει ένδειξη, ότι τα 

μη θερμικά αποτελέσματα αποτελούν κίνδυνο για την υγεία. Παρόλα αυτά όμως, 

προτείνεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να γίνει έρευνα προς την 

κατεύθυνση αυτή, διότι μόνο με βάση τα αποτελέσματα από την έρευνα μπορεί να 

θεσπιστούν, αν απαιτηθεί, όρια ασφάλειας για τα μη θερμικά αποτελέσματα.7,8 

Παρ’ όλα αυτά χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να διαγνωσθούν ενδεχόμενες 

επιδράσεις στην υγεία της υψίσυχνης ακτινοβολίας μικρής ισχύος, όπως αυτή που 

χρησιμοποιείται στην κινητή τηλεφωνία. Οι μακροπρόθεσμες επιδράσεις της 

ακτινοβολίας μικρής ισχύος δεν κατέστη δυνατόν έως σήμερα να ερευνηθούν 

καθόλου.4

 

3.2.3  Άλλες επιπτώσεις 

3.2.3.1.Οδήγηση 

Ο κίνδυνος πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος όταν χρησιμοποιούνται τα κινητά 

τηλέφωνα, είναι σαφώς αυξημένος και σχεδόν ίδιος ή μεγαλύτερος από την βιολογική 

επίδραση των κινητών τηλεφώνων. 8 

Είναι ευνόητο ότι η χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση αποσπά 

την προσοχή του οδηγού και έτσι μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα. Αυτό 

αποδεικνύεται και από μελέτες που έχουν γίνει στην Αυστραλία όπου μελετήθηκε η 

συσχέτιση χρήσης κινητών τηλεφώνων με την πρόκληση σοβαρού ατυχήματος και 

την εισαγωγή του τραυματία στο νοσοκομείο. Μάλιστα από την έρευνα αυτή 

φαίνεται ότι οι περισσότεροι χρήστες κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια της 

οδήγησης είναι άντρες παρά γυναίκες. 11,12  
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3.2.3.2.Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές 

Όταν τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιούνται κοντά σε κάποιες ιατρικές 

συσκευές όπως για παράδειγμα βηματοδότες, εμφυτεύσιμοι απινιδωτές, και ορισμένοι 

ενισχυτές ακρόασης και ακουστικά βαρηκοΐας, επηρεάζουν τα κυκλώματα ελέγχου 

αυτών των συσκευών από την παλμική ακτινοβολία που εκπέμπουν.  1  

   Οι διάφοροι τύποι βηματοδοτών διαφέρουν ως προς την ευαισθησία τους σε 

παρεμβολές. Η παρεμβολή είναι επίφοβη μόνο όταν κάποιος που έχει βηματοδότη 

χρησιμοποιεί ο ίδιος κινητό τηλέφωνο και ο κίνδυνος αυξάνεται με την μείωση της 

απόστασης του κινητού από το βηματοδότη. Θα πρέπει ο πιθανός χρήστης κινητού 

που έχει βηματοδότη να ενημερωθεί για την συμβατότητα του βηματοδότη του με την 

ακτινοβολία της κινητής τηλεφωνίας.4    

Στα ακουστικό βαρηκοΐας ακόμα και σε απόσταση ενός μέτρου μπορεί, να 

προκληθούν παρεμβολές. Οι παρεμβολές αυτές γίνονται αισθητές ως βουητό στο 

αυτί. Τα μικρά ακουστικά μέσα στο αυτί είναι λιγότερο ευαίσθητα από τα ακουστικά 

που φοριούνται πίσω από το αυτί. Οι κατασκευαστές  προσφέρουν βοηθήματα για να 

μην είναι υποχρεωμένο το άτομο να κρατά το κινητό τηλέφωνο σε επαφή με το αυτί.4

Στα τμήματα εντατικής παρακολούθησης νοσοκομείων η χρήση των κινητών 

τηλεφώνων αποτελεί  κίνδυνο για τους ασθενείς και για το λόγο αυτό απαγορεύεται η 

χρήση τουςΕπίσης και στα αεροσκάφη απαγορεύεται η χρήση των κινητών 

τηλεφώνων δεδομένου ότι μπορούν να παρεμποδίσουν τα συστήματα ναυσιπλοΐας 

τους. 4  

 

3.2.3.3. Κινητά τηλέφωνα και παιδί 

Η χρήση κινητών τηλεφώνων θα πρέπει να απαγορεύεται στα παιδιά κάθε 

ηλικίας καθώς ο εγκέφαλός τους αλλά και τα υπόλοιπα μέρη του σώματός τους 

ευρίσκονται σε συνεχή ανάπτυξη. Επομένως κάθε διαταραχή , έστω και μικρή, που 

μπορεί να προκληθεί από την ακτινοβολία μπορεί να είναι μακροπρόθεσμα πολύ 

σοβαρή.   4  
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4. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

4.1 Γενικά 

Κατά την εξέταση καθενός από τα κριτήρια για την επιλογή ενός σταθμού 

βάσης κινητής τηλεφωνίας θα πρέπει να προσδιοριστεί η περιβαλλοντική επίπτωση. 

Τεχνικά πρότυπα και κριτήρια κατά τη αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

θα πρέπει να γίνεται από αρμόδιους για το σχεδιασμό ενός τέτοιου σταθμού. 13

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε φυσικές, 

βιολογικές και κοινωνικές . 

 

4.2 Κατηγορίες περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

4.2.1.  Φυσικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

Διάβρωση εδάφους: πολλοί σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας κτίζονται σε 

απομακρυσμένες περιοχές ή σε υψηλές κορυφές βουνών. Η κατασκευή ενός τέτοιου 

σταθμού και του δρόμου πρόσβασης προς το σταθμό ίσως προκαλέσει προβλήματα 

εδαφολογικής διάβρωσης για’ αυτό και κατάλληλα μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν 

κατά τη διάρκεια της κατασκευής για να σταματήσει η όποια απώλεια 13

 

Μόλυνσης υδάτινων οδών και περιοχών συλλογής νερού: ένας σταθμός βάσης 

κινητής τηλεφωνίας μπορεί να βρίσκεται σε μια περιοχή συλλογής νερού ή κοντά σε 

μια υδάτινη οδό και  για το λόγο αυτό οποιοδήποτε απόβλητο υλικό του σταθμού 

εκπομπής θα πρέπει να διατίθεται σύμφωνα με την ασφαλή περιβαλλοντική πρακτική 

και να συμμορφώνεται βάση των κανονισμών. 13 

 

4.2.2. Βιολογικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

Χλωρίδα και πανίδα: Κρίνεται απαραίτητη η εξέταση της υπάρχουσας 

βλάστησης από άποψη τοπικού βιότοπου και οπτικής σημασίας  

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της υπάρχουσας βλάστησης για την κάλυψη της 

εγκατάστασης. Στην περίπτωση που η περιοχή για την εγκατάσταση σταθμού βάσης 

κινητής τηλεφωνίας επιλεγεί είναι βιότοπος προστατευόμενων ειδών σπάνιας και 

μοναδικής χλωρίδας ή πανίδας, θα πρέπει  να προετοιμαστεί από ειδικούς να 

προετοιμάζεται σχέδιο διαχείρισης και προστασίας που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις 

της σχετικής νομοθεσίας.13
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Διατηρητέες περιοχές, εθνικά πάρκα και δάση: Γενικά δεν  ενδείκνυται ένας 

τέτοιος χώρος για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας. Εάν όμως 

δεν υπάρχει άλλος χώρος τότε τα πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντος 

πρέπει να είναι αυστηρότερα από άλλες τοποθεσίες γι΄ αυτό και διαβουλεύσεις με 

αρμόδιο ελεγκτικό όργανο κατά τις πρόωρες φάσεις κρίνονται ουσιαστικές.13

Σχολεία, νοσοκομεία, παιδικοί σταθμοί: Καλό είναι να αποφεύγεται η 

εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας κοντά σε σχολεία, νοσοκομεία και 

παιδικούς σταθμούς έως ότου οριστικοποιηθούν τα δεδομένα λαμβάνοντας υπ’ όψη 

το γεγονός ότι παιδιά απορροφούν περισσότερη ενέργεια ανά κιλό βάρους από τους 

ενήλικες, στις συχνότητες των κινητών τηλεφώνων και ότι οι επιδράσεις , ανάλογα με 

τη συχνότητα περιλαμβάνουν τη διέγερση των ηλεκτρικώς ευερέθιστων κυττάρων 

του νευρικού  και μυϊκού ιστού, μεταβολή της διαβατότητας των κυτταρικών 

μεμβρανών ως και τη θέρμανση τους καθώς και επηρεασμό των βηματοδοτών. 14,15

 

4.2.3 Κοινωνικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

Πολλά είναι τα κοινωνικά  θέματα που πρέπει να εξετασθούν στα πλαίσια της 

τοπικής κοινότητας. Μερικά από αυτά είναι: 

Ασφάλεια: ακτινοβολία που εκπέμπεται στις γύρω περιοχές, πυρασφάλεια13

Αισθητική – οπτική επίπτωση: Οι κεραίες του σταθμού βάσης κινητής 

τηλεφωνίας θα πρέπει να τοποθετούνται σε τέτοια θέση ώστε να περιορίζεται η 

ορατότητά του όπου είναι πρακτικά δυνατό και να μην προκύπτει αισθητική 

υποβάθμιση του τοπίου σε συνδυασμό πάντα με τον αρχικό στόχο της παροχής 

επικοινωνιών. Κατά την επιλογή του τύπου του ιστού ή του πυλώνα και των κεραιών, 

θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα του αισθητικού αποτελέσματος, 

όπως ποικίλο υλικό, μορφές και χρώμα για την κατασκευή κτιρίων του εξοπλισμού 

που μπορεί να έχει καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, προσθήκη δέντρων και θάμνων 

που θα συμβάλλει στην καλύτερη αισθητική ή χρήση φόντου για το συνδυασμό της 

εγκατάστασης με το περιβάλλον.13

 

4.2.4. Άλλες επιπτώσεις 

Άλλες  σοβαρές λειτουργικές επιπτώσεις προκαλεί το υλικό των σταθμών βάσης 

της κυψελωτής τηλεφωνίας όταν αλλάζει τις συνθήκες κεραυνόπτωσης επιδρώντας 

στο γήινο ηλεκτρικό πεδίο και αλληλεπιδράσεις των ραδιοηλεκτρικών ακτινοβολιών 

με άλλες γειτονικές ηλεκτρονικές διατάξεις που αναφέρονται τα ποικίλα φαινόμενα 

ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 14 
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Κοντά σε ευαίσθητα ηλεκτρονικά συστήματα μπορεί να μην είναι επιτρέπει η 

εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας ή η χρήση των κινητών 

τηλεφώνων, εάν παραβιάζονται οι κανονισμοί ασφαλούς λειτουργίας. 14 

 

5.Λύσεις 

5.1Χρήστης 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα αρνητικά αλλά και τα θετικά από τη χρήση των 

κινητών τηλεφώνων προτείνονται οι ακόλουθες λύσεις που θα ικανοποιούν τους 

χρήστες και παράλληλα θα προστατεύουν την υγείας τους διατηρώντας τα ποσοστά 

της ακτινοβολίας που επιβαρύνει το κεφάλι τους σε χαμηλά επίπεδα. 

Συγκεκριμένα οι χρήστες κινητών τηλεφώνων πρέπει να είναι σύντομοι στις 

συνομιλίες τους καθώς όσο λιγότερο διαρκεί μια συνομιλία τόσο λιγότερο 

εκτεθειμένος στην ακτινοβολία και αν θέλουμε να το δούμε και από μια άλλη πλευρά 

κάνουν οικονομία και στην τσέπη τους. Τρία λεπτά μόνο το μήνα θεωρείται από 

κάποιους επιστήμονες το ανώτατο όριο για τις συνομιλίες. Υπάρχει βέβαια και η 

άποψη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας η οποία στηρίζεται πάλι στον περιορισμό 

του χρόνου ομιλίας με τη διαφορά όμως ότι ο χρήστης μπορεί να μιλάει  μισό έως ένα 

λεπτό , να αφήσει πέντε λεπτά περιθώριο μετά αμέσως σε κατάσταση standby το 

κινητό τηλέφωνο χωρίς να επικοινωνήσει με κανέναν ώστε να ηρεμήσουν τα 

οποιαδήποτε κύτταρα έχουν δεχτεί την ακτινοβολία αυτή ή έχουν επηρεαστεί και 

μετά πάλι μπορεί να  επικοινωνήσει με τον ίδιο τρόπο. Γενικά δεν πρέπει να ξεχνάμε 

ότι η διάρκεια της κλήσης σχετίζεται με την ένταση που εκπέμπει το κινητό. 2,4,16 

Ακόμα και στην περίπτωση που κάποιοι χρήστες είναι «υποχρεωμένοι» να 

μιλούν αρκετές ώρες στο κινητό τηλέφωνο λόγω δουλειάς, είναι καλύτερο να 

χρησιμοποιούν ακουστικά (hands free) διότι έτσι επιτυγχάνεται μεγαλύτερη 

απόσταση ανάμεσα στην κεραία του κινητού τηλεφώνου και στο κεφάλι. Για τους 

ίδιους λόγους ενδείκνυται  και η χρήση ασύρματου Bluetooth το οποίο όπως έχει 

αποδειχθεί εκπέμπει ακτινοβολία χαμηλής έντασης , περίπου 1/1000 εκείνης ενός 

κινητού. Και στις δύο περιπτώσεις ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο σημείο 

που θα τοποθετηθεί το κινητό τηλέφωνο κατά τη συνομιλία , αφού η συσκευή δεν 

παύει να λειτουργεί ως πομπός , δηλαδή εκπέμπει ακτινοβολία όπως ακριβώς αν το 

είχαμε στο αυτί. Ιδανικότερες θέσεις απόστασης είναι τουλάχιστον 30 εκατοστά 

μακριά από το σώμα και με προσανατολισμό τέτοιο ώστε  η πίσω πλευρά του κινητού 

να μη βρίσκεται αντίκρυ στο σώμα. 2,4,16
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Για την επίλυση του προβλήματος της θέσης τοποθέτησης της συσκευής 

παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της «Εβδομάδας Επιστήμης και Τεχνολογίας/ 

Ερμής» στο Ζάππειο μια ειδική θήκη προστασίας στην οποία μπορεί να τοποθετηθεί 

το κινητό.(Παράρτημα Α)  2,4,16 

Πριν αγοράσετε κινητό τηλέφωνο καλό είναι να ενημερωθείτε για την ισχύ της   

ακτινοβολίας που εκπέμπει η κάθε συσκευή και προτιμήστε αυτή με τη χαμηλότερη 

επιβάρυνση. Είναι θέμα χρόνου να περάσει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο η απόφαση 

για την ετικετοποίηση στα κινητά, δηλαδή την αναγραφή σε κάθε συσκευή του ποσού 

της ακτινοβολίας που εκπέμπει.  2,4,16 

Σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου στο αυτοκίνητο, αυτή ενδείκνυται μόνο 

μέσω εξωτερική κεραίας καθώς απουσίας αυτής η ακτινοβολία εγκλωβίζεται στο 

μεταλλικό αμάξωμα του αυτοκινήτου, ακτινοβολώντας τον χρήστη και τους 

συνεπιβάτες με ένταση  που μπορεί να είναι υπολογίσιμη. Εάν είναι απαραίτητη η 

χρήση του κινητού, ιδανική λύση είναι η χρήση hands free ή Bluetooth ή συστήματος 

ανοικτής ακρόασης , τοποθετώντας το κινητό μακριά από το σώμα και κοντά στο 

παράθυρο ώστε να εξέρχεται η ακτινοβολία.4,16 

Μια σαφώς καλύτερη λύση είναι τα γραπτά μηνύματα καθώς όταν στέλνει 

κανείς γραπτό μήνυμα κρατάει το κινητό στην παλάμη του και η ακτινοβολία 

εκπέμπεται από απόσταση. Θεωρείται ως ο ασφαλέστερος τρόπος εδικά για τα μικρά 

παιδιά π, αν και το καλύτερο θα ήταν να αποφεύγουν εντελώς την άσκοπη χρήση  των 

κινητών τηλεφώνων και να τα χρησιμοποιούν μόνο σε κατάσταση εξαιρετικά 

μεγάλης ανάγκης.2,16

Δεν διατρέχουμε κανέναν κίνδυνο όταν έχουμε κλειστό τα κινητό και στην 

τσέπη, καθώς εκπέμπει πολύ χαμηλό σήμα το οποίο δεν δημιουργεί πρόβλημα. 

Ακόμα και στην περίπτωση αυτή, πρέπει να τοποθετείται μακριά από τον εγκέφαλο 

και το συκώτι διότι αυτές είναι περιοχές που απορροφούν επιλεκτικά την 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.2

 

5.2. Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας 

Έχει προταθεί από ειδικούς επιστήμονες στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να 

μειώσουν την εκπομπή του κινητού κατά 8 φορές . Συγκεκριμένα αν λάβουμε υπ’ 

όψη  ότι η ισχύς αυτή τη στιγμή είναι 2 βατ, συνίσταται να κατέβει στα 0,25 βατ.2
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Η μείωση των βατ σημαίνει κατά κάποιον τρόπο περισσότερους σταθμούς 

βάσης. Κάτι τέτοιο δεν πρέπει να προκαλεί ανησυχία, διότι οι κεραίες κινητής 

τηλεφωνίας που βρίσκονται σε ταράτσες ή σε λόφους απέχουν πολύ από το χώρο που 

κινούνται και εργάζονται οι άνθρωποι και οι εταιρείες προσέχουν να τις τοποθετούν 

σε σημεία που δεν μπορεί να εκτεθεί κανένας. 2Μέχρις στιγμής δεν έχει βρεθεί να 

είναι ακριβώς απέναντι από  το επίπεδο της κεραίας βάσης  διαμέρισμα ή χώρος 

εργασίας σε απόσταση μικρότερη των 10m.2

Γενικά οι λύσεις που προτείνονται είναι πολύ ακριβές όπως για παράδειγμα να 

ταφούν τα καλώδια σε υπόγειες σήραγγες μέσα σε μεταλλικούς σωλήνες γεγονός 

όμως που συνεπάγεται εξαιρετικά μεγάλο κόστος. Η αρχή που ακολουθείται σαν 

κανόνας είναι μια διεθνής σύσταση που υπακούει στο όνομα ALARA με τα αρχικά 

των λέξεων: «As Low As Reasonable Achievable», δηλαδή «Θα προσέχουμε και θα 

λαμβάνουμε μέτρα με ένα λογικό κόστος».2 

 Συμπερασματικά αυτό που συνίσταται είναι η συνετή αποφυγή, δηλαδή να μην 

εκθέτουμε τον εαυτό μας σε κινδύνους χωρίς λόγο. 

 

6. Υγιεινή και ασφάλεια των επαγγελματικά εκτιθέμενων στην 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία  

6.1. Γενικά 

Οι εργασίες που γίνονται στην κινητή τηλεφωνία διακρίνονται σε τέσσερις 

κατηγορίες: 

1. Εργασίες Τεχνικών Πεδίου 

2. Εργασίες συντήρησης/κατασκευής  σε σταθμούς βάσης 

3. Εργασίες συντήρησης σε κεραίες 

4. Εργασία σε Τηλεφωνικά κέντρα (Call centers) 

Οι εργαζόμενοι και των τεσσάρων κατηγοριών αντιμετωπίζουν προβλήματα 

ανάλογα με τη φύση της εργασίας τους.17 
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6.1.2. Εργασίες συντήρησης σε σταθμούς βάσης 

Ένα σημαντικό πρόβλημα με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι οι εργαζόμενοι 

κατά την συντήρηση ή κατασκευή ενός σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας είναι η 

πολύωρη οδήγηση σε κακούς δρόμους ή βουνά υπό την επήρεια κόπωσης ή νύστας 

με σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος. Οι μετακινήσεις εκτός έδρας είναι 

πολλές , η διατροφή τους κακή και το άγχος μεγάλο για την γρήγορη επισκευή της 

βλάβης. Επιπρόσθετα και ο χώρος εργασίας τους εγκυμονεί πολλούς κινδύνους 

καθώς στην περιοχή που βρίσκεται ο σταθμός βάσης μπορεί να υπάρχουν έντομα, 

ποντίκια και  πιο σπάνια φίδια χωρίς βέβαια να ξεχνάμε και τις αντίξοες καιρικές 

συνθήκες όπως χαμηλή θερμοκρασία, βροχή και χιόνια.17

                                                                                                         

6.1.3.Εργασίες συντήρησης σε κεραίες 

Οι εργαζόμενοι σε κεραίες κινητής τηλεφωνίας εκτίθενται στην 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία , αν και μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί ότι η 

έκθεση των εργαζομένων σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία , η οποία βρίσκεται  

κάτω από τα επιτρεπτά όρια, είναι επιβλαβής για την υγεία. Το πρόβλημα εντοπίζεται 

κυρίως  στα «Πάρκα κεραιών» όπου λόγω της γειτνίασης πολλών κεραιών η 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια.17 

 

         
Εικ 2,3  :Εργασίες σε κεραίες κινητής τηλεφωνίας  

Πηγή: Εισήγηση κ Σ. Παπαδόπουλου (Μ.Π.Σ. « Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας) 25 

– 27 Νοεμβρίου 2005, Αθήνα) 
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Τα θερμικά αποτελέσματα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ο κίνδυνος 

πτώσης από ύψος καθώς και ο κίνδυνος πτώσης αντικειμένων επάνω στους 

εργαζόμενους από μεγαλύτερο ύψος δεν αμφισβητούνται. Επιπλέον οι εργαζόμενοι 

σε αυτόν τον τομέα παρουσιάζουν και μυοσκελετικά προβλήματα λόγω άρσης 

βαριών αντικειμένων και αναρρίχησης στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. 

Επιπρόσθετα ισχύει και εδώ ότι και για τους εργαζόμενους στους σταθμούς 

συντήρησης και επισκευής σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.17 

 

6.1.4. Εργασίες σε τηλεφωνικά κέντρα 

Οι εργαζόμενοι στα τηλεφωνικά κέντρα εκτελούν εργασίες όπως πληροφορίες 

καταλόγου, πληροφορίες σε συνδρομητές για θέματα συσκευών, επίλυση 

προβλημάτων λογαριασμών και διεκπεραίωση συνδέσεων και διακοπών. Ο όγκος των 

κλήσεων των συνδρομητών στα τηλεφωνικά κέντρα εταιριών κινητής τηλεφωνίας 

καθημερινά είναι πολύ μεγάλος με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι   μην μπορούν εύκολα 

να ελέγξουν και να συντονίσουν  το ρυθμό της εργασίας γεγονός που τους επιβαρύνει 

με περισσότερο άγχος.17

Καθώς η εξυπηρέτηση των πελατών – συνδρομητών γίνεται από το τηλέφωνο, 

οι εργαζόμενοι πρέπει να μιλούν συνέχεια οπότε και παρουσιάζουν κάλους και 

πάχυνση στις φωνητικές χορδές καθώς και φαρυγγίτιδες. Ένα άλλο φαινόμενο που 

παρατηρείται είναι η κακή ρύθμιση των ακουστικών των εργαζομένων που σε 

συνδυασμό με τον φόρτο εργασίας  προκαλούν ενοχλήσεις στα αυτιά. 

 Στο σημείο αυτό δεν θα πρέπει να παραλείψουμε και το «σύνδρομο του 

ασθενούς κτιρίου» το οποίο χαρακτηρίζεται κυρίως από κακές συνθήκες αερισμού, 

κακό φωτισμό και συγκέντρωση ρύπων στο εσωτερικό του χώρου (χημικές ουσίες 

που προέρχονται από το εσωτερικό του χώρου όπως ουσίες από το υλικό της 

μοκέτας, υπολείμματα χημικών ουσιών από τα διάφορα καθαριστικά και 

απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται καθώς και καυσαέρια από τις εξατμίσεις 

μοτοσικλετών και αυτοκινήτων). Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τον υψηλό 

θόρυβο στο χώρο του τηλεφωνικού κέντρου και τις ακραίες θερμοκρασίες προκαλούν 

στους εργαζόμενους ψυχολογική κατάπτωση, πονοκεφάλους, αλλεργίες σε διάφορες 

μορφές, ξηρό βήχα καθώς και ναυτία.17,18,19 
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κινητής τηλεφωνίας 

Π.Σ. « Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας) 25 

καθιστική, πιθανόν το κάθισμα  εργασίας να 

 αυτό σε συνδυασμό με την πολύωρη 

 εναλλαγής στάσεων του σώματος με 

 διάφορους μυς και στις 

μετρίας στη σπονδυλική στήλη (σκολίωση). 17,20 

να από τα χαρακτηριστικά αυτού του είδους της εργασία είναι η 

επανα

κτέλεσης 

διαφό

Εικ. 4,5  Τηλεφωνικό κέντρο εταιρείας 

Πηγή: Εισήγηση κ Σ. Παπαδόπουλου (Μ.

– 27 Νοεμβρίου 2005, Αθήνα) 

 

Επιπλέον καθώς η εργασία είναι 

μην είναι σωστά ρυθμισμένο. Το γεγονός

καθιστική στάση και την έλλειψη δυνατοτήτων

προκαλούν στους εργαζόμενους ενοχλήσεις και πόνους σε

αρθρώσεις του, μειωμένη φλεβική επαναφορά με αποτέλεσμα την αίσθηση βάρους 

στις γάμπες και αλλαγή της συμ

Έ

ληπτικότητα στην κίνηση κατά τη χρήση του ποντικιού και του πληκτρολογίου 

για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς τον απαραίτητο χώρο ανάπαυσης. Στο γεγονός 

αυτό οφείλεται η εμφάνιση επικονδυλίτιδας (φλεγμονή της παρακονδυλίας απόφυσης 

του βραχιόνιου οστού και των γύρω τενόντων) και του συνδρόμου του καρπιαίου 

σωλήνα το οποίο εκδηλώνεται με πόνο και μούδιασμα στην κατανομή του μέσου 

νεύρου και αδυναμία κάμψης των δακτύλων , με αποτέλεσμα τη δυσχέρεια ε

ρων μικροεργασιών.21

Επιπλέον, η κοπιωπία λόγω εντατικής χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

(παροδική κατάσταση που πλήττει τα μάτια όσων εργάζονται κυρίως μπροστά σε 

κάποιο ηλεκτρονικό υπολογιστή, με κυριότερα συμπτώματα τη θόλωση της όρασης 

,που ευτυχώς διαρκεί λίγο, αρκεί ο πάσχων να εστιάσει σε σημείο διαφορετικό από 

εκείνο της οθόνης του) και  η εργασία σε βάρδιες αποτελούν δύο ακόμα προβλήματα 

από την εργασία σε τηλεφωνικά κέντρα.17,22
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Δεν πρέπει να παραβλέψουμε και ψυχολογικά προβλήματα τα οποία 

παρουσιάζονται στους εργαζόμενους όταν αρκετά συχνά έρχονται σε επαφή με 

αγενής πελάτες τους οποίους υποχρεούνται να εξυπηρετήσουν, όταν αποθαρρύνονται 

να λάβουν πρωτοβουλίες, δεν μπορούν αμειφθούν βάσει των προσόντων τους και δεν 

μπορούν να εξελιχθούν στον τομέα εργασίας τους. 

 

6.2.Μέτρα για την προφύλαξη των επαγγελματικά εκτιθέμενων στην 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία  

6.2.1 Σταθμοί  βάσης κινητής τηλεφωνίας 

Τόσο οι εργαζόμενο στους σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας ,όσο και αυτοί 

στη συντήρηση και κατασκευή κεραιών κινητής τηλεφωνίας πρέπει να είναι πολύ 

καλά

και να επιδεικνύουν συμμόρφωση με τα πρότυπα 

κατασ . Η εκπαίδευση των εργαζομένων 

πρέπε

σ ακόμα κ κά ς εί

Εικ  κινητής τηλεφωνίας 

Πηγή σφάλεια της Εργασίας) 25 

– 27 

 εκπαιδευμένοι, να έχουν αντίληψη της επικινδυνότητας των 

ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών 

κευής των σταθμών βάσης και των κεραιών

ι να είναι συνεχής διότι η τεχνολογία εξελίσσεται και τα δεδομένα στον τομέα 

της κινητής τηλεφωνίας συνεχώς αλλάζουν.. Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν 

πάντα το μυαλό τους, αι αν ποιες φορέ  δεν ναι έτσι, ότι οι κεραίες 

είναι ενεργές και με βάση αυτό το γεγονός να καθορίζεται μια ασφαλής απόσταση 

εργασίας. 

 
. 6:   Εργαζόμενος στη συντήρηση – επισκευή κεραίας

: Εισήγηση κ Σ. Παπαδόπουλου (Μ.Π.Σ. « Υγιεινή & Α

Νοεμβρίου 2005, Αθήνα) 
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Οποιαδήποτε εργασία που γίνεται τόσο στους σταθμούς βάσης όσο και στις 

κεραίες κινητής τηλεφωνία θα πρέπει να καταγράφεται σε ένα βιβλίο, στο οποίο 

μάλιστα θα πρέπει να υπάρχουν και τηλέφωνα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.23

 θα 

επιτρ

ε τους εργαζόμενους στα τηλεφωνικά κέντρα τα μέτρα αφορούν 

κυρίως στον εργονομικό σχεδιασμό των θέσεων εργασίας .Συγκεκριμένα ο κάθε 

εργαζ θή και ευθύγραμμη στάση κατά 

τη διά

μμένο μπροστά.  Όλες οι δραστηριότητες πρέπει να 

επιτρ

Η πρόσβαση στο χώρο που είναι εγκατεστημένος ο σταθμός βάσης θα πρέπει να 

είναι κατάλληλα σημασμένος, να ελέγχεται για να αποφεύγεται η είσοδος στους μη 

έχοντες εργασία . Ομοίως και στο χώρο όπου βρίσκεται η κεραία , η είσοδος

έπεται μόνο στους συντηρητές αυτής οι οποίοι θα διαθέτουν κατάλληλο 

προστατευτικό εξοπλισμό για κάθε είδους εργασία τους στο σημείο, όπως φόρμες 

εργασίας κατασκευασμένες από ειδικό υλικό, γάντια και ειδική καλύπτρα κεφαλής , 

όλα κατασκευασμένα από Naptex. Στις φόρμες πρέπει να είναι προσαρμοσμένα και 

προσωπικά  δοσίμετρα  Για την αποτελεσματικότερη προφύλαξη των εργαζομένων, 

απαιτείται η ειδοποίηση των ιδιοκτητών των κεραιών ώστε να απενεργοποιήσουν 

τους πομπούς 23

 

6.2.2. Τηλεφωνικά κέντρα ( Calling centers)  

Σχετικά μ

όμενος θα πρέπει να μπορεί να διατηρεί μια ορ

ρκεια της εργασίας του.  

Εφόσον στις εργασιακές αυτές θέσεις απαιτείται λήψη οπτικών πληροφοριών τα 

αντίστοιχα σημεία πρέπει να είναι εύκολα ορατά με το κεφάλι και τον κορμό σε όρθια 

θέση ή με το κεφάλι λίγο σκυ

έπουν στον εργαζόμενο να λαμβάνει πολλές αλλά εξίσου υγιεινές και ασφαλείς 

στάσεις , χωρίς να μειώνεται η δυνατότητα εκτέλεσης της εργασίας.24  

Στο σχήμα που ακολουθεί φαίνονται αναλυτικά οι διαστάσεις και οι αποστάσεις 

σε μια εργονομικά σχεδιασμένη θέση σε ένα τηλεφωνικό κέντρο. 

 
Εικ 7.: Προτεινόμενες διαστάσεις των στοιχείων διαμόρφωσης μιας θέσης εργασίας, όπως 

προκύπτουν από συμβιβασμό για ικανοποίηση ενός ευρέως φάσματος χρηστών. 
(Πηγή: Pheasant, 1988) 

 24



Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ   

Συνοψίζοντας λοιπόν όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως όπως και τα 

περισσότερα επιτεύγματα της τεχνολογικής ανάπτυξης , έτσι και τα κινητά τηλέφωνα 

μπορεί να αποδειχθούν « σύμμαχοι» των ανθρώπων όπως στις περιπτώσεις κλήσεων 

έκτακτης ανάγκης , αλλά και «εχθροί» έπειτα από υπερβολική χρήση. Ο άνθρωπος 

μαγνητικής ακτινοβολίας. Ίσως μετά από αρκετά χρόνια ο 

οργανισμός του ανθρώπου μέσα από εξελικτικές διαδικασίες να προσαρμοσθεί σε 

αυτήν την μορφή της ακτινοβολίας .  

Οι επιπτώσεις της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από τα κινητά  στον οργανισμό 

των χρηστών κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες , τουλάχιστον για τον Ελληνικό 

πληθυσμό, θα αρχίζουν να εμφανίζονται μετά από 20 περίπου χρόνια.  

Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όλοι ως χρήστες κινητών τηλεφώνων είναι 

συνετή αποφυγή δηλαδή η μη έκθεση σε κινδύνους τον εαυτό μας χωρίς λόγο.  

 

 

 

μέσα από τη διαδικασία εξέλιξής του δεν έχει αποκτήσει αμυντικούς μηχανισμούς 

έναντι της ηλεκτρο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 

Πρόγραμμα « ΕΡΜΗΣ» 

ρόκειται για μια συνεργασία εταιρείας κινητής τηλεφωνίας με το Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχοντας ως σκοπό την παροχή απολύτως έγκυρης και άμεσης 

ενημέρωσης του κοινού, σχετικά με τα επίπεδα  ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

στο περιβάλλον.  

ο σύστημα « ΕΡΜΗΣ» αποτελείται από έναν κεντρικό σταθμό ελέγχου και 

τους ταθμούς μέτρησης , οι οποίοι εμπεριέχουν μια συσκευή, ανίχνευσης  ευρείας 

ζώνης συχνοτήτων για το σύνολο μαγνητικής ακτινοβολίας, όπως 

σταθμοί βάσης κινητής τηλεφ ς καταγράφουν συνεχώς την 

ηλεκτ

εργάζεται τα στοιχεία και τα δημοσιεύει την επόμενη μέρα στο 

Διαδί

Π

Τ

σ

 των πηγών ηλεκτρο

ωνίας. Τα όργανα μέτρηση

ρομαγνητική ακτινοβολία και αποστέλλουν δεδομένα στο κέντρο διαχείρισης 

του συστήματος «ΕΡΜΗΣ», που βρίσκεται στο Εργαστήριο Κινητών 

Ραδιοεπικοινωνιών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.  Ένας ηλεκτρονικός 

υπολογιστής επεξ

κτυο, στο URL: www.hermes.ntua.gr , στο οποίο έχει πρόσβαση ο κάθε 

ενδιαφερόμενος.25 
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Κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, το πρόγραμμα «ΕΡΜΗΣ» εφαρμόστηκε 

στις παρακάτω περιοχές:  

  
Περιοχή            Έναρξη

Δήμος ίου -  Γυμνάσιο         Απρίλιος 2003

Δήμος ίου - 1ο Δημοτικό Σχολείο    Απρίλιος 2003 Απρίλιος 2003

Δήμος Καλλιθέας Ρόδου - Σταθμός Πρώτων Βοηθειών Φαληρακίου Απρίλιος 2003

Δήμος λιθέας Ρόδου - Δημοτικό Διαμέρισμα Κοσκινούς Απρίλιος 2003

Δήμος λιθέας Ρόδου - Δημοτικό διαμέρισμα Ψίνθου      Απρίλιος 2003

Κτίριο
είου   

03

ιδικός Σταθμός Δήμου Νοέμβριος 2003

μος Αγ. Ιωάννη Ρέντη - 1ο Δημοτικό Σχολείο Νοέμβριος 2003

η Ρέντη - 5ο Δημοτικό Σχολείο Νοέμβρ

τημών Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Ν

Φεβ

 Ζεφυρ

 Ζεφυρ

 

 Καλ

 Καλ

 Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών 
Εθνικού  Μετσόβιου Πολυτεχν

Νοέμβριος 20

Δήμος Αγ. Ιωάννη Ρέντη - Πα

Δή

Δήμος Αγ. Ιωάνν ιος 2003

Κτίριο Σχολής Θετικών Επισ
Θεσσαλονίκης 

οέμβριος 2003

Κτίριο Διοίκησης Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης         ρουάριος 2004 

 
  

Πίνακας 2 

Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα των μετρήσεων  δείξει ότι  έχουν  ακόμ

δες φορές χαμηλότερε

τερη συχνότητα της κινητής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α και οι 

μέγιστες καταγεγραμμένες τιμές είναι δεκά ς από το 

αυστηρότερο όριο που ισχύει για τη μικρό τηλεφωνίας 

(900 MHz).25 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Γενικά η εγκατάσταση κεραίας κινη  τηλεφωνίας για την οποία απαιτείται η 

κατά το ν. 2075/1992 άδεια, υπάγεται τα έργα Β’ κατηγορίας , για τα οποία 

θεσπίζεται υποχρέωση προηγούμενης εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

ΚΥΑ 53571/3839 (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000)

τής

σ

 

Για τις εκπομπές ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολίας έχει εκδοθεί μια Σύσταση 

του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης χετικά με την οποία θεσπίζονται βασικοί 

περιορισμοί και επίπεδα αναφορ λεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

που επάγουν οι κεραίες αυτές. Η σ  εκδόθει το 1999 «Σχετικά με τον 

Περιο

ητική 

ακτιν  σταθμών βάσης χρησιμοποιούνται 

τρία 

 

α

ς 

 σ

άς για τα επίπεδα η

ύσταση αυτή που

ρισμό Έκθεσης του Κοινού σε ΗΜ- πεδία 0 Hz – 300Ηz»(L199 – 1995 

/519/EC)  αποτέλεσε και τη βάση γα την ΚΥΑ 53571/3839 (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000) 

που καθορίζει τα  όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγν

οβολία. Για τον έλεγχο της ακτινοβολίας των

μεγέθη: η ένταση ηλεκτρομαγνητικού κύματος, η ένταση μαγνητικού 

υπερβαίνουν το 80%ίου και η πυκνότητα ισχύος του ισοδύναμου επίπεδου 

ηλεκτρομαγνητικού κύματος που μπορούν να μετρηθούν με κατάλληλες συσκευές 

μέτρησης.  4,23,26

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα ΚΥΑ δεν πρέπει να υπάρχουν χώροι γύρω 

από την κεραία ελεύθερα προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό, στους οποίους τα 

όρια έκθεσης για τα τρία αυτά μεγέθη να υπερβαίνουν το 80% των κάτωθι τιμών των 

πινάκων της σύστασης της Ε.Ε. όσον αφορά και στις δύο ζώνες συχνοτήτων κινητής 

τηλεφωνίας που χρησιμοποιούνται στη χώρα μας. 4,23,26

Μέγεθος μέτρησης 80% των τιμών που ποτελείτο 

όριο έκθεσης  

Ένταση ηλεκτρικο

41,25 V/m για

ύ πεδίου (Ε) 

 τη ζώνη συχνοτήτων στα 900 ΜHz 

58,34 

 

33,00 V/m 

V/m για τη ζώνη συχνοτήτων στα 1800 MHz 46,672 V/m 

Ένταση μαγνητικού πεδίου (Η) 

0,111 Α/m για τη ζώνη συχνοτήτων στα 900 ΜHz 

0,157 Α/m για τη ζώνη συχνοτήτων στα 1800 MHz 

 

0,0888 Α/m 

0,1256 A/m 

Πυκνότητα ισχύος ισοδυνάμου επιπέδου ηλεκτρομαγνητικού 

κύματος (Seq) 

 συχνοτήτων στα 900 ΜHz 

9 W/m2 για τη ζώνη συχνοτήτων στα 1800 MHz 

 

 

4,5 W/m2 για τη ζώνη 3,6 W/m2

Πίνακας 3 
 Πηγή: Δικτυακός Τόπος :www.eeae.gr 
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Σχέδιο Νόμου για τις Τηλεπικοινωνίες  

ν & Επικοινωνιών  

 για την αδειοδότηση των 

κεραιών, καθώς αυξάνεται ολοένα  κα περισσότερο η ανάπτυξη 

x ).Συγκεκριμέ τεί στο ακέραιο τα 

ού από την έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική 

ακτιν υ έχουν καθορίσει οι αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί και συγκεκριμένα 

η Διε ις Μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες (ICNIRP), όσο 

και ο O) , αξιολογώντας το σύνολο της 

επιστ δημόσια υγεία, σε σχέση με τις 

επιδρ ιτουργίας κατασκευής κεραιών.27

ιών επί οικοδομημάτων σχολείων, 

νοσοκ

της εκδόσεως άδειας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυ

χρεούνται εντός συγκεκριμένης προθεσμίας να την 

αποκ

Υπουργείο Μεταφορώ

1/11/2005 

Ο νέος νόμος θεσπίζει ένα νέο πλέγμα ρυθμίσεων

κατασκευών ι 

ασυρματικών δικτύων (δίκτυο 3G,WiMa να υιοθε

όρια και τα μεγέθη προστασίας του κοιν

οβολία , πο

θνής Επιτροπή Προστασίας από τ

 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WH

ημονικής έρευνας και διασφαλίζοντας τη 

άσεις της λε

Επιπλέον εφαρμόζει σε εθνικό επίπεδο , κατά αυστηρότερο τρόπο,  την αρχή 

της προφύλαξης. Συγκεκριμένα τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού που ισχύον 

στη χώρα μας καθίστανται από 20% που ήταν στο παρελθόν, κατά 30% πιο αυστηρά 

παγκοσμίως.27

Περαιτέρω , κατ’ εφαρμογή της αρχής προφύλαξης , καθορίζει ελάχιστη 

απόσταση από χώρους συγκέντρωσης ευπαθών ομάδων (σχολεία, γηροκομεία κλπ), 

εντός της οποίας τα όρια εκπομπής των κατασκευών κεραιών μειώνονται ακόμη 

περισσότερο και μάλιστα περιορίζονται μόλις στο 60% εκείνων που ισχύουν 

παγκοσμίως. Απαγορεύει την εγκατάσταση κερα

ομείων και γηροκομείων. 27 

Επιβάλλει – σε αντίθεση με όσα ισχύουν μέχρι σήμερα- να προηγείται, η 

περιβαλλοντική αδειοδότηση ( η οποία χορηγείται από τον Γενικό Γραμματέα 

Περιφέρειας), 

δρομείων (ΕΕΤΤ) , ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο που παρατηρείται μέχρι 

σήμερα , μια κατασκευή κεραιών να είναι εφοδιασμένη με άδεια από την ΕΕΤΤ, αλλά 

να μην λαμβάνει την περιβαλλοντική αδειοδότηση , και παρά το γεγονός αυτό να 

τοποθετείται και να αρχίζει να λειτουργεί. 27 

 Ρυθμίζει τη λειτουργία των ήδη υπαρχόντων κεραιών και όσες δε στερούνται 

περιβαλλοντικής έγκρισης , υπο

τήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος .27  

Τέλος θεσπίζει για πρώτη φορά ετήσιο τέλος για κάθε κατασκευή κεραίας, ώστε 

να καθίσταται δυνατός ο συνεχής επανέλεγχος των εγκατεστημένων  κατασκευών 

κεραιών , προς διαπίστωση της συμμόρφωσης τους με τα ανωτέρω όρια. 23 
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