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Περίληψη 

Η παρούσα έκθεση αφορά στην μέτρηση των επιπέδων της εκπεμπόμενης Ηλεκτρομαγνητικής 
(Η/Μ) Ακτινοβολίας Χαμηλών συχνοτήτων (ELF) και Ραδιοσυχνοτήτων (RF), στο κτίριο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων στον δήμο Αμαρουσίου του Νομού Αττικής. 

Αποτελεί παρουσίαση των αποτελεσμάτων μετρήσεων για την συνολική αποτύπωση του 
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στο κτίριο όπου στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου 
Παιδείας. Οι μετρήσεις αυτές αιτήθηκαν από το Σύλλογο των Εργαζομένων του Υπ. Παιδείας. 

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις 29/11/2017 από τις 11:00 έως 13:30. 

Σκοπός των μετρήσεων είναι ο έλεγχος από πλευράς ακτινοπροστασίας όσον αφορά την 
συνολική τιμή του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου χαμηλών συχνοτήτων (ELF) και ραδιοσυχνοτήτων 
(RF) στο συχνοτικό εύρος από 1 Hz έως 400 kHz (ELF) και 27 MHz- 3000 MHz (RF), προκειμένου 
να διαπιστωθεί η συμμόρφωση ή όχι με τα όρια ασφαλούς έκθεσης του πληθυσμού σύμφωνα 
με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της έντασης του 
Μαγνητικού και του Ηλεκτρικού Πεδίου, σε αρκετές θέσεις ενδιαφέροντος.  

Επιλέχθησαν για καταγραφή οι θέσεις στις οποίες διαπιστώθηκαν οι υψηλότερες συγκριτικά 
τιμές έντασης του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου μετά από ευρυζωνικές μετρήσεις (σάρωση 
περιοχής).   

Στην παρούσα έκθεση χρησιμοποιούνται για την σύγκριση με τα όρια ασφαλούς Έκθεσης: 

 Για την μεν περιοχή ELF, τα επίπεδα αναφοράς όπως προκύπτουν από την ελληνική 
νομοθεσία. 

 Για την μεν περιοχή RF, τα επίπεδα αναφοράς όπως προκύπτουν με εφαρμογή του 
συντελεστή μείωσης 40% (αναφέρονται σε ευαίσθητες περιοχές, όπως για παράδειγμα 
σχολεία, νοσοκομεία κτλ.) σύμφωνα με τον N. 4070, ΦΕΚ Α΄ 82/10.04.2012. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, λαμβάνοντας υπ’όψιν το σύνολο των ηλεκτρομαγνητικών πηγών 
διαπιστώνεται ότι το επίπεδο του συνολικού πεδίου σε όλες τις θέσεις  στις οποίες 
πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις κυμαίνεται: 

 Για την μεν περιοχή ELF και σε χώρους εργαζομένων από 1,58% έως 4,72% του ορίου 
ασφαλείας (επίπεδα αναφοράς) και στον Υποσταθμό Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας 35% 
λαμβάνοντας υπ’όψιν τα αυστηρότερα όρια της Ελληνικής Νομοθεσίας για την έκθεση του 
γενικού πληθυσμού. 

 Για την μεν περιοχή RF από 10010 έως 11147 φορές κάτω από το όριο ασφαλείας του 
Συνολικού Λόγου Έκθεσης λαμβάνοντας υπ’όψιν τα αυστηρότερα όρια της Ελληνικής 
Νομοθεσίας (Ν.4070 ΦΕΚ Α΄ 82/10.04.2012) που αφορούν σε ευαίσθητες χρήσεις γης (τα 
οποία αντιστοιχούν στο 60% ορίων της Ε.Ε.). 

Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει εκτεταμένο εισαγωγικό “Γενικό Μέρος” περιγραφής των τεχνικών 

και βιολογικών στοιχείων της χαμηλόσυχνής και ραδιοκυματικής ακτινοβολίας στην οποία 

εκτίθεται ο πολίτης στην εργασία του ή στην κατοικία του. Περιλαμβάνει επίσης εκτεταμένα 

σχόλια επί της μελέτης την οποία πραγματοποίησε πρόσφατα ιδιωτική εταιρεία μετρήσεων στον 

ίδιο χώρο. 
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Εισαγωγή 

Το φάσμα των ηλεκτρομαγνητικών (Η/Μ) ακτινοβολιών το οποίο μας περιβάλλει (φυσική και 
τεχνητή) χωρίζεται σε: 

α) ιοντίζουσα ακτινοβολία (εξαιρετικά ισχυρή, ικανή να διασπάσει τα άτομα δημιουργώντας 
ιόντα), η οποία περιλαμβάνει οποιαδήποτε ακτινοβολία είναι ισχυρότερη του ηλιακού φωτός 
(solarium, διαγνωστικές και θεραπευτικές ακτινοβολίες, υπεριώδη και κοσμική ακτινοβολία, 
ακτινοβολία Ραδονίου από τα έγκατα της Γης) και συνεπώς μπορεί να θραύσει το ανθρώπινο 
DNA θανατώνοντας τα κύτταρα ή και να προκαλέσει καρκίνο και  

β) μη-ιοντίζουσα ακτινοβολία (ηλιακό φως, λάμπες φωτός, υπέρυθρη ακτινοβολία, ακτινοβολία 
κινητών τηλεφώνων, σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, ραδιοφώνου, τηλεόρασης, 
μετεωρολογικών και άλλων υπηρεσιών, Wi-Fi, τοπικών δικτύων και μικροκεραιών, ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών, η οποία είναι ‘αδύναμη’ και δεν διαθέτει την απαιτούμενη ενέργεια να 
προκαλέσει οποιαδήποτε βλάβη στο DNA. Σημειώνεται ότι η ισχυρότερη μη-ιοντίζουσα 
ακτινοβολία είναι το φως του ήλιου. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΟΣΥΧΝΗΣ (ELF) ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΙΚΗΣ (RF) ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

Tο τμήμα της μη-ιοντίζουσας ακτινοβολίας το οποίο προέρχεται από την παραγωγή, μετάδοση, 
διανομή και χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας στην κατοικία και στην εργασία λέγεται 
“χαμηλόσυχνη Η/Μ ακτινοβολία (ELF)”. Τα χαμηλόσυχνα ή βιομηχανικά ηλεκτρικά και 
μαγνητικά πεδία δημιουργούνται από α) το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. 
γραμμές και υποσταθμοί υψηλής τάσης), β) το δίκτυο μέσης & χαμηλής τάσης (για την διανομή 
της ηλεκτρικής ενέργειας) και γ) τις ηλεκτρικές καλωδιώσεις & συσκευές οι οποίες υπάρχουν 
στην κατοικία και στην εργασία. Η ηλεκτρική ισχύς στην χώρα μας παρέχεται ως εναλλασσόμενο 
ρεύμα και δυναμικό με συχνότητα 50 Hertz (50 Hz) ή 50 κύκλους ανά δευτερόλεπτο (50 c∙s-1). 

Tο τμήμα εκείνο το οποίο αφορά στην κινητή τηλεφωνία, ραδιόφωνο, TV και γενικά 
τηλεπικοινωνίες, λέγεται “ραδιοκυματική ακτινοβολία (RF)”. Οι ραδιοσυχνότητες είναι η 
περιοχή του Η/Μ φάσματος η οποία οριοθετείται μεταξύ 100 kHz και 300 GHz ενώ μικροκύματα 
είναι το τμήμα (των ραδιοσυχνοτήτων) το οποίο αντιστοιχεί στην περιοχή από 300 MHz ως 300 
GHz. Τα ραδιοκύματα διαχέονται προς όλες τις διευθύνσεις για αναμετάδοση ενός σήματος, 
προς κινούμενους ή σταθερούς δέκτες των οποίων η διεύθυνση είναι γνωστή. Αντένα (ή κεραία) 
είναι συσκευή σχεδιασμένη να εκπέμπει ή να λαμβάνει ραδιοκύματα. 

Τα ELF και RF ηλεκτρομαγνητικά κύματα είναι εξαιρετικά αδύναμα (1500 με 2000 φορές πιο 
αδύναμη ακτινοβολία από την υπέρυθρη ακτινοβολία την οποία εκπέμπει το ίδιο μας το σώμα 
φυσιολογικά, απλά επειδή υπάρχουμε και 200.000 έως 400.000 φορές πιο αδύναμα από το 
ορατό φως της λάμπας δωματίου)1. Χαρακτηριστικά, η τυπική μεγίστη ισχύς η οποία 
ακτινοβολείται από οποιαδήποτε γραμμή μεταφοράς ρεύματος είναι μικρότερη από 0,0001 
microwatts/cm2, σε σύγκριση π.χ. με τα 0,2000 microwatts/cm2 τα οποία ακτινοβολεί η σελήνη 
(πανσέληνος) στην Γη μία νύκτα χωρίς σύννεφα (2000 φορές χαμηλότερη η ισχύς της γραμμής 
μεταφοράς ρεύματος από την ισχύ της πανσελήνου...). 

Την ως άνω επιστημονική θέση συνεπικουρούν επίσης οι εξής πειραματικές και λογικές 
διαπιστώσεις: 

 Η ακτινοβολία ELF & RF διαθέτει μεγίστη ενέργεια (ανά φωτόνιο) 11 μeV (μονάδα μέτρησης 
ενέργειας Η/Μ ακτινοβολίας), ενώ το ορατό φώς 3.000.000 μeV (μέση τιμή). Εάν το φως της 
λάμπας του σπιτιού μας, των εκατομμυρίων μeV, δεν θραύει το DNA μας (το αντίθετο 

                                                           
1
  Κ. Κάππας, Κ. Θεοδώρου, “Ακτινοβολία και Ακτινοπροστασία”, Τόμος Α’, Ιατρικές Εκδόσεις: Broken Hill 

Pubs, ISBN: 978-9963-258-80-2  
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σημαίνει ότι δεν θα υπήρχαμε ποτέ ως ανθρώπινο είδος...), πόσο μάλλον οι 
προαναφερθείσες συσκευές των 4 - 11 μeV...  

 Τα μήκη κύματος της ακτινοβολίας ELF & RF έχουν μέγεθος άνω των 3 cm. Αυτός ο 
περιορισμός, καθιστά εντελώς αδύνατη την συγκέντρωση Η/Μ ενέργειας, σε ατομική βάση 
στα μικροσκοπικά κύτταρα του εκτιθέμενου σώματος.  

 Η ισχύς της Η/Μ ακτινοβολίας εξασθενεί ταχύτατα με την απόσταση, σύμφωνα με τον 
λεγόμενο “νόμο του αντιστρόφου του τετραγώνου της απόστασης”. Σε απλή γλώσσα, εάν σε 
1 μέτρο απόσταση από την πηγή εκπομπής ακτινοβολίας (πυλώνας, κεραία TV, ραδιοφώνου 
ή κινητής τηλεφωνίας, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, γεννήτρια, κ.α.), η 
επιβάρυνση ενός ατόμου είναι Α μονάδες, σε δύο μέτρα θα είναι Α/4, σε 3 μέτρα Α/9, σε 50 
μέτρα Α/2.500 και σε 100 μέτρα Α/10.000 (δέκα χιλιάδες φορές χαμηλότερη!). Είναι 
προφανές ότι η ασφαλέστερη και προτιμότερη λύση για την τηλεπικοινωνιακή κάλυψη μίας 
περιοχής είναι η τοποθέτηση τόσων σταθμών βάσης (κεραιών) όσων απαιτούνται 
επιστημονικά (χαμηλή εκπομπή κεραίας, χαμηλό σήμα κινητού τηλεφώνου), παρά η κάλυψη 
της ίδιας περιοχής με μία μόνο κεραία (και αυτή εκτός της προς κάλυψη περιοχής)! Την 
θέση αυτή στηρίζει η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, όλοι οι διεθνείς οργανισμοί 
(συμπεριλαμβανομένου του WHO), αλλά και οι Ελληνικές Αρχές (ΕΕΑΕ και ΕΕΤΤ). 

 Στο περιβάλλον στο οποίο ζούμε και εργαζόμαστε, διέρχονται πολλά είδη Η/Μ ακτινοβολίας 
προερχόμενα από το κινητό μας τηλέφωνο, τις κεραίες ραδιοφώνου, τηλεόρασης και 
κινητής τηλεφωνίας, τους στρατιωτικούς, ναυτικούς, δορυφορικούς και μετεωρολογικούς 
σταθμούς, τα τοπικά δίκτυα, Wi-Fi, τις κεραίες της αστυνομίας, τα δίκτυα χειρισμού της 
κίνησης τροχοφόρων, κ.α. Η συνεισφορά της κάθε μίας πηγής ακτινοβολίας από το 
περιβάλλον στην συνολική επιβάρυνση του πολίτη είναι ως ακολούθως:  

o “Αθέατες” για τα ΜΜΕ (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) πηγές έκθεσης (Μετεωρολογικά & 
Αμυντικά Συστήματα Πλοήγησης, GPS, Δορυφόροι, κ.α.), συνεισφέρουν κατά 40-60%. 

o Το 10–15% οφείλεται στους σταθμούς βάσης της κινητής τηλεφωνίας (παρά το ότι οι 
τελευταίοι ευρίσκονται εντός οικισμών, πλησιέστερα δηλαδή στον άνθρωπο).  

o Η έκθεση από τους σταθμούς εκπομπής TV και ραδιοφώνου VHF (έστω και εάν 
ευρίσκονται χιλιόμετρα μακριά) συνεισφέρει στο 20 με 30% (διπλάσια της έκθεσης από 
τους σταθμούς βάσης της κινητής τηλεφωνίας). 

o Η ακτινοβολία των τοπικών δικτύων (LAN), Wi-Fi, φούρνων μικροκυμάτων, κ.α. είναι 
εξαιρετικά χαμηλή, στα επίπεδα υποβάθρου (σχεδόν μη-μετρήσιμη με όργανα 
ακριβείας). 

 Οι σταθμοί βάσης της κινητής τηλεφωνίας (οι κεραίες) εκπέμπουν ραδιοκύματα σε ισχύ 
μερικών W (Watts) ενώ το ραδιόφωνο και η τηλεόραση σε ισχύ επιπέδου kW (χιλιάδες 
Watts) και MW (εκατομμύρια Watts). Ακριβώς λόγω της τεράστιας διαφοράς ισχύος, 
οπουδήποτε και εάν είμαστε (π.χ. κάπου στο λεκανοπέδιο Αττικής), όσο εκτιθέμεθα σε 
ραδιοκυματική ακτινοβολία από όλους τους σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας γύρω μας, 
εκτιθέμεθα από έναν ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό ο οποίος ευρίσκεται μακρύτερα ή 
στον Υμηττό. Εάν απομακρύνουμε από τα σπίτια μας τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, θα 
πρέπει να αυξηθεί σημαντικά η ισχύς τους ώστε να καλύπτουν απομακρυσμένες περιοχές 
συνδρομητών, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει και η ισχύς των κινητών τηλεφώνων ώστε να 
επικοινωνήσουν με την απομακρυσμένη κεραία. Αντίθετα, όσο ποιό κοντά μας “φέρνουμε” 
την κεραία, τόσο πιο σιγά αυτή "μας μιλάει", τόσο “πιο ψιθυριστά” της απαντάμε, τόσο 
απαιτείται λιγότερη ισχύς και Watts για το ίδιο σήμα, τόσο λιγότερο μας ακτινοβολεί, το 
κινητό τηλέφωνο και κατά δεύτερο λόγο η κεραία.... 

http://www.proz.com/kudoz/greek_to_english/cinema_film_tv_drama/2843233-%CE%9C%CE%9C%CE%95.html
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 Από τις εκατοντάδες μετρήσεις τις οποίες πραγματοποιήσαμε στην χώρα μας (εμείς οι 
υπεύθυνοι νομικά, επαγγελματικά, ερευνητικά, εκπαιδευτικά και κλινικά εξειδικευμένοι και 
αδειοδοτημένοι επιστήμονες), γύρω από σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας, 
διαπιστώσαμε (και συνεχίζουμε να διαπιστώνουμε) ότι η συνολική Η/Μ επιβάρυνση των 
γειτονικών κατοικιών, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων και των νοσοκομείων (από όλες 
τις υπαρκτές πηγές), ήταν και είναι σχεδόν πάντοτε εκατοντάδες έως χιλιάδες φορές 
χαμηλότερη των επιπέδων έκθεσης τα οποία ορίζουν οι διεθνείς κατευθυντήριες Οδηγίες 
(Guidelines) των υπευθύνων Οργανισμών [ICNIRP 19982, όπως έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CENELEC 2001a3 και 2001b4, ARPANSA 20025 και άλλων]. 
Να σημειωθεί ότι το αυστηρότερο όριο της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα αφορά στα 800 
MHz και είναι 30,1 V/m. Το αντίστοιχο της ΕΕ είναι 38,8 V/m.. Οποιαδήποτε νομική διένεξη 
αφορούσε συνήθως σε θέματα γραφειοκρατικής και πολεοδομικής φύσης και όχι 
επιστημονικής. 

 Η έκθεση του χρήστη από την συσκευή του κινητού τηλεφώνου (κατά την συνομιλία) είναι 
υψηλότερη σε σύγκριση με την (συνεχή) έκθεση από οποιαδήποτε πηγή ακτινοβολίας 
εγκατεστημένη πλησίον της κατοικίας ή της εργασίας του χρήστη. 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΟΣΥΧΝΗΣ (ELF) ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΙΚΗΣ (RF) 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

Εισαγωγικά στοιχεία 

Είθισται από την επιστημονική κοινότητα, τα βιολογικά φαινόμενα τα οφειλόμενα στην 
επίδραση των Η/Μ κυμάτων, να διαχωρίζονται σε: 

 εκείνα τα οποία συνοδεύονται από αύξηση της θερμοκρασίας τουλάχιστον κατά 0,1°C και 
οφείλονται σε έκθεση σε υψηλά επίπεδα Η/Μ ισχύος (θερµικά) και  

 σε εκείνα όπου η προκαλούµενη θερμοκρασιακή αύξηση είναι μικρότερη από 0,1°C (µη - 
θερμικά ή αθερμικά). 

Για τις χαμηλές συχνότητες ELF, τα ηλεκτρικά πεδία (ΗΠ) τα δημιουργούμενα από την πηγή 
ακτινοβολίας και στα οποία εκτίθεται ένα άτομο πρέπει να είναι εξαιρετικά υψηλής έντασης 
(της τάξης των kV/m – χιλιάδων Volts ανά μέτρο, εντελώς εκτός καθημερινότητος του πολίτη) 
για να δημιουργήσουν στο ανθρώπινο σώμα (εσωτερικά πεδία) της τάξης των mV/m (χιλιοστών 
του Volt ανά μέτρο)6. Το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ – αισθητικά όργανα) και το Περιφερικό 
Νευρικό Σύστημα (ΠΝΣ – νεύρα και μύες) είναι δυνατόν επίσης να επηρεαστούν. Όταν η 
πυκνότητα του ρεύματος στο εσωτερικό του σώματος είναι της τάξεως των 10 - 100 mA/m2 (με 
όριο τα 2 mA/m2 για τον πληθυσμό), υπάρχει σχετικός κίνδυνος ηλεκτροδιέγερσης του ΚΝΣ 
(φωσφίνες, απώλεια ισορροπίας, ναυτία) και πιθανή ηλεκτροδιέγερση επίσης του ΠΝΣ. Είναι 
όμως ιδιαίτερα πιθανό να συμβούν αυτά για πυκνότητες ηλεκτρικού ρεύματος της τάξης των 

                                                           
2
  ICNIRP, “Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and E/M fields (up to 300 

GHz)”, Health Phys, V.74, pp.494-522, 1998 
3
  CENELEC, “Basic standard for the measurement of specific absorption rate related to human exposure 

to E/M fields from mobile phones (300 MHz–3 GHz)”, Standard EN, EN-50361, 2001 
4
  CENELEC, “Product standard to demonstrate the compliance of mobile phones with the basic 

restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (300 MHz – 3 GHz)”, Standard EN, EN-
50360, 2001 

5
  ARPANSA 2002, “Radiation Protection Standard for Maximum Exposure Levels to Radiofrequency Fields 

- 3 kHz to 300 GHz”, Rad Prot Series, nr.3, 2002 
6 

 BMAS (Bundesministeriums fur Arbeit und Soziales), Boerner F et. al. “Electromagnetic Fields at 
workplaces. A new scientific approach to occupational health and safety”, 2009
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100 – 1000 [ιδέ αναφορά 6]. Σε ακόμη υψηλότερες τιμές πυκνότητος ηλεκτρικού ρεύματος, 
υφίσταται σοβαρός κίνδυνος καρδιακής δυσλειτουργίας. Τα όρια για τις ακτινοβολίες ELF έχουν 
τεθεί για να προλαμβάνεται η διέγερση του ΚΝΣ και του ΠΝΣ. 

Καθώς η συχνότητα αυξάνεται, η ηλεκτροδιέγερση βαθμιαία δίδει την θέση της στην εναπόθεση 
Η/Μ ενέργειας, υπό μορφή κινητικής ενέργειας των μορίων του ύδατος (μοριακά δίπολα), 
αυξάνοντας την θερμοκρασία των ιστών. Γι’αυτόν τον λόγο, η φιλοσοφία ασφάλειας αλλάζει, 
και προτάσσεται η θερμική προστασία. Το ανώτατο όριο αύξησης της θερμοκρασίας του 
ανθρώπινου σώματος μετά από έκθεση σε RF ακτινοβολία τίθεται στον 1°C, αύξηση η οποία 
αντιστοιχεί σε ρυθμό ολόσωμης απορρόφησης ενέργειας (Specific Absorption Rate - SAR), ίσο με 
4 W/Kg. Παρόλα αυτά τα ισχύοντα όρια είναι τοποθετημένα 50 φορές κάτω (βασικός 
περιορισμός 0,08 W/kg) από αυτό το σημείο ώστε να μηδενιστεί η πιθανότητα αύξησης της 
θερμοκρασίας των ιστών και να προβλεφθούν τυχόν αθερμικές επιδράσεις. Σημειώνεται ότι τα 
όρια στην Ελλάδα είναι ακόμα χαμηλότερα και από αυτό το όριο κατά 30 και 40%. Τα όρια είναι 
διαφορετικά για τον πληθυσμό και τους εργαζόμενους στον ηλεκτρισμό (υψηλότερα) [ιδέ 
αναφορά 2]. Το βάθος διείσδυσης της Η/Μ ακτινοβολίας και συνεπώς το % ποσοστό του 
εκτιθέμενου ιστού του σώματος είναι δυνατόν να υπολογιστεί με τα υπάρχοντα μαθηματικά 
εργαλεία (εξισώσεις Maxwell). Γενικώς μειώνεται καθώς η συχνότητα αυξάνεται. 

Σημειώνεται ότι η απορροφώμενη μη-ιοντίζουσα Η/Μ ενέργεια δεν είναι συσσωρευτική. Εάν το 
εκτιθέμενο άτομο εγκαταλείψει την περιοχή ακτινοβολίας, δεν υπάρχει τρόπος να ανιχνευθεί η 
οποιαδήποτε (υποτιθέμενη) βιολογική επίδραση, εκτός από την περίπτωση εγκαύματος7. Επίσης 
δεν εναποτίθεται ακτνοβολία σε τρόφιμα και δεν υπάρχει κίνδυνος κατανάλωσής τους.  

α)  Θερμικά φαινόμενα 

(σημείωση: αναφερόμαστε μόνο στην ακτινοβολία RF καθώς η αύξηση της θερμοκρασίας για την ακτινοβολία ELF 
στους ιστούς είναι μηδενική) 

Βιολογικά γεγονότα τα οποία προέρχονται από την θέρμανση των ιστών λόγω της απορρόφησης 
ενέργειας συχνά αναφέρονται ως “θερμικές” επιπτώσεις ή “θερμικά φαινόμενα”.  

Ta επίπεδα έκθεσης σε RF ακτινοβολία, κάτω από τα θεσπισμένα όρια ασφαλείας είναι τόσο 
χαμηλά, ώστε η άνοδος της θερμοκρασίας είναι ασήμαντη και δεν επιδρά στην ανθρώπινη υγεία 
[WHO, fact sheet nr 304, May 2006]. 

Αναλυτικά:  

 Δεν παρατηρήθηκε ποτέ στην συνήθη καθημερινότητα αξιόλογη αύξηση της θερμοκρασίας 
(αναφέρθηκε ένα περιστατικό μόνο σε βιομηχανικό ραδιοκυματικό θερμαντήρα), αλλά και 
να συνέβαινε αυτό, η εμπειρία στην διεθνή βιβλιογραφία (σε πολύ χειρότερες συνθήκες 
όπως, πειραματική καύση κυττάρων, εγκαύματα ατυχημάτων) καταδεικνύει ότι το κύτταρο, 
σε υπερβολική έκθεση σε θερμότητα, είτε καταστρέφεται ολοκληρωτικά, είτε επανέρχεται 
πλήρως, αλλά δεν υφίσταται μόνιμες κυτταρικές βλάβες, δεν μεταλλάσσεται [EPA-US 19788, 
ΕΕΑΕ 20019 καθώς και ερευνητικές ομάδες, π.χ. Anderson & Joyne 199510, Gandhi et al. 

                                                           
7
  EU, Non-binding guide to good practice for implementing Directive 2013/35/EU. European Commission. 

ISBN 978-92-79-45869-9, doi:10.2767/961464 
8
  EPA-US, Tell R A & Mantiply ED, “Population Exposure to VHF to UHF Broadcast Radiation in the United 

States”, Technical Note, Nr. ORP/EAD 78-5, 1978 
9
  ΕΕΑΕ, “Μη-Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Κινητής Τηλεφωνίας, ενημερωτικό φυλλάδιο, 2001 

10
  Anderson V & Joyner KH, “Specific absorption rate levels measured in a phantom head exposed to radio 

frequency transmissions from analog hand-held mobile phones”, Bioelectromagnetics, V.16, pp.60-69, 
1995 
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199611, Mantiply 199712, Moulder 199813, Petersen et al. 199214, Tell 199515, Tell & Mantiply 
198016, Van Leeuwen et al. 199917].  

 Ειδικότερα, τα κινητά τηλέφωνα βάσει προδιαγραφών, τεχνικών δυνατοτήτων και νομικών 
περιορισμών, δεν ανεβάζουν την θερμοκρασία της κεφαλής του χρήστη σε απαγορευτικά 
επίπεδα για την υγεία του (θεωρείται ότι εάν η θερμοκρασία του σώματος αυξηθεί άνω του 
1°C, η ομοιόσταση του οργανισμού δεν διατηρείται σταθερή και επέρχονται επιπτώσεις 
στην υγεία, όπως όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία λόγω πυρετού).  

 Πειράματα σε μικρά πειραματόζωα (π.χ. ποντίκια και αρουραίοι) ενέχουν τον σοβαρό 
κίνδυνο λανθασμένης μεταφοράς των επιστημονικών συμπερασμάτων στους ανθρώπους, 
για δύο λόγους: α) Από ακτινοβιολογικής πλευράς, τα τρωκτικά αυτά είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητα στις συχνότητες της κινητής τηλεφωνίας (την απορροφούν κατά προτίμηση), ενώ 
οι άνθρωποι στις συχνότητες του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης [ο άνθρωπος απορροφά 
πενταπλάσια ενέργεια από κεραίες TV και ραδιοφώνου σε σχέση με τις κεραίες κινητής 
τηλεφωνίας, ιδέ WHO fact sheet nr 304, May 2006] και β) η ραδιοκυματική ενέργεια 
απορροφάται από ολόκληρο το μικρό ζώο, ενώ αντίθετα, απορροφάται επιδερμικά σχεδόν 
από τον άνθρωπο (διαφορά απορρόφησης από 10 έως 20 φορές).  

 Υπενθυμίζεται ότι, παρ’όλο που οι σταθμοί βάσης ραδιοφώνων (από το 1895) και 
τηλεοπτικών σταθμών (1946) εκπέμπουν ισχυρή ραδιοκυματική ακτινοβολία, δεν 
διαπιστώθηκε ποτέ η οποιαδήποτε βιολογική βλάβη σε ανθρώπινο οργανισμό… 

β) Μη-θερμικά φαινόμενα 

Θεωρείται ότι οι ιστοί του ανθρώπινου σώματος λειτουργούν ως ηλεκτροχημικό σύστημα. 
Αρκετοί μηχανισμοί αλληλεπίδρασης της μη-ιοντίζουσας ακτινοβολίας – ιστών έχουν σαφώς 
επαληθευθεί (π.χ. επίδραση του ορατού φωτός στον οφθαλμό και όραση) οι δε κατευθυντήριες 
οδηγίες για την προστασία του οργανισμού από την έκθεση σε μη-ιοντίζουσα ακτινοβολία, 
βασίζονται σε αυτούς ακριβώς τους μηχανισμούς. 

Ανεξάρτητες Επιτροπές των Διεθνών Οργανισμών [π.χ. SCENIHR 201518] διερεύνησαν τις 
αιτιάσεις ορισμένων ερευνητών ότι υπάρχουν και άλλοι υποψήφιοι μηχανισμοί 
αλληλεπίδρασης, οι οποίοι όμως είναι βλαπτικοί για τον άνθρωπο. Μελετήθηκαν ενδελεχώς 
πολλοί από αυτούς, όπως η εκροή ιόντων ασβεστίου, η εξάσκηση δυνάμεων σε σωματίδια ή 
δομές, η έλξη κυττάρων, λόγω του ηλεκτρικού πεδίου, η κίνηση ηλεκτρικού ρεύματος δια μέσου 
της μεμβράνης των κυττάρων, η κίνηση ιόντων στα υγρά του οργανισμού και άλλοι μηχανισμοί 
(πιθανή “αποδίπλωση” των πρωτεϊνών, συγχρονισμός διαμορφωμένων πεδίων, κίνηση & έλξη 

                                                           
11

  Gandhi OP, Lazzi G, Furse CM, et al., “Electromagnetic absorption in the human head and neck for 
mobile telephones at 835 and 1900 MHz”, IEEE Trans MTT, V.44, pp.1884–1897, 1996 

12
  Mantiply ED, “Summary of Measured RF Electric and Magnetic Fields (10 kHz to 30 GHz) in the General 

and Work Environment”, Bioelectromagnetics, V.18, pp.563-577, 1997 
13

  Moulder JE, “Power-frequency fields and cancer”, Crit Rev Biomed Eng, V.26, pp.1-116, 1998 
14

  Petersen R & Testagrossa P, “Radio-Frequency E/M Fields Associated with Cellular-Radio Cell-Site 
Antennas”, Bioelectromagnetics, V.13, p.527, 1992 

15
  Tell RA, “Engineering Services for Measurement and Analysis of RF (RF) Fields”, Richard Tell Associates, 

InC, Las Vegas, NV, FCC Report No. OET/RTA 95-01, 1995 
16

  Tell R A & Mantiply ED, “Population Exposure to VHF and UHF Broadcast Radiation in the United 
States”, Proc IEEE, V.68(1), pp.6-12, 1980 

17
  Van Leeuwen GM, Lagendijk JJ, Van Leersum BJ et al., “Calculation of change in brain temperatures due 

to exposure to a mobile phone”. Phys Med Biol, V.44, pp.2367–2379,1999 
18

  SCENIHR, “Opinion on Potential health effects of exposure to EMF”, EC Ed., Report, 2015 
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των γειτονικών κυττάρων, ...) [Adey & Bawin 198219, Belyaev 201020, Frohlich 198021, Hyland 
199822, Montaigne & Pickard 198423, Penrose 199424, Pokorny & Wu 199825]. 

Τα συμπεράσματα ήταν σαφή:  

1)  Ισχύς. Για να ενεργοποιηθεί η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των (μη - θερμικών) 
μηχανισμών, η απαιτούμενη ισχύς πρέπει να είναι χιλιάδες φορές υψηλότερη από εκείνη 
των τηλεπικοινωνιών.  

2)  Συνθήκες έκθεσης. Ουδείς εξ’ αυτών των μηχανισμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
εκτίμηση δυνητικού κινδύνου, βασιζόμενος σε διαφορετικές συνθήκες έκθεσης, τόσο σε 
ένταση όσο και σε συχνότητα (με άλλα λόγια, είναι αντιεπιστημονικό και παράλογο να 
εκτίθεται ένας οργανισμός σε εξαιρετικά υψηλή ισχύ ακτινοβολίας, εκατομμυρίων watts και 
τα αποτελέσματα να χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή συμπερασμάτων για την κινητή 
τηλεφωνία του μισού watt…).  

3)  Ταυτοποίηση μηχανισμών. Δεν υπήρξε παγκοσμίως έως σήμερα, ερευνητική ομάδα η οποία 
ταυτοποίησε επιστημονικά και περιέγραψε με σαφήνεια (μη - θερμικό) βιολογικό 
μηχανισμό, και δεν ανιχνεύθηκε πρακτικά στην καθημερινή ζωή, ούτε ένα επιβεβαιωμένο 
παράδειγμα συσχέτισης νεοπλασίας ή έστω βλάβης στα κύτταρα ή σε ιστό ή όργανο σε 
χρήστη ELF ή RF και μη-θερμικών φαινομένων. 

4)  Αναπαραγωγή. Προγεννητική έκθεση σε μαγνητικά πεδία ELF, γενικά δεν προκαλούν βλάβες 
στο αναπαραγωγικό σύστημα και στην ανάπτυξη των θηλαστικών. Δεν υπάρχουν αποδείξεις 
ή έστω ενδείξεις επιζήμιων επιπτώσεων στην αναπαραγωγή ή και στην ανάπτυξη των 
έμβιων όντων, ιδίως των θηλαστικών, λόγω έκθεσης σε βιομηχανικά πεδία, 50 ή 60 Hz". 

5) Ιδιοσυχνότητες. Ιδίως για το συχνά επαναλαμβανόμενο επιχείρημα, “συντονισμός των 
βιολογικών συστημάτων με την συχνότητα των προσπιπτόντων ραδιοκυμάτων και 
…πρόκληση καρκίνου”, έχει πολλάκις διαψευστεί πειραματικά και θεωρητικά [NRC 199726 
και ερευνητικές ομάδες, π.χ. Adair 199127, 199228 και 199829, Engstrom 199630, Frohlich 

                                                           
19

  Adey WR & Bawin SM, “Binding and Release of Brain Calcium by Low-Level E/M Fields: A Review”, 
Radio Science, V.17, pp.1495-1575, 1982 

20
  Belyaev IY, “Dependence of non-thermal biological effects of microwaves on physical and biological 

variables: implications for reproducibility and safety standards”, in : Non-thermal effects and 
mechanisms of interaction between electromagnetic fields and living matter, ICEMS Monograph, 
Giuliani & Soffritti eds Bologna, pp.187–217, 2010 

21
  Frohlich Η, “The biological effects of microwaves and related questions”, Adv Electron Phys, V.53, 

pp.85–152, 1980 
22

  Hyland GJ, “Non-thermal bioeffects induced by low-intensity microwave irradiation of living systems”, J 
Engin Sci Educ, V.7, pp.261, 1998 

23
  Montaigne K & Pickard WF, “Offset of the vacuolar potential of Characean cells in response to 

electromagnetic radiation over the range 250 Hz-250 kHz”. Bioelectromagnetics, V.5(1), pp.31-38, 1984 
24

  Penrose R, “Shadows of the Mind”, Oxford Press, UK, 1994 
25

  Pokorny J & Wu TM, “Biophysical Aspects of Coherence and Biological Order”, Springer Ed., 1998 
26

  NRC, Board on Radiation Effects Research, “Possible Health Effects of Exposure to Residential Electric 
and Magnetic Fields”, Nat Acad Press Ed, V.3(1), pp.1, 1997 

27
  Adair RK, “Constraints on biological effects of weak extremely-low-frequency E/M fields”, Phys Rev, 

V.43, pp.1039-1048, 1991 
28

  Adair RK, “Criticism of Lednev's mechanism for the influence of weak magnetic fields on biological 
systems”, Bioelectromag, V.13 pp.231-235, 1992 

29
  Adair RK, “A physical analysis of the ion parametric resonance model”, Bioelectromagnetics, V.19 

pp.181-191, 1998 
30

  Engstrom S, “Dynamic properties of Lednev's parametric resonance mechanism”, Bioelectromag, V.17, 
pp.58-70, 1996 
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198031, Hojevik et al. 199532, Parkinson & Hanks 198933, Prasad et al. 199134, Penrose 199435, 
Pokorny & Wu 199836, Valberg 199637]. Ο συντονισμός ακτινοβολίας και κυτταρικού 
μηχανισμού ο οποίος θεωρητικά επιτυγχάνεται στο κενό ή στον αέρα, είναι εντελώς 
αδύνατον να επιτευχθεί, όταν η διαδικασία επιτελείται σε ένα πυκνό μέσον όπως οι ιστοί. 
Αλλά και να ήταν δυνατόν, ο περεταίρω συσχετισμός με την εμφάνιση νεοπλασίας είναι 
αυθαίρετος και παράλογος. 

6) Μελατονίνη. Δεν υπάρχει καμμία σοβαρή και ισχυρή απόδειξη, ιδίως για τον ανθρώπινο 
οργανισμό ότι α) τα ηλεκτρικά (Η), μαγνητικά (Μ) και χαμηλόσυχνα Η/Μ πεδία 
καταστέλλουν την παραγωγή μελατονίνης ή β) η μείωση της μελατονίνης προκαλεί αύξηση 
της πιθανότητος εμφάνισης καρκίνου.  

7) Ανοσοποιητικό Σύστημα. Δεν υπάρχουν αποδείξεις ή ενδείξεις, ότι τα βιομηχανικά πεδία 
ευνοούν την ανάπτυξη καρκίνου μέσω καταστολής του ανοσοποιητικού συστήματος και δεν 
υπάρχει στην διεθνή βιβλιογραφία οποιαδήποτε ανακοίνωση για επιπτώσεις στο 
ανοσοποιητικό σύστημα, για έκθεση ακόμη και για 200 μΤ38. 

8)  Ψυχοσωματικές ασθένειες. Σε εκτεταμένη ανασκόπηση των συμπεριφορικών και 
φυσιολογικών επιπτώσεων της έκθεσης σε εξαιρετικά χαμηλής συχνότητος πεδία και 
σταθερά Η & Μ πεδία ερευνητές κατέληξαν στο ότι "…η ασάφεια έως και απουσία 
αποτελεσμάτων κάνει εξαιρετικά δύσκολο το να εξαχθεί οποιοδήποτε συμπέρασμα περί 
λειτουργικής συνάφειας των Η/Μ πεδίων και κινδύνων για την υγεία ή ακόμη και πιθανής 
θεραπευτικής ωφέλειας".  

9) Ηλεκτρευαισθησία. Ορισμένοι χρήστες συσκευών οι οποίες λειτουργούν με ηλεκτρισμό ή 
εκτίθενται σε Η/Μ πεδία από το δίκτυο διανομής του ηλεκτρικού ρεύματος, παραπονούνται 
ότι η γειτνίασή τους με αγωγούς, τους προκαλεί μία σειρά ανεπιθύμητων συμπτωμάτων, 
σωματικής και ψυχολογικής υφής. Οι ερευνητές του HPA (Health Protection Agency) του 
Ηνωμένου Βασιλείου, δηλώνουν σε έρευνα τους ότι δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να 
αποδεικνύουν συσχετισμό μεταξύ έκθεσης στον ηλεκτρισμό και των εν λόγω συμπτωμάτων. 
Συχνά τα συμπτώματα αυτά οφείλονται στην σωματοποίηση του άγχους, ότι θα μπορούσαν 
να συμβούν... 

9) Παλμική ακτινοβολία. Οι ισχυρισμοί ότι η μη-ιοντίζουσα ακτινοβολία είναι επιβλαβής, 
παρ’όλη την εξαιρετικά χαμηλή ενέργειά της, λόγω “μη - θερμικών παλμικών φαινομένων”, 
δεν ισχύουν και δεν αποδείχτηκαν ποτέ.  

Ενδεικτικές Μεγάλες Μελέτες 

Μεταφορά και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας (πυλώνες, γραμμές μεταφοράς, γεννήτριες και 
μετασχηματιστές): 

                                                           
31

  Frohlich Η, “The biological effects of microwaves and related questions”, Adv Electron Phys, V.53, 
pp.85–152, 1980 

32
  Hojevik P et al., “Ca-2+ Ion transport through patch-clamped cells exposed to magnetic fields”, 

Bioelectromag, V.16, pp.33-40, 1995 
33

  Parkinson WC & Hanks CT, “Experiments on the interaction of E/M fields with mammalian systems”, 
Biol Bull, V.176(S), pp.170-178, 1989 

34
  Prasad AV et al., “Failure to reproduce increased calcium uptake in human lymphocytes at purported 

cyclotron resonance exposure conditions”, Rad Environ Biophys, V.30, pp.305-320, 1991 
35

  Penrose R, “Shadows of the Mind”, Oxford Press, UK, 1994 
36

  Pokorny J & Wu TM, “Biophysical Aspects of Coherence and Biological Order”, Springer Ed., 1998 
37

  Valberg PA, “Designing EMF experiments: What's required to characterize exposure?”, Bioelectromag, 
V.16 pp.396-401, 1996 

38
  N.R.P.B, ELF E/M Fields and the Risk of Cancer, N.R.P.B. Pub, V.12, 2001 
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 Δεν αυξάνεται ο κίνδυνος θανάτου λόγω καρκίνου του εγκεφάλου ή λόγω άλλων ασθενειών 
στους εργαζομένους στην βιομηχανία ηλεκτρισμού [φορέας μελέτης: Occupational Medicine 
Institute, Un. of Birmingham, UK, 84.000 εργαζόμενοι σε Μονάδες Παραγωγής και 
Μεταφοράς Ενέργειας, έρευνα από 1973 έως 1997, συγγραφείς: Harrington et al. 200139] 

 Η έκθεση σε ΜΠ δεν συσχετίζεται με κίνδυνο προσβολής από λευχαιμία, καρκίνο του 
μαστού και καρκίνο του εγκεφάλου [φορέας μελέτης: Cancer Epidemiology Institute, 
Copenhagen, Denmark, 24.000 εργαζόμενοι σε 99 Μονάδες Παραγωγής και Μεταφοράς 
Ενέργειας, έρευνα για περίοδο 23 ετών, συγγραφείς: Johansen et al. 200740] 

 Δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για λευχαιμία ή άλλο καρκίνο όταν κάποιος κατοικεί κοντά 
σε γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος ή σε υποσταθμούς διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (σε 
απόσταση μικρότερη από 50 μέτρα). Γενικότερα, η έκθεση σε οποιασδήποτε μορφής Η/Μ 
πεδία δεν συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο παιδικής λευχαιμίας ή οποιασδήποτε άλλης 
μορφής καρκίνου [φορέας μελέτης: Nat. Rad. Protection Board, Leukemia Research Fund 
Data Management Proc. Group, UK, 6770 παιδιά (3380 παιδιά με κακοήθη νεοπλασία 
συγκριτικά με 3390 υγιή παιδιά), συγγραφείς: UK Childhood Cancer Study, 200041]. 

 Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση μεταξύ των ηλεκτρικών πεδίων (ΗΠ) στις κατοικίες των παιδιών 
και του κινδύνου πρόκλησης σε αυτά οποιασδήποτε μορφής καρκίνου ή λευχαιμίας. Δεν 
υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ Η/Μ πεδίων υψηλής τάσης τα οποία δημιουργούνται 
από τις ηλεκτροφόρες γραμμές και καρκίνου [φορέας μελέτης: Strangeways Research 
Laboratory, University of Cambridge, Cambridge, UK, Leukaemia Fund Research Centre for 
Clinical Epidimiology, University of Leeds, Leeds, UK, National Radiological Protection Board, 
UK, 926 παιδιά (473 παιδιά με καρκίνο ή λευχαιμία από το 1992 έως το 1996 και 453 παιδιά 
υγιή), συγγραφείς: UK Childhood Cancer Study Investigators, 200242]. 

Χρήση κινητού τηλεφώνου και εγγύτητα σε σταθμούς βάσης:  

 Δεν σχετίζονται οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας με περιστατικά όγκων εγκεφάλου & 
λευχαιμίας σε πρώιμα στάδια της παιδικής ηλικίας [φορέας μελέτης: Imperial College of 
London, UK, 6.900 παιδιά, συγγραφείς: Elliot et al. 201043, Bithell 201044]. 

 Δεν σχετίζονται οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας με διάφορες μορφές όγκων και λευχαιμίας 
σε χρήστες περισσότερο από 21 έτη [φορέας μελέτης: Cancer Epidemiology Institute, 

                                                           
39

  Harrington JM et al., “Occupational exposure to magnetic fields in relation to mortality from brain 
cancer among electricity generation and transmission workers”, Occupational & Environmental 
Medicine V.58, pp.626-630, 2001 

40
  Johansen C. et al., “Risk for Leukemia and Brain and Breast Cancer among Danish Utility Workers - A 

Second Follow-Up”, Occupational & Environmental Medicine, V.64, pp.782-78, 2007 
41

  UK Childhood Cancer Study Invest., “Childhood cancer and residential proximity to power lines”, Br. J. 
Cancer, V.83(11), pp.1573-1580, 2000 

42
  UK Childhood Cancer Study Investigators, “Exposure to power frequency electric fields and the risk of 

childhood cancer in the UK”, British J of Cancer, V.87(11), pp.1257-1266, 2002 
43

  Elliott P. et al. “Mobile phone base stations and early childhood cancers: case-control study”, BMJ, 
V.340, p.3077, 2010 

44
  Bithell J. “Childhood cancer and proximity to mobile phone masts, BMJ, V.340, p.3015, 2010 

http://www.nature.com/bjc/
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Copenhagen, Denmark, 420.095 χρήστες, συγγραφείς: Schüz 200645, Johansen et al. 200146, 
Schüz et al. 200947, Frei et al. 201148]. 

 Δεν εμφάνισαν καρκίνο βαρείς χρήστες κινητού τηλεφώνου (?)- επαγγελματίες [φορέας 
μελέτης: US National Cancer Institute, 40.581 στρατιωτικοί, συγγραφείς: Groves et al. 
200249]. 

 Δεν παρατηρείται αύξηση των περιστατικών καρκίνου του εγκεφάλου, συμβατή με την 
ταχεία αύξηση της χρήσης της κινητής τηλεφωνίας στην Αυστραλία [φορέας μελέτης: Εθνικό 
Αρχείο Νεοπλασιών της Αυστραλίας, συγγραφείς: Chapman et al. 201650]. 

 “Million Women Study”. Δεν διαπιστώνεται η οποιαδήποτε σχέση μεταξύ χρήσης του 
κινητής τηλεφωνίας και ανάπτυξης καρκίνου του εγκεφάλου, οποιουδήποτε βιολογικού 
τύπου, [φορέας μελέτης: Cancer Research & National Health Service, UK, προοπτική μελέτη 
με συμμετοχή περίπου 800.000 γυναικών, συγγραφείς: Benson et al. 201351]. 

 Η μεγαλύτερη μελέτη η οποία πραγματοποιήθηκε ποτέ, με αντικείμενο την εγγύτητα 
κατοικίας σε σταθμούς βάσης και την συχνότητα εμφάνισης παιδικού καρκίνου (11.487 
παιδιά), κατέληξε ότι “δεν υφίσταται καμμία συνάφεια μεταξύ οποιασδήποτε μορφής 
καρκίνου & λευχαιμίας σε παιδιά τα οποία κατοικούν σε οποιαδήποτε απόσταση (ακόμη και 
μικρότερη των 50 μέτρων) από σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας” και Η/Μ ακτινοβολίας 
[φορέας μελέτης και συγγραφείς: UKCCS 200052]. 

Εκθέσεις και συμπεράσματα διεθνών, ευρωπαϊκών, εθνικών και άλλων επιτροπών 

WHO53 (Μάιος 2006), SCENIHR54 (27 Ιανουαρίου 2015), Κοινή ανακοίνωση 5 Σκανδιναβικών 
Αρχών για την ακτινοπροστασία55 (16 Νοεμβρίου 2009), Κατηγορηματική και ρητή διαβεβαίωση 
66 Εθνικών / Ευρωπαϊκών / Διεθνών Επιστημονικών Επιτροπών για τους σταθμούς βάσης 
κινητής τηλεφωνίας56, IARC (2013)57 

Συνοπτικά από τους εν λόγω Οργανισμούς: 

                                                           
45

  Schuz J, Cellular Telephone Use and Cancer Risk: Update of a Nationwide Danish Cohort, J of the 
National Cancer Institute, V.98(23), pp.1707-1713, 2006 

46
  Johansen C, Boice J Jr et al., Cellular telephones and cancer - a nationwide cohort study in Denmark, J 

Natl Cancer Inst, V.93(3), pp.203-207, 2001 
47

  Schüz J, Waldemar G, Olsen JH, Johansen C, “Risks for central nervous system diseases among mobile 
phone subscribers: a Danish retrospective cohort study”, PLoS One, V.4(2), e4389, 2009 

48
  Frei P, Poulsen AH, Johansen C et al., Use of mobile phones and risk of brain tumours: update of Danish 

cohort study, BMJ, V.343, d6387, 2011 
49

  Groves F et al., “Cancer in Korean War Navy Technicians: Mortality Survey after 40 Years”, Am J 
Epidemiology, V.155, pp.810-818, 2002 

50
  Chapman et al., “Has the incidence of brain cancer risen in Australia since the introduction of mobile 

phones 29 years ago?”, Cancer Epidemiology, article in press, Publ. on line: May 4, 2016 
51

  Benson VS, Pirie K, Schüz J et al., “Million Women Study Collaborators, Mobile phone use and risk of 
brain neoplasms and other cancers: prospective study”, Int J Epidemiol, V.42(3), pp.792–802, 2013 

52
  UKCCS, The United Kingdom Childhood Cancer Study. “Objectives, materials and methods”. UK 

Childhood Cancer Study Investigators, Br J Cancer, V.82(5), pp.1073-1102, 2000 
53

  WHO, Fact sheet nr 304, May 2006 
54

  SCENIHR, “Opinion on Potential health effects of exposure to EMF”, EC Ed., Report 2015 
55  Nordic Radiation Safety Authorities Report “Exposure of the General Public to Radiofrequency 

Electromagnetic Fields”. A joint statement, November 16, 2009 
56  Review, mobileimpact.info, THE ESSENTIALS, Expert opinions on the health effects of RF radiation, 

Updated March 27, 2012 
57

  IARC “Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans”, IARC press, Lyon, France, V.102 
RF EM Fields, 2013 
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“Η έρευνα για την ακτινοβολία των σταθμών βάσης (κεραίες κινητής τηλεφωνίας, κ.α.) δεν έχει 
νόημα πλέον, καθώς: α) σε κάθε περίπτωση, η έκθεση του πολίτη είναι δεκάδες έως χιλιάδες 
φορές χαμηλότερη, των έτσι κι' αλλιώς πολύ χαμηλών ορίων ασφαλείας, β) η έκθεση του χρήστη 
από την ραδιοκυματική ακτινοβολία η οποία εκπέμπεται από τους σταθμούς βάσης είναι 
προσεγγιστικά, ακόμη και 1000 φορές χαμηλότερη από αυτήν των κινητών τηλεφώνων και γ) 
απ’ όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί έως τώρα, δεν αναμένονται επιδράσεις στην υγεία 
από την έκθεση σε RF πεδία από τους σταθμούς βάσης και τα ασύρματα δίκτυα.”. 

“Η συνολική αξιολόγηση της επιστημονικής έρευνας, λαμβάνοντας υπ’όψιν περισσότερες από 
700 ‘θετικές’ και ‘αρνητικές’ μελέτες από το 2009 και αργότερα (από τρία ανεξάρτητα πεδία 
στοιχείων, επιδημιολογικά, πειραματόζωα και μελέτες in vitro), δεν ανίχνευσε καμμία συσχέτιση 
μεταξύ έκθεσης σε Η/Μ ακτινοβολία (κάτω από τα υπάρχοντα όρια ασφαλείας) και επιβλαβείς 
επιπτώσεις στην υγεία. Ορισμένες μελέτες, προτείνουν μία συσχέτιση μεταξύ έκθεσης σε 
ραδιοκυματική ακτινοβολία και αύξηση του κινδύνου εμφάνισης όγκου στο ακουστικό νεύρο. 
Άλλες μελέτες δεν επιβεβαιώνουν αυτά τα ευρήματα ή/και αμφισβητούν την εξήγηση της 
συσχέτισης. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο ρυθμός εμφάνισης όγκων στο ακουστικό νεύρο, 
στον παγκόσμιο πληθυσμό, παρέμεινε σταθερός από την αρχική εμφάνιση της κινητής 
τηλεφωνίας (από την 3η Απριλίου 1973...) και παρά την αλματώδη εξάπλωσή της”. 

“Το σύνολο των επιδημιολογικών μελετών, καταλήγει στο προφανές συμπέρασμα ότι δεν 
υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης κακοήθους νεοπλασίας λόγω έκθεσης σε σταθμούς βάσης κινητής 
τηλεφωνίας, ραδιοφώνου ή τηλεόρασης. Το συμπέρασμα αυτό, πηγάζον από πολύ μεγάλες 
μελέτες (large case – control studies), ήταν εξ’ίσου ισχυρό επίσης και για τις παιδικές κακοήθεις 
νεοπλασίες”. 

“Συνολικά, οι επιδημιολογικές μελέτες στην Η/Μ ακτινοβολία δεν δεικνύουν καμμία αύξηση σε 
περιστατικά όγκων εγκεφάλου, ή άλλων όγκων κεφαλής και τραχήλου... Οι επιδημιολογικές 
μελέτες επίσης δεν έδειξαν αυξημένο κίνδυνο για άλλες κακοήθεις νεοπλασίες, 
συμπεριλαμβανομένου του παιδικού καρκίνου”.  

Παρ’όλα αυτά και για λόγους συντηρητικής προσέγγισης, στον κατάλογο των βλαπτικών 
παραγόντων για τον άνθρωπο, η IARC κατέταξε τις ραδιοκυματικές ακτινοβολίες των 
τηλεπικοινωνιών στην κατηγορία 2Β (‘ίσως/possibly καρκινογόνα’, μαζί με τον καφέ, το aloe vera 
και το ταλκ σώματος). Σημειώνεται ότι το κόκκινο κρέας (μοσχαρίσιο, χοιρινό, κ.α.), τα θερμά 
ροφήματα και το επάγγελμα της κομμώτριας …κατατάσσονται από την IARC στην ‘χειρότερη’ 
κατηγορία κινδύνου 2Α (σημ. ‘πιθανώς/probably’ καρκινογόνα). Τονίζεται ότι η κατάταξη αυτή 
(2Β) αφορά αποκλειστικά στα κινητά τηλέφωνα (ως κεραίες σε επαφή σχεδόν με το ανθρώπινο 
σώμα). 

Έχει ιδιαίτερη σημασία να αναφερθεί ότι και οι τρεις σχετικοί Οργανισμοί οι οποίοι ασχολούνται 
με την κατηγοριοποίηση των καρκινογόνων παραγόντων (IARC, NTP, EPA) δεν 
συμπεριλαμβάνουν τους σταθμούς βάσης της κινητής τηλεφωνίας σε αυτούς. Αυτήν ακριβώς την 
εξαίρεση επιβεβαιώνει και ο WHO58 καθώς και ο OPECST59, Γαλλία. 

Επιστημονική ορθότητα ερευνών... 

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι εκτός από ‘αδύναμες ενδείξεις’, ‘μεμονωμένες 
περιπτώσεις’, ‘υποψίες’, δεν υπάρχει ούτε μία πειραματική εργασία σε παγκόσμιο επίπεδο, 
όπου: 

α)  η έκθεση σε ELF ή RF ακτινοβολία προκαλεί βιολογική βλάβη επακριβώς περιγραφόμενη 
και  

                                                           
58

  WHO, www.amta.org.au/newsletters/EME.Update, 23.06.2017 
59

  OPECST, http://www.afom.fr/v4/STATIC/documents/Recommandations_OPECST_2009.pdf 
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β)  το οποίο συμπέρασμα να έχει παραχθεί στις ίδιες ακριβώς πειραματικές συνθήκες, από 
άλλη ερευνητική ομάδα, ανεξάρτητη της πρώτης.  

Η Αρχή της επαναληπτικότητος είναι το ‘θέσφατο’ της ορθής επιστήμης [π.χ. επανάληψη των 
πειραμάτων του Frohlich από τους Athey & Krop 198060, Foster et al. 198761, Gabriel et al. 
198762, Gos et al. 199763].  

 

Συμπεράσματα Γενικού Μέρους 

1. Η έκθεση σε ELF και RF ακτινοβολίες μπορεί να προκαλέσει ήπιες βιολογικές επιδράσεις σε 
κύτταρα, ζώα, ανθρώπους, αλλά δεν υπάρχουν επιστημονικά τεκμηριωμένες αποδείξεις για 
δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία.  

2. Η έκθεση σε ακτινοβολία από το κινητό τηλέφωνο εν λειτουργία είναι πολύ μεγαλύτερη για 
τον χρήστη του τηλεφώνου από ότι η έκθεση  από τον πλησιέστερο σταθμό βάσης – 
εκπομπής Η/Μ ακτινοβολίας Η έκθεση σε ακτινοβολία από τους ραδιοφωνικούς ή/και 
τηλεοπτικούς σταθμούς, είναι συνήθως μεγαλύτερη από όλους μαζί τους εγγύτερους 
σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας. 

3. Η μετρούμενη ισχύς σε οποιοδήποτε σημείο ελεύθερης κυκλοφορίας, κοντά σε κεραίες 
κινητής τηλεφωνίας ή γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, είναι συνήθως από 
δεκάδες έως χιλιάδες φορές κάτω από τα θεσμοθετημένα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή 
όρια.  

4. Ορισμένες ομάδες πολιτών, λόγω ελλιπούς ή/και διαστρεβλωμένης πληροφόρησης 
απαιτούν μείωση των ανωτάτων ορίων έκθεσης για τους σταθμούς βάσης. Διεθνώς, όπου οι 
Αρχές ‘ενέδωσαν’ και έκαναν ‘εκπτώσεις’ στα όρια, η ανησυχία του πληθυσμού αντί να 
μειωθεί αυξήθηκε (προφανώς αυξάνονται οι υποψίες). Απαιτούνται άλλοι χειρισμοί για την 
ορθή ενημέρωση της κοινής γνώμης. Οι ανησυχίες της κοινής γνώμης μπορεί να 
λειτουργήσουν ως αφορμή αλλά όχι σαν βάση επιλογής των ορίων. 

5. Υπάρχουν σαφείς στατιστικές αποδείξεις μόνο για το ότι, με την αύξηση της χρήσης των 
κινητών τηλεφώνων, αυξάνουν ταυτόχρονα τα αυτοκινητιστικά ατυχήματα [WHO64, NSC65, 
αλλά και ερευνητικές ομάδες όπως Redelmeier & Tibshirani 199766, Lamble et al. 199967, 
Violanti 199868, Chapman & Schofield 199869, Dreyer et al. 1999 70κ.α.]. 
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Ο πραγματικός περιβαλλοντικός κίνδυνος. Ο WHO διαπιστώνει (Dr E. van Deventer – WHO - EC 
Workshop on EMF and Health Effects, Athens, Greece, 28 March 2014) ότι ο φόβος των πολιτών 
λόγω ελλιπούς ή /και λανθασμένης πληροφόρησης, ιεραρχικά είναι α) Οι ακτινοβολίες ELF και 
RF, β) ακτίνες Χ, γ) Ραδόνιο και τελευταία δ) υπεριώδης ακτινοβολία. Κατά τον WHO, ή ορθή 
σειρά είναι η ακριβώς αντίστροφη:  

α) υπεριώδης ακτινοβολία, β) Ραδόνιο γ) ακτίνες Χ και τελευταία δ) κινητή τηλεφωνία. 

Το Ραδόνιο σύμφωνα με την UNSCEAR (ποια είναι αυτή?) είναι υπεύθυνο για τo 47% της 
ετήσιας δόσης ιοντίζουσας ακτινοβολίας την οποία απορροφά ο μέσος κάτοικος του πλανήτη 
και αιτία πρόκλησης καρκινογένεσης στους πνεύμονες. Σημειώνεται ότι το θυγατρικό προϊόν 
του Ραδονίου, το ραδιενεργό και εξαιρετικά τοξικό Πολώνιο-210, προσκολλάται στα φύλλα του 
καπνού με τελικό αποτέλεσμα το κάπνισμα τεσσάρων τσιγάρων να ακτινοβολεί τους πνεύμονες 
όσο και μία ακτινογραφία θώρακος! Το Ραδόνιο ανήκει στην κατηγορία 1Α των καρκινογόνων 
παραγόντων. Σε κάθε περίπτωση, είναι παρόν στα σπίτια μας όταν δεν αερίζονται, στο νερό, 
στην ατμόσφαιρα και αλλού, αλλά έχει ιδιαιτερότητες οι οποίες μπορούν να εκληφθούν ως 

‘επικοινωνιακά’ μειονεκτήματα:  είναι φυσικό αέριοαόρατο, άοσμο, άχρωμο, άγευστο,  η 

περίοδος αναμονής είναι αρκετά μεγάλη για την εμφάνιση βιολογικών βλαβών,  δεν είναι 

κίνδυνος ο οποίος προκαλεί τρόμο,  δεν είναι εντυπωσιακό θέμα ώστε να απασχολήσει τα 
ΜΜΕ (μέχρι τώρα) και δεν υπάρχει κατάλληλη πληροφόρηση. 

Η υπεριώδης ακτινοβολία είναι υπεύθυνη για τα αυξανόμενα περιστατικά κακοήθων 
μελανωμάτων. Οι πολίτες οφείλουν να γνωρίζουν ότι οι αντι-ηλιακές κρέμες (ακόμη και του 
υψηλότερου δείκτη προστασίας) προστατεύουν σχετικά το δέρμα από την υπεριώδη 
ακτινοβολία Α και Β αλλά όχι από την πλέον επικίνδυνη Γ (αυτή δεν φτάνει στην επιφάνεια της 
γης!)! Επίσης ακόμη και η παραμονή κάτω από ομπρέλα, λόγω της ανάκλασης της ηλιακής 
ακτινοβολίας από την άμμο (albedo) συνεισφέρει σημαντικά στην επιβάρυνση του οργανισμού. 

Οι ιατρικές ακτινογραφίες όταν επιβάλλονται για λόγους υγείας είναι ανεκτές. Αντίθετα, η 
ευκολία με την οποία οι πολίτες ζητούν την διενέργεια ακτινογραφιών για απλό έλεγχο της 
υγείας τους, χωρίς σύσταση του ιατρού τους, συνεισφέρει σημαντικά στην ανώφελη ακτινική 
επιβάρυνση του οργανισμού. 

Οι τρεις αυτοί παράγοντες, όσο συνεχίζεται να αγνοούνται από τους πολίτες και δεν λαμβάνει 
σοβαρά μέτρα η Πολιτεία, συνεισφέρουν στην ακτινική επιβάρυνση κατά δισεκατομμύρια φορές 
περισσότερο (πρόκειται για ιοντίζουσα ακτινοβολία η οποία θραύει το DNA) από ότι η κινητή 
τηλεφωνία (ραδιοκυματική ακτινοβολία τριακόσιες χιλιάδες φορές περίπου πιο αδύναμη από το 
ακίνδυνο φως της λάμπας). 

Η κακή χρήση του θαυμαστού κατά τα άλλα εργαλείου της κινητής τηλεφωνίας, οδηγεί στην 
κοινωνική αποξένωση, στην δολοφονία του βιβλίου και του παιδικού παιγνιδιού και στην 
πρόκληση χιλιάδων αυτοκινητιστικών ατυχημάτων. Κίνδυνοι για τους οποίους δεν έχει καμμία 
αρμοδιότητα η Ιατρική αλλά μάλλον η Παιδεία... 

Οι πολίτες χρειάζονται εμπεριστατωμένη ενημέρωση 

Πρόσφατη σχετικά πανευρωπαϊκή έρευνα [Eurobarometer 201071] ανέδειξε μία σειρά 
ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία σε μεγάλο βαθμό εξηγούν τις αντικρουόμενες απόψεις του 
πληθυσμού σχετικά με την κινητή τηλεφωνία, ενώ τα επιστημονικά δεδομένα σε καμμία 
περίπτωση δεν θεμελιώνουν τέτοιου είδους αντιφάσεις. 

Τμήμα του πληθυσμού, αντιλαμβάνεται τους κινδύνους από την έκθεση σε ακτινοβολία από 
τους σταθμούς βάσης της κινητής τηλεφωνίας ως πολύ πιθανούς και ακόμα ως πιθανά πολύ 

                                                           
71

  Eurobarometer 347, http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/ Survey/ 
getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/843, Electromagnetic Fields, 2010 
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σοβαρούς. Κάποιες αιτίες για τον φόβο του πληθυσμού είναι οι αισθητικές ανησυχίες και η 
αίσθηση έλλειψης συμμετοχής και ελέγχου της διαδικασίας προσδιορισμού της θέσης 
εγκατάστασης των νέων σταθμών βάσης. Άλλες σοβαρότερες αιτίες πηγάζουν από τις 
ανακοινώσεις στα ΜΜΕ για κάποιες νέες και ανεπιβεβαίωτες επιστημονικές μελέτες, οδηγώντας 
σε ένα αίσθημα αβεβαιότητος και μια εντύπωση ότι μπορεί να υπάρχουν άγνωστοι και 
ανεξερεύνητοι κίνδυνοι.  

Πράγματι, τα ως άνω καθώς και μη-ελεγμένες αναφορές για περιστατικά εμφάνισης καρκίνων 
γύρω από πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ρεύματος και σταθμούς βάσης ασύρματης 
επικοινωνίας και ιδίως κινητής τηλεφωνίας, έχουν κορυφώσει την δημόσια ανησυχία. Είναι 
κοινή γνώση πλέον διεθνώς (NCI-US και πολλοί Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί για τον 
καρκίνο) ότι “πλέον του 35% των ανθρώπων θα εμφανίσει σε κάποια στιγμή της ζωής του 
κακοήθη νεοπλασία καθώς ο καρκίνος είναι κοινή, εντελώς κοινή νόσος”. Είναι αυτονόητο κατά 
συνέπεια ότι, στην περιοχή ενός σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας ή στην γειτονιά ενός 
κινηματογράφου (και αυτά τα ποσοστά δεν διαφέρουν μεταξύ τους), το 1/3 των ανδρών και άνω 
του 1/4 των γυναικών θα ασθενήσει σοβαρά, χωρίς να ευθύνονται οι τηλεπικοινωνίες, ούτε 
βεβαίως η βιομηχανία του θεάματος και ο Harrison Ford… 

Η εμπειρία δείχνει ότι τα προγράμματα εκπαίδευσης, καθώς και η αποτελεσματική επικοινωνία 
και ενδελεχής ενημέρωση του πληθυσμού και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων στα κατάλληλα 
στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από τους ειδικούς επιστήμονες, μπορεί να ενισχύσει 
την εμπιστοσύνη και την αποδοχή των πολιτών. Η γνώση αυτή επιτρέπει να τοποθετηθεί το 
θέμα της έκθεσης σε μη-ιοντίζουσα ακτινοβολία στην σωστή του βάση: “την ακτινοβολία την 
εκμεταλλευόμαστε και την σεβόμαστε, δεν την φοβόμαστε”. 

Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει συνεχής ελεγμένη και πιστοποιημένη επίσημη ενημέρωση από 
ειδικούς επιστήμονες των αρμόδιων φορέων, της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας - 
ΕΕΑΕ και της Ένωσης Φυσικών Ιατρικής Ελλάδος - ΕΦΙΕ. Όποιος επιθυμεί να ενημερωθεί, μπορεί 
να περιηγηθεί στους ιστοτόπους των δύο Ενώσεων (www.eeae.gr και www.efie.gr), όπου θα 
εύρει συγκεντρωμένες όλες τις απαντήσεις στα ερωτήματά του στην βάση της σύγχρονης 
επιστημονικής γνώσης. 

 

Ορολογία - Βιβλιογραφία 

ΕΕΤΤ:  Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ελλάδα) 
ΕΕΑΕ:  Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενεργείας  
ΕΦΙΕ: Ένωση Φυσικών Ιατρικής Ελλάδος 
ΙΣΑ: Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών 
 
ACS:  American Cancer Society - Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία 
ARPANSA:  Australian Radiation Protection And Nuclear Safety Agency – Οργανισμός 

Ακτινοπροστασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας της Αυστραλίας 
CENELEC:  Commission Européenne de Normalisation Électrotechnique – Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή Τυποποίησης 
EPA:  Environmental Protection Agency, US – Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος, 

ΗΠΑ 
Eurobarometer:  Όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Report 347, Ανάλυση κοινής γνώμης σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο για την ραδιοκυματική ακτινοβολία 
FCC  Federal Communications Commission – USA 
HCN  Health Council of the Netherlands 
IARC:  International Agency for Research on Cancer – Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για 

τον Καρκίνο 
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ICNIRP:  International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection - Διεθνής 
Επιτροπή για την Προστασία από τις Μη-Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 
INCa  Institut National du Cancer - French National Cancer Institute 
NCI:  National Cancer Institute, USA - Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου, ΗΠΑ/ 
NIH:  National Institute of Health, USA – Αμερικανικός Εθνικός Οργανισμός Υγείας, 

https://www.niehs.nih.govnews/newsroom/releases/2016/may27/index.cfm 
NRC: National Research Council, USA 
NSC:  National Safety Council, US – Εθνικό Συμβούλιο για την Ασφάλεια, ΗΠΑ 
NTP:  National Toxicology Program, US - Εθνικό Τοξικολογικό Πρόγραμμα, ΗΠΑ 
OPECST:  Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, 

France – Κοινοβουλευτική Υπηρεσία για την αξιολόγηση των επιστημονικών και 
τεχνολογικών επιλογών, Γαλλία 

SCENIHR:  Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks, European 
Commission - Επιστημονική Επιτροπή για τους Ανακύπτοντες και τους 
Πρόσφατα Εντοπιζόμενους Κινδύνους για την Υγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

UKCCS:  The United Kingdom Childhood Cancer Study – Έρευνα για τον παιδικό καρκίνο 
στην Μεγάλη Βρετανία 

UNSCEAR:  United Nations Scientific Committee for the Effects of Atomic Radiation – 
Επιστημονική Επιτροπή για τις Επιπτώσεις της Ατομικής Ακτινοβολίας 

WHO: World Health Organisation – Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
 

Καταβλήθηκε προσπάθεια, στα περιορισμένα πλαίσια μίας έκθεσης να δοθεί ενδεικτική 
βιβλιογραφία. Σε άλλα σημεία του κειμένου, στα οποία δεν αναφέρονται οι πηγές για την 
οικονομία του χώρου, οι συγγραφείς είναι σε θέση να προσκομίσουν τα πλήρη στοιχεία των 
εκατοντάδων επιστημονικών άρθρων στα οποία στηρίχθηκε η παρούσα μελέτη.  

Βιβλιογραφία του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής (σχετική με τις ακτινοβολίες) στην ελληνική 
γλώσσα 

 “Ακτινοβολία και Ακτινοπροστασία”, 2100 σελίδες, Συγγραφείς: Κ. Κάππας, Κ. Θεοδώρου, 
Ιατρικές Εκδόσεις: Broken Hill Publishers Ltd, ISBN: 978-9963-258-80-2 

 PubMed, Kappas C & Kappas K (120 papers in peer review journals) 

 Σειρά άρθρων στις ιστοσελίδες www.onmed.gr (ιατρικού ενδιαφέροντος), 
www.physicsmag.com (επιστημονικού ενδιαφέροντος) και www.artinews.gr (γενικού 
ενδιαφέροντος). 
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ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ & ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 
 

Φωτογραφίες σημείων μετρήσεων 

   

Γραφείο 44Α Γραφείο 39 

   
Παιδικός σταθμός Γραφείο 2042 Υπολογιστικό Κέντρο 

   
Γραφείο 13 DC1 Υποσταθμός 

 



 
 

19 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 
 
 
Περιεχόμενα 

1. Όρια Ασφαλούς Έκθεσης του πληθυσμού 

2. Πρότυπα Μετρήσεων  

3. Εξοπλισμός Μετρήσεων 

4. Διαδικασία Μετρήσεων - Έκθεση σε πηγές με πολλαπλές συχνότητες – Η μέθοδος WPM 

5. Περιγραφή Θέσεων Μετρήσεων – Συνοπτικά Αποτελέσματα 

 
 

 

1. Όρια Ασφαλούς Έκθεσης του πληθυσμού 

Η προστασία των εργαζομένων από την έκθεσή τους σε Η/Μ ακτινοβολία καθορίζεται με βάση 
το Π.Δ.120/2016 σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/35/ΕΕ. Λόγω όμως των 
χαμηλών μετρούμενων πεδίων, επιλέχθηκε ο έλεγχος να γίνει με βάση τα χαμηλότερα όρια της 
νομοθεσίας για την προστασία του γενικού πληθυσμού, τα οποία παρέχουν επιπλέον προστασία 
στους εργαζόμενους. 

Τα όρια ασφαλούς έκθεσης του πληθυσμού καθορίζονται σύμφωνα με: 

Α. την Κοινή Υπουργική Απόφαση, Αριθμός 3060 (ΦΟΡ) 238, ΦΕΚ 512/Β/25.04.02: «Μέτρα 
προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία διατάξεων εκπομπής Η/Μ πεδίων χαμηλών 
συχνοτήτων» & Διορθώσεις σφαλμάτων στην 3060 (ΦΟΡ) 238 ΚΥΑ (ΦΕΚ 759/Β/19.06.02) 
και 

Β. τα άρθρα 2-4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υγείας, με 
θέμα ‘Μέτρα προφύλαξης του πληθυσμού από την λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων 
στην ξηρά’ (Φ.Ε.Κ. Αρ. 1105, Τεύχος Δεύτερο, 6 Σεπτεμβρίου 2000). 

Η ως άνω Κ.Υ.Α. βασίστηκε στην Σύσταση του Συμβουλίου της Ε.Ε., L 199 (1999/519/EC), 30-7-
1999, με θέμα ‘Σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης του πληθυσμού σε Η/Μ Πεδία 0 Hz - 300 
GHz’. Στην Κ.Υ.Α. προβλέπονται Βασικοί Περιορισμοί καθώς και Επίπεδα Αναφοράς για έκθεση 
σε Η/Μ Πεδία. Η σύσταση αυτή έχει βασιστεί στα δεδομένα της Διεθνούς Επιτροπής για την 
Προστασία από την Μη-Ιοντίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP) του 1998 [ιδέ αναφορά 2]. 

Το 2010 η ICNIRP με νέα οδηγία της [ιδέ αναφορά 73] άλλαξε σημαντικά τα όρια για την περιοχή 
συχνοτήτων 1 Hz – 100 kHz και εισήγαγε και νέα επιστημονική προσέγγιση στον καθορισμό των 
βασικών περιορισμών. Για την συχνότητα δε των 50 Hz το επίπεδο αναφοράς για το μαγνητικό 
πεδίο διπλασιάστηκε (από 100 μΤ στα 200 μΤ). Στην Ελληνική νομοθεσία όμως παραμένει η 
προσέγγιση της ICNIRP του 1998, εισάγοντας ατύπως μια σημαντική επιπλέον προστασία του 
γενικού πληθυσμού. 

Οι Βασικοί Περιορισμοί στηρίζονται σε αποδεδειγμένες άμεσες επιπτώσεις στην υγεία και σε 
βιολογικές μελέτες (βραχυπρόθεσμες διαπιστωμένες επιπτώσεις επί των ιστών του κεντρικού 
νευρικού συστήματος (ΚΝΣ)), ενώ λαμβάνονται υπ’όψιν οι αβεβαιότητες οι οποίες υπάρχουν 
όσον αφορά στην ατομική ευαισθησία, τις περιβαλλοντικές συνθήκες καθώς και τις διαφορές 
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όσον αφορά στην ηλικία και την κατάσταση της υγείας του κοινού, χρησιμοποιώντας πολύ 
υψηλούς συντελεστές ασφαλείας.  

Οι Βασικοί Περιορισμοί της πυκνότητας ρεύματος αποσκοπούν στην προστασία από τις 
βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της έκθεσης του ΚΝΣ της κεφαλής και του σώματος και ως εκ 
τούτου μπορεί να επιτρέπεται η μεγαλύτερη πυκνότητα ρεύματος σε άλλους ιστούς του 
σώματος υπό τις ίδιες συνθήκες έκθεσης. 

Οι Βασικοί Περιορισμοί για ηλεκτρικά, μαγνητικά και Η/Μ πεδία χαμηλών συχνοτήτων 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1:  

 

Πίνακας 1 

 

 

Τα Επίπεδα Αναφοράς χρησιμοποιούνται για την πρακτική εκτίμηση της έκθεσης, προκειμένου 
να διαπιστωθεί το ενδεχόμενο υπέρβασης των βασικών περιορισμών. Σημειώνεται δε ότι, η 
τήρηση όλων των προτεινόμενων επιπέδων αναφοράς εξασφαλίζει την τήρηση των βασικών 
περιορισμών, ενώ αν οι μετρούμενες τιμές είναι υψηλότερες από τα επίπεδα αναφοράς, αυτό 
δεν σημαίνει αυτομάτως και υπέρβαση των βασικών περιορισμών. 

Στον πίνακα 2, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια, παρουσιάζονται τα επίπεδα αναφοράς της 
ελληνικής νομοθεσίας για ηλεκτρικά, μαγνητικά και Η/Μ πεδία χαμηλών συχνοτήτων. 

 

Πίνακας 2 

 

 

2. Πρότυπα Μετρήσεων  

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα κάτωθι πρότυπα και νομοθεσία: 
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 Κοινή Υπουργική Απόφαση, Αριθμός 3060 (ΦΟΡ) 238, ΦΕΚ 512/Β/25.04.02: «Μέτρα 
προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία διατάξεων εκπομπής Η/Μ πεδίων χαμηλών 
συχνοτήτων» & Διορθώσεις σφαλμάτων στην 3060 (ΦΟΡ) 238 ΚΥΑ (ΦΕΚ 759/Β/19.06.02). 

 Κοινή Υπουργική Απόφαση, Αριθμός 53571/3839, ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000: «Μέτρα 
προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία διατάξεων κεραιών εγκατεστημένων στην 
ξηρά». 

 ΕΛΟΤ IEC 61786: 2003, «Μετρήσεις μαγνητικών και ηλεκτρικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων 
σε σχέση με την έκθεση των ανθρώπων - Ειδικές προδιαγραφές για τα όργανα και οδηγίες 
για τις μετρήσεις». 

 

3. Εξοπλισμός Μετρήσεων 

1. Χρησιμοποιήθηκε πεδιόμετρο NBP-550 της εταιρίας NARDA Safety Test Solutions (s/n G-
0312) με ημερομηνία διακρίβωσης από την NARDA 4/11/2015, αισθητήρας (probe) E, B – 
Field 3–Axis – Antenna EHP50F 1Hz – 400kHz της εταιρίας NARDA Safety Test Solutions (s/n 
000WX51050) με ημερομηνία διακρίβωσης από την NARDA 29/10/2015. 

2. Ψηφιακό Θερμόμετρο - Υγρασιόμετρο Ακριβείας, TESTO 610 (S/N: 00469057/011), 
βαθμονομημένο. 

3. Φορητός Η/Υ. 

 

4. Διαδικασία Μετρήσεων - Έκθεση σε πηγές με πολλαπλές συχνότητες – Η μέθοδος WPM 

Προκειμένου να εκτιμηθεί η συνολική έκθεση του πληθυσμού, σε σύγκριση με τα όρια όπως 
αυτά καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και για όλες τις εμφανιζόμενες συχνότητες, 
συνυπολογίζεται η επίδραση όλων των εμφανιζόμενων συχνοτήτων (αρμονικών). Πρέπει 
συνεπώς να ισχύει: 

 και  

Όπου:  

Ei: η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε συχνότητα i, 
EL,i:  το επίπεδο αναφοράς του ηλεκτρικού πεδίου σε συχνότητα i, 
Hi΄ η ένταση του μαγνητικού πεδίου σε συχνότητα i  
HL,i: το επίπεδο αναφοράς του μαγνητικού πεδίου σε συχνότητα i. 
 

Σε προηγούμενη παράγραφο αναφέρονται τα όρια ασφαλούς έκθεσης του πληθυσμού της 
Ελληνικής Νομοθεσίας (επίπεδα αναφοράς) σε διάφορες περιοχές συχνοτήτων για τα 
εμφανιζόμενα μεγέθη. Μετά τον εντοπισμό των θέσεων στις οποίες παρουσιάζονται οι τοπικά 
μέγιστες τιμές Ηλεκτρικού και Μαγνητικού Πεδίου πραγματοποιούνται αναλυτικές μετρήσεις σε 
κάθε θέση. Η μέτρηση σε κάθε θέση εκφράζει τον μέγιστη τιμή του Ηλεκτρικού και του 
Μαγνητικού Πεδίου (MAX MODE).  

Εναλλακτικά μπορεί να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση των μετρήσεων με την μέθοδο WPM 
(weighted peak method), όπως αυτή περιγράφεται στην Οδηγία 2013/35/ΕΕ και είναι διαθέσιμη 
από τον εξοπλισμό ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για τις μετρήσεις. Λόγω της δυνατότητας 
συνολικού υπολογισμού όλων των χαρακτηριστικών των μετρούμενων κυματομορφών 
(διάφορες συχνότητες, αλλά και φάσεις), αλλά και λόγω της ευχέρειας άμεσης σύγκρισης με τα 
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όρια της ελληνικής νομοθεσίας, για τις παρουσιαζόμενες στην συνέχεια μετρήσεις, επιλέχθηκε 
η μέθοδος WPM.  

 

5. Περιγραφή Θέσεων Μετρήσεων – Συνοπτικά Αποτελέσματα 

Το εργαστήριο πραγματοποίησε συχνο-επιλεκτικές μετρήσεις, στις θέσεις των γραφείων του 
κτιρίου, στους διαδρόμους, στον υποσταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και στους 
χώρους των server. Οι μετρούμενες τιμές των πεδίων οφείλονται σε πηγές μαγνητικού πεδίου 
εντός του κτιρίου. Όλες οι μετρήσεις ήταν σαφέστατα κάτω από τα όρια της Ελληνικής 
Νομοθεσίας. 

Οι τιμές WPM εκφράζουν το ποσοστό της σταθμισμένης τιμής του μαγνητικού πεδίου σε σχέση 
με το όριο της Ελληνικής νομοθεσίας για την έκθεση του γενικού πληθυσμού (το όριο 
αντιπροσωπεύει το 100%). Συνοπτικά ευρέθησαν:  

 

a/a Περιγραφή 
Β(μΤ) 
(τιμή με max = 100 
μΤ) 

WPM 
(% του ορίου) 

1 Γραφείο 44Α 1,37 3,52% 

2 Γραφείο 44Α 0,63 2,10% 

3 Γραφείο 44Α 0,13 1,58% 

4 Γραφείο 39 2,8 4,72% 

5 Παιδικός σταθμός 0,2 1,91% 

6 Γραφείο 2042 0,35 1,63% 

7 Γραφείο 13 3,1 3,28% 

8 Υπολογιστικό κέντρο 0,08 2,02% 

9 DC1 0,22 1,76% 

10 Υποσταθμός 9,2 35,00% 

Διευρυμένη Αβεβαιότητα Μαγνητικού πεδίου 6% (EHP: 5,7% - NBM: 2%) 

 
Καιρικές Συνθήκες Μετρήσεων:  Θ = 20 οC, Υγρασία = 52%  
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ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 
ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 

 
 
Περιεχόμενα 

1. Εξοπλισμός 

2. Τεχνικά Πρότυπα / Νομοθεσία 

3. Καταγραφή Τιμών Ηλεκτρικού Πεδίου 

4. Λόγος Έκθεσης 

5. Όρια Έκθεσης 

6. Θέσεις Μετρήσεων 

7. Αποτελέσματα Μετρήσεων – Συνοπτικός Πίνακας 

8. Συμπέρασμα 

9. Επεξεργασία Αποτελεσμάτων Μετρήσεων – Αναλυτικοί Πίνακες 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 

1. Εξοπλισμός 

Για την διεξαγωγή των μετρήσεων Η/Μ πεδίου χρησιμοποιείται πεδιόμετρο και συγκεκριμένα 
επιλεκτικός ως προς την συχνότητα μετρητής Η/Μ πεδίου SRM 3006 της εταιρίας NARDA Safety 
Test Solutions.  

Το πεδιόμετρο SRM 3006 είναι φορητό και συνίσταται σε βασική μονάδα αναλυτή φάσματος και 
ξεχωριστή ισοτροπική κεραία μετρήσεων (probe) η οποία φέρει 3 κάθετα μεταξύ τους δίπολα 
για την ταυτόχρονη μέτρηση των συνιστωσών του πεδίου στους 3 κάθετους άξονες.  

Το πεδιόμετρο SRM3006 της εταιρίας NARDA Safety Test Solutions που χρησιμοποιήθηκε έχει 
σειριακό αριθμό (s/n Μ-0046) με ημερομηνία διακρίβωσης από την NARDA 18/11/2015 και 
χρησιμοποιήθηκε σε συνδυασμό με τον αισθητήρα (probe) E – Field 3 Axis  Antenna 27MHz – 
3000MHz της εταιρίας NARDA Safety Test Solutions με σειριακό αριθμό (s/n K-1367) και 
ημερομηνία διακρίβωσης από την NARDA 18/11/2015.  

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε μονάδες έντασης ηλεκτρικού πεδίου, 
πυκνότητας ισχύος ή ποσοστού του επιτρεπτού ορίου. 

Πεδιόμετρο SRM 3006 (Narda Safety) 

Με το SRM 3006 εκτός της δυνατότητας αναγνώρισης 
ή/και ταυτοποίηση των πηγών από τις οποίες 
εκπέμπεται η μετρούμενη Η/Μ ακτινοβολία 
πραγματοποιείται  συχνοτική καταγραφή του πεδίου 
(χρήση ως αναλυτής φάσματος), ενώ παρέχεται και η 
δυνατότητα ανάλυσης του συνολικά μετρούμενου 
πεδίου ανά υπηρεσία ή/και ανά περιοχή συχνοτήτων, 
η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω 
ανάλυση του μετρούμενου πεδίου και την  
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ακριβέστερη εκτίμηση της πηγής με την μεγαλύτερη συνεισφορά στο μετρούμενο πεδίο ανά 
σημείο μέτρησης. Έτσι, πραγματοποιώντας την ανάλυση συνεισφοράς πεδίου ή την επί της % 
ανάλυση συνεισφοράς, υπάρχει ποσοτική εικόνα των επιμέρους συνεισφορών από τις διάφορες 
φασματικές περιοχές και ταυτοποίηση των πηγών. 

Κατά την διεξαγωγή των μετρήσεων χρησιμοποιείται επιπρόσθετος βοηθητικός εξοπλισμός: 

 Ξύλινο τρίποδο για την στήριξη του αισθητήρα (probe) 

 Θερμόμετρο Ακριβείας Ψηφιακό 

 Υγρασιόμετρο  

 Φορητός Η/Υ  

 GPS (ενσωματωμένο στην βασική μονάδα του SRM) 

 Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή για αποτύπωση της εγκατάστασης και των θέσεων 
μέτρησης 

 

2. Τεχνικά Πρότυπα / Νομοθεσία 

Οι μετρήσεις Η/Μ πεδίου πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα κάτωθι πρότυπα και την 
Ελληνική-κοινοτική νομοθεσία: 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 2300 ΕΦΑ (493) ‘ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ Η/Μ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΕΡΑΙΑ’, ΑΡ. 
ΦΕΚ 346 / 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 61566 IEC 61566, 26-02-1999, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΗΜ-ΠΕΔΙΑ 
ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ - ΈΝΤΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 100 KHZ ΕΩΣ 1 GHZ’.  

 ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1422-3: 2007 «ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ- ΜΕΡΟΣ 3: 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ – ΌΡΙΑ» ΈΚΔΟΣΗ 1Η. 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 50413, 12-12-2008, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ Η/Μ ΠΕΔΙΑ 
(0 HZ – 300GHZ) 

 ΕΝ 50383:2002, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘BASIC STANDARD FOR THE CALCULATION AND MEASUREMENT 
OF ELECTROMAGNETIC FIELD STRENGTH AND SAR RELATED TO HUMAN EXPOSURE FROM 
RADIO BASE STATIONS AND FIXED TERMINAL STATIONS FOR WIRELESS 
TELECOMMUNICATION SYSTEMS (110 MHZ - 40GHZ)’. 

 CEPT ECC/REC/(02)04, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘MEASURING NON-IONISING ELECTROMAGNETIC 
RADIATION (9 KHZ - 300 GHZ)’. 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4070 (ΦΕΚ Α΄ 82/10.04.2012) «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». 

 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ "ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ  ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΚΕΡΑΙΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ " ΜΕ ΑΡ. Φ.Ε.Κ.1105/Β/ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2000. 

 ΑΡΙΘΜ. 20490/525 ΦΕΚ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1444, 2/5/2012. «ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΖΩΝΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΚΚΖΣ)» 

 
3. Καταγραφή Τιμών Ηλεκτρικού Πεδίου 

Το μετρούμενο μέγεθος είναι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου Ε σε μονάδες V/m. Οι χώροι 
στους οποίους πραγματοποιούνται μετρήσεις Η/Μ πεδίου ραδιοσυχνοτήτων επιλέγονται με 
σκοπό να ελεγχθούν οι πιο «επιβαρημένες» από πλευράς έντασης Η/Μ πεδίου, θέσεις και 
συνθήκες έκθεσης του κοινού σε σχέση με τα όρια ασφαλούς έκθεσης όπως καθορίζονται στην 
κείμενη νομοθεσία Νόμος 4070 (ΦΕΚ Α΄ 82/10.04.2012). Ως εκ τούτου της αναλυτικής 
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καταγραφής των μετρήσεων προηγείται η επισκόπηση του χώρου στην ευρύτερη περιοχή κάθε 
υπό μέτρηση πομπού ραδιοσυχνοτήτων προκειμένου να εντοπιστούν οι θέσεις στις οποίες 
παρουσιάζονται οι τοπικά μέγιστες τιμές ηλεκτρικού πεδίου το οποίο αποτελεί το μετρούμενο 
μέγεθος. 

Μετά τον εντοπισμό των θέσεων στις οποίες παρουσιάζονται οι τοπικά μέγιστες τιμές 
ηλεκτρικού πεδίου πραγματοποιούνται αναλυτικές μετρήσεις της έντασης του ηλεκτρικού 
πεδίου σε κάθε θέση ως εξής: 

 

 

Μέτρηση της έντασης ηλεκτρικού πεδίου (σε 
V/m) σε όλο το συχνοτικό εύρος από 27MHz- 
3000MHz (Broadband) και αναλυτικά σε 
επιμέρους ζώνες για τρία ύψη ξεχωριστά (110, 
150, 170 cm από το έδαφος) σε κάθε θέση 
μέτρησης. Τα τρία ύψη αντιστοιχούν στο χώρο 
τον οποίο καταλαμβάνει το σώμα ενός 
υποτιθέμενου εκτεθειμένου ανθρώπου 
(παράγραφος 6.1.3.1- κεφαλαίο 6 πρότυπο ΕΛΟΤ 
1422−3). 

 

 

Με αυτό τον τρόπο σε κάθε θέση καταγράφεται ο μέσος όρος των τιμών του ηλεκτρικού  πεδίου 
που καταγράφονται σε χρονικό διάστημα 6min και υπολογίζονται οι Λόγοι Έκθεσης λi,f για κάθε 
ύψος i και συχνοτικη περιοχή f. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η τιμή της Έντασης Ηλεκτρικού 
Πεδίου προκύπτει από την μέση τιμή των τριών υψών μέτρησης σε κάθε σημείο σύμφωνα με 
την σχέση:  

 

Οι μετρήσεις ηλεκτρικού πεδίου αποθηκεύονται κατά την ώρα διεξαγωγής της μέτρησης στην 
φορητή μονάδα του αναλυτή φάσματος και για περαιτέρω ανάλυση μεταφορτώνονται για όλες 
τις θέσεις μέτρησης στον φορητό υπολογιστή. Αυτό επιτυγχάνεται με την σύνδεση της κύριας 
μονάδας του SRM-3006 με τον φορητό υπολογιστή (με καλώδιο USB) και έπειτα μέσω 
κατάλληλου λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή (SRM-3006 Tools 1.3.3) 
γίνεται η συλλογή και ανάλυση των μετρήσεων. Με βάση τις μετρήσεις της έντασης του 
ηλεκτρικού πεδίου Ε (V/m) υπολογίζεται η επιφανειακή πυκνότητα ισχύος ισοδύναμου 
επίπεδου κύματος σύμφωνα με τον τύπο S = Ε2/Ζο [W/m2] (όπου Ζο=377Ω η εμπέδηση του 
ελεύθερου χώρου). 

 

4. Λόγος Έκθεσης 

Σε κάθε θέση από τις μετρούμενες τιμές ηλεκτρικού πεδίου υπολογίζεται  ο σχετικος λόγος 
έκθεσης λf στην συχνοτική περιοχή f (από τις μετρήσεις στα 3 ύψη ως ο μέσος όρος των λi,f),  
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fif   

Ο σχετικός λόγος έκθεσης είναι ένας καθαρός αριθμός που χρησιμοποιείται για να σταθμιστεί η 
επιβάρυνση στην έκθεση του κοινού από διάταξη/διατάξεις που λειτουργούν σε μία σχετικά 
στενή περιοχή συχνοτήτων (π.χ. στην συχνότητα εκπομπής μιας συγκεκριμένης κεραίας ή στην 
φασματική περιοχή που χρησιμοποιείται από μια συγκεκριμένη υπηρεσία) σε μία συγκεκριμένη 
θέση. 

Προκειμένου στην σύγκριση των τιμών με τα όρια υπολογίζεται για κάθε θέση μέτρησης ο  
Συνολικός Λόγος Έκθεσης Λ, ως το άθροισμα των Λόγων Έκθεσης λf στην φασματική περιοχή f.  


f

f  

Ο συνολικός λόγος έκθεσης προκύπτει ως το άθροισμα των σχετικών λόγων έκθεσης που 
(ηλεκτρικό πεδίο) και την ίδια σε μία θέση μέτρησης μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Το όριο 
του λόγου έκθεσης για κάθε συχνοτική περιοχή, καθώς και του Συνολικού Λογου Έκθεσης, είναι 
η τιμή 1. Άρα αν η τιμή του Συνολικού Λόγου Έκθεσης είναι χ αυτό σημαίνει ότι είμαστε 1/χ 
φορές κάτω από τα όριο. 

Ο Συνολικός Λόγος Έκθεσης χρησιμοποιείται προκειμένου να εκτιμηθεί η έκθεση του 
πληθυσμού σε Η/Μ  Πεδία σε σύγκριση με τα όρια όπως αυτά καθορίζονται στην κείμενη 
νομοθεσία. 

  

5. Όρια Έκθεσης 

Τα όρια ασφαλούς έκθεσης του πληθυσμού σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία καθορίζονται 
από: 

 τα άρθρα 2-4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α) των Υπουργών Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υγείας, με 
θέμα ‘Μέτρα προφύλαξης του πληθυσμού από την λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων 
στην ξηρά’ (Φ.Ε.Κ. Αρ. 1105, Τεύχος Δεύτερο, 6 Σεπτεμβρίου 2000). 

 τον νόμο 4070 ‘Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και 
άλλες διατάξεις’ (ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012) και 

Η Κ.Υ.Α. της 6/9/2000, βασίστηκε στην Σύσταση του Συμβουλίου της Ε.Ε., L 199 (1999/519/EC), 
30-7-1999, με θέμα ‘Σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης του πληθυσμού σε Η/Μ  Πεδία 0Hz-
300GHz’. Στην Κ.Υ.Α. προβλέπονται Βασικοί Περιορισμοί καθώς και Επίπεδα Αναφοράς για 
έκθεση σε Η/Μ  Πεδία. Στην Ελλάδα, τα όρια ασφαλούς έκθεσης ορίζονται στο 70% των τιμών 
της Ε.Ε..  

Ειδικά για την περίπτωση εγκατάστασης κεραίας σταθμού βάσης σε απόσταση μέχρι 300 μέτρα 
περιμετρικά από κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων 
και νοσοκομείων, προβλέπεται περαιτέρω μείωση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού, 
ορίζοντάς τα στο 60% των τιμών της Ε.Ε. Στην παρούσα Έκθεση μετρήσεων πραγματοποιείται 
σύγκριση των μετρούμενων μεγεθών με τα αντίστοιχα όρια μέγιστης επιτρεπόμενης έκθεσης 
του κοινού σε Η/Μ ακτινοβολία, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον N.4070, ΦΕΚ Α΄ 
82/10.04.20122 μετά την εφαρμογή του συντελεστή μείωσης στο  60% της ΕΕ (τα όρια φαίνονται 
στον παρακάτω πίνακα 1).  
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Πίνακας 1. Επίπεδα αναφοράς για τα επίπεδα πεδίων στην περιοχή συχνοτήτων 1kHz – 300GHz, 
όπως προκύπτουν μετά την εφαρμογή του συντελεστή μείωσης στο 60% της ΕΕ, που ορίζεται 
στην παράγραφο 10 του άρθρου 31 του Νόμου 3431 (ΦΕΚ 13/Α/03-02-2006) & Ν.4070, ΦΕΚ Α΄ 
82/10.04.20122. 

Περιοχή 
συχνοτήτων 

Ένταση 
ηλεκτρικού 
πεδίου, 
Ε (V/m) 

Ένταση 
μαγνητικού 
πεδίου,  
Η (Α/m) 

Μαγνητική 
επαγωγή 
πεδίου,  
Β (μΤ) 

Ισοδύναμη 
πυκνότητα ισχύος 
επίπεδου κύματος, 

 S
eq 

(W/m
2

) 

1 – 3 kHz  150 / f 3 3,75 - 

3 – 188 kHz  52,2 3 3,75 - 

0,188 – 1,66 
MHz  

52,2 0,565 / f 0,71 / f - 

1,66 – 10 MHz  67,3 / f 0,565 / f 0,71 / f - 

10 – 400 MHz  21,7 0,0565 0,071 1,2 

400 – 2000 MHz  1,065 ∙f 0,00287 ∙f 0,00356∙f f / 333 

2 – 300 GHz  47,2 0,124 0,155 6 

 

Για τις περιπτώσεις που τα όρια αναφοράς εξαρτώνται από την συχνότητα (περιοχή συχνοτήτων 
400-2000MHz) τότε σαν όριο αναφοράς στην κάθε υποπεριοχή συχνοτήτων χρησιμοποιείται το 
όριο που αντιστοιχεί στην χειρότερη περίπτωση, δηλαδή το πιο αυστηρό όριο. 

 

Διαγράμματα ορίων έκθεσης τιμών Ηλεκτρικού 
πεδίου όπως καθορίζονται στην σύσταση της 
Ε.Ε και των Ελληνικών ορίων για το επίπεδο 
του 70% της σύστασης Ε.Ε και του 60% της 
σύστασης Ε.Ε 

 

6. Θέσεις Μετρήσεων 

Όλες οι μετρήσεις του ηλεκτρικού πεδίου πραγματοποιήθηκαν σε σημεία όπου κατεγράφησαν 
οι μέγιστες τιμές έντασης ηλεκτρικού πεδίου μετά από ευρυζωνική μέτρηση – σάρωση περιοχής. 
Σημειώνεται ότι οι θέσεις των σημείων  μέτρησης καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα ενώ 
καταδεικνύονται και κατά προσέγγιση σε απόσπασμα χάρτη από δορυφόρο και είναι οι 
ακόλουθες: 

Θέση μέτρησης Περιγραφή 

1 Γραφείο 39 

2 Υπολογιστικό Κέντρο  

3 Γραφείο 44 
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4 Διάδρομος πλησίον κεραίας  Cosmote ισόγειο 

5 Γραφείο 2042 

6 Γραφείο 1013 

7 Παιδικός Σταθμός  

 

Καιρικές Συνθήκες Μετρήσεων:  Θ = 20 οC, Υγρασία = 52%  

 

7. Αποτελέσματα Μετρήσεων – Συνοπτικός Πίνακας 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της έντασης του ηλεκτρικού 
πεδίου σε V/m και της πυκνότητας ροής ισχύος σε W/m2 στο συνολικό πεδίο από 27MHz- 
3000MHz, του Συνολικού Λόγου Έκθεσης και γίνεται σύγκριση με το αυστηρότερο 
προαναφερθέν όριο του  για κάθε θέση που πραγματοποιήθηκε μέτρηση. Ο Συνολικός Λόγος 
Έκθεσης χρησιμοποιείται για να σταθμιστεί η επιβάρυνση στην έκθεση του κοινού και να 
εκτιμηθεί κατά πόσον υπερβαίνονται τα όρια (επίπεδα αναφοράς) για την έκθεση σε Η/Μ 
ακτινοβολία.  Το όριο για το λόγο έκθεσης είναι το 100%.  

Στην παρούσα έκθεση χρησιμοποιούνται τα επίπεδα αναφοράς για τα επίπεδα πεδίων στην 
περιοχή συχνοτήτων από 27MHz-3000MHz όπως προκύπτουν με εφαρμογή του συντελεστή 
μείωσης 40% (που αφορούν σε ευαίσθητες περιοχές, όπως σχολεία, νοσοκομεία κτλ.) σύμφωνα 
με τον N. 4070, ΦΕΚ Α΄ 82/10.04.2012, δηλ. οι μετρήσεις θα συγκριθούν με βάση τα 
αυστηρότερα όρια της Ελληνικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με βάση το ανωτέρω ΦΕΚ. 

 
Πίνακας 2. Αποτελέσματα ανά θεση και σύγκριση με το Όριο (60% των ορίων της ΕΕ) 
 

A/A 

θέσης 

μέτρησης 

Περιγραφή 

Ένταση 

Ηλεκτρικού  

Πεδίου Ε 

(V/m) 

Πυκνότητα 

Ροής 

Ισχύος 

(W/m2) 

Συνολικός 

Λόγος 

Έκθεσης 

Φορές κάτω 

από όριο 

(100%) 

1 Γραφείο 39 0,283 0,00021 0,00009 11147 

2 Υπολογιστικό Κέντρο  0,299 0,00024 0,00010 10010 

3 Γραφείο 44 0,2697 0,00019 0,00009 10816 

4 

Διάδρομος πλησίον 

κεραίας  Cosmote 

ισόγειο 

0,29 0,00022 0,00009 10805 

5 Γραφείο 2042 0,2962 0,00023 0,00010 10055 

6 Γραφείο 1013 0,292 0,00023 0,00010 10492 

7 Παιδικός Σταθμός  0,2896 0,00022 0,00009 10586 
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8. Συμπεράσματα  

Στις 29/11/2017 και ώρα 11:00 – 13:30 πραγματοποιήθηκαν με χρήση συχνο-επιλεκτικού δεκτή 
ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων, μετρήσεις της έντασης του Η/Μ πεδίου στις κεντρικές 
εγκαταστάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (Αμαρούσιο Αττικής). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα λαμβάνοντας υπ’όψιν το σύνολο των πηγών ραδιοσυχνοτήτων 
στην συχνοτικη περιοχή από 27MHz- 3000MHz διαπιστώνεται ότι το επίπεδο του συνολικού 
πεδίου από όλες τις πηγές ραδιοσυχνοτήτων σε όλες τις θέσεις  στις οποίες πραγματοποιήθηκαν 
μετρήσεις κυμαίνεται από 10010 έως 11147 φορές κάτω από το όριο ασφαλείας του Συνολικού 
Λόγου Έκθεσης λαμβάνοντας υπ’όψιν τα αυστηρότερα όρια της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν.4070 
ΦΕΚ Α΄ 82/10.04.2012) που αφορούν σε ευαίσθητες χρήσεις γης (τα οποία αντιστοιχούν στο 
60% ορίων της Ε.Ε.). 

Από τα ως άνω συμπεραίνεται ότι η εκπομπή Η/Μ ακτινοβολίας από το σύνολο των πηγών 
ραδιοσυχνοτήτων σε όλες τις θέσεις όπου έγιναν οι μετρήσεις είναι κάτω από τα αυστηρότερα 
όρια της Ελληνικής Νομοθεσίας που αφορούν σε ευαίσθητες χρήσεις γης και αντιστοιχούν στο 
60% ορίων της Ε.Ε  (τηρούνται τα όρια ασφαλείας).  

 

 
# Κωδ. θέσης Εταιρία Διεύθυνση 

1 1197041 VODAFONE ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35 

2 1212208 WIND ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35, ΜΑΡΟΥΣΙ 

3 1123088 VODAFONE ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35 (ΘΕΣΗ ΨΑΛΙΔΙ) 

4 2409101 CONNECTICORE ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

5 1013092 VODAFONE ΑΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35 

6 1402894 COSMOTE LAMDA OLYMPIA VILLAGE S.S. 

7 1003695 VODAFONE ΟΑΚΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ - ΘΥΡΕΣ 1 & 35 

Κεραίες κινητής τηλεφωνίας περιμετρικά του Υπουργείου Παιδείας. Ενημέρωση από την 
Ανεξάρτητη Εποπτική Αρχή ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων) 
(http://keraies.eett.gr/getData.php) 
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9. Επεξεργασία Αποτελεσμάτων Μετρήσεων – Αναλυτικοί Πίνακες 

Στους παρακάτω πινάκες καταγράφονται για κάθε θέση αναλυτικά τα αποτελέσματα της 
φασματικής ανάλυσης για την Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου , την Πυκνότητα Ροής Ισχύος 
αντίστοιχα και τον Λόγο έκθεσης τόσο ανά συχνοτική περιοχή σε όλο το εύρος από 27MHz-
3000MHz αλλά και για το συνολικό πεδίο. Απεικονίζονται επίσης με γράφημα τα ποσοστά 
συνεισφοράς συγκεκριμένων συχνοτικών περιοχών (υπηρεσίες) στο Συνολικό Λόγο Έκθεσης που 
καταγράφηκε σε κάθε θέση μέτρησης. 

Αναλυτική παρουσίαση Υπολογισμού Αβεβαιοτήτων είναι στην διάθεση του παρόχου εφόσον 
ζητηθούν.  
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ΘΕΣΗ 1  

Γραφείο 39 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Περιοχή 

Συχνοτήτων 

(MHz)

Ηλεκτρικό 

Πεδίο 

(V/m)

Πυκνότητα 

Ισχύος 

(W/m^2)

Λόγος 

Έκθεσης 

Συνολικός Λόγος 

Έκθεσης 

Φορές κάτω από 

το όριο

Def/Meteo/ILS 27-87,5 0,12440 0,00004 0,00003

FM radio 87,5-108 0,04139 0,00000 0,00000

TV VHF/TDAB/Mar 108-410 0,09436 0,00002 0,00002

TETRA PMR 410-430 0,01530 0,00000 0,00000

Def/Marine PMR 430-470 0,02291 0,00000 0,00000

UHF TV Digital 470-790 0,05766 0,00001 0,00001

WIND800DL / LTE 791-801 0,01040 0,00000 0,00000

VF800DL / LTE 801-811 0,01030 0,00000 0,00000

COS800DL / LTE 811-821 0,00931 0,00000 0,00000

Microphones 821-832 0,01014 0,00000 0,00000

WIND800UL / LTE 832-842 0,00915 0,00000 0,00000

VF800UL / LTE 842-852 0,00901 0,00000 0,00000

COS800UL / LTE 852-862 0,00938 0,00000 0,00000

GSM-R 862-880 0,01280 0,00000 0,00000

COS900UL / GU 880-890 0,00896 0,00000 0,00000

WIND900UL / GU 890-900 0,00993 0,00000 0,00000

VF900UL / GU 900-915 0,01077 0,00000 0,00000

Def/GSM-R 915-925 0,00934 0,00000 0,00000

COS900DL / GU 925-935 0,00914 0,00000 0,00000

WIND900DL / GU 935-945 0,01015 0,00000 0,00000

VF900DL / GU 945-960 0,01106 0,00000 0,00000

Nav/GPS/SAT 960-1710 0,07203 0,00001 0,00001

WIND1800UL 1710-1725 0,01279 0,00000 0,00000

VF1800UL 1725-1750 0,01619 0,00000 0,00000

COS1800UL 1750-1785 0,01931 0,00000 0,00000

Wireless Micr 1785-1805 0,01589 0,00000 0,00000

WIND1800DL 1805-1820 0,01374 0,00000 0,00000

VF1800DL 1820-1845 0,01828 0,00000 0,00000

COS1800DL 1845-1880 0,02154 0,00000 0,00000

DECT 1880-1900 0,02087 0,00000 0,00000

COS1900TDD 1905,1-1910,1 0,00920 0,00000 0,00000

WIND1900TDD 1910,1-1915,1 0,00766 0,00000 0,00000

VF1900TDD 1915,1-1920,1 0,00967 0,00000 0,00000

VF2100UL/UMTS 1920,3-1940,3 0,01828 0,00000 0,00000

WIND2100UL/UMTS 1940,3-1950,3 0,01451 0,00000 0,00000

COS2100UL/UMTS 1950,3-1965,3 0,01630 0,00000 0,00000

Space Research 1965,3-2110,3 0,05972 0,00001 0,00000

VF2100DL/UMTS 2110,3-2130,3 0,02303 0,00000 0,00000

WIND2100DL/UMTS 2130,3-2140,3 0,01940 0,00000 0,00000

COS2100DL/UMTS 2140,3-2155,3 0,02355 0,00000 0,00000

Space Res / IMT 2155,3-2400 0,09699 0,00002 0,00000

WiFi/RFID 2400-2483,5 0,06070 0,00001 0,00000

Fixed/Sat Mob 2483,5-2500 0,02560 0,00000 0,00000

VF2600UL/LTE 2500-2520 0,03003 0,00000 0,00000

COS2600UL/LTE 2520-2550 0,03461 0,00000 0,00000

WIND2600UL/LTE 2550-2570 0,02795 0,00000 0,00000

Links/Def 2570-2575 0,01272 0,00000 0,00000

COS2600TDD 2575-2595 0,02797 0,00000 0,00000

VF2600TDD 2595-2615 0,02621 0,00000 0,00000

Links/Def 2615-2620 0,01498 0,00000 0,00000

VF2600DL/LTE 2620-2640 0,02845 0,00000 0,00000

COS2600DL/LTE 2640-2670 0,03613 0,00000 0,00000

WIND2600DL/LTE 2670-2690 0,02779 0,00000 0,00000

Radar/Meteo rad 2690-3000 0,11540 0,00004 0,00001

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 27-3000 0,28300 0,00021

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΑ 

ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (60% της Ε.Ε)

0,00009 11147
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Ποσοστά συνεισφοράς συγκεκριμένων συχνοτικών περιοχών (υπηρεσίες) στο Συνολικό Λόγο 
Έκθεσης (θέση 1) 
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ΘΕΣΗ 2 

Υπολογιστικό Κέντρο 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Περιοχή 

Συχνοτήτων 

(MHz)

Ηλεκτρικό 

Πεδίο 

(V/m)

Πυκνότητα 

Ισχύος 

(W/m^2)

Λόγος 

Έκθεσης 

Συνολικός Λόγος 

Έκθεσης 

Φορές κάτω από 

το όριο

Def/Meteo/ILS 27-87,5 0,12900 0,00004 0,00004

FM radio 87,5-108 0,04619 0,00001 0,00000

TV VHF/TDAB/Mar 108-410 0,10110 0,00003 0,00002

TETRA PMR 410-430 0,01800 0,00000 0,00000

Def/Marine PMR 430-470 0,02504 0,00000 0,00000

UHF TV Digital 470-790 0,05997 0,00001 0,00001

WIND800DL / LTE 791-801 0,00989 0,00000 0,00000

VF800DL / LTE 801-811 0,00998 0,00000 0,00000

COS800DL / LTE 811-821 0,01004 0,00000 0,00000

Microphones 821-832 0,01047 0,00000 0,00000

WIND800UL / LTE 832-842 0,01117 0,00000 0,00000

VF800UL / LTE 842-852 0,00964 0,00000 0,00000

COS800UL / LTE 852-862 0,01058 0,00000 0,00000

GSM-R 862-880 0,01362 0,00000 0,00000

COS900UL / GU 880-890 0,01007 0,00000 0,00000

WIND900UL / GU 890-900 0,00995 0,00000 0,00000

VF900UL / GU 900-915 0,01224 0,00000 0,00000

Def/GSM-R 915-925 0,01072 0,00000 0,00000

COS900DL / GU 925-935 0,00928 0,00000 0,00000

WIND900DL / GU 935-945 0,01091 0,00000 0,00000

VF900DL / GU 945-960 0,01161 0,00000 0,00000

Nav/GPS/SAT 960-1710 0,07551 0,00002 0,00001

WIND1800UL 1710-1725 0,01311 0,00000 0,00000

VF1800UL 1725-1750 0,01693 0,00000 0,00000

COS1800UL 1750-1785 0,02164 0,00000 0,00000

Wireless Micr 1785-1805 0,01651 0,00000 0,00000

WIND1800DL 1805-1820 0,01444 0,00000 0,00000

VF1800DL 1820-1845 0,01872 0,00000 0,00000

COS1800DL 1845-1880 0,02569 0,00000 0,00000

DECT 1880-1900 0,02081 0,00000 0,00000

COS1900TDD 1905,1-1910,1 0,00992 0,00000 0,00000

WIND1900TDD 1910,1-1915,1 0,00974 0,00000 0,00000

VF1900TDD 1915,1-1920,1 0,00879 0,00000 0,00000

VF2100UL/UMTS 1920,3-1940,3 0,02012 0,00000 0,00000

WIND2100UL/UMTS 1940,3-1950,3 0,01505 0,00000 0,00000

COS2100UL/UMTS 1950,3-1965,3 0,01970 0,00000 0,00000

Space Research 1965,3-2110,3 0,06142 0,00001 0,00000

VF2100DL/UMTS 2110,3-2130,3 0,02501 0,00000 0,00000

WIND2100DL/UMTS 2130,3-2140,3 0,02022 0,00000 0,00000

COS2100DL/UMTS 2140,3-2155,3 0,02349 0,00000 0,00000

Space Res / IMT 2155,3-2400 0,10500 0,00003 0,00000

WiFi/RFID 2400-2483,5 0,06181 0,00001 0,00000

Fixed/Sat Mob 2483,5-2500 0,02763 0,00000 0,00000

VF2600UL/LTE 2500-2520 0,03002 0,00000 0,00000

COS2600UL/LTE 2520-2550 0,03859 0,00000 0,00000

WIND2600UL/LTE 2550-2570 0,03059 0,00000 0,00000

Links/Def 2570-2575 0,01450 0,00000 0,00000

COS2600TDD 2575-2595 0,02880 0,00000 0,00000

VF2600TDD 2595-2615 0,02914 0,00000 0,00000

Links/Def 2615-2620 0,01505 0,00000 0,00000

VF2600DL/LTE 2620-2640 0,03080 0,00000 0,00000

COS2600DL/LTE 2640-2670 0,03668 0,00000 0,00000

WIND2600DL/LTE 2670-2690 0,02836 0,00000 0,00000

Radar/Meteo rad 2690-3000 0,12160 0,00004 0,00001

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 27-3000 0,29900 0,00024

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΑ 

ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (60% της Ε.Ε)

0,00010 10010
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Ποσοστά συνεισφοράς συγκεκριμένων συχνοτικών περιοχών (υπηρεσίες) στο Συνολικό Λόγο 
Έκθεσης (θέση 2) 
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ΘΕΣΗ 3 

Γραφείο 44 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Περιοχή 

Συχνοτήτων 

(MHz)

Ηλεκτρικό 

Πεδίο 

(V/m)

Πυκνότητα 

Ισχύος 

(W/m^2)

Λόγος 

Έκθεσης 

Συνολικός Λόγος 

Έκθεσης 

Φορές κάτω από 

το όριο

Def/Meteo/ILS 27-87,5 0,11720 0,00004 0,00003

FM radio 87,5-108 0,03941 0,00000 0,00000

TV VHF/TDAB/Mar 108-410 0,09074 0,00002 0,00002

TETRA PMR 410-430 0,01630 0,00000 0,00000

Def/Marine PMR 430-470 0,02206 0,00000 0,00000

UHF TV Digital 470-790 0,05468 0,00001 0,00001

WIND800DL / LTE 791-801 0,00922 0,00000 0,00000

VF800DL / LTE 801-811 0,00875 0,00000 0,00000

COS800DL / LTE 811-821 0,00888 0,00000 0,00000

Microphones 821-832 0,00911 0,00000 0,00000

WIND800UL / LTE 832-842 0,00912 0,00000 0,00000

VF800UL / LTE 842-852 0,00898 0,00000 0,00000

COS800UL / LTE 852-862 0,00953 0,00000 0,00000

GSM-R 862-880 0,01144 0,00000 0,00000

COS900UL / GU 880-890 0,00881 0,00000 0,00000

WIND900UL / GU 890-900 0,00921 0,00000 0,00000

VF900UL / GU 900-915 0,01014 0,00000 0,00000

Def/GSM-R 915-925 0,00903 0,00000 0,00000

COS900DL / GU 925-935 0,00930 0,00000 0,00000

WIND900DL / GU 935-945 0,00987 0,00000 0,00000

VF900DL / GU 945-960 0,01088 0,00000 0,00000

Nav/GPS/SAT 960-1710 0,06975 0,00001 0,00000

WIND1800UL 1710-1725 0,01070 0,00000 0,00000

VF1800UL 1725-1750 0,01532 0,00000 0,00000

COS1800UL 1750-1785 0,01956 0,00000 0,00000

Wireless Micr 1785-1805 0,01513 0,00000 0,00000

WIND1800DL 1805-1820 0,01339 0,00000 0,00000

VF1800DL 1820-1845 0,01741 0,00000 0,00000

COS1800DL 1845-1880 0,02197 0,00000 0,00000

DECT 1880-1900 0,01904 0,00000 0,00000

COS1900TDD 1905,1-1910,1 0,00931 0,00000 0,00000

WIND1900TDD 1910,1-1915,1 0,00934 0,00000 0,00000

VF1900TDD 1915,1-1920,1 0,00917 0,00000 0,00000

VF2100UL/UMTS 1920,3-1940,3 0,01834 0,00000 0,00000

WIND2100UL/UMTS 1940,3-1950,3 0,01326 0,00000 0,00000

COS2100UL/UMTS 1950,3-1965,3 0,01533 0,00000 0,00000

Space Research 1965,3-2110,3 0,10710 0,00003 0,00001

VF2100DL/UMTS 2110,3-2130,3 0,02218 0,00000 0,00000

WIND2100DL/UMTS 2130,3-2140,3 0,01550 0,00000 0,00000

COS2100DL/UMTS 2140,3-2155,3 0,02049 0,00000 0,00000

Space Res / IMT 2155,3-2400 0,05783 0,00001 0,00000

WiFi/RFID 2400-2483,5 0,02411 0,00000 0,00000

Fixed/Sat Mob 2483,5-2500 0,02714 0,00000 0,00000

VF2600UL/LTE 2500-2520 0,03321 0,00000 0,00000

COS2600UL/LTE 2520-2550 0,02725 0,00000 0,00000

WIND2600UL/LTE 2550-2570 0,01882 0,00000 0,00000

Links/Def 2570-2575 0,02864 0,00000 0,00000

COS2600TDD 2575-2595 0,02769 0,00000 0,00000

VF2600TDD 2595-2615 0,02700 0,00000 0,00000

Links/Def 2615-2620 0,03595 0,00000 0,00000

VF2600DL/LTE 2620-2640 0,02907 0,00000 0,00000

COS2600DL/LTE 2640-2670 0,10970 0,00003 0,00001

WIND2600DL/LTE 2670-2690 0,10970 0,00003 0,00001

Radar/Meteo rad 2690-3000 0,10970 0,00003 0,00001

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 27-3000 0,26970 0,00019

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΑ 

ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (60% της Ε.Ε)

0,00009 10816
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Ποσοστά συνεισφοράς συγκεκριμένων συχνοτικών περιοχών (υπηρεσίες) στο Συνολικό Λόγο 
Έκθεσης (θέση 3) 
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ΘΕΣΗ 4 

Θέση κεραίας Cosmote Ισόγειο 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Περιοχή 

Συχνοτήτων 

(MHz)

Ηλεκτρικό 

Πεδίο 

(V/m)

Πυκνότητα 

Ισχύος 

(W/m^2)

Λόγος 

Έκθεσης 

Συνολικός Λόγος 

Έκθεσης 

Φορές κάτω από 

το όριο

Def/Meteo/ILS 27-87,5 0,12580 0,00004 0,00003

FM radio 87,5-108 0,04240 0,00000 0,00000

TV VHF/TDAB/Mar 108-410 0,09480 0,00002 0,00002

TETRA PMR 410-430 0,01615 0,00000 0,00000

Def/Marine PMR 430-470 0,02355 0,00000 0,00000

UHF TV Digital 470-790 0,05712 0,00001 0,00001

WIND800DL / LTE 791-801 0,01016 0,00000 0,00000

VF800DL / LTE 801-811 0,00981 0,00000 0,00000

COS800DL / LTE 811-821 0,01018 0,00000 0,00000

Microphones 821-832 0,01062 0,00000 0,00000

WIND800UL / LTE 832-842 0,00992 0,00000 0,00000

VF800UL / LTE 842-852 0,00943 0,00000 0,00000

COS800UL / LTE 852-862 0,00956 0,00000 0,00000

GSM-R 862-880 0,01297 0,00000 0,00000

COS900UL / GU 880-890 0,00925 0,00000 0,00000

WIND900UL / GU 890-900 0,00961 0,00000 0,00000

VF900UL / GU 900-915 0,01148 0,00000 0,00000

Def/GSM-R 915-925 0,00902 0,00000 0,00000

COS900DL / GU 925-935 0,00903 0,00000 0,00000

WIND900DL / GU 935-945 0,00866 0,00000 0,00000

VF900DL / GU 945-960 0,01183 0,00000 0,00000

Nav/GPS/SAT 960-1710 0,07294 0,00001 0,00001

WIND1800UL 1710-1725 0,01224 0,00000 0,00000

VF1800UL 1725-1750 0,01569 0,00000 0,00000

COS1800UL 1750-1785 0,01894 0,00000 0,00000

Wireless Micr 1785-1805 0,01506 0,00000 0,00000

WIND1800DL 1805-1820 0,01336 0,00000 0,00000

VF1800DL 1820-1845 0,01909 0,00000 0,00000

COS1800DL 1845-1880 0,05400 0,00001 0,00000

DECT 1880-1900 0,02043 0,00000 0,00000

COS1900TDD 1905,1-1910,1 0,01004 0,00000 0,00000

WIND1900TDD 1910,1-1915,1 0,00950 0,00000 0,00000

VF1900TDD 1915,1-1920,1 0,00818 0,00000 0,00000

VF2100UL/UMTS 1920,3-1940,3 0,01932 0,00000 0,00000

WIND2100UL/UMTS 1940,3-1950,3 0,01276 0,00000 0,00000

COS2100UL/UMTS 1950,3-1965,3 0,01662 0,00000 0,00000

Space Research 1965,3-2110,3 0,06024 0,00001 0,00000

VF2100DL/UMTS 2110,3-2130,3 0,02338 0,00000 0,00000

WIND2100DL/UMTS 2130,3-2140,3 0,01722 0,00000 0,00000

COS2100DL/UMTS 2140,3-2155,3 0,03808 0,00000 0,00000

Space Res / IMT 2155,3-2400 0,09647 0,00002 0,00000

WiFi/RFID 2400-2483,5 0,06282 0,00001 0,00000

Fixed/Sat Mob 2483,5-2500 0,02451 0,00000 0,00000

VF2600UL/LTE 2500-2520 0,02874 0,00000 0,00000

COS2600UL/LTE 2520-2550 0,03573 0,00000 0,00000

WIND2600UL/LTE 2550-2570 0,02944 0,00000 0,00000

Links/Def 2570-2575 0,01223 0,00000 0,00000

COS2600TDD 2575-2595 0,02816 0,00000 0,00000

VF2600TDD 2595-2615 0,02519 0,00000 0,00000

Links/Def 2615-2620 0,01369 0,00000 0,00000

VF2600DL/LTE 2620-2640 0,02736 0,00000 0,00000

COS2600DL/LTE 2640-2670 0,03299 0,00000 0,00000

WIND2600DL/LTE 2670-2690 0,02953 0,00000 0,00000

Radar/Meteo rad 2690-3000 0,11560 0,00004 0,00001

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 27-3000 0,29000 0,00022

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΑ 

ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (60% της Ε.Ε)

0,00009 10805
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Ποσοστά συνεισφοράς συγκεκριμένων συχνοτικών περιοχών (υπηρεσίες) στο Συνολικό Λόγο 
Έκθεσης (θέση 4) 
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ΘΕΣΗ 5 

Γραφείο 2042 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Περιοχή 

Συχνοτήτων 

(MHz)

Ηλεκτρικό 

Πεδίο 

(V/m)

Πυκνότητα 

Ισχύος 

(W/m^2)

Λόγος 

Έκθεσης 

Συνολικός Λόγος 

Έκθεσης 

Φορές κάτω από 

το όριο

Def/Meteo/ILS 27-87,5 0,13390 0,00005 0,00004

FM radio 87,5-108 0,04188 0,00000 0,00000

TV VHF/TDAB/Mar 108-410 0,09800 0,00003 0,00002

TETRA PMR 410-430 0,01838 0,00000 0,00000

Def/Marine PMR 430-470 0,02485 0,00000 0,00000

UHF TV Digital 470-790 0,05951 0,00001 0,00001

WIND800DL / LTE 791-801 0,01065 0,00000 0,00000

VF800DL / LTE 801-811 0,00924 0,00000 0,00000

COS800DL / LTE 811-821 0,01098 0,00000 0,00000

Microphones 821-832 0,01113 0,00000 0,00000

WIND800UL / LTE 832-842 0,00949 0,00000 0,00000

VF800UL / LTE 842-852 0,00958 0,00000 0,00000

COS800UL / LTE 852-862 0,00983 0,00000 0,00000

GSM-R 862-880 0,01249 0,00000 0,00000

COS900UL / GU 880-890 0,01012 0,00000 0,00000

WIND900UL / GU 890-900 0,00976 0,00000 0,00000

VF900UL / GU 900-915 0,01204 0,00000 0,00000

Def/GSM-R 915-925 0,01079 0,00000 0,00000

COS900DL / GU 925-935 0,00892 0,00000 0,00000

WIND900DL / GU 935-945 0,00968 0,00000 0,00000

VF900DL / GU 945-960 0,01137 0,00000 0,00000

Nav/GPS/SAT 960-1710 0,07487 0,00001 0,00001

WIND1800UL 1710-1725 0,01238 0,00000 0,00000

VF1800UL 1725-1750 0,01682 0,00000 0,00000

COS1800UL 1750-1785 0,02078 0,00000 0,00000

Wireless Micr 1785-1805 0,01601 0,00000 0,00000

WIND1800DL 1805-1820 0,01525 0,00000 0,00000

VF1800DL 1820-1845 0,02001 0,00000 0,00000

COS1800DL 1845-1880 0,02374 0,00000 0,00000

DECT 1880-1900 0,01990 0,00000 0,00000

COS1900TDD 1905,1-1910,1 0,01023 0,00000 0,00000

WIND1900TDD 1910,1-1915,1 0,00892 0,00000 0,00000

VF1900TDD 1915,1-1920,1 0,01044 0,00000 0,00000

VF2100UL/UMTS 1920,3-1940,3 0,01875 0,00000 0,00000

WIND2100UL/UMTS 1940,3-1950,3 0,01497 0,00000 0,00000

COS2100UL/UMTS 1950,3-1965,3 0,01841 0,00000 0,00000

Space Research 1965,3-2110,3 0,06050 0,00001 0,00000

VF2100DL/UMTS 2110,3-2130,3 0,02449 0,00000 0,00000

WIND2100DL/UMTS 2130,3-2140,3 0,01822 0,00000 0,00000

COS2100DL/UMTS 2140,3-2155,3 0,02222 0,00000 0,00000

Space Res / IMT 2155,3-2400 0,10170 0,00003 0,00000

WiFi/RFID 2400-2483,5 0,06242 0,00001 0,00000

Fixed/Sat Mob 2483,5-2500 0,02721 0,00000 0,00000

VF2600UL/LTE 2500-2520 0,02861 0,00000 0,00000

COS2600UL/LTE 2520-2550 0,03579 0,00000 0,00000

WIND2600UL/LTE 2550-2570 0,02970 0,00000 0,00000

Links/Def 2570-2575 0,01591 0,00000 0,00000

COS2600TDD 2575-2595 0,03008 0,00000 0,00000

VF2600TDD 2595-2615 0,02946 0,00000 0,00000

Links/Def 2615-2620 0,01579 0,00000 0,00000

VF2600DL/LTE 2620-2640 0,02890 0,00000 0,00000

COS2600DL/LTE 2640-2670 0,03374 0,00000 0,00000

WIND2600DL/LTE 2670-2690 0,03073 0,00000 0,00000

Radar/Meteo rad 2690-3000 0,12070 0,00004 0,00001

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 27-3000 0,29620 0,00023

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΑ 

ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (60% της Ε.Ε)

0,00010 10055
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Ποσοστά συνεισφοράς συγκεκριμένων συχνοτικών περιοχών (υπηρεσίες) στο Συνολικό Λόγο 
Έκθεσης (θέση 5) 
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ΘΕΣΗ 6 

Γραφείο 1013 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Περιοχή 

Συχνοτήτων 

(MHz)

Ηλεκτρικό 

Πεδίο 

(V/m)

Πυκνότητα 

Ισχύος 

(W/m^2)

Λόγος 

Έκθεσης 

Συνολικός Λόγος 

Έκθεσης 

Φορές κάτω από 

το όριο

Def/Meteo/ILS 27-87,5 0,12430 0,00004 0,00003

FM radio 87,5-108 0,04786 0,00001 0,00000

TV VHF/TDAB/Mar 108-410 0,09853 0,00003 0,00002

TETRA PMR 410-430 0,01758 0,00000 0,00000

Def/Marine PMR 430-470 0,02443 0,00000 0,00000

UHF TV Digital 470-790 0,06040 0,00001 0,00001

WIND800DL / LTE 791-801 0,01052 0,00000 0,00000

VF800DL / LTE 801-811 0,00945 0,00000 0,00000

COS800DL / LTE 811-821 0,00899 0,00000 0,00000

Microphones 821-832 0,01174 0,00000 0,00000

WIND800UL / LTE 832-842 0,01057 0,00000 0,00000

VF800UL / LTE 842-852 0,00971 0,00000 0,00000

COS800UL / LTE 852-862 0,01005 0,00000 0,00000

GSM-R 862-880 0,01031 0,00000 0,00000

COS900UL / GU 880-890 0,01063 0,00000 0,00000

WIND900UL / GU 890-900 0,00951 0,00000 0,00000

VF900UL / GU 900-915 0,01046 0,00000 0,00000

Def/GSM-R 915-925 0,01082 0,00000 0,00000

COS900DL / GU 925-935 0,00881 0,00000 0,00000

WIND900DL / GU 935-945 0,00985 0,00000 0,00000

VF900DL / GU 945-960 0,01133 0,00000 0,00000

Nav/GPS/SAT 960-1710 0,07522 0,00002 0,00001

WIND1800UL 1710-1725 0,01411 0,00000 0,00000

VF1800UL 1725-1750 0,01741 0,00000 0,00000

COS1800UL 1750-1785 0,02146 0,00000 0,00000

Wireless Micr 1785-1805 0,01599 0,00000 0,00000

WIND1800DL 1805-1820 0,01360 0,00000 0,00000

VF1800DL 1820-1845 0,01971 0,00000 0,00000

COS1800DL 1845-1880 0,02357 0,00000 0,00000

DECT 1880-1900 0,02170 0,00000 0,00000

COS1900TDD 1905,1-1910,1 0,00925 0,00000 0,00000

WIND1900TDD 1910,1-1915,1 0,00767 0,00000 0,00000

VF1900TDD 1915,1-1920,1 0,00926 0,00000 0,00000

VF2100UL/UMTS 1920,3-1940,3 0,02023 0,00000 0,00000

WIND2100UL/UMTS 1940,3-1950,3 0,01466 0,00000 0,00000

COS2100UL/UMTS 1950,3-1965,3 0,01517 0,00000 0,00000

Space Research 1965,3-2110,3 0,06008 0,00001 0,00000

VF2100DL/UMTS 2110,3-2130,3 0,02366 0,00000 0,00000

WIND2100DL/UMTS 2130,3-2140,3 0,01738 0,00000 0,00000

COS2100DL/UMTS 2140,3-2155,3 0,02273 0,00000 0,00000

Space Res / IMT 2155,3-2400 0,10010 0,00003 0,00000

WiFi/RFID 2400-2483,5 0,06452 0,00001 0,00000

Fixed/Sat Mob 2483,5-2500 0,02609 0,00000 0,00000

VF2600UL/LTE 2500-2520 0,02822 0,00000 0,00000

COS2600UL/LTE 2520-2550 0,03530 0,00000 0,00000

WIND2600UL/LTE 2550-2570 0,02957 0,00000 0,00000

Links/Def 2570-2575 0,01515 0,00000 0,00000

COS2600TDD 2575-2595 0,03115 0,00000 0,00000

VF2600TDD 2595-2615 0,02761 0,00000 0,00000

Links/Def 2615-2620 0,01435 0,00000 0,00000

VF2600DL/LTE 2620-2640 0,02531 0,00000 0,00000

COS2600DL/LTE 2640-2670 0,03496 0,00000 0,00000

WIND2600DL/LTE 2670-2690 0,02770 0,00000 0,00000

Radar/Meteo rad 2690-3000 0,12070 0,00004 0,00001

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 27-3000 0,29200 0,00023

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΑ 

ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (60% της Ε.Ε)

0,00010 10492
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Ποσοστά συνεισφοράς συγκεκριμένων συχνοτικών περιοχών (υπηρεσίες) στο Συνολικό Λόγο 
Έκθεσης (θέση 6) 
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ΘΕΣΗ 7 

Παιδικός Σταθμός Υπουργείου 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Περιοχή 

Συχνοτήτων 

(MHz)

Ηλεκτρικό 

Πεδίο 

(V/m)

Πυκνότητα 

Ισχύος 

(W/m^2)

Λόγος 

Έκθεσης 

Συνολικός Λόγος 

Έκθεσης 

Φορές κάτω από 

το όριο

Def/Meteo/ILS 27-87,5 0,12840 0,00004 0,00004

FM radio 87,5-108 0,04329 0,00000 0,00000

TV VHF/TDAB/Mar 108-410 0,09658 0,00002 0,00002

TETRA PMR 410-430 0,01730 0,00000 0,00000

Def/Marine PMR 430-470 0,02318 0,00000 0,00000

UHF TV Digital 470-790 0,05826 0,00001 0,00001

WIND800DL / LTE 791-801 0,01034 0,00000 0,00000

VF800DL / LTE 801-811 0,00919 0,00000 0,00000

COS800DL / LTE 811-821 0,01040 0,00000 0,00000

Microphones 821-832 0,01007 0,00000 0,00000

WIND800UL / LTE 832-842 0,01018 0,00000 0,00000

VF800UL / LTE 842-852 0,00922 0,00000 0,00000

COS800UL / LTE 852-862 0,00946 0,00000 0,00000

GSM-R 862-880 0,01303 0,00000 0,00000

COS900UL / GU 880-890 0,01055 0,00000 0,00000

WIND900UL / GU 890-900 0,01022 0,00000 0,00000

VF900UL / GU 900-915 0,01157 0,00000 0,00000

Def/GSM-R 915-925 0,00969 0,00000 0,00000

COS900DL / GU 925-935 0,00872 0,00000 0,00000

WIND900DL / GU 935-945 0,01043 0,00000 0,00000

VF900DL / GU 945-960 0,01110 0,00000 0,00000

Nav/GPS/SAT 960-1710 0,07337 0,00001 0,00001

WIND1800UL 1710-1725 0,01203 0,00000 0,00000

VF1800UL 1725-1750 0,01621 0,00000 0,00000

COS1800UL 1750-1785 0,02108 0,00000 0,00000

Wireless Micr 1785-1805 0,01548 0,00000 0,00000

WIND1800DL 1805-1820 0,01447 0,00000 0,00000

VF1800DL 1820-1845 0,01826 0,00000 0,00000

COS1800DL 1845-1880 0,02307 0,00000 0,00000

DECT 1880-1900 0,02091 0,00000 0,00000

COS1900TDD 1905,1-1910,1 0,01081 0,00000 0,00000

WIND1900TDD 1910,1-1915,1 0,00837 0,00000 0,00000

VF1900TDD 1915,1-1920,1 0,00911 0,00000 0,00000

VF2100UL/UMTS 1920,3-1940,3 0,01897 0,00000 0,00000

WIND2100UL/UMTS 1940,3-1950,3 0,01501 0,00000 0,00000

COS2100UL/UMTS 1950,3-1965,3 0,01686 0,00000 0,00000

Space Research 1965,3-2110,3 0,06011 0,00001 0,00000

VF2100DL/UMTS 2110,3-2130,3 0,02463 0,00000 0,00000

WIND2100DL/UMTS 2130,3-2140,3 0,01812 0,00000 0,00000

COS2100DL/UMTS 2140,3-2155,3 0,02076 0,00000 0,00000

Space Res / IMT 2155,3-2400 0,09945 0,00003 0,00000

WiFi/RFID 2400-2483,5 0,06304 0,00001 0,00000

Fixed/Sat Mob 2483,5-2500 0,02547 0,00000 0,00000

VF2600UL/LTE 2500-2520 0,02980 0,00000 0,00000

COS2600UL/LTE 2520-2550 0,03543 0,00000 0,00000

WIND2600UL/LTE 2550-2570 0,02621 0,00000 0,00000

Links/Def 2570-2575 0,01373 0,00000 0,00000

COS2600TDD 2575-2595 0,02951 0,00000 0,00000

VF2600TDD 2595-2615 0,02897 0,00000 0,00000

Links/Def 2615-2620 0,01392 0,00000 0,00000

VF2600DL/LTE 2620-2640 0,03060 0,00000 0,00000

COS2600DL/LTE 2640-2670 0,03616 0,00000 0,00000

WIND2600DL/LTE 2670-2690 0,02737 0,00000 0,00000

Radar/Meteo rad 2690-3000 0,11750 0,00004 0,00001

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 27-3000 0,28960 0,00022

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΑ 

ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (60% της Ε.Ε)

0,00009 10586
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Ποσοστά συνεισφοράς συγκεκριμένων συχνοτικών περιοχών (υπηρεσίες) στο Συνολικό Λόγο 
Έκθεσης (θέση 7) 
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Παράρτημα Α – Αβεβαιότητα Μετρήσεων 
 
Προσδιορίζεται αβεβαιότητα τύπου Β σύμφωνα με τα δεδομένα των calibration certificate, των 
data sheet του εξοπλισμού και παραμέτρων τα οποία περιγράφονται στο ΕΛΟΤ 1422-3. 

Ως λόγος έκθεσης ορίζεται το άθροισμα: 
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Όπου: 

Ei. Η μέτρηση του ηλεκτρικού Πεδίου σε συχνότητα i 

Ε ορ,i η τιμή ορίου η οποία αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη συχνότητα 

Για τον υπολογισμό του απόλυτου σφάλματος Δx ή του σχετικού δx= Δx/X *100 , έχοντας 
δεδομένο το σφάλμα δΕi ακολουθούμε την επόμενη διαδικασία. 
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υπολογίζεται ως εξής: 
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Αν θεωρήσουμε τον όρο (ΔΚi)

2 αμελητέο, τότε προκύπτει ότι: 

  ii KKz  2  

Επομένως για κάθε συχνότητα i έχουμε γνωστό το σφάλμα του λόγου έκθεσης εάν γνωρίζουμε 
το σφάλμα του Ηλεκτρικού Πεδίου. 
 
Για την εύρεση του αθροίσματος του λόγου έκθεσης σε όλες τις συχνότητες (αβεβαιότητα του 
αθροίσματος) χρησιμοποιούμε τον ακόλουθο κανόνα  
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 Επομένως ο ολικός Λόγος Έκθεσης και η αβεβαιότητα αυτού δίδεται από τον τύπο: 
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(67% αβεβαιότητα) 
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(95% αβεβαιότητα) 
 
Ο παράγοντας δΕi

 δίδεται από τον τύπο 
 
 
 
 
Όπου uxi είναι η τυπική αβεβαιότητα των i=1 - n παραγόντων οι οποίοι επιδρούν στην 
αβεβαιότητα της Μετρήσεων και ci η αντίστοιχη ευαισθησία. 
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Παράρτημα Β - ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (9 Νοεμβρίου 2017) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COM-PHONE 
(ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) 

Η εν λόγω μελέτη αναρτήθηκε την 22α Νοεμβρίου 2017 στην ιστοσελίδα ESOS 
[https://www.esos.gr/arthra/54179/i-polyselidi-ekthesi-metriseon-aktinovolias-sto-ktirio-toy-yp-
paideias] με τίτλο “Η πολυσέλιδη Έκθεση Μετρήσεων Ακτινοβολίας στο κτήριο του υπ. 
Παιδείας” και υπογράφεται από την εταιρεία “Com-Phone”. 

Η μελέτη αυτή παρουσιάζει πολλά κενά και επιστημονικώς αστήρικτα συμπεράσματα περί 
σοβαρού κινδύνου εμφάνισης νεοπλασιών και λευχαιμίας στο προσωπικό του Υπουργείου, 
λόγω της υφισταμένης έκθεσής του σε Η/Μ ακτινοβολία. Επίσης, η εν λόγω μελέτη περιέχει και 
κεφάλαιο όπου προτείνει την αγορά (από την ίδια την εταιρεία που πραγματοποίησε την 
μελέτη) σκέπαστρων, βαφής και άλλων υλικών για προστασία από την ακτινοβολία. 

Για να αναιρεθούν τα στοιχεία τα οποία παρατίθενται στο κείμενο και στερούνται 
οποιασδήποτε ιατρικής και επιστημονικής βάσης, απαιτούνται πολλές σελίδες. Αντ’αυτού 
επιλέχθησαν τα κυριότερα σημεία (με γκρίζα σκίαση στο κείμενο) και συνοπτική απάντηση. Ο 
αναγνώστης έχει την δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να απευθυνθεί στο Εργαστήριο Ιατρικής 
Φυσικής του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για περεταίρω εξηγήσεις. 

 

Σελ. 4 (4η σειρά από το τέλος). Οι μετρήσεις των τιμών της Η/Μ ακτινοβολίας στο παρόν δεν 
επέχει θέση γνωμάτευσης. Γνωμάτευση γίνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες, έχει άλλη 
δομή, περιεχόμενα και συμπεράσματα και μπορεί να συγκριθεί με εκθέσεις από επίσημες 
πηγές, που διενεργούν μετρήσεις Η/Μ ακτινοβολίας σύμφωνα με τα κρατικά όρια και πρότυπα, 
όπως αυτά ισχύουν.  

Σχόλια 

Προσεκτικά ο συντάκτης “ομολογεί” ότι δεν είναι εξειδικευμένος επιστήμονας και τα κείμενά 
του καταλήγουν σε άλλα συμπεράσματα από αυτά μίας επιστημονικής μελέτης. Δεν πρόκειται 
για κρίση ειλικρίνειας, απλά πρόκειται για μέτρο προφύλαξης από νομικές συνέπειες, εάν 
μηνυθεί για οποιονδήποτε λόγο. 

 

Σελ. 6 (1η σειρά). Εφόσον η απόσταση του συγκεκριμένου χώρου μετρήσεων είναι μικρότερη 
από 50 μέτρα από την παρακείμενη διάταξη κεραιών βάσης κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με 
την εγκύκλιο της ΕΕΑΕ με Α.Π. : Π/105/014, 12/1/2007, θεωρούμε ως ισχύον όριο Ελλάδας το 
60% των ορίων του ICNIRP 1998, για όλα τα συστήματα μετάδοσης ψηφιακών υπηρεσιών 
(GSM900, GSM1800, UMTS/G3). 

Σχόλια 

300 m είναι η ακτίνα από την θέση εγκατάστασης και όχι 50 m. 

 

Σελ. 8 (8η σειρά)... στο συγκεκριμένο παράδειγμα (σημ. διάγραμμα κατανομής ακτινοβολίας της 
ΕΕΑΕ) η ένταση φτάνει τα 5 V/m, με ισχύοντα όρια: 2,7 V/m (=20.000 μW/m²) στο GSM900 και 
5,4 V/m (= 77.350 μW/m²) στο GSM1800.  

Σχόλια 

Το ισχύον όριο για Ηλεκτρικό Πεδίο είναι: 

 30,1 Volts/meter και όχι 2,7 Volts/meter (το αυστηρότερο στα 800 MHz) και  
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 45,1 Volts/meter και όχι 5,4 Volts/meter (στα 1800 MHz). 

Επιστημονικό λάθος. Ο συντάκτης συγχέει την Ένταση (Volts/meter) με την Πυκνότητα Ισχύος 
(2,7 και 5,4 Watts/meter2) και καταλήγει στην επικινδυνότητα της ακτινοβολίας. 

 

Σελ. 8 (11η σειρά). Αυτό σημαίνει ότι η περιοχή στην απόσταση αυτή είναι άκρως επικίνδυνη, 
για βιολογικές επιπτώσεις. Σύμφωνα δε με τα πρότυπα βιολογίας κτηρίων, οι εντάσεις αυτές 
είναι ανεπίτρεπτα μεγάλες, δεδομένου ότι εντάσεις από 10 έως 1.000 μW/m² θεωρούνται, κατά 
SBM 2008, ως ιδιαίτερα ύποπτες (Severely conspicuous) για σοβαρότατες βλάβες στην υγεία, σε 
βιολογικό επίπεδο. Το 2012 τα προτεινόμενα όρια μειώθηκαν περεταίρω κατά 10 φορές 
(SBM/IBN/BUND). 

Σχόλια 

Σύμφωνα με τα προηγούμενα σχόλια (σελ. 8, 8η σειρά) τα συμπεράσματα του συντάκτη είναι 
εντελώς λανθασμένα ενώ οι τιμές του διαγράμματος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής 
Ενεργείας είναι εντός ορίων. Η άγνοια αυτή οδηγεί σε σχόλια του τύπου “περιοχή άκρως 
επικίνδυνη για βιολογικές επιπτώσεις”. Αυτά τα συμπεράσματα δημιουργούν αδίκως, ισχυρά 
στρεσσογόνα συναισθήματα στον πληθυσμό... 

 

Σελ. 8 (4η σειρά από το τέλος). Σημειώνεται ότι, τα όρια εκπομπής έντασης Η/Μ ακτινοβολίας 
της Ελληνικής νομοθεσίας έχουν τεθεί με βάση τις θερμικές επιδράσεις (δηλαδή πότε 
σημειώνεται αύξηση θερμοκρασίας στο σώμα) και όχι σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, 
ψηφίσματα ή προτάσεις επιστημονικών οργανισμών περί βιολογικών επιδράσεων από την 
έκθεση σε τέτοιες εντάσεις Η/Μ ακτινοβολίας. 

Σχόλια 

Τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έχουν τεθεί βάσει των ορίων της “International 
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)” και του “Word Health Organisation 
(WHO)”. Κατά συνέπεια, βασίζονται στο σύνολο των θετικών και αρνητικών ερευνητικών 
εργασιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτά όρια έχουν διαιρεθεί με τον συντελεστή 50 (50 φορές 
χαμηλότερα) ώστε να συμπεριλαμβάνεται ο ευαίσθητος πληθυσμός και οι μακροχρόνιες 
επιδράσεις. Τα ελληνικά όρια είναι κατά 30% και κατά 40% χαμηλότερα αυτών της ΕΕ. Δηλαδή 
ειναι στο 70% και στο 60% των ορίων της ΕΕ και Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).   

Επίσης: 

Δεν υπάρχει καμμία επιστημονική αναφορά της διεθνούς βιβλιογραφίας. Γενικά και αόριστα 
“επιστημονικές μελέτες” και αποφυγή αναφοράς στις πολλαπλές απαλλακτικές εκθέσεις των 
διεθνών Οργανισμών. 

Παρ’όλο που η αιτίαση αυτή απαντάται (στα πλαίσια του περιορισμένου χώρου της παρούσης 
γνωμοδότησης) στο κυρίως κείμενο, θα πρέπει να γίνει σαφές το εξής: Η επιστημονική 
κοινότητα έχει όργανα (Διεθνής Οργανισμός Υγείας - WHO, Διεθνής Επιτροπή για την Προστασία 
από τις Μη-Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες - ICNIRP, Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενεργείας – ΕΕΑΕ, 
Ένωση Φυσικών Ιατρικής Ελλάδος – ΕΦΙΕ και άλλα τα οποία αναλύουν και επεξεργάζονται την 
συσσωρευμένη γνώση παράγοντας Οδηγίες (Guidelines) προστασίας του πληθυσμού. Στέρεη 
επιστημονική βάση των Οργανισμών αυτών είναι οι χιλιάδες εξειδικευμένοι επιστήμονες, τα 
επιστημονικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται και οι χιλιάδες μελέτες, θετικές και αρνητικές, οι 
οποίες έχουν μπει κάτω από το μικροσκόπιο. Ταυτόχρονα, κανείς δεν εμποδίζει τον 
οποιονδήποτε να εκφράσει την επιστημονική του γνώμη. Η επιστημονική κοινότητα όμως 
διαθέτει βήμα (κυρίως τα εξειδικευμένα ανά επιστημονικό πεδίο περιοδικά με υψηλό δείκτη 
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αναγνωσιμότητος – Impact Factor) ώστε η γνώμη αυτή να ελέγχεται πριν δημοσιευθεί σε 
θέματα επιστημονικής ακρίβειας και ορθής ερευνητικής διαδικασίας. 

 

Σελ. 9 (3η σειρά από το τέλος). Στο παρόν, βέβαια, ως προς τα Ελληνικά όρια έκθεσης 
συγκρίνουμε (πληροφοριακά) τις μέσες τιμές (RMS) αλλά ως προς τα διεθνή όρια, στην ουσία 
συγκρίνουμε τις μέγιστες τιμές (PEAK), που είναι άλλωστε και η επιλεγμένη μέθοδος στο 
εξωτερικό. 

Σχόλια 

Δεν είναι επιλεγμένη μέθοδος στο εξωτερικό η σύγκριση των μέγιστων τιμών για τις 
ραδιοσυχνότητες! Η συσκευή αφήνεται να συλλέγει πληροφορία για 6 min και λαμβάνεται η 
μέση τιμή. Οι διακυμάνσεις (προς τα κάτω ή προς τα πάνω) είναι τυχαίες, στιγμιαίες και δεν 
εκφράζουν καμμία φυσική παράμετρο... Για τις χαμηλές συχνότητες χρησιμοποιούνται (και στα 
Ελληνικά όρια έκθεσης, τα οποία ταυτίζονται με τα Ευρωπαϊκά) οι μέγιστες τιμές (MaxHold). 

 

Σελ. 10 (4η σειρά από το τέλος). Άλλα όρια: DIN/VDE & ICNIRP: έως 10 000 000 μW/m², Salzburg 
Resolution / Vienna Medical Association: 1000 μW/m², Bio Initiative 2007: 1000 μW/m² 
εξωτερικοί χώροι, Ευρωκοινοβούλιο STOA: 100 μW/m² 

Σχόλια 

Η ΕΕ βρίθει από πολιτικά πρόσωπα τα οποία προτείνουν όρια τα οποία δεν γίνονται αποδεκτά 
από τα επιστημονικά Όργανα αλλά προσφέρουν ψήφους (χαρακτηριστικό παράδειγμα η 
Αυστρία με αυστηρότατα όρια αλλά και Δήμαρχο πόλης τρομολάγνο, ο οποίος γίνεται σημαία 
για ομοϊδεάτες στον υπόλοιπο πλανήτη).  

Συναντά κανείς και εταιρείες ιδιωτών οι οποίες κατασκευάζουν δικά τους αυθαίρετα όρια ώστε 
να μπορούν να αναφερθούν σε αυτά οι αρνητές της τεχνολογίας εξαπατώντας, καθώς ο πολίτης 
εντυπωσιάζεται από το αγγλόφωνο όνομα... Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η Bio-Initiative 
και το “Bio-Initiative Report”: Το “Bio-Initiative Report 2007” συντάχθηκε από μία μικρή ομάδα 
ανθρώπων (επιστήμονες, λομπίστες και managers – διαφημιστές). Η έκθεση αυτή δεν έχει 
αναγνωριστεί από καμμία επιστημονική ή/και διοικητική οντότητα στον κόσμο (επαγγελματική, 
κρατική ή διεθνή) καθώς δεν έχουν ακολουθηθεί τα εφαρμοζόμενα επιστημονικά Standards και 
Οδηγίες (Guidelines). 

Η έκθεση αυτή αποτελεί την συνήθη πηγή πληροφοριών και αναφορά για όσους είναι 
τεχνοφοβικοί και προσπαθούν να ενσπείρουν τον φόβο για την τεχνολογία (και ιδίως για τις 
ασύρματες επικοινωνίες) στον πληθυσμό. Χαρακτηριστικά, η κα Cindy Sage, η οποία έγραψε την 
εισαγωγή, ότι η ίδια δεν είναι επιστήμων. Χειρίζεται απλά μία ιστοσελίδα, μέσω της οποίας 
προσφέρει υπηρεσίες ως …σύμβουλος σε θέματα όπως “ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και 
υγεία”. Στην εισαγωγή, εκφράζει την εξής αντι-επιστημονική άποψη: "Οι επιστήμονες έχουν 
πράγματι ένα ρόλο, αλλά δεν έχουν την αποκλειστικότητα και των υπολοίπων η γνώμη μετράει 
(σημ. σε εξειδικευμένα επιστημονικά θέματα)…."  

Τα πειραματικά αποτελέσματα της πολύ μεγάλης πλειοψηφίας των μελετών εκείνων οι οποίες 
καταδεικνύουν βλαπτικές επιδράσεις και αναφέρονται στο Bio-Initiative Report δεν 
υποστηρίζονται από μελέτες “follow-up” ή επαναληπτικές μελέτες οι οποίες συνήθως είναι 
μακράν περισσότερο αντικειμενικές. Τονίζεται ότι η επαναληπτικότητα είναι το πλέον κρίσιμο 
και καθοριστικό ποιοτικό χαρακτηριστικό της επιστήμης. 

Πολλά ερευνητικά εργαστήρια παγκοσμίως προέβησαν σε αυστηρή κριτική των μελετών ενός 
σημαντικού αριθμού συνεργατών της ομάδος. Για παράδειγμα, ο Lennart Hardell είναι ένας από 
τους συν-συγγραφείς του κεφαλαίου 10 του Bio-Initiative Report για την κινητή τηλεφωνία και 
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τον καρκίνο του εγκεφάλου. Αρκετές από τις εργασίες του Hardell και των συνεργατών του 
αντιμετώπισαν πολύ σκληρή κριτική από τον επιστημονικό κόσμο για “recall bias” (συστηματικά 
λάθη ερευνητικής μελέτης οφειλόμενα σε διαφορές στην ακρίβεια ή στην πληρότητα της 
διαδικασίας ανάκλησης από την μνήμη ερωτώμενων, γεγονότων ή εμπειριών του παρελθόντος). 
Για παράδειγμα, σε ασθενείς στην μελέτη του Hardell και των συνεργατών του, οι οποίοι είχαν 
διαγνωστεί στο παρελθόν με καρκίνο, ζητήθηκε να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο, στο οποίο 
υπάρχει ερώτηση πόσο συχνά χρησιμοποιούσαν το κινητό τους τηλέφωνο (αντι-επιστημονική 
επιβολή συσχέτισης καρκίνου – χρήση κινητού, όταν είναι γνωστό ότι παγκοσμίως, ένας στους 
τρεις ανθρώπους θα εμφανίσει φυσιολογικά κακοήθη νεοπλασία κατά την διάρκεια της ζωής 
του και ειδικά στις Η.Π.Α, το 47% των ανδρών – ενημέρωση από το National Cancer Institute – 
NCI, USA, https://www.cancer.gov). 

Ο Olle Johansson, επίσης συν-συγγραφέας του Bio-Initiative Report, προτείνει το εξής σε άρθρο 
του: “Ο καρκίνος του πνεύμονος του καπνιστή δεν προκαλείται αποκλειστικά από τον καπνό…. Ο 
εν λόγω καρκίνος άρχισε να αυξάνεται στην δεκαετία του 50 με την εισαγωγή των συχνοτήτων 
FM στο ραδιόφωνο (!). Το 2004 απενεμήθη στον Olle Johansson το Βραβείο του “Παραπλανητή 
της Χρονιάς - Misleader of the Year" από την ‘Swedish Sceptics Society’ η οποία σε μία 
αποστροφή του σκεπτικού της ‘βράβευσης’ σημειώνει: "Στον Olle Johansson απονέμεται το 
βραβείο αυτό, καθώς είναι ένας από τους πλέον εξέχοντες εκπροσώπους εκείνων των 
επιστημόνων οι οποίοι για να στρέψουν τα φώτα της δημοσιότητος επάνω τους και να 
χρηματοδοτήσουν τις προσωπικές τους δραστηριότητες, διασπείρουν φόβους στον πληθυσμό 
μέσω των ΜΜΕ, παρουσιάζοντας ανεπιβεβαίωτες υποθέσεις ως αποδεδειγμένα γεγονότα. 

Ορισμένες μελέτες οι οποίες αναφέρονται στο Bio-Initiative Report, έχουν κατηγορηθεί για 
επιστημονική απάτη (‘scientific fraud’). Σαφώς ψευδείς έρευνες από τον Robert Liburdy και 
πιθανώς ψευδείς έρευνες από τον Hugo Rudiger και τους συνεργάτες καταγγέλλεται ότι 
υπάρχουν στο Bio-Initiative Report. Οι ‘έρευνες’ οι προερχόμενες από το εργαστήριο του 
Rudiger έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς το πλέον έγκυρο επιστημονικό περιοδικό 
παγκοσμίως, το “Science” ανέφερε: "Τα δύο άρθρα του Rudiger και των συνεργατών του, είναι 
τα μοναδικά τα οποία ισχυρίζονται ότι η Η/Μ ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων μπορεί να 
προκαλέσει θραύση του DNA". Τα δύο άρθρα της ομάδος αυτής, αποσύρθηκαν από τους ίδιους 
τους συγγραφείς. 

Μία σειρά Οργανισμοί αποδομούν την αξιοπιστία του Bio-Initiative Report (BIR), όπως, 

 EMF-NET, επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης: “Καμμία από τις 
μελέτες της Επιτροπής δεν έχει ανιχνεύσει την παραμικρή σχέση μεταξύ ραδιοκυμάτων και 
υγείας όπως ισχυρίζεται το BIR”. Report http://www.izmf.de/download/archiv/EMF-Net-
Bioinitiative-608.pdf  

 COMAR Committee του Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE, 450.000 
μηχανικοί σε 160 χώρες): "το BIR είναι γραμμένο με κινδυνολογική γλώσσα και τα στοιχεία 
του δεν έχουν επιστημονική βάση σοβαρής έρευνας... Προσπάθειες να επιβεβαιώσουν τα 
ευρήματά τους – θραύση του DNA - απέτυχαν (π.χ., Lagroye et al. 2004, Malyapa et al. 
1997)". 

3.  Health Council of the Netherlands (ανεξάρτητη επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή της 
κυβέρνησης της Ολλανδίας). “Αναξιόπιστο το BIR”, Report: “Health Council Netherland Bio-
Initiative Analysis”. 

4. ACRBR (‘Australian Centre for Radiofrequency Bio-effects Research’). Χρηματοδοτείται και 
στηρίζεται από το Συμβούλιο Εθνικής Υγείας και Ιατρικής Έρευνας της Αυστραλίας. 
“Αναξιόπιστο το BIR”,  

http://www.acrbr.org.au/FAQ/ACRBR%20Bioinitiative%20Report%2018%20Dec%202008.pdf 
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Σελ. 11 (1η σειρά). Τα όρια της μη-ιοντίζουσας Η/Μ ακτινοβολίας υψηλών συχνοτήτων της 
Ελλάδας, αφορούν πρακτικά τα όρια θερμικών επιδράσεων (δηλ. πότε οι ακτινοβολίες αυτές 
αλλοιώνουν άμεσα τους ανθρώπινους ιστούς, μετά από μικρής διάρκειας έκθεση) και όχι πότε, 
σε πολύ μικρότερες εντάσεις, δημιουργούνται προβλήματα στην υγεία. 

Σχόλια 

Οι ανθρώπινοι ιστοί δεν αλλοιώνονται από την ακτινοβολίες (και ιδίως άμεσα και μετά από 
μικρής διάρκειας έκθεσης!). Είναι παράλογη και αντι-επιστημονική θέση. Δεν υπάρχουν στην 
παγκόσμια βιβλιογραφία τέτοιου είδους ισχυρισμοί. 

 

Σελ. 13 (3η σειρά). Καθώς νέες μελέτες για τις επιδράσεις της ακτινοβολίας γνωστοποιούνται, σε 
λιγότερο από 10 έτη κάποιες χώρες μειώνουν τα όριά τους κατά 10 φορές ή περισσότερο. Όρια 
ως 100 mW/m² = 0,1 W/m² = 6,1 V/m υπάρχουν σε πολλές χώρες. Χώρες με όρια κάτω από 11 
mW/m² = 0,011 W/m² = 2 V/m: Βουλγαρία, Αυστρία, Ρωσία, Παρίσι, Σάλτσμπουργκ, με 
εισηγήσεις για 10.000 φορές μικρότερα. 

Σχόλια 

Εισηγήσεις για μείωση των ορίων κατά 10.000 φορές έγιναν πρόσφατα και από μη ειδικούς 
προς την Βουλή των Ελλήνων (από πολίτες άσχετων επαγγελμάτων, εκπροσώπους διαδημοτικών 
κινήσεων). Οι εισηγήσεις αυτές, όπως φαίνεται ως άνω, μετατρέπονται σε θέσφατο αλλά και 
απειλή για την υγεία μας. 

 

Σελ. 13 (8η σειρά). Η διεθνής τάση παγκοσμίως από το 2008 και μετά είναι τα ανώτερα όρια 
κρατών σε οποιοδήποτε φάσμα να κυμαίνονται κάτω από 0,6 V/m (1 mW/m²). Η διεθνής τάση 
από το 2002 πρότασης ορίων από επιστημονικές επιτροπές που εισηγούνται προς κράτη και 
οργανισμούς, είναι τα ανώτερα όρια να κυμαίνονται από 0,02 ως 0,2 V/m (1 - 100 μW/m²) 
ανάλογα την χρήση (στο γενικό πληθυσμό έξω από κτήρια / στην ύπαιθρο / σε χώρους εργασίας 
/ σε χώρους ύπνου αλλά και ανάλογα με το φάσμα εκπομπής). 

Σχόλια 

Η θέση του επίσημου Οργανισμό ICNIRP) είναι ότι τα ισχύοντα όρια είναι επαρκή για την 
προστασία της υγείας ακόμα και των ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού (ICNIRP 2017) . Τα 
αναγραφόμενα είναι αυθαίρετες τιμές ιδιωτών οι οποίοι εμπορεύονται “υλικά και μπογιές 
ακτινοπροστασίας”, δημάρχων ή ιδιωτικών οργανισμών με εντελώς ιδιοτελείς σκοπούς.  

 

Σελ. 13 (10η σειρά από το τέλος). Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ. - 
http://www.who.int) -πιο προσεκτικός από τις Ελληνικές αρχές- σε ανακοίνωσή του τον Ιούνιο 
του 2011, συστήνει ιδιαίτερη προσοχή της παγκόσμιας κοινότητας με δημόσια επίσημη 
ανακοίνωση, αναφέροντας ότι από τις χιλιάδες μελέτες που έχουν γίνει από περίπου το 1990 
και μετά, υπάρχει λόγος ανησυχίας για πιθανή καρκινογένεση στους ανθρώπους από την 
μακροχρόνια χρήση κινητών τηλεφώνων και συσκευών, που εκπέμπουν από 0,1 - 2 Watt στις 
συχνότητες: 450 - 2.700 MHz, σύμφωνα με μελέτες που εξέτασε και αξιολόγησε ο Διεθνής 
Οργανισμός Έρευνας του Καρκίνου (IARC - International Agency for Research on Cancer: 
http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/index.php). Τα όρια πιθανής καρκινογένεσης από 
ακτινοβολίες στα οποία αναφέρεται ο Π.Ο.Υ., αντιστοιχούν σε 6 - 27 V/m, δηλαδή πολλές φορές 
κάτω από τα αντίστοιχα Ελληνικά όρια που ήδη ξεκινούν από 33 - 51 V/m...  



 
 

52 
 

Σελ. 14 (15η σειρά από το τέλος). Μελέτες οξείδωσης, ελεύθερων ριζών, μελατονίνης, παιδικής 
λευχαιμίας (πιθανώς πάνω από 10 V/m)... Η βασική ανησυχία αφορά την δημιουργία λευχαιμίας 
αλλά και άλλων ειδών καρκίνου. 

Σχόλια  

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας (ιδέ γενικό μέρος). Επιπλέον ο WHO θεωρεί ότι 
δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί αιτιακή σχέση μεταξύ Η/Μ ακτινοβολίας και καρκίνου. Η Η/Μ 
ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων κατατάσσεται στην κατηγορία 2Β (μαζί με τσάι, καφέ και 
alloy vera) όταν το κόκκινο κρέας κατατάσσεται στην πιο επικίνδυνη κατηγορία 2Α… 

Ειδικά για τον ισχυρισμό ότι “Τα όρια πιθανής καρκινογένεσης από ακτινοβολίες στα οποία 
αναφέρεται ο Π.Ο.Υ., αντιστοιχούν σε 6 - 27 V/m, δηλαδή πολλές φορές κάτω από τα αντίστοιχα 
Ελληνικά όρια που ήδη ξεκινούν από 33 - 51 V/m...”, o Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), 
ποτέ και σε καμία έκθεσή του δεν ανέφερε αυτόν τον ισχυρισμό. Δεν υπάρχουν μελέτες στην 
διεθνή βιβλιογραφία, επιβεβαιωμένες από άλλες ανεξάρτητες ομάδες οι οποίες να 
επιβεβαιώνουν τις αρχικές. Ο συνδυασμός με το γεγονός που αναφέρει ο συντάκτης ότι το 
επίσημο όριο ασφαλείας στην χώρα μας είναι υψηλότερο (του αυθαίρετου δικού του για την 
έναρξη εμφάνισης λευχαιμίας και νεοπλασιών) δημιουργεί αδίκως άγχος στον πληθυσμό. 

 

Σελ. 16 (2η & 11η σειρά). Για την Η/Μ ακτινοβολία υψηλών συχνοτήτων (HF): … Στο παρόν 
θεωρούμε ότι για χώρους γραφείων, τιμές άνω των 100 μW/ m² (οδηγία Ευρωκοινοβουλίου 
STOA: 100 μW/m²), είναι αυξημένες, ενώ άνω των 200 είναι ύποπτες για δημιουργία παθήσεων. 

Σχόλια 

 STOA: Science and Technology Options Assessment - European Parliament 

Τον Μάρτιο του 2001 ο Dr. Hyland κατέθεσε πρόταση προς την επιτροπή STOA της ΕΕ. Σύμφωνα 
με τον κ. Hyland, υπάρχουν κίνδυνοι και κάτω από τα διεθνή όρια της ΕΕ. Ο συντάκτης της 
μελέτης προς το Υπουργείο Παιδείας πήρε ένα ‘report’ προς έναν Οργανισμό ενός μεμονωμένου 
επιστήμονα, το ‘βάφτισε’ ‘Θέση’ της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το έκανε θέσφατο.  

Η πρόταση Hyland δεν αποτελεί θέση ούτε της Επιτροπής STOA, ούτε είναι ‘Οδηγία του 
Ευρωκοινοβουλίου’ όπως κακώς αναφέρεται. Αποτελεί προσωπική θέση του επιστήμονα. 
Επιπρόσθετα στην σελίδα 2 του report, αναφέρεται “This document is a working Document for 
the 'STOA Panel'. It is not an official publication of STOA. This document does not necessarily 
represent the views of the European Parliament”. 

Όσον αφορά στα επιχειρήματα του Dr. Hyland, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση απάντησε και τα 
κατέκρινε μέσω της Επιτροπής της COST-281 τον Νοέμβριο του 2001. Χαρακτηριστικά 
αποσπάσματα από την απάντηση της Επιτροπής της ΕΕ COST-28172 προς τον κ. Hayland:  

Σελ 2: “Η COST action 281 είναι ενήμερη ότι ο Dr. Hyland δεν είναι ειδικός στο επιστημονικό 
πεδίο της διερεύνησης και της εκτίμησης των βιολογικών αλληλεπιδράσεων με τις Η/Μ 
ακτινοβολίες, καίτοι η εργασία του υποστηρίζεται από εταιρεία η οποία εμπορεύεται 
εξαρτήματα προστασίας από την ακτινοβολία. Παρ’όλο που πολλά από τα επιχειρήματά του και 
τα συμπεράσματά του ευρίσκονται και στα ΜΜΕ σχολιάζονται στο παρόν report”. 

Σελ 9: Δυστυχώς, το report το οποίο κατατέθηκε από τον Dr Hyland στην Επιτροπή STOA, σε 
αντίθεση με άλλα reports (π.χ. όπως αυτό του ‘UK Stewart group’), είναι πρόχειρο, μη 
ισορροπημένο και πάσχει από ισχνή βιβλιογραφία, μερικώς απαρχαιωμένη βιβλιογραφία και 
αυθαίρετες επιστημονικές υποθέσεις. Ο Dr. Hyland απέτυχε να βασίσει τα συμπεράσματά του 

                                                           
72

 COST-281, Potential Health Implications From Mobile Communications Systems, European Parliament, 
Nov. 2001 

http://www.europarl.europa.eu/portal/en
http://www.europarl.europa.eu/stoa/cms/cache/offonce/home;jsessionid=69E661FED43F9E7FCA785723A8C8E7A5
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σε σαφή επιστημονικά δεδομένα. Αντίθετα λασπολογεί (σημ. “provides a speculative 
submission”) παρά τα αποτελέσματα προσεκτικής και διεξοδικής ανάλυσης του συνόλου της 
υπάρχουσας επιστημονικής βιβλιογραφίας”. 

 

Σελ. 16 (13η & 11η σειρά). Για την Η/Μ ακτινοβολία χαμηλών συχνοτήτων (LF): Οι συγκρίσεις 
τιμών γίνονται με βάση τα προτεινόμενα όρια SBM-2015*, προσαυξημένα κατά μία φορά 
[*SBM-2015: BAUBIOLOGIE MAES / Institut für Baubiologie + Ökologie IBN (Building Biology 
Evaluation Guidelines)]. Στο Μαγνητικό πεδίο (Μ) θεωρούμε τιμές από 100 nT και άνω ότι είναι 
αυξημένες. Στο Ηλεκτρικό πεδίο (Ε) θεωρούμε τιμές από 1,5 V/m και άνω ότι είναι αυξημένες 
(μετρήσεις χωρίς γείωση) 

Σχόλια 

Οι τιμές τις οποίες μετρά ο συντάξας την μελέτη, τις συγκρίνει με αυθαίρετα “βολικά” όρια… 

Τα ισχύοντα όρια ασφαλούς έκθεσης του πληθυσμού ορίζονται σύμφωνα με: 

1. την Κοινή Υπουργική Απόφαση, Αριθμός 3060 (ΦΟΡ) 238, ΦΕΚ 512/Β/25.04.02: «Μέτρα 
προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία διατάξεων εκπομπής Η/Μ πεδίων χαμηλών 
συχνοτήτων» & Διορθώσεις σφαλμάτων στην 3060 (ΦΟΡ) 238 ΚΥΑ (ΦΕΚ 759/Β/19.06.02) και 

2. στα άρθρα 2-4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υγείας, με 
θέμα ‘Μέτρα προφύλαξης του πληθυσμού από την λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων 
στην ξηρά’ (Φ.Ε.Κ. Αρ. 1105, Τεύχος Δεύτερο, 6 Σεπτεμβρίου 2000). 

Η παραπάνω Κ.Υ.Α. βασίστηκε στην Σύσταση του Συμβουλίου της Ε.Ε., L 199 (1999/519/EC), 30-
7-1999, με θέμα ‘Σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης του πληθυσμού σε Η/Μ Πεδία 0 Hz - 
300 GHz’. Στην Κ.Υ.Α. προβλέπονται Βασικοί Περιορισμοί καθώς και Επίπεδα Αναφοράς για 
έκθεση σε Η/Μ Πεδία. Η σύσταση αυτή έχει βασιστεί στα δεδομένα της Διεθνούς Επιτροπής για 
την Προστασία από την Μη-Ιοντίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP) του 1998 [ιδέ αναφορά 2]. 

Το 2010 η ICNIRP με νέα οδηγία της73 άλλαξε σημαντικά τα όρια για την περιοχή συχνοτήτων 1 
Hz – 100 kHz και εισήγαγε και νέα επιστημονική προσέγγιση στον καθορισμό των βασικών 
περιορισμών. Για την συχνότητα δε των 50 Hz το επίπεδο αναφοράς για το μαγνητικό πεδίο 
διπλασιάστηκε (από 100 μΤ στα 200 μΤ). Στην Ελληνική νομοθεσία όμως παραμένει η 
προσέγγιση της ICNIRP του 1998, εισάγοντας ατύπως μια σημαντική επιπλέον προστασία του 
γενικού πληθυσμού. 

Στον πίνακα παρουσιάζονται τα επίπεδα αναφοράς της ελληνικής νομοθεσίας για ηλεκτρικά, 
μαγνητικά και Η/Μ πεδία χαμηλών συχνοτήτων (τιμές rms). 

 

                                                           
73

  ICNIRP, Guidelines for limiting exposure to time-varying electric and magnetic fields (1 Hz to 100 KHz), 
Health Physics 99(6):818-836, 2010 
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Σημείωση: Ενώ η ICNIRP χαλαρώνει τα όρια ασφαλούς έκθεσης του πληθυσμού βάσει νέων 
δεδομένων, ο συντάξας την μελέτη επιλέγει αυθαίρετα 1000 (χίλιες) φορές χαμηλότερα ως προς 
τα ελληνικά και 2.000 (δύο χιλιάδες) φορές χαμηλότερα από τα διεθνή όρια. 

 

Σελ. 32 (2η σειρά από το τέλος). Παιδικός Σταθμός (ήδη θωρακισμένος): Λόγω αυξημένων τιμών 
μέτρησης στα επιμέρους σημεία Νο 4 και Νο 5, συνιστάται η αποφυγή χρήσης των σημείων 
αυτών. 

Σχόλια 

Πάντοτε θα πρέπει να υπάρχει αυξημένη υπευθυνότητα όταν αναφέρεται κάποιος σε χώρους 
όπου διαβιούν μικρά παιδιά και οι γονείς τους και οι οποίοι δικαίως αγχώνονται. Στο κεφάλαιο 
των μετρήσεων στην συνέχεια αναφέρεται ότι οι μετρήσεις έδειξαν μηδενική επιβάρυνση. 

 

Σελ. 35 (15η σειρά). Εάν δεν ληφθεί απόφαση θωράκισης επιμέρους χώρων / γραφείων ή 
κεντρικών εγκαταστάσεων ΔΕΗ / Η/Υ, τότε προτείνεται η εκκένωση χώρων που οι τιμές 
μέτρησης εμφανίζονται να υπερβαίνουν κατά 3 φορές τα προτεινόμενα όρια (M > 300 nT ή/και 
E > 5 V/m) 

Σχόλια 

Προτείνεται η εκκένωση χώρων (εξαιρετικά βαρύ και στρεσσογόνο μέτρο) με βάση α) μετρήσεις 
με όργανο για το οποίο δεν αναφέρεται εάν είναι πιστοποιημένο ή όχι από επίσημο οργανισμό 
πιστοποίησης και β) όρια αυθαίρετα από ανεπίσημους ιδιωτικούς οργανισμούς. 

 

Σελ. 43 (12η σειρά από το τέλος). Are there any health effects? A large number of studies have 
been performed over the last two decades to assess whether mobile phones pose a potential 
health risk. To date, no adverse health effects have been established as being caused by mobile 
phone use. 

Σχόλια 

Ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τον οποίο επικαλείται ο συντάκτης, δηλώνει ευθαρσώς 
(www.who.int), Ιούνιος 2011) ότι “δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία από την 
κινητή τηλεφωνία”… 

 

Σελ. 61, 13η γραμμή από το τέλος: O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) ανακοίνωσε το 
2011 (Fact Sheet 193) οτι ακτινοβολίες σε αυτό το φάσμα, ισχύος 0,1 - 2 watt πιθανόν 
δημιουργούν καρκινογένεση. Από το 2010 με βάση νέες μελέτες, όλοι οι οργανισμοί που 
εκδίδουν οδηγίες και προτάσεις ορίων και χαμηλώνουν σταδιακά τα ανώτατα όρια ανοχής. 
Διεθνώς, από το 2012 δύσκολα βρίσκει κανείς αποδεκτά όρια πάνω από 1.000 μW/m² (πού ήδη 
θεωρούνται εξαιρετικά / άκρως επικίνδυνα για καρκινογένεση) και τα ανώτατα όρια βλέπουμε 
να φτάνουν τα 10 μW/m² με επιφύλαξη. Τιμές από 10 - 100 θεωρούνται ιδιαίτερα ύποπτες για 
βλάβες στην υγεία μας. 

Σχόλια 

Δεν αναφέρονται ποιες είναι “οι νέες επιστημονικές εκτιμήσεις”, ποιός Οργανισμός 
(πιστοποιημένος, αποδεκτός επιστημονικά) τις προτείνει και με ποιά επιστημονικά στοιχεία 
απορρίπτει τις ήδη υπάρχουσες και ισχύουσες χωρίς πρόβλημα των Διεθνών Οργανισμών.  

Αντίθετα, τα συμπεράσματα περί μη-βλαπτικότητος της Η/Μ ακτινοβολίας και ιδιαίτερα των 
σταθμών βάσης επιβεβαιώνονται συνεχώς με την πάροδο των ετών.  
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Σταχυολογώντας παραδείγματα: 

 Η συντριπτική πλειοψηφία των επιδημιολογικών και πειραματικών μελετών έως σήμερα, 
απέτυχε να ταυτοποιήσει οποιαδήποτε συσχέτιση μακρόχρονης χρήσης κινητής τηλεφωνίας 
(άνω των 10 ετών) και εμφάνισης γονοτοξικών και νεοπλασικών βλαβών [π.χ. INTERPHONE 
SG 201074, Rothman et al. 199675]. Αυτή η διαπίστωση επιβεβαιώθηκε το έτος 2016, από 
πολύ μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες, π.χ. στην Αυστραλία [Chapman et al. www76], στην 
Ολλανδία [HCN 201677] και στην Γαλλία [INCa www78] επί του συνολικού πληθυσμού.  

 Η συχνότητα καρκίνου στους μακροχρόνιους χρήστες κινητής τηλεφωνίας δεν είναι 
υψηλότερη από ότι στο γενικό πληθυσμό [FCC www79, IEEE www80].  

 Ακόμη και σε ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα για περισσότερα από 
20 χρόνια, δεν παρατηρείται αύξηση του κινδύνου προσβολής από καρκίνο. Χαρακτηριστικά 
η ARPANSA [ARPANSA 201481] επιβεβαίωσε την αρχική της μελέτη [ARPANSA 200282] ότι δεν 
υπήρξε καμμία θεμελιωμένη απόδειξη ότι επιδρά η ακτινοβολία RF στον ύπνο. Σε παρόμοια 
συμπεράσματα καταλήγουν και άλλες μεγάλες μελέτες [π.χ. ICNIRP 2009a83]. 

 Σε ότι αφορά στην σχέση ‘Περιβαλλοντική έκθεση σε πεδία RF από κεραίες σταθμών βάσης 
και καρκίνος’ την τελευταία 15ετία, η επιδημιολογική έρευνα δεν παρέχει επαρκείς έστω, 
ενδείξεις επιβεβαίωσης πιθανής σχέσης. Επιπλέον, τα μειονεκτήματα των ‘θετικών’ μελετών 
πριν από το 2000 δεν βελτιώθηκαν στο επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς υποφέρουν από 
μεθοδολογικά προβλήματα, αδυναμία ταυτοποίησης της πηγής ενδιαφέροντος ανάμεσα 
στο πλήθος των πηγών οι οποίες εκπέμπουν ταυτόχρονα, πτωχή έως κακή δοσιμετρία [ιδέ 
αναφορά 81, ARPANSA 2014].  

 

Σελ. 61 (8 σειρές από το τέλος). Ακτινο-ευαισθησία: Κάποιοι άνθρωποι έχουν ιδιαίτερη 
ευαισθησία σε αυτές τις ακτινοβολίες…. Η ευαισθησία αυτή εκδηλώνεται σε ορισμένες ή σε 
όλες τις πηγές ακτινοβολίας με διάφορους τρόπους. Ενδεικτικά αναφέρονται: βούισμα στα 
αυτιά, ζαλάδες, ημικρανίες, έλλειψη συγκέντρωσης, πανάδες, εκζέματα. Όταν τα συμπτώματα 
αυτά είναι έντονα, η συσκευή που τα δημιουργεί κάνει πολύ δύσκολη την παραμονή ενός 
τέτοιου ατόμου σε αυτό το χώρο. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται η άμεση λήψη δραστικών 
μέτρων. 
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 Όλες οι επιπτώσεις αφορούν μακροπρόθεσμη έκθεση σε αυτές τις ακτινοβολίες και 
αναφέρονται μεταξύ άλλων από διεθνείς επίσημες ερευνητικές μελέτες (επιδημιολογικές, 
κλινικές και πειραματικές) επιπτώσεις όπως: • Κόπωση • Αϋπνίες • Ζαλάδες • Ημικρανίες • 
Ταχυκαρδίες • Διαταραχές ύπνου • Αδυναμία συγκέντρωσης • Διαταραχές στην λειτουργία του 
ήπατος • Διαταραχές στην λειτουργία των όρχεων • Διαταραχές στην λειτουργία των νεφρών • 
Διαταραχές στην λειτουργία του προστάτη • Διαταραχές στην λειτουργία των ωοθηκών • 
Ολιγοσπερμία και στείρωση στους άνδρες • Διαταραχές στην λειτουργία της ουροδόχου κύστης 
• Επιθετικότητα σε παιδιά που γεννήθηκαν από έγκυες που μιλούσαν στο κινητό • Όγκος 
(Καρκίνος) στο ακουστικό νεύρο, στον εγκέφαλο αλλά και σε μέρη του σώματος, κοντά στα 
οποία κρατάμε το κινητό (π.χ. σε μια τσέπη) 

Σχόλια 

Ορισμένα άτομα - χρήστες ηλεκτρικών ή Η/Μ συσκευών, παραπονούνται ότι η γειτνίασή τους με 
αυτές ή με αγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, τους προκαλεί μία σειρά ανεπιθύμητων μη-
συγκεκριμένων συμπτωμάτων σωματικής και ψυχολογικής υφής, όπως κεφαλαλγία, εμβοές, 
κούραση, κ.α. Αρκετές Εγκάρσιες Μελέτες (Cross – Sectional Studies) την τελευταία 15ετία 
επικεντρώνονται στην σχέση μεταξύ της κινητής τηλεφωνίας και των ως άνω υποκειμενικών 
συμπτωμάτων [Chia et al. 200084 κεφαλαλγίες, Herr et al. 200585 ποιότητα ύπνου, Meo & Al-
Drees 2005a86, 2005b87 ακουστικά και οπτικά συμπτώματα, Davidson & Lutman88 2007 
ακουστικά συμπτώματα, Kato & Johansson 201289, Korpinen & Paakkonen 200990, Sandstrom et 
al. 200191, διάφορα συμπτώματα]. Το σύνδρομο αυτό καλείται σύνδρομο “ηλεκτρο-
ευαισθησίας” ή "ευαισθησίας στον ηλεκτρισμό" ή “Η/Μ υπερευαισθησία”. 

Το σύνδρομο αυτό εμφανίσθηκε για πρώτη φορά στην Νορβηγία στις αρχές του 1980 μεταξύ 
χρηστών VDTs (Video Display Terminals) [Liden 199692, Ziskin 200293]. Στην γειτονική Σουηδία το 
πρόβλημα ήταν μεγαλύτερο χωρίς όμως να επεκταθεί τόσο έντονα στον υπόλοιπο κόσμο [Silny 
199994].  

Σε μελέτη ανασκόπησης το 2002, ο Ziskin [Ziskin 200295] σημείωσε: “Ορισμένοι άνθρωποι 
βιώνουν μία ποικιλία συμπτωμάτων στην υγεία τους την οποία και αποδίδουν στην έκθεσή τους 
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σε Η/Μ πεδία ”[Schüz et al. 200696, Rubin et al. 200897, Landgrebe et al. 200998, Röösli et al. 
201099] η οποία πηγάζει από γραμμές μεταφοράς υψηλής ισχύος, ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, 
VDTs, πηγές φωτός, κινητά τηλέφωνα, κινητή τηλεφωνία, κ.α. Τα πεδία τα οποία, τα Η/Μ 
υπερευαίσθητα άτομα, θεωρούν ότι είναι η αιτία των προβλημάτων τους, ποικίλουν και 
μεταβάλλονται σημαντικά αλλά τα επίπεδα και η διακύμανσή τους είναι πολύ χαμηλότερα από 
τα όρια έκθεσης των διεθνών Οργανισμών και μακράν χαμηλότερα, από τα επίπεδα εκείνα για 
τα οποία είναι γνωστό ότι παράγουν επιβλαβείς επιπτώσεις στους φυσιολογικούς ανθρώπους".  

Γενικά, οι Εγκάρσιες Μελέτες (Cross – Sectional Studies) οι οποίες υποστηρίζουν την θέση ότι 
πράγματι σχετίζεται η έκθεση σε ραδιοκυματική ακτινοβολία με συμπτώματα στην φυσική 
κατάσταση, δεν είναι ιδιαίτερα κατατοπιστικές, καθώς παρουσιάζουν παρά πολλές 
μεθοδολογικές αδυναμίες [Ahlbom et al. 2004100, HPA 2012101, Kundi & Hutter 2009102]. Σε 
δημοσιευμένες διπλές, τυφλές μελέτες οι 'ασθενείς' ήταν ανίκανοι να αισθανθούν σαφώς εάν 
ένα καλυμμένο VDT (Video Display Terminals) ήταν σε θέση OFF ή ΟΝ [Liden 1996103], δεν 
παρατηρήθηκε διαφορά στην φυσιολογική σωματική ή ψυχολογική αντίδραση μεταξύ 
‘ασθενών’ και υγιών εθελοντών, κατά την έκθεσή τους σε χαμηλόσυχνα μαγνητικά πεδία ή σε 
ακτινοβολία RF [Röösli 2008104, MegTseng et al. 2011105] 

Αρκετοί Διεθνείς ή Εθνικοί Οργανισμοί αλλά και μεμονωμένες επιστημονικές ομάδες μέσω πολύ 
καλά σχεδιασμένων και θεμελιωμένων επιδημιολογικών μελετών [π.χ. ICNIRP 2009a106 και 
2009b107, SCENIHR 2009108, AGNIR 2012109, HPA 2005110, Cook et al. 2002111, Thomas et al. 
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2008a112, Thomas et al. 2008b113] κατέληξαν ότι είναι παντελής η απουσία επιστημονικών 
στοιχείων τα οποία να τεκμηριώνουν τα συμπτώματα αυτά ως αποτέλεσμα της έκθεσης σε 
ακτινοβολία RF. Βασικά οφείλονται στην σωματοποίηση του άγχους, ότι θα μπορούσαν να 
συμβούν (‘nocebo effect’). 

 

Σελ. 35 έως την σελ.62: Ενδεικτικές προτάσεις θωράκισης στους χώρους μετρήσεων: 

 Η καλύτερη και προσφορότερη οικονομικά λύση πιστεύουμε πως είναι να θωρακιστούν με 
ειδικά ακτινο-μονωτικά υλικά οι χώροι εγκαταστάσεων των υποσταθμών και οι αίθουσες 
των server με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στο υπόγειο….  

 Η εγκατάσταση των υλικών πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένα συνεργεία και 
επαγγελματίες του χώρου, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες εφαρμογής …  

 Περισσότερες πληροφορίες για τα παραπάνω υλικά μπορείτε να βρείτε στο web site: 
www.mobilepro.eu... 

 Πρακτικά, θα πρέπει να θωρακιστεί μια αίθουσα που παρουσιάζει μεγάλα μεγέθη 
μετρήσεων, ώστε να προσδιοριστεί το πλήθος επάλληλων επιστρώσεων που είναι 
απαραίτητες. στην συνέχεια, το ίδιο πλήθος επιστρώσεων θα πρέπει να εφαρμοστεί και στις 
υπόλοιπες αίθουσες…. 

 Εάν δεν ληφθεί απόφαση θωράκισης επιμέρους χώρων / γραφείων ή κεντρικών 
εγκαταστάσεων ΔΕΗ / Η/Υ, τότε προτείνεται η εκκένωση χώρων…  

 Οι επαναληπτικές μετρήσεις ακτινοβολίας γίνονται ΔΩΡΕΑΝ, εφόσον τα προϊόντα 
θωράκισης αγοραστούν από εμάς. 

Σχόλια 

Το διαδίκτυο βρίθει από πωλήσεις (ιδέ Κ. Κάππας, “Μύθοι και πραγματικότητα για την 
ακτινοβολία της κινητής τηλεφωνίας”, www.artinews.gr, 12.05.2016): πωλούνται κουβέρτες από 
αλουμίνιο, προστατευτικοί κλωβοί για κρεββατοκάμαρες, τσάι με αντι-ηλεκτρομαγνητικές 
ιδιότητες, γάντια με γείωση για πληκτρολόγια, φυλακτά – κολιέ απωθητικά της ακτινοβολίας, 
μπογιές ανακλαστικές, εσώρρουχα με επένδυση αλουμινίου για τα γεννητικά όργανα και όλα σε 
εξωφρενικές τιμές. Η επιστημονική κοινότητα (Πανεπιστήμια, ΕΕΑΕ, WHO, άλλοι διεθνείς 
Οργανισμοί) έχει καταγγείλει έντονα αυτό το εμπόριο. 

 

 Τοποθετήστε το κρεβάτι σας τουλάχιστον 3 μέτρα μακριά από οποιοδήποτε πίνακα 
ρεύματος  

 Αν χρησιμοποιείτε ηλεκτρική κουβέρτα, ζεστάνετε το κρεβάτι πριν κοιμηθείτε και βγάλτε την 
πρίζα της κουβέρτας πριν πέσετε στο κρεβάτι  

 Χρησιμοποιείτε ενσύρματη σύνδεση με το router σας, αντί για ασύρματη.  

 Ακτινοβολία μπορεί να έρχεται στο διαμέρισμα σας και από τον Wi-Fi router κάποιου 
γειτονικού σας διαμερίσματος.  

 Μην αφήνετε ποτέ tablet σε μικρά παιδιά με ενεργή την σύνδεση Wi-Fi ή GSM  
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 Μην αφήνετε ποτέ μικρά παιδιά να χρησιμοποιούν ασύρματα τηλέφωνα, παρά μόνο με 
ακουστικό ή με την κλήση σε ανοικτή ακρόαση.  

Σχόλια 

Αναφέρεται πολλές φορές στα σχόλιά μας ότι οι συσκευές αυτές εκπέμπουν έως 11 μeV μόνο, 
όταν το ορατό φως (π.χ. του ηλίου) είναι της τάξης των εκατομμυρίων μeV. 

 

 Αν έχετε φούρνο μικροκυμάτων, χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ για ξεπάγωμα και ελαφρό ζέσταμα 
φαγητού σε μικρή σκάλα λειτουργίας, ΟΧΙ όμως για μαγείρεμα. Σχεδόν όλοι οι φούρνοι 
διαρρέουν ισχυρή ακτινοβολία έξω από την συσκευή.  

 Μην αφήνετε μικρά παιδιά σε απόσταση περίπου 4 μέτρων από το φούρνο μικροκυμάτων 
όταν λειτουργεί  

Σχόλια 

Οι φούρνοι μικροκυμάτων ΔΕΝ διαρρέουν. Αυθαίρετο συμπέρασμα, καθώς η διεθνής 
βιβλιογραφία λέει ακριβώς τα αντίθετα. [Κ. Κάππας, “Είναι επικίνδυνος ο φούρνος 
μικροκυμάτων;, www.artinews.gr, 21.01.2016]. [Κ. Κάππας, “Για ασφαλή θέρμανση στο φούρνο 
μικροκυμάτων”, www.artinews.gr, 04.02.2016] 

 

 Οι λάμπες που περιέχουν αέρια (όπως οι φθορισμού και οι οικονομίας) για να 
λειτουργήσουν εκπέμπουν υψηλή τάση μέσα στο λαμπτήρα και το παραγόμενο ηλεκτρικό 
πεδίο (ακτινοβολία) διαφεύγει από το γυαλί στο χώρο σας. 

Σχόλια 

Η υψηλή τάση δεν εκπέμπεται. Είναι δυναμική κατάσταση του ηλεκτρικού πεδίου. Ακατανόητο 
επιστημονικά. Αυτό που θα μπορούσε να ‘διαρρέει’ από συγκεκριμένες πηγές φωτός είναι η 
λεγόμενη οπτική ακτινοβολία, της οποίας το κομμάτι της υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας 
αποτελεί το όριο της ιοντίζουσας ακτινοβολίας και απαιτεί εκ τούτου ιδιαίτερη διαχείριση. Για 
τις ‘συνηθισμένες’ όμως πηγές φωτός δεν απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια προστασίας [π.δ. 
οπτικής ακτινοβολίας – πρακτικός οδηγός]. 

 

 Αν χρησιμοποιείτε φάρμακα ομοιοπαθητικής, προστατέψτε τα από ακτινοβολίες υψηλών 
συχνοτήτων όπως αυτές της κινητής τηλεφωνίας. Μια αποτελεσματική λύση είναι να τα 
τοποθετήσετε μέσα στην 2η τσέπη (με μόνωση 99,999%) της θήκης MobilePro Νο 401.  

Σχόλια 

Χωρίς σχόλια… 

 

 Αν έχετε κοντά σας γραμμές υψηλής τάσης ρεύματος (από 100.000 Volt και πάνω) σε 
απόσταση μικρότερη από 1,5 χιλιόμετρο σε επίγεια εγκατάσταση, ή μικρότερη από 0,5 
χιλιόμετρο, σε υπόγεια εγκατάσταση, ελέγξτε* άμεσα τα επίπεδα ηλεκτρικών και 
μαγνητικών πεδίων στο χώρο σας και λάβετε τα απαραίτητα μέτρα, εφόσον χρειάζεται. Τα 
αυξημένα επίπεδα ακτινοβολίας από γραμμές υψηλής τάσεις είναι ιδιαίτερα ύποπτα για 
καρκινογένεση και κρούσματα εμφανίζονται κατά μήκος αυτών των γραμμών ρεύματος. 

Σχόλια 

http://www.artinews.gr/
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Σε απόσταση 100 m από την γραμμή υψηλής τάσης η έκθεση, σε σχέση με την έκθεση σε 
απόσταση 1 m, είναι 10.000 φορές χαμηλότερη (νόμος του αντιστρόφου του τετραγώνου της 
αποστάσεως). Σε απόσταση 1500 m είναι 2.250.000 φορές χαμηλότερη. Ήδη στο 1 m δεν 
υπάρχουν αποδείξεις, ενδείξεις ότι προκαλείται στον εκτιθέμενο οποιαδήποτε βιολογική βλάβη. 
Ο ισχυρισμός ότι όσοι ευρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 1500 m από γραμμή υψηλής 
τάσης εκτίθενται, περιλαμβάνει πρακτικά ολόκληρη την χώρα... 

[Κ. Κάππας, “Οι Πυλώνες της ΔΕΗ προκαλούν παιδική λευχαιμία;”, www.artinews.gr, 
04.07.2017]. 

 

 Αν έχετε κοντά σας μετασχηματιστή της ΔΕΗ στερεωμένο σε στύλους σε απόσταση ως 100-
150 μέτρα ή μετασχηματιστή ΔΕΗ σε υπόγεια εγκατάσταση, σε απόσταση ως 50-75 μέτρα, 
ελέγξτε* άμεσα τα επίπεδα ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων στο χώρο σας και λάβετε τα 
απαραίτητα μέτρα, εφόσον χρειάζεται.  

Σχόλια 

Η εκπομπή Η/Μ ακτινοβολίας του μετασχηματιστή δεν είναι υψηλότερη από το δίκτυο 
μεταφοράς ρεύματος (καλώδια). Σημειώνεται επίσης ότι, λόγω του “νόμου του αντιστρόφου του 
τετραγώνου της απόστασης”, η ένταση της ακτινοβολίας π.χ. σε 50 m απόσταση (σε σχέση με το 
1 m) από τον μετασχηματιστή, έχει πέσει κατά 2500 φορές. 

 

Επίλογος Σχολίων 

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι εκτός από “αδύναμες ενδείξεις”, “μεμονωμένες 
περιπτώσεις”, “υποψίες”, δεν υπάρχει ούτε μία σοβαρή πειραματική εργασία σε παγκόσμιο 
επίπεδο (η οποία να καλύπτει στατιστικές απαιτήσεις, δεοντολογία πειραμάτων και συγγραφής 
μελέτης, ορθή δοσιμετρία, ελάχιστο αναγκαίο αριθμό πειραματόζωων ή εθελοντών), η οποία να 
καταλήγει σε σαφές συμπέρασμα περί ανίχνευσης βλάβης, επακριβώς περιγραφόμενης, στον 
ανθρώπινο οργανισμό και το οποίο συμπέρασμα να έχει παραχθεί με τις ίδιες ακριβώς 
πειραματικές συνθήκες από άλλη ερευνητική ομάδα, ανεξάρτητη της πρώτης. 

Παρ’όλα αυτά εμφανίζονται πολλά άρθρα στην διεθνή βιβλιογραφία, ακόμη περισσότερες 
συνεντεύξεις στα ΜΜΕ και πολλοί ψίθυροι στην καθημερινή ζωή για την επικινδυνότητα της ELF 
& RF ακτινοβολίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των σχολίων στα 
ΜΜΕ καταφέρεται κατά των Σταθμών Βάσης της Κινητής Τηλεφωνίας και των Πυλώνων της ΔΕΗ, 
ενώ οι μετεωρολογικές, στρατιωτικές, ναυτικές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες 
συνεισφέρουν πλέον του 80% στην συνολική Η/Μ επιβάρυνση των υψηλών συχνοτήτων. 

Παρ’όλη την σημαντική συνεισφορά των τελευταίων, η συνολική ακτινική επιβάρυνση του 
πολίτη από την μη-ιοντίζουσα ακτινοβολία του περιβάλλοντος παραμένει εξαιρετικά χαμηλή και 
μη επικίνδυνη.  

Αντιθέτως, ραδόνιο, υπεριώδης, κοσμική και ακτινοβολία υπεδάφους και ακτινοβολία του ιδίου 
του ανθρώπινου σώματος (τροφές) επιβαρύνουν (ως ιοντίζουσα ακτινοβολία) τον οργανισμό 
ανά δύο 24ωρα, όσο μία ακτινογραφία θώρακος. Και πάλι ο οργανισμός ανταπεξέρχεται, 
προσαρμόζεται και το ανθρώπινο είδος εξακολουθεί να επιβιώνει... 
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Ιστορικό Εργαστηρίου Μετρήσεων Η/Μ Ακτινοβολίας (Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρικό 
Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) 
 
Το Πανεπιστημιακό Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής (ΠΕΙΦ) ιδρύθηκε και εγκατεστάθη στο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας το έτος 2002. Συμμετείχε ενεργά στην παραλαβή και 
λειτουργία των Κλινικών Εργαστηρίων Ακτινοθεραπείας και Πυρηνικής Ιατρικής και στην 
εφαρμογή προγραμμάτων διασφάλισης ποιότητος σε θέματα ακτινοπροστασίας στο ΠΠ.Γ.Ν.Λ. 
Οι φυσικοί ιατρικής - ακτινοφυσικοί είναι σήμερα στενοί συνεργάτες των Κλινικών Εργαστηρίων 
Ακτινοθεραπείας, Ακτινοδιαγνωστικής και Πυρηνικής Ιατρικής και επιστημονικοί σύμβουλοι σε 
θέματα Ιατρικής Φυσικής και Ακτινοφυσικής (ιοντίζουσες και μη-ιοντίζουσες ακτινοβολίες, σε 
κλινικές και εργαστήρια.  
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Προφίλ εργαστηρίου 

Εργαστήριο 
Το Εργαστήριο ανήκει στο Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και είναι 
εγκατεστημένο στους χώρους του Ιατρικού Τμήματος και του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας – ΠΓΝΛ. 

Διευθυντής Κώστας Κάππας, Καθηγητής 

Μέλη ΔΕΠ 
 Κική Θεοδώρου, Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής και Πληροφορικής 

 Ιωάννης Τσούγκος, Επ. Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής 

Φυσικοί Ιατρικής – 
Ακτινοφυσικοί ΕΣΥ  

 Τερζούδη Ελένη 

 Σίλια Τσιτσία 

 Ελένη Κατσαρού 

Μέλη ΕΔΙΠ 
 Θωμάς Κυλινδρής, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ 

 Γιώργος Καρπέτας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ 

Διδάκτορες, 
Επιστ. Συνεργάτες 

 Δρ. Γιώργος Γουρζουλίδης, Ακτινοφυσικός (Μη-Ιοντίζουσεςς Ακτινοβολίες) 

 Δρ. Θεόφιλος Τοπαλτζίκης, Ακτινοφυσικός  (in vivo δοσιμετρία) 

 Χάρης Τυράκης, Ακτινοφυσικός, Υπ. Διδάκτωρ (Μη-Ιοντίζουσεςς Ακτινοβολίες) 

Προσόντα 
Προσωπικού 

Όλα τα μέλη ΔΕΠ, οι Φυσικοί Ιατρικής (ΕΣΥ & Επιστημονικοί Συνεργάτες) είναι 
ακτινοφυσικοί (κάτοχοι αδείας ιοντιζουσών και μη-ιοντιζουσών ακτινοβολιών, από το 
Υπουργείο Υγείας) με μέσον όρο πανεπιστημιακών σπουδών τα 10 έτη. 

Περιγραφή 
Εργαστηρίου 

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής δραστηριοποιείται στην Ιατρική Σχολή εκπαιδευτικά 
και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, κλινικά και ερευνητικά.  
Εκπαίδευση: Το ΕΙΦ είναι υπεύθυνο για την διδασκαλία των μαθημάτων: 

 Ιατρική Φυσική (90 ώρες), υποχρεωτικό 1ο εξάμηνο 

 Εισαγωγή στην Πληροφορική (45 ώρες), υποχρεωτικό 1ο εξάμηνο 

 Πληροφορική Ι (26 ώρες), κατ’επιλογήν 2ο εξάμηνο 

 Πληροφορική ΙΙ (26 ώρες), ), κατ’επιλογήν 3ο εξάμηνο 

 Ακτινοπροστασία (26 ώρες), ), κατ’επιλογήν 8ο εξάμηνο 

 Radiotherapy Physics I and ΙΙ, M.Sc & Ph.D., Medical School, University of Patras 
(90 ώρες συνολικά ανά έτος από το 1990). Πρόγραμμα συνδιδασκαλίας με 22 
Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, στην αγγλική γλώσσα. 

Έχει εκδώσει σημειώσεις, βιβλία και οπτικοακουστικό υλικό και έχει επιμεληθεί 
ξενόγλωσσες εκδόσεις σε θέματα ακτινοφυσικής και πληροφορικής.  
Κλινικές Υπηρεσίες: Το Πανεπιστημιακό Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής παρέχει 
κλινικές και επιστημονικές υπηρεσίες, προγράμματα διασφάλισης ποιότητος και 
ποιοτικούς ελέγχους σε θέματα ακτινοβολιών αλλά και γενικότερα θέματα Ιατρικής 
Φυσικής και είναι υπεύθυνο ακτινοπροστασίας προσωπικού και ασθενών του 
Νοσοκομείου. Το ΕΙΦ προσφέρει άμεσα κλινικές υπηρεσίες στα Κλινικά Εργαστήρια 
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Ακτινοθεραπείας, Ακτινοδιαγνωστικής και Πυρηνικής Ιατρικής. Λειτουργεί επίσης ως 
επιστημονικός σύμβουλος σε θέματα Ιατρικής Φυσικής, Ακτινοπροστασίας και 
Ακτινοφυσικής σε άλλες κλινικές και εργαστήρια. Το ΕΙΦ διοργανώνει μαθήματα και 
σεμινάρια για φοιτητές, εργαζόμενους, ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς και 
ακτινοφυσικούς στο Νοσοκομείο, κυρίως σε θέματα ακτινοπροστασίας. 
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενεργείας (ΕΕΑΕ). Το ΕΙΦ συνεργάζεται στενά με την 
ΕΕΑΕ. Ελέγχεται και ελέγχει την ορθή εφαρμογή των κανόνων ακτινοπροστασίας κατά 
τις ιατρικές πράξεις. 
Συνεργασίες εκτός ΠΓΝΛ. Το ΕΙΦ έχει συνεργαστεί στο παρελθόν ή συνεργάζεται με 
αρκετά Ιδρύματα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, όπως: 

 Institut Curie, Paris France (Radiotherapy Treatment Planning, 
Inhomogeneity Corrections, Stereotactic Radiotherapy) 

 Faculté de Médecine - Hôpital Tenon, Paris (Stereotactic Radiotherapy) 

 Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, U.S.A (Monte Carlo 
Methods in Radiotherapy) 

 Harvard Medical School & Dana – Farber Cancer Institute (Monte Carlo 
Methods in Radiotherapy) 

 Lehrstuhl und Abteiling fur Medizinische Physik Radiologische 
Universitatsklinik, Tubingen, Germany (Conformal Radiotherapy) 

 European Society for Radiotherapeutic Oncology (ESTRO) (Evaluation of 
Dose in Radiotherapy. National Representative for Greece). 

 American Association of Physicists in Medicine (C. Kappas, Task Group 65 
member for “Inhomogeneity Corrections in Radiotherapy”) 

 Chongqing Cancer Hospital, Chongqing, China (Teaching, Quality Assurance) 

 Ιατρικό Τμήμα Παν/μίου Θεσσαλίας (Εργαστήρια Ακτινοθεραπείας, 
Ακτινολογίας, Πυρηνικής Ιατρικής, Μοριακής Βιολογίας, Ανοσολογίας, 
Πνευμονολογίας) 

 Ιατρική Σχολή Παν/μίου Ιωαννίνων και Πατρών (Εργαστήρια Ιατρικής 
Φυσικής), 

 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενεργείας, Δημόκριτος. 

 Μέλη του ΕΙΦ συμμετέχουν τακτικά σε αποστολές στήριξης τρίτων χωρών 
(κλινική εκπαίδευση σε νέες τεχνικές και εφαρμογή συστημάτων ποιότητος 
στην ακτινοθεραπεία) από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και την Διεθνή 
Επιτροπή Ατομικής Ενεργείας (Μαδαγασκάρη, Αλβανία, Τανζανία, Νιγηρία, 
Ινδονησία, Αζερμπαϊτζάν, κ.α.) 

 Συνεργασίες κατά περίπτωση με University of Iasi, Romania, University of 
T’bilisi, Georgia, University Hospital of Bratislava, Slovakia, κ.α. 

Σεμινάρια – Συνέδρια. Το ΕΙΦ οργανώνει τακτικά σεμινάρια στους κόλπους της 
European Society for Therapeutic Radiology και της Oncology Balkan Union of 
Oncology σε θέματα άμεσου κλινικού ενδιαφέροντος ή θέματα state of the art.  
Κ.Ε.Κ. Το ΕΙΦ έχει οργανώσει πρόγραμμα μαθημάτων ακτινοπροστασίας (150 ωρών) 
στα πλαίσια του Κ.Ε.Κ. του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών (για ιατρούς, 
ακτινοφυσικούς, επιστήμονες πληροφορικής, διοικητικούς υπαλλήλους, τεχνολόγους 
– ακτινολόγους και νοσηλευτές) 
 Εξοπλισμός.  

 Πλήρες σετ εξοπλισμού ποιοτικών ελέγχων και ακτινοπροστασίας μονάδων 
ακτινοβολίας.  

 10 μονάδες PC τελευταίας γενεάς πλήρως δικτυωμένες.  

 2 Συστήματα Σχεδιασμού Ακτινοθεραπείας (Radiotherapy Treatment Planning 
System) 
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 Μονάδα Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας και Σύστημα Σχεδιασμού 
Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας  

Το επιστημονικό δυναμικό στο νοσοκομείο απασχολείται σε 2 γραμμικούς 
επιταχυντές (3 ενέργειες φωτονίων, 6 ενέργειες ηλεκτρονίων), 1 εξομοιωτή 
θεραπείας, 1 μονάδα βραχυθεραπείας υψηλού ρυθμού δόσης, 2 γ-cameras της 
πυρηνικής ιατρικής, 1 αξονικό τομογράφο, 1 μαγνητικό τομογράφο και 23 
ακτινολογικές λυχνίες (αγγειογραφικές, κλασσικές). 

Ερευνητικό έργο 

Καινοτομίες: Το ΕΙΦ: 

 Έχει σχεδιάσει, αναπτύξει και λειτουργήσει κλινικά την 1η μονάδα στερεοταξίας 
– ακτινοχειρουργικής στην χώρα μας και συνεχίζει την έρευνά του σε θέματα 
δυναμικής στερεοταξίας (πατέντα). 

 Έχει σχεδιάσει, αναπτύξει και λειτουργήσει κλινικά το 1ο σύστημα σχεδιασμού 
ακτινοθεραπείας ελληνικής τεχνολογίας και συνεχίζει την έρευνά του σε θέματα 
βελτιστοποίησης της κατανομής δόσης. 

Κύρια αντικείμενα έρευνας: 

 Χαμηλόσυχνη και ραδιοκυματική ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

 Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία 

 Ανάπτυξη ακτινοφυσικών και ακτινοβιολογικών αλγορίθμων βελτιστοποίησης 
κατανομής δόσης στην Ακτινοθεραπεία 

 Ανάπτυξη Μεθόδων Monte Carlo και εφαρμογές στην Ακτινοθεραπεία, 
Ακτινολογία, Πυρηνική Ιατρική και Ακτινοπροστασία 

 Δοσιμετρία με μεθόδους θερμοφωταύγειας και διόδους 

 Υπολογιστική Ακτινοπροστασία 

 Φασματοσκοπία στην Μαγνητική Τομογραφία 

 Δοσιμετρία 

 Πολυμέσα στην Εκπαίδευση, Επεξεργασία Εικόνας 
Οι ανωτέρω ερευνητικοί τομείς έχουν αποτελέσει αντικείμενο άνω των 120 
δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 200 περίπου ανακοινώσεων σε 
διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια. Μέλη του εργαστηρίου έχουν 
προσκληθεί σε περισσότερες από 150 διεθνείς εκδηλώσεις (συνέδρια, σεμινάρια) για 
παρουσίαση των δραστηριοτήτων του. 

Ακτινοπροστασία & 
Hazard Reports 

 Μελέτες – μετρήσεις πηγών ELF ακτινοβολίας  

 Μελέτες  - μετρήσεις πηγών RF ακτινοβολίας  

 Μελέτες Ανίχνευσης Ραδονίου & Προστασίας Χώρων 
 
Μελέτες Ακτινοπροστασίας και Hazard Reports εγκεκριμένα από την Ελληνική 
Επιτροπή Ατομικής Ενεργείας - ΕΕΑΕ: 
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ 

 Μονάδες Αξονικής Τομογραφίας 

 Μονάδες Κλασσικής Ακτινολογίας – Αγγειογραφίας – Στεφανιογραφίας 

 Μονάδες DEXA (μέτρησης οστεοπόρωσης) 

 Ορθοπαντογράφοι, Οδοντιατρικές Ακτινολογικές Μονάδες  

 Κτηνιατρικές Ακτινολογικές Μονάδες 

 Ακτινολογικές Μονάδες Λιθοτριψίας 
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 

 γ-cameras, Μονάδες RIA 

 Μονάδες θεραπευτικών χορηγήσεων ραδιοϊσοτόπων 
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 Μονάδες Κοβαλτίου – 60 

 Μονάδες Γραμμικών Επιταχυντών 
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 Μονάδες Επιφανειακής Ακτινοθεραπείας 

 Μονάδες Βραχυθεραπείας 

 Μονάδες Ακτινοβόλησης Αίματος 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 Μονάδες Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας X-knife 

 Μονάδες Gamma-Knife 

 Μονάδες εμφύτευσης Ιωδίου-125 για θεραπεία προστάτη 
ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 Εργαστήρια Ερευνητικά (ΕΡ-1) 

 Μονάδες Βιομηχανικών Ραδιογραφήσεων 
Ο συνολικός αριθμός των ανωτέρω μελετών υπερβαίνει τις 200 και είναι 
κατανεμημένες σε όλη την Επικράτεια 

Οικονομοτεχνικές 
Μελέτες, Τεχνικές 
Προδιαγραφές 

 Μελέτη (οικονομοτεχνική και επιστημονική) ίδρυσης και λειτουργίας του 
Νοσοκομείου των τραπεζοϋπαλλήλων (ΤΥΠΕΤ) 

 Υπευθυνότητα επιλογής μελετητών και κατασκευαστών Νοσοκομείου Ένωσης 
Ελληνικών Τραπεζών 

 Οικονομοτεχνική μελέτη και τεχνικές προδιαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας 
Ιατρικού Κέντρου “Mediscan” 

 Οικονομοτεχνικές μελέτες και τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας μαγνητικών 
τομογράφων, ακτινολογικών μονάδων, γραμμικών επιταχυντών, γ-cameras, 
DEXA, κοβαλτίου, αξονικών τομογράφων, πηγών θεραπείας προστάτου.  

Λειτουργούσες 
Μονάδες Έρευνας και 
Παροχής Υπηρεσιών 

 Μονάδα Ακτινοφυσικής 

 Μονάδα Ακτινοβιολογίας 

 Μονάδα Μη-Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών 

 Μονάδα Ραδονίου 

Σημαντικότερα 
όργανα και συσκευές 

 Σύστημα Σχεδιασμού Θεραπείας (Radiotherapy Treatment Planning System) 

 Μονάδα Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας 

 Σύστημα Σχεδιασμού Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας (Stereotactic Radiotherapy 
Treatment Planning System) 

 Δέκα Υπολογιστές μεγάλης ισχύος 

 Όργανα ελέγχου Ακτινοπροστασίας (Δοσίμετρα Ακτινοβολίας, Ανιχνευτές 
Ραδιενέργειας) 

 Πεδιόμετρο SRM3006 της εταιρίας NARDA Safety Test Solutions (s/n D-0027) 

 EHP 

 Πεδιόμετρο SPECTRAN NF-5020 της εταιρείας AARONIA AG 

 Πεδιόμετρο SPECTRAN HF-6080 της εταιρείας AARONIA AG 

Στοιχεία 
επικοινωνίας 

Κώστας Κάππας 
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 
Βιόπολις, 411 10 Λάρισα 
τηλ.: 2413-502052, φαξ: 2413-501017, κινητό: 6974-027532 
e-mail: kappas@med.uth.gr 

 
 

 


