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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

 

Η παξνύζα εξγαζία έρεη ζαλ ζέκα ηε κειέηε ησλ βηνινγηθώλ 

επηπηώζεσλ πνπ έρεη ε έθζεζε ζε ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία. 

ην πξώην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη βαζηθέο έλλνηεο από ηνλ 

ειεθηξνκαγλεηηζκό. 

Σν δεύηεξν θεθάιαην είλαη αθηεξσκέλν ζηνπο κεραληζκνύο κε 

ηνπο νπνίνπο επηδξνύλ ηα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία ζηνλ αλζξώπηλν 

νξγαληζκό.  

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα όξηα επηθηλδπλόηεηαο πνπ 

έρνπλ ζεζπηζηεί από δηάθνξνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνύο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη επηδξάζεηο ησλ 

θαισδίσλ πςειήο ηάζεο. 

Σν πέκπην θεθάιαην είλαη αθηεξσκέλν ζηηο αθηηλνβνιίεο πνπ 

δερόκαζηε από ηηο δηάθνξεο ειεθηξηθέο νηθηαθέο ζπζθεπέο. 

ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία γηα ηελ αθηηλνβνιία 

θεξαηώλ δηαθόξσλ εηδώλ. 

ην έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία γηα ηηο αζύξκαηεο 

ζπζθεπέο επηθνηλσλίαο όπσο ην θηλεηό θαη ην αζύξκαην ηειέθσλν. 

ην όγδνν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη κεηξήζεηο ηεο αθηηλνβνιίαο 

θεξαηώλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΣΔΙ Γπηηθήο 

Διιάδαο ζηελ Πάηξα. 

Σέινο ζην έλαην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ από ηελ εξγαζία απηή. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Σηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη νη ζύγρξνλεο εμειίμεηο ζην 

ζέκα ηωλ βηνινγηθώλ επηδξάζεωλ ηωλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίωλ. 

Πξόθεηηαη γηα έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθό δήηεκα αλ ζθεθηνύκε όηη δνύκε 

ζε έλα πεξηβάιινλ ειεθηξνκαγλεηηθά βεβαξεκέλν. Η επηβάξπλζε απηή 

κάιηζηα ζπλερώο απμάλεηαη ιόγω ηεο αικαηώδνπο αλάπηπμεο ηεο 

ηερλνινγίαο.   

 Οη επηζηήκνλεο είλαη δηραζκέλνη γηαηί δελ ππάξρνπλ επαξθείο 

απνδείμεηο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηωλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίωλ 

ζηνπο δωληαλνύο νξγαληζκνύο. Υπάξρνπλ κόλν ελδείμεηο πνπ βαζίδνληαη 

θπξίωο ζε ζηαηηζηηθέο-επηδεκηνινγηθέο κειέηεο. Με ηε κέζνδν απηή 

εξεπλάηαη ην ηαηξηθό ηζηνξηθό ελόο δείγκαηνο ηνπ πιεζπζκνύ πνπ 

θαηνηθεί ή εξγάδεηαη ζε ρώξνπο βεβαξεκέλνπο ειεθηξνκαγλεηηθά θαη ε 

ζπρλόηεηα ηωλ αζζελεηώλ ζηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο ζπγθξίλεηαη κε 

εθείλε ελόο άιινπ αλάινγνπ δείγκαηνο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ρώξνπο 

πην θαζαξνύο από ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία. Επίζεο, αλ θαη έρνπλ 

πξνηαζεί θάπνηνη κεραληζκνί κέζω ηωλ νπνίωλ ηα ειεθηξνκαγλεηηθά 

πεδία επηδξνύλ ζηνπο βηνινγηθνύο ηζηνύο, δελ είλαη νξηζηηθά θαηαλνεηόο 

ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ζπκβαίλεη απηή ε επίδξαζε. 

 Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη πεγέο ειεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίωλ 

θαη όια ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ εθπνκπή από απηέο. Ελδεηθηηθά 

παξνπζηάδνληαη κεηξήζεηο, πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ 

Ειιεληθή Επηηξνπή Αηνκηθήο Ελέξγεηαο, πέληε θεξαηώλ πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ πεξηνρή γύξω από ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΤΕΙ Δπηηθήο Ειιάδαο 

ζηελ Πάηξα. 
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1. ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΑ ΠΔΓΗΑ ΚΑΗ ΚΤΜΑΣΑ 

 

1.1 ΓΔΝΗΚΑ 

 

 Ηιεθηξηθό πεδίν νλνκάδεηαη ν ρώξνο κέζα ζηνλ νπνίν αζθνύληαη 

δπλάκεηο ζε ειεθηξηθά θνξηία. Αληίζηνηρα καγλεηηθό πεδίν είλαη ν 

ρώξνο κέζα ζηνλ νπνίν αζθνύληαη δπλάκεηο ζε ειεθηξηθά ξεύκαηα θαη 

κόληκνπο (θπζηθνύο) καγλήηεο. Η ηζρύο ησλ πεδίσλ απηώλ ζε έλα ζεκείν 

πεξηγξάθεηαη πνζνηηθά από ηα αληίζηνηρα δηαλύζκαηα έληαζεο, E


 θαη B


. 

Καζέλα από ηα πεδία απηά νλνκάδεηαη ζηαηηθό αλ ην δηάλπζκα ηεο 

αληίζηνηρεο έληαζεο παξακέλεη ρξνληθά ζηαζεξό θαη κεηαβαιιόκελν αλ 

ε έληαζή ηνπ κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν. Σην Γηεζλέο Σύζηεκα Μνλάδσλ 

(SI) ην Δ κεηξάηαη ζε V/m θαη ην Β ζε Tesla (T). 

 Έσο ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηώλα νη θπζηθνί πίζηεπαλ όηη ηα ειεθηξηθά 

θαη ηα καγλεηηθά θαηλόκελα είλαη αλεμάξηεηα κεηαμύ ηνπο. Έλα ηζηνξηθό 

πείξακα ηνπ Γαλνύ θπζηθνύ Oersted ην 1820 έδεημε όηη ην ειεθηξηθό 

ξεύκα δεκηνπξγεί γύξσ ηνπ καγλεηηθό πεδίν. Σηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηώλα 

νινθιεξώζεθε ελνπνίεζε ηνπ ειεθηξηθνύ θαη ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ 

ώζηε ζήκεξα λα κηιάκε πιένλ γηα Ηιεθηξνκαγλεηηζκό. Γλσξίδνπκε 

πιένλ όηη ην ειεθηξηθό ξεύκα δεκηνπξγεί καγλεηηθό πεδίν θαη δέρεηαη 

δύλακε από ην καγλεηηθό πεδίν αθξηβώο όπσο θαη νη θπζηθνί καγλήηεο. 

Σηελ πξαγκαηηθόηεηα ε ύπαξμε ζηνηρεησδώλ ειεθηξηθώλ ξεπκάησλ κέζα 

ζηνπο ιεγόκελνπο θπζηθνύο καγλήηεο είλαη ππεύζπλε γηα ηηο καγλεηηθέο 

ηνπο ηδηόηεηεο. 

 

 

 

1.2 ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΑ ΚΤΜΑΣΑ 

 

 Ταιαληνύκελα ειεθηξηθά θνξηία παξάγνπλ ειεθηξνκαγλεηηθά 

θύκαηα ηα νπνία είλαη κεηαβνιέο ηνπ ειεθηξηθνύ θαη καγλεηηθνύ πεδίνπ 
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ζην ρώξν θαη ζην ρξόλν. Τα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα πνπ εθπέκπνληαη 

από ηηο ζπλήζεηο ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο δηαδίδνληαη θαηά επίπεδα 

κέησπα θαη είλαη αξκνληθά, δειαδή, ε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ θαη ηνπ 

καγλεηηθνύ πεδίνπ κεηαβάιινληαη ηνπηθά θαη ρξνληθά ζύκθσλα κε ην 

λόκν ηνπ εκηηόλνπ. Δπηπιένλ, ζηα επίπεδα θύκαηα ην ειεθηξηθό θαη ην 

καγλεηηθό πεδίν είλαη θάζεηα κεηαμύ ηνπο θαη ζπκθαζηθά, δειαδή 

παίξλνπλ ζπγρξόλσο ηε κέγηζηε θαη ηελ ειάρηζηε ηηκή ηνπο (ζρήκα 1.1).  

 

 

 
 

Σρήκα 1.1 Γηάδνζε αξκνληθνύ ειεθηξνκαγλεηηθνύ θύκαηνο θαηά ηελ x 

θαηεύζπλζε κε ηαρύηεηα π. Οη εληάζεηο ησλ πεδίσλ Δ θαη Β ζε θάζε 

ζεκείν ηνπ ρώξνπ κεηαβάιινληαη αξκνληθά. Τν ειεθηξηθό πεδίν Δ είλαη 

πάληα θάζεην ζην καγλεηηθό πεδίν Β. Τα δηαλύζκαηα ησλ εληάζεσλ θαη 

ησλ δύν πεδίσλ είλαη θάζεηα ζηελ ηαρύηεηα π θαη ηελ θαηεύζπλζε 

δηάδνζεο [2]. 

 

 Η απόζηαζε κέζα ζηελ νπνία ηα Δ θαη Β ζπκπιεξώλνπλ κηα 

πιήξε ελαιιαγή ιέγεηαη κήθνο θύκαηνο, ι. ελώ ν αξηζκόο ησλ πιήξσλ 

ελαιιαγώλ αλά δεπηεξόιεπην νλνκάδεηαη ζπρλόηεηα, f, ηνπ θύκαηνο. Τν 

κήθνο θύκαηνο θαη ε ζπρλόηεηα ζπλδένληαη κε ηε ιεγόκελε ζεκειηώδε 

εμίζσζε ηεο θπκαηηθήο: 

 

 f                                                                                      (1.1) 

 

όπνπ π είλαη ε ηαρύηεηα ηνπ θσηόο, ε νπνία ζην θελό έρεη ηελ ηηκή 

π=300000 km/s. 
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 Γηα παξάδεηγκα ε ζπρλόηεηα ηνπ δηθηύνπ ηεο ΓΔΗ είλαη 50 θύθινη 

αλά δεπηεξόιεπην ή f=50Hz, δειαδή ην ειεθηξηθό πεδίν αιιάδεη 

πνιηθόηεηα 50 θνξέο αλά δεπηεξόιεπην, ελώ ην κήθνο θύκαηνο είλαη 

6000km.  

 Σην ζρήκα 1.2 θαίλεηαη ην ιεγόκελν ειεθηξνκαγλεηηθό θάζκα, 

δειαδή ην εύξνο ησλ ζπρλνηήησλ (ή ηζνδύλακα ησλ κεθώλ θύκαηνο) πνπ 

θαιύπηνπλ ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα θαη νη επηκέξνπο δώλεο ζηηο 

νπνίεο ρσξίδεηαη ην εύξνο απηό. 

 

 

 
 

Σρήκα 1.2 Τν ειεθηξνκαγλεηηθό θάζκα βάζεη ηνπ κήθνπο θύκαηνο θαη 

ηεο ζπρλόηεηαο. Τα όξηα κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ πεξηνρώλ ηνπ θάζκαηνο 

δελ είλαη ζαθή. Η πεξηνρή ηνπ νξαηνύ θσηόο απαξηίδεηαη από ηα γλσζηά 

καο ρξώκαηα ηα νπνία αληηζηνηρνύλ ζε δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηνπ κήθνπο 

θύκαηνο [2]. 

 

 

 

1.3 ΗΟΝΣΗΕΟΤΔ ΚΑΗ ΜΖ ΗΟΝΣΗΕΟΤΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΔ 

 

 Σύκθσλα κε ηε ζύγρξνλε Φπζηθή, ε ειεθηξνκαγλεηηθή 

αθηηλνβνιία εθηόο ηεο θπκαηηθήο θύζεο, παξνπζηάδεη θαη ζσκαηηδηαθέο 

ηδηόηεηεο. Η ελέξγεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο δηαδίδεηαη ζε 
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«παθέηα» ηα ιεγόκελα θσηόληα ηα νπνία είλαη ζσκαηίδηα ρσξίο κάδα. Η 

ελέξγεηα θάζε θσηνλίνπ είλαη: 

 

 fhE                                                                                     (1.2) 

 

όπνπ sJh  341063.6  είλαη ε ζηαζεξά ηνπ Plank.  

Δίλαη πξνθαλέο όηη ε έλλνηα ηνπ θσηνλίνπ έρεη ζεκαζία θπξίσο 

γηα ηηο αθηηλνβνιίεο κεγάιεο ζπρλόηεηαο θαη ζπλεπώο κεγάιεο 

ελέξγεηαο. Τν πνζό ηεο ελέξγεηαο πνπ κεηαθέξεη ε ειεθηξνκαγλεηηθή 

αθηηλνβνιία είλαη πνιύ ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηελ αιιειεπίδξαζε 

ηεο αθηηλνβνιίαο κε ηελ ύιε. Γη’ απηό ην ιόγν ειεθηξνκαγλεηηθή 

αθηηλνβνιία δηαθξίλεηαη βάζεη ηεο ελέξγεηαο, ή αιιηώο ηεο ζπρλόηεηαο, 

ζε ηνληίδνπζα θαη κε-ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία.  

Ινληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο (ionizing radiation) νλνκάδνπκε ηηο 

αθηηλνβνιίεο πνπ έρνπλ αξθεηά κεγάιε ελέξγεηα, ώζηε λα κπνξνύλ λα 

ηνληίζνπλ ηελ ύιε. Έρνπλ δειαδή ηε δπλαηόηεηα λα κεηαθέξνπλ αξθεηή 

ελέξγεηα ζηα ειεθηξόληα ησλ αηόκσλ ηεο ύιεο θαη λα ηα αλαγθάζνπλ λα 

απνκαθξπλζνύλ από ηα άηνκα. Τα άηνκα ηόηε κεηαηξέπνληαη ζε ζεηηθά 

ηόληα. Ινληίδνπζεο είλαη νη γλσζηέο ζσκαηηδηαθέο αθηηλνβνιίεο α, β θαη 

λεηξόληα. Ινληίδνπζεο ειεθηξνκαγλεηηθέο αθηηλνβνιίεο (θσηόληα) είλαη, 

θαηά θύξην ιόγν, νη αθηηλνβνιίεο Φ θαη γ θαζώο θαη έλα κέξνο ηεο 

ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο. 

Με ηνληίδνπζα είλαη ε αθηηλνβνιία πνπ κεηαθέξεη ζρεηηθά κηθξή 

ελέξγεηα ε νπνία δελ είλαη αξθεηή γηα λα πξνθαιέζεη άκεζα ηνληηζκό ησλ 

αηόκσλ θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο κε ηελ ύιε. Δίλαη όκσο ηθαλή λα 

πξνθαιέζεη ειεθηξηθέο, ζεξκηθέο ή ρεκηθέο επηδξάζεηο ζηα θύηηαξα, 

άιινηε επεξγεηηθέο θαη άιινηε επηβιαβείο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Με 

ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο θαινύκε, ζπλήζσο, ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή 

αθηηλνβνιία κε κηθξή ζρεηηθά ελέξγεηα, όπσο είλαη ε νξαηή αθηηλνβνιία, 

ε ππέξπζξε, ε ππεξηώδεο (θαηά ην κεγαιύηεξν κέξνο), ηα κηθξνθύκαηα 

θαη ηα ξαδηνθύκαηα. Οη πεξηνρέο ζπρλνηήησλ ηεο κε ηνληίδνπζαο 

ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο θαζώο θαη νη πεγέο ηνπο θαίλνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 1.1. 
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Πίλαθαο 1.1 Πεξηνρέο ζπρλνηήησλ θαη πεγέο εθπνκπήο ηεο κε 

ηνληίδνπζαο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο [1] 
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Σηηο ρακειέο ζπρλόηεηεο, 0-500Hz, ην ειεθηξηθό θαη ην καγλεηηθό 

πεδίν είλαη αζύλδεηα, ζπλεπώο πξέπεη αλαγθαζηηθά λα κεηξεζεί ε έληαζε 

θαη ησλ δύν πεδίσλ. Σηηο πςειέο ζπρλόηεηεο όκσο (πάλσ από 3MHz) ην 

Δ θαη ην Β ζπλδένληαη κε απιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο θαζώο επίζεο θαη κε 

ηελ ππθλόηεηα ηζρύνο, δειαδή ηελ ηζρύ ηνπ θύκαηνο αλά κνλάδα 

επηθαλείαο. Έηζη, ζηηο πςειέο ζπρλόηεηεο αξθεί ε κέηξεζε ελόο από ηα 

δύν πεδία (ζπλήζσο ηνπ Δ) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ άιινπ θαζώο θαη 

ηεο ππθλόηεηαο ηζρύνο. Γηα απηνύο ηνπο ιόγνπο ηα όξηα επηθηλδπλόηεηαο 

δίλνληαη, ζηηο ρακειέο ζπρλόηεηεο κε ηηο ηηκέο ησλ Δ θαη β, ελώ ζηηο 

πςειέο ζπρλόηεηεο κε ηελ ηηκή ηεο ππθλόηεηαο ηζρύνο.  

 

 

 

1.4 ΦΤΗΚΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΑ ΠΔΓΗΑ 

 

 Κάζε δσληαλόο νξγαληζκόο ζηε γε ππόθεηηαη βξίζθεηαη ππό ηελ 

επίδξαζε ειεθηξηθώλ θαη καγλεηηθώλ πεδίσλ άιινηε ζηαηηθώλ θαη 

άιινηε κεηαβαιιόκελσλ. Μεηαμύ ηνλόζθαηξαο θαη γεο ην θπζηθό 

ζηαηηθό ειεθηξηθό πεδίν ζε ζπλζήθεο θαινθαηξίαο θπκαίλεηαη από 0.1 

kV/m έσο 0.5 kV/m. Σηηο θαηαηγίδεο παίξλεη ηηκέο από 3 kV/m έσο 20 

kV/m. Τν θπζηθό ζηαηηθό γήηλν καγλεηηθό πεδίν παξόιν πνπ είλαη 

αζζελέο, έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηε δσή ζηε γε. Αλάινγα κε ην 

γεσγξαθηθό πιάηνο θπκαίλεηαη από 0.31 έσο 0.62 Gauss, όπνπ 1 

Gauss=10
-4 

T. Καηά ηηο εθιάκςεηο ηνπ ήιηνπ κπνξεί λα πξνθιεζνύλ 

κεηαβνιέο ηνπ γήηλνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ κέρξη θαη θαηά 0.03 Gauss 

(καγλεηηθέο θαηαηγίδεο). 

 Δθηόο από ηα ζηαηηθά θπζηθά πεδία, ε γε δέρεηαη ηελ επίδξαζε 

ησλ θπζηθώλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ πνπ εθπέκπεη ν ήιηνο. Ο 

ήιηνο εθπέκπεη ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα ζε όιν ην θάζκα ζπρλνηήησλ. 

Η ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ θηάλεη όκσο ηειηθά ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο 

κέζσ ηεο αηκόζθαηξαο εθηείλεηαη από ην ππέξπζξν έσο ην ππεξηώδεο. Η 

ππθλόηεηα ηζρύνο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ θηάλεη ζην αλώηεξν 

όξην ηεο αηκόζθαηξαο είλαη 1371W/m
2
. Η πνζόηεηα απηή νλνκάδεηαη 

ειηαθή ζηαζεξά.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ειεθηξηθώλ εθθελώζεσλ ζηελ αηκόζθαηξα 

(αζηξαπέο) θαζώο θαη θαηά ηελ αλαηνιή θαη δύζε ηνπ ειίνπ 



8 
 

εκθαλίδνληαη ηνπηθά ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα ζηηο ρακειέο 

ζπρλόηεηεο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ θαηλνκέλσλ είλαη νη ηαιαληώζεηο 

Schumann ζηα 8Hz πεξίπνπ θαζώο θαη ηνπηθέο ειεθηξηθέο θπκάλζεηο 

ζηα 0.7Hz θαη ζηα 3 έσο 6Hz. 

 Από πνιύ παιηά ππάξρεη ε ππνςία όηη ε θπζηθή ειεθηξνκαγλεηηθή 

αθηηλνβνιία επεξεάδεη ηελ ζσκαηηθή πγεία αιιά θαη ηελ ςπρηθή δηάζεζε 

ησλ αλζξώπσλ. Η ζύγρξνλε επηζηήκε κειεηώληαο ηηο βηνινγηθέο 

επηδξάζεηο ηεο θπζηθήο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο επηβεβαίσζε 

απηέο ηηο ππνςίεο.  

 

 
 

Σρήκα 1.3 Σρέζε αλάκεζα ζηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ ήιηνπ (R) κε ηε 

κεληγγίηηδα ζηε Νέα Υόξθε (Ι) θαη ηνλ θπκαηνεηδή ππξεηό ζην 

Δπξσπατθό ηκήκα ηεο Σνβηεηηθήο Έλσζεο (ΙΙ) ζηελ πεξίνδν 1860-1950 

[1]. 
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Σην ζρήκα 1.3 θαίλεηαη ε κεηαβνιή ησλ θξνπζκάησλ πεξηνδηθνύ 

(θπκαηνεηδνύο) ππξεηνύ ζην Δπξσπατθό ηκήκα ηεο Σνβηεηηθήο Έλσζεο 

θαη ησλ θξνπζκάησλ κεληγγίηηδαο ζηε Νέα Υόξθε ζε ζρέζε κε ηελ 

ειηαθή δξαζηεξηόηεηα ζηε δηάξθεηα ελόο πεξίπνπ αηώλα. Δίλαη θαλεξό 

όηη ν αξηζκόο ησλ θξνπζκάησλ απμάλεηαη ζηα κέγηζηα ηεο ειηαθήο 

δξαζηεξηόηεηαο κε κεγάιε έμαξζε ην 1910 όπνπ ε ειηαθή 

δξαζηεξηόηεηα παξέκεηλε ζε πςειά επίπεδα γηα κεγαιύηεξν ζρεηηθά 

ρξνληθό δηάζηεκα. 

 

 
 

Σρήκα 1.4 Μεηαβνιή ηεο ζλεζηκόηεηαο από θαξδην-λεπξνινγηθέο 

παζήζεηο (ΙΙ) θαηά ηελ εμέιημε κηαο καγλεηηθήο θαηαηγίδαο (Ι) ζηελ 

πεξηνρή ηεο Φξαλθθνύξηεο [1]. 

 

 

 Σην ζρήκα 1.4 θαίλεηαη ε κεηαβνιή ηεο ζλεζηκόηεηαο από 

λεπξνθαξδηνινγηθά πεξηζηαηηθά ζηελ πεξηνρή ηεο Φξαλθθνύξηεο θαηά 

ηελ εμέιημε κηαο καγλεηηθήο θαηαηγίδαο. Δίλαη θαλεξό όηη ππάξρεη ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ δύν θαηλνκέλσλ. Αλάινγα δηαγξάκκαηα ππάξρνπλ 

θαη γηα ηηο επηδεκίεο ηεο γξίππεο. 
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2. ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΙΓΡΑΔΩΝ 

ΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΩΝ ΠΔΓΙΩΝ 

 

2.1 ΘΔΡΜΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 

 

 Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ηα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία πξνθαινύλ ηηο 

νπνηεζδήπνηε επηδξάζεηο ζηνπο δσληαλνύο ηζηνύο παξακέλεη αθόκε 

αληηθείκελν ζπζηεκαηηθήο θαη δηεπηζηεκνληθήο έξεπλαο. Αξρηθά, όιεο νη 

επηδξάζεηο απνδόζεθαλ ζηελ ζέξκαλζε ησλ ηζηώλ θάησ από ηελ 

επίδξαζε ηεο αθηηλνβνιίαο. Τα κόξηα ηνπ λεξνύ, ην νπνίν απνηειεί ην 

70% ηνπ βάξνπο ηνπ αλζξσπίλνπ ζώκαηνο, είλαη ειεθηξηθά δίπνια, κε 

ηνλ ζεηηθό πόιν αλάκεζα ζηα δύν άηνκα ηνπ πδξνγόλνπ θαη ηνλ 

αξλεηηθό πόιν ζην άηνκν ηνπ νμπγόλνπ. Όηαλ ν νξγαληζκόο δερηεί έλα 

ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα, ηα δίπνια ηνπ λεξνύ ηίζεληαη ζε 

εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε, ε ελέξγεηα ηεο νπνίαο ηειηθά κεηαηξέπεηαη 

ζε ζεξκόηεηα ε νπνία ηείλεη λα απμήζεη ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο. 

Όηαλ ε ηζρύο ηνπ θύκαηνο μεπεξάζεη έλα όξην, νη κεραληζκνί ξύζκηζεο 

ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ δηαζέηεη ην αλζξώπηλν ζώκα αδπλαηνύλ λα 

αληαπεμέιζνπλ. Τν απνηέιεζκα είλαη λα εκθαλίδνληαη θαηλόκελα 

ηερλεηνύ ππξεηνύ πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη αθόκε θαη ζηνλ ζάλαην αλ ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο ππεξβεί ην όξην ησλ 42
ν
C. Τα δηάθνξα είδε 

ησλ ηζηώλ παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ζηελ ηθαλόηεηα 

απνξξόθεζεο ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ. Είλαη γλσζηό πσο ν 

εγθέθαινο, ην ήπαξ, ηα ζπιάρλα, νη όξρεηο θ.η.ι. απνξξνθνύλ εθιεθηηθά 

ηελ αθηηλνβνιία θαη πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη ηδηαίηεξα. Επηπιένλ νη 

κεραληζκνί απαγσγήο ζεξκόηεηαο γηα ηα κάηηα θαη ηνπο όξρεηο είλαη 

αηειείο, κε απνηέιεζκα ε ζεξκνθξαζία ηνπο λα απμάλεηαη πεξηζζόηεξν 

από ην ππόινηπν ζώκα θάησ από ηελ επίδξαζε ηεο αθηηλνβνιίαο. Ο 

ζεξκηθόο κεραληζκόο πνπ κόιηο πεξηγξάςακε κπνξεί λα εμεγήζεη κόλν 

κεξηθέο από ηηο βηνινγηθέο επηδξάζεηο θαη ζπλεπώο δελ είλαη ν κόλνο 

κεραληζκόο. Υπάξρνπλ επηδξάζεηο ζηηο όπνηεο είηε δελ παξαηεξήζεθε 
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αμηόινγε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, είηε παξαηεξήζεθε κελ αύμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ιόγσ ηεο αθηηλνβόιεζεο αιιά όηαλ ε ίδηα αύμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο επηβιήζεθε κε ζπκβαηηθά κέζα (π.ρ. ζεξκόο αέξαο) δελ 

παξαηεξήζεθε θακία επίδξαζε. Είλαη ινηπόλ ζίγνπξν όηη ππάξρνπλ θαη 

αζεξκηθνί κεραληζκνί νη νπνίνη απνηεινύλ ην ζηόρν εληαηηθήο 

εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο ζήκεξα.  

 

 

 

2.2 ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΑ ΠΔΓΙΑ ΣΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΣΟΤ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 

 

 Σήκεξα, είλαη γεληθά απνδεθηό όηη ν ζπληνληζκόο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ηεξάζηηνπ αξηζκνύ θπηηάξσλ πνπ απνηεινύλ ηνλ νπνηνλδήπνηε 

δσληαλό νξγαληζκό επηηπγράλεηαη κε ηελ παξαγσγή, από ηα ίδηα ηα 

θύηηαξα, ελόο ζπζηήκαηνο ειεθηξνκαγλεηηθώλ ζεκάησλ ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε ελδνεπηθνηλσλία ηνπο. Έρεη δεηρζεί από ηνπο εξεπλεηέο ε 

ηθαλόηεηα ησλ λεπξηθώλ θπηηάξσλ λα εθπέκπνπλ θαη λα ιακβάλνπλ 

ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα ζηελ πεξηνρή ζπρλνηήησλ ELF θαζώο επίζεο 

θαη ην όηη νη δσληαλνί ηζηνί εθπέκπνπλ ζύκθσλε ειεθηξνκαγλεηηθή 

αθηηλνβνιία όπσο ε αθηηλνβνιία Laser. Έλα πνιύ ζπλαξπαζηηθό εύξεκα 

ήηαλ όηη ηα θύηηαξα πξηλ από ην ζάλαηό ηνπο εθπέκπνπλ έλαλ 

ειεθηξνκαγλεηηθό παικό, ίζσο γηα λα ελεκεξώζνπλ ην θεληξηθό λεπξηθό 

ζύζηεκα ή ηα γεηηνληθά ηνπο θύηηαξα όηη πξέπεη λα απνβιεζνύλ ή λα 

αληηθαηαζηαζνύλ. Η εθπνκπή θαη ε ιήςε ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ 

από ηα θύηηαξα γίλεηαη κέζσ κηθξνζθνπηθώλ ηλώλ πξσηεΐλεο πνπ 

βξίζθνληαη πάλσ ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε θαη ιεηηνπξγνύλ ζαλ θεξαίεο 

εθπνκπήο θαη ιήςεο. Οη θεξαίεο απηέο είλαη επαίζζεηεο κόλν ζε 

ζπρλόηεηεο θάησ από 100Hz (ELF). Παξόκνηεο θεξαίεο θαίλεηαη λα 

δηαζέηνπλ θαη νη ηνί. 

 Οη παικνί ησλ λεπξηθώλ θπηηάξσλ είλαη πνιύ ηζρπξνί, ηεο ηάμεο 

ησλ 1.5MV/m. Η δηαθνξά δπλακηθνύ αλάκεζα ζην εζσηεξηθό (αξλεηηθά 

θνξηηζκέλν) θαη ην εμσηεξηθό (ζεηηθά θνξηηζκέλν) ηνίρσκα ηεο 

θπηηαξηθήο ηνπο κεκβξάλεο αλ θαη είλαη κόλν ηεο ηάμεο ησλ 100mV, 

αληηζηνηρεί ζε κία ηεξάζηηα έληαζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ, ηεο ηάμεο ησλ 

50MV/m επεηδή ην πάρνο ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο είλαη κόλν 5nm. Η 

ζρέζε κεηαμύ ηεο ηάζεο V θαη ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ Ε είλαη: 
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L

V
E                                                                                          (2.1) 

 

όπνπ L είλαη ην πάρνο. 

 Είλαη θαλεξό όηη ηα εζσηεξηθά ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία ηνπ 

αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ είλαη ηδηαίηεξα ηζρπξά θαη ζα έπξεπε λα 

απνηεινύλ επαξθή αζπίδα έλαληη ησλ εμσηεξηθώλ πεδίσλ. Όκσο ηα 

ζρεηηθά πεηξάκαηα έρνπλ δείμεη όηη ηα πξάγκαηα είλαη δηαθνξεηηθά. Ήδε 

από ηηο δεθαεηίεο ηνπ 50 θαη ηνπ 60 είρε δεηρζεί όηη ε εθπνκπή παικώλ 

από ηα λεπξηθά θύηηαξα επεξεάδεηαη από πνιύ αζζελή εμσηεξηθά πεδία 

ηεο ηάμεο ησλ 0.8V/m θαη επίζεο όηη ε απνπζία ησλ πνιύ αζζελώλ 

θπζηθώλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίσλ (ELF) επεξεάδεη ην 24ώξν 

βηνινγηθό ξνιόη ηνπ νξγαληζκνύ. Επίζεο κηα κειέηε ζην UCLA έδεημε 

όηη έλα πεδίν 12 Hz έληαζεο 4V/m κεηώλεη ηνλ ρξόλν αληίιεςεο θαη 

ιήςεο απόθαζεο ζηνπο αλζξώπνπο. Τέινο, ζε πάξα πνιιέο κειέηεο 

απνδείρζεθε όηη ηα αζζελέζηαηα θπζηθά ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία ηεο 

γεο, όρη κόλν γίλνληαη αληηιεπηά από ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο, αιιά 

θπξηνιεθηηθά θαζνξίδνπλ ηελ αλάπηπμε, ηνλ πξνζαλαηνιηζκό, ηε 

κεηαλάζηεπζε, ηελ πιεύζε, ηνπο βηνξπζκνύο θαη ηε ζπκπεξηθνξά όισλ 

θαηά πάζα πηζαλόηεηα ησλ δώσλ θαη ησλ θπηώλ. 

 Οη παξαπάλσ κειέηεο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηαηί απνδεηθλύνπλ 

όηη ν νξγαληζκόο παξόιε ηε κεγάιε θπζηθή ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθή 

ζσξάθηζε είλαη ηθαλόο λα δηεγείξεηαη θαη λα επεξεάδεηαη από εμσηεξηθά 

πεδία, θπζηθά ή ηερλεηά. Μία επηπιένλ απόδεημε ηεο ηθαλόηεηαο απηήο 

ηνπ νξγαληζκνύ είλαη ηα πην πξόζθαηα ειπηδνθόξα πεηξάκαηα 

αληηκεηώπηζεο πνιιώλ αζζελεηώλ όπσο Αιηζράηκεξ, Πάξθηλζνλ θαη 

ζθιήξπλζεο θαηά πιάθαο κε ηελ εθαξκνγή πνιύ αζζελώλ καγλεηηθώλ 

πεδίσλ. 

 

 

 

2.3 Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΔΓΚΔΦΑΛΟΤ 

 

 Σύκθσλα κε ηηο ζύγρξνλεο αληηιήςεηο, ν εγθέθαινο ιεηηνπξγεί όρη 

όπσο έλαο ςεθηαθόο ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο, αιιά σο έλαο 

εμαηξεηηθά ζύλζεηνο κε γξακκηθόο ηαιαλησηήο πνπ παξάγεη ηα δηθά ηνπ 
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ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα ρακειήο ζπρλόηεηαο. Τα θύκαηα απηά, ηα 

νπνία αληρλεύνληαη ζηα εγθεθαινγξαθήκαηα, ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ 

εγθέθαιν γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ θαη γηα ηελ 

επεμεξγαζία ζεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη από ηα αηζζεηήξηα όξγαλα. 

 Τα ζήκαηα εηζόδνπ από ηνπο αηζζεηήξεο κεηαηξέπνληαη ζε 

θπκαηνκνξθέο θαη ζηε ζπλέρεηα απνζεθεύνληαη ζηα εγθεθαιηθά 

θύηηαξα. Όηαλ εηζέξρνληαη λέα ζήκαηα, δηεγείξνπλ ηα εγθεθαιηθά 

θύηηαξα θαη κέζα από θαηλόκελα ζπληνληζκνύ κε ηηο ηδηνζπρλόηεηεο ηνπ 

εγθεθάινπ αλαδεηθλύνπλ ηηο απνζεθεπκέλεο θπκαηνκνξθέο θαη 

ζπληεινύλ ζηελ απόθηεζε ζπλεηδεηήο εκπεηξίαο. 

 Η κε γξακκηθή όκσο ζπκπεξηθνξά ηνπ εγθεθάινπ, ηνπ δίλεη ηελ 

ηθαλόηεηα λα εληζρύεη ζήκαηα από ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ ηνπ 

αλνίγνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ξσγκέο ζην πνιύ ηζρπξό ζύζηεκα 

ειεθηξνκαγλεηηθήο πξνζηαζίαο πνπ δηαζέηεη. 

 Γεληθά, ηα κε γξακκηθά ζηνηρεία δίλνπλ ζήκαηα εμόδνπ θαη ζε 

ζπρλόηεηεο δηαθνξεηηθέο από ηε ζπρλόηεηα ηνπ ζήκαηνο εηζόδνπ. 

Μπνξνύλ λα πξνζζαθαηξέζνπλ ή λα πνιιαπιαζηάζνπλ ζπρλόηεηεο 

θαζώο θαη λα παξάγνπλ ή λα ζηαζεξνπνηήζνπλ ηαιαληώζεηο. 

Φαξαθηεξηζηηθό ηνπο είλαη ε πξνηίκεζε ζε νξηζκέλεο ηηκέο ηζρύνο θαη 

ζπρλόηεηαο.  

  Σύκθσλα κε ηηο πξώηεο ππνζέζεηο, ην κε γξακκηθό ζηνηρείν ζην 

θύηηαξν πξέπεη λα είλαη ε θπηηαξηθή κεκβξάλε, ε νπνία ζα κπνξνύζε λα 

ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ κηα θξπζηαιινδίνδνο ή ζαλ έλα ηξαλδίζηνξ 

κεηαηξέπνληαο ελαιιαζζόκελα πεδία ζε ζπλερή ή εληζρύνληάο ηα όπσο 

αθξηβώο θάλνπλ νη θνηλνί ειεθηξνληθνί αλνξζσηέο θαη εληζρπηέο πνπ 

θπθινθνξνύλ ζην εκπόξην. Τελ αιήζεηα απηήο ηεο ππόζεζεο απέδεημε ν 

W. Pickard ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Οπάζηλγθηνλ, πνπ πεηξακαηηδόκελνο 

κε θύηηαξα θπθηώλ είδε όηη απηά ήηαλ ηθαλά λα κεηαηξέπνπλ ηζρπξά 

ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία ηεο πεξηνρήο ησλ MHz ζε ζπλερή, 

αθνινπζώληαο κάιηζηα ηνπο ίδηνπο λόκνπο κε ηηο ειεθηξνληθέο δηόδνπο. 

 Ο I Grodsky έδεημε όηη ην ζύλνιν ησλ θπηηαξηθώλ κεκβξαλώλ ηνπ 

εγθεθάινπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα κεγάιε κεκβξάλε, ζύζηεκα 

ειεθηξηθώλ δηπόισλ, πνπ επεξεάδεηαη ηνπηθά από ηελ παξνπζία ή 

απνπζία ηόλησλ αζβεζηίνπ ζηα κεγαινκόξηα ηεο κεκβξάλεο. Η ηζρπξή 

αιιειεπίδξαζε ηόλησλ θαη δηπόισλ απνηειεί ην έλαπζκα κε γξακκηθώλ 

ηαιαληώζεσλ κε ζπληνληζκνύο ζηελ πεξηνρή ησλ ζπρλνηήησλ ELF (0-

300Hz). Έηζη ε κεγάιε απηή κεκβξάλε ιεηηνπξγεί σο έλαο εληζρπηήο 
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ηθαλόο λα εληζρύζεη νπνηνδήπνηε εμσηεξηθό πεδίν, πνπ ε ζπρλόηεηά ηνπ 

ή θάπνηα αξκνληθή ηνπ εκπίπηεη ζηελ πεξηνρή ησλ ηδηνζπρλνηήησλ ηνπ. 

 Με βάζε απηέο ηηο ππνζέζεηο αλαπηύρζεθε έλα ζεσξεηηθό κνληέιν 

πξόβιεςεο ησλ αληηδξάζεσλ ησλ θπηηάξσλ ζηα εμσηεξηθά 

ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία ην νπνίν θαηέδεημε όηη ηα θύηηαξα αλνίγνπλ 

παξάζπξα ζηελ εμσηεξηθά πξνεξρόκελε αθηηλνβνιία κόλν γηα νξηζκέλεο 

(δηαθξηηέο) ηηκέο ηεο έληαζεο ηεο αθηηλνβνιίαο απηήο θαη γηα θακία άιιε 

ελδηάκεζε. Η ζπκπεξηθνξά απηή είλαη ελδεηθηηθή ηεο κε γξακκηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. 

 Η πην ελδηαθέξνπζα επηβεβαίσζε ηνπ κνληέινπ ηνπ θπηηάξνπ σο 

κε γξακκηθνύ ηαιαλησηή ήξζε από πεηξάκαηα πνπ έδεημαλ όηη ε έμσζελ 

ειεθηξνκαγλεηηθή παξεκβνιή πξνθαιεί κεηαβνιέο ζηε ζπγθέληξσζε 

ησλ ηόλησλ αζβεζηίνπ. Γηα λα γίλεη θαλεξή ε ζεκαζία ηνπ θαηλνκέλνπ 

απηνύ πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ηα κεγαινκόξηα ηνπ θπηηαξνπιάζκαηνο 

ζπγθξαηνύληαη ζηηο ζέζεηο ηνπο κε ηε βνήζεηα ελόο πιέγκαηνο 

πνιπκεξώλ αιπζίδσλ πνπ ε ζηεξεόηεηά ηνπ εμαζθαιίδεηαη από κόξηα 

αζβεζηίνπ. Τν αζβεζηνύρν απηό πιέγκα απνπζηάδεη από ηα θαξθηληθά 

θύηηαξα. Με ηελ αθηηλνβόιεζε ην πιέγκα απηό θαηαξξέεη θαη ην 

πιενλάδνλ αζβέζηην απνβάιιεηαη από ηα θύηηαξα, πξνδηαζέηνληάο ηα 

ίζσο, ζηελ λενπιαζία. 

 Αλ ε εμσηεξηθή ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία πξνθαιεί όλησο 

παξεκβνιέο, όπσο πηζηεύεηαη, ζην ζύζηεκα ελδνεπηθνηλσλίαο ησλ 

θπηηάξσλ, ηόηε ζα κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη: 

 Τελ άθαηξε εθπνκπή ζεκάησλ από ην θύηηαξν ζηα γεηηνληθά ηνπ. 

 Τελ αύμεζε ηεο έληαζεο ησλ ζεκάησλ ηνπ θπηηάξνπ ζηηο 

ηδηνζπρλόηεηέο ηνπ. 

 Τελ εθπνκπή θαη άιισλ ζπρλνηήησλ από ην θύηηαξν. 

 

Τα παξαπάλσ θαηλόκελα ζα κπνξνύζαλ ελδερνκέλσο λα 

εξκελεύζνπλ πεηξακαηηθά επξήκαηα, όπσο ε επίδξαζε ησλ 

ειεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίσλ ζηελ θπηηαξηθή δηαίξεζε, ηνλ αξηζκό 

αληηγξάθσλ DNA, ηε ζύλζεζε πξσηεΐλεο, ην εγθεθαινγξάθεκα, ην 

αηκνπνηεηηθό θαη ιεκθηθό ζύζηεκα θ.ά. Είλαη απαξαίηεην όκσο λα 

γίλνπλ πεξηζζόηεξεο έξεπλεο γηα λα μεθαζαξηζηνύλ νη κεραληζκνί όισλ 

απηώλ ησλ θαηλνκέλσλ. 

 

 



15 
 

 

2.4 Η ΜΔΛΑΣΟΝΙΝΗ 

 

 Έλαο λένο πηζαλόο κεραληζκόο επίδξαζεο ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ 

πεδίσλ ζηελ αλζξώπηλε πγεία ζπλδέεηαη κε ηελ κειαηνλίλε. Η 

κειαηνλίλε είλαη κηα νξκόλε πνπ εθθξίλεηαη από ηελ επίθπζε (ή 

θσλάξην), έλαλ αδέλα πνπ βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ εγθεθάινπ. Η 

νξκόλε απηή ξπζκίδεη ηνλ εκεξήζην βηνινγηθό θύθιν, ηνλ κεληαίν θύθιν 

ησλ γπλαηθώλ θαη εληζρύεη ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα ηνπ νξγαληζκνύ 

απνηξέπνληαο ηελ αλάπηπμε πνιιώλ κνξθώλ θαξθίλνπ. Η κειαηνλίλε 

εθθξίλεηαη από ηελ επίθπζε θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο. Τν 

ειηαθό θσο θαηαζηέιιεη ηε ιεηηνπξγία ηεο επίθπζεο. Είλαη γλσζηό όηη 

πνιιά άηνκα είλαη επαίζζεηα ζηηο κεηαβνιέο ηεο κειαηνλίλεο.  

Καηαζιηπηηθά θαηλόκελα πνπ εκθαλίδνληαη κε ηνλ εξρνκό ηνπ 

θζηλνπώξνπ απνδίδνληαη ζηελ έθθξηζε πεξηζζόηεξεο κειαηνλίλεο ιόγσ 

ζπλλεθηάο θαη κεγαιύηεξεο λύρηαο. Σε άιια άηνκα εκθαλίδνληαη 

θαηαζιηπηηθά θαηλόκελα κε ηνλ εξρνκό ηεο άλνημεο όπνπ ηα επίπεδα ηεο 

κειαηνλίλεο κεηώλνληαη. Είλαη γεληθά απνδεθηό όηη πνιινί νξγαληζκνί 

δπζθνιεύνληαη λα πξνζαξκνζηνύλ ζηηο κεηαβνιέο ησλ επηπέδσλ ηεο 

κειαηνλίλεο. Είλαη επίζεο πηζαλό ε επίθπζε λα αληηδξά κε ηνλ ίδην ηξόπν 

ζην θσο δηαθόξσλ θσηηζηηθώλ δηαηάμεσλ πνπ κνηάδεη ιηγόηεξν ή 

πεξηζζόηεξν ζην ειηαθό θσο θαη ζηα ηερλεηά ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα 

πνπ εθπέκπνληαη από δηάθνξεο πεγέο. Η αλάδεημε απηώλ ησλ ππνζέζεσλ 

πξνθάιεζε πζηεξία ζηνλ θόζκν θαη κάιηζηα θπθινθόξεζαλ ράπηα 

κειαηνλίλεο γηα ηελ αλαπιήξσζε ησλ πνζνηήησλ κειαηνλίλεο πνπ 

αδπλαηεί λα παξάγεη ε επίθπζε ππό ηελ επίδξαζε ηνπ θσηόο θαη ησλ 

άιισλ ηερλεηώλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ. Φπζηθά νη επηζηήκνλεο 

πξνεηδνπνηνύλ γηα ηηο παξελέξγεηεο απηώλ ησλ πνζνηήησλ κειαηνλίλεο 

πνπ είλαη πέξαλ ησλ θπζηνινγηθώλ. 

Πνιιά πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ ζε αλζξώπνπο θαη δώα έδεημαλ όηη 

πξάγκαηη ηα ηερλεηά ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία θαηαζηέιινπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο επίθπζεο κεηώλνληαο ηα επίπεδα ηεο κειαηνλίλεο ζηνλ 

νξγαληζκό. Σην εξγαζηήξην έρεη δεηρζεί ε ηθαλόηεηα ηεο κειαηνλίλεο λα 

θαηαζηέιιεη ηελ αλάπηπμε ησλ θαξθηληθώλ θπηηάξσλ. Τα θαξθηληθά 

θύηηαξα, ηδηαίηεξα, ηνπ ζηήζνπο έρνπλ ππνδνρείο πνπ αληηδξνύλ ζηε 

κειαηνλίλε. Έηζη, ε αθαίξεζε ηεο επίθπζεο από πνληίθηα πξνθάιεζε 

αικαηώδε αύμεζε ησλ θαξθηλσκάησλ ηνπ ζηήζνπο. Σύκθσλα κε κηα 
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εξκελεία, ε κείσζε ηεο κειαηνλίλεο νδεγεί ζε αύμεζε ησλ νηζηξνγόλσλ 

θαη ηεο πξνιαθηίλεο πνπ ζεσξείηαη πξνσζεηηθόο παξάγνληαο ηνπ 

θαξθίλνπ ηνπ ζηήζνπο. Επίζεο, επεηδή ε κειαηνλίλε απνηξέπεη 

κεηαβνιέο ζην κνξηαθό επίπεδν, είλαη πηζαλό ε έιιεηςή ηεο λα 

δηεπθνιύλεη εθθπιηζηηθά θαηλόκελα όπσο ε ζηεθαληαία λόζνο, ε λόζνο 

ηνπ Πάξθηλζνλ, ε λόζνο ηνπ Αιηζράηκεξ θ.ά. 
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3. ΟΡΗΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΣΖ ΜΖ 

ΗΟΝΣΗΕΟΤΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ 

ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 

 

3.1 ΓΔΝΗΚΑ 

 

 Η θαζηέξσζε εδψ θαη πνιιά ρξφληα νξίσλ επηθηλδπλφηεηαο γηα ηελ 

κε ηνληίδνπζα ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ηα θξάηε είλαη ε πην θξαπγαιέα νκνινγία ηεο 

δηεζλνχο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ 

ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ ζηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ. Πξέπεη λα 

ηνληζηεί φηη πξφθεηηαη γηα φξηα επηθηλδπλφηεηαο θαη φρη αζθαιείαο αθνχ 

θακία δφζε αθηηλνβνιίαο νπνηαζδήπνηε κνξθήο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

αζθαιήο νζνδήπνηε κηθξή θη αλ είλαη. 

 Σα φξηα επηθηλδπλφηεηαο πνπ θαζηεξψζεθαλ παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάινγα κε ηνλ νξγαληζκφ ή ην θξάηνο. Οη 

δηαθνξέο νθείινληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ην 

κεραληζκφ ή ηνπο κεραληζκνχο επίδξαζεο ζηνλ νξγαληζκφ. Όζνη 

δέρνληαη κφλν ην ζεξκηθφ κεραληζκφ πξνηείλνπλ γεληθά πςειά φξηα ελψ 

φζνη ππνζηεξίδνπλ ηε ζεκαζία θαη ησλ αζεξκηθψλ κεραληζκψλ 

πξνηείλνπλ εληππσζηαθά ρακειφηεξα φξηα. 

 

 

 

3.2 ΟΡΗΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΗ ΤΥΝΟΣΖΣΔ RF ΜΔ 

ΒΑΖ ΣΗ ΘΔΡΜΗΚΔ ΜΟΝΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ 

 

 Οη νπνηεζδήπνηε επηδξάζεηο ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ ζηελ 

αλζξψπηλε πγεία εμαξηψληαη απφ ην βαζκφ απνξξφθεζήο ηνπο απφ ηνπο 

δηάθνξνπο ηζηνχο ηνπ ζψκαηνο. 
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Οη κεραληζκνί κέζσ ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηφλ λα κεηαθεξζεί 

ελέξγεηα απφ έλα ειεθηξνκαγλεηηθφ θχκα ζε έλαλ δσηθφ ηζηφ είλαη νη 

εμήο: 

 Γηέγεξζε ησλ ειεθηξνλίσλ ησλ αηφκσλ ησλ ηζηψλ. 

 Δμαλαγθαζκέλε πφισζε ησλ αηφκσλ θαη ησλ κνξίσλ ησλ ηζηψλ 

απφ ην ειεθηξηθφ πεδίν ηνπ θχκαηνο. 

 Δπζπγξάκκηζε ησλ δηπφισλ αηφκσλ ή κνξίσλ πνπ πξνυπάξρνπλ 

ζηνπο ηζηνχο κε ην ειεθηξηθφ πεδίν ηνπ θχκαηνο. 

 

Όινη νη κεραληζκνί απηνί έρνπλ ζαλ ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ 

αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ηζηνχ ιφγσ ηεο απνξξφθεζεο ελέξγεηαο 

απφ ην ειεθηξνκαγλεηηθφ θχκα. 

Δηδηθά γηα ηε κειέηε ησλ επηπηψζεσλ ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ 

πεδίσλ ζηνπο ηζηνχο έρεη εηζαρζεί ην κέγεζνο: Δηδηθφο Ρπζκφο 

Απνξξφθεζεο (Specific Absorption Rate, SAR) ν νπνίνο κεηξά ηελ 

ελέξγεηα πνπ απνξξνθάηαη απφ έλαλ νξγαληζκφ. Οξίδεηαη σο ην πνζφ ηεο 

ελέξγεηαο ηνπ θχκαηνο πνπ απνξξνθάηαη απφ ηε κνλάδα κάδαο ηνπ ηζηνχ 

ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ. ην Γηεζλέο χζηεκα κεηξάηαη ζε W/kg. 

Δμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ ηζηνχ, ηε ζπρλφηεηα ηνπ θχκαηνο θαζψο θαη 

απφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζψκαηνο ζε ζρέζε κε ηε δηεχζπλζε ηνπ 

ειεθηξηθνχ θαη ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ. Όζνλ αθνξά ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ δηαθξίλνληαη ηξεηο πεξηπηψζεηο: 

 Πξνζαλαηνιηζκφο Δ, φηαλ ν κεγάινο άμνλαο ηνπ ζψκαηνο είλαη 

παξάιιεινο κε ην ειεθηξηθφ πεδίν ηνπ θχκαηνο. 

 Πξνζαλαηνιηζκφο Β, φηαλ ν κεγάινο άμνλαο ηνπ ζψκαηνο είλαη 

παξάιιεινο κε ην καγλεηηθφ πεδίν ηνπ θχκαηνο. 

 Πξνζαλαηνιηζκφο Κ, φηαλ ν κεγάινο άμνλαο ηνπ ζψκαηνο είλαη 

παξάιιεινο κε ηε δηεχζπλζε δηάδνζεο ηνπ θχκαηνο. 

 

Έρεη δεηρζεί ζεσξεηηθά θαη πεηξακαηηθά φηη ν SAR παίξλεη ηε 

κέγηζηε ηηκή ηνπ ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ Δ θαη φηαλ επίζεο ην χςνο ηνπ 

ζψκαηνο είλαη ίζν κε ηα 4/10 ηνπ κήθνπο θχκαηνο ηεο αθηηλνβνιίαο. Αλ 

ην ζψκα παηάεη ζε αγψγηκν έδαθνο ηφηε ην ελεξγφ χςνο ηνπ ζψκαηνο 

εκθαλίδεηαη κεγαιχηεξν απφ ην πξαγκαηηθφ ηνπ χςνο. Αλ ην ζψκα είλαη 

κεηέσξν ή παηάεη ζε κνλσκέλν έδαθνο, ην ελεξγφ χςνο είλαη ίζν κε ην 

πξαγκαηηθφ χςνο ηνπ ζψκαηνο. 
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Ο SAR ζπλδέεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο 

κέζσ ηεο ζρέζεο: 

 

t

T
CSAR




 166.4                                                               (3.1) 

 

φπνπ ξ είλαη ε ππθλφηεηα ζε g/cm
3
 θαη C είλαη ε εηδηθή ζεξκφηεηα ζε 

gradg

cal


  ηνπ ηζηνχ, Γt είλαη ν ρξφλνο αθηηλνβφιεζεο ζε second θαη ΓΣ ε 

αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ηζηνχ ζε 
o
C. Απφ ηνλ ηχπν (1.3) ν SAR 

ππνινγίδεηαη ζε κνλάδεο 
3cm

W
, δειαδή σο ελέξγεηα ζηε κνλάδα ηνπ 

ρξφλνπ πνπ απνξξνθάηαη απφ ηελ κνλάδα φγθνπ ηνπ ηζηνχ. Αλ ζην 

δεχηεξν κέινο παξαιεθζεί ε ππθλφηεηα ηφηε ππνινγίδεηαη ζηηο ζπλήζεηο 

κνλάδεο 
g

W
.  

 

 
ρήκα 3.1 Μέζνο εηδηθφο ξπζκφο απνξξφθεζεο (ΔΡΑ) γηα γεησκέλν 

ελήιηθα θαη παηδηά δηαθφξσλ ειηθηψλ γεησκέλα ή κεηέσξα θαζψο θαη ηα 

φξηα κέγηζηεο δπλαηήο απνξξφθεζεο γηα φια ηα αλζξψπηλα κεγέζε [1]. 
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ην ζρήκα 3.1 θαίλνληαη νη κέζεο ηηκέο ηνπ SAR γηα έλαλ ελήιηθα 

θαη γηα παηδηά δηαθφξσλ ειηθηψλ ζπλαξηήζεη ηεο ζπρλφηεηαο. Γηα 

ζχγθξηζε παξαηίζεληαη θαη ηα φξηα κέγηζηεο δπλαηήο απνξξφθεζεο. 

ην ζρήκα 3.2 θαίλεηαη ε θαηαλνκή ηεο απνξξνθνχκελεο ηζρχνο 

ηνπ θχκαηνο ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο κεηέσξνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο. Οη 

αξηζκνί πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα είλαη νη ζρεηηθέο ηηκέο ηνπ SAR, 

δειαδή νη ηηκέο SAR ηνπ θάζε ηζηνχ δηά ην κέζν SAR ηνπ ζψκαηνο. 

 

 
 

ρήκα 3.2 θαηαλνκή ηεο απνξξνθνχκελεο ηζρχνο ζηνπο δηάθνξνπο 

ηζηνχο κεηέσξνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο. Οη κεηξήζεηο έγηλαλ γηα 

ππθλφηεηα ηζρχνο 10mW/cm
2
 θαη κήθνο θχκαηνο ι ηέηνην ψζηε 

L/ι=0.417 φπνπ L ην κήθνο ηνπ ζψκαηνο θαη πξνζαλαηνιηζκφ Δ [1]. 
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 Απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα κπνξνχκε λα εμάγνπκε ηα εμήο 

ζπκπεξάζκαηα: 

 Σν αλζξψπηλν ζψκα απνξξνθά ηελ ελέξγεηα ηνπ 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ θχκαηνο κε εθιεθηηθφ ηξφπν, δειαδή ε 

απνξξφθεζε εμαξηάηαη απφ ηε ζπρλφηεηα θαη ην είδνο ηνπ ηζηνχ. 

 Η κέγηζηε δεθηηθφηεηα φζνλ αθνξά ηε ζπρλφηεηα (ζπληνληζκφο) 

εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνρή ζπρλνηήησλ απφ 30MHz έσο 300MHz, 

φπνπ ν SAR παίξλεη ηηο κέγηζηεο ηηκέο ηνπ. Δίλαη κηα δπζάξεζηε 

ζχκπησζε ην γεγνλφο φηη ην ζψκα καο απνξξνθά πεξηζζφηεξν ηηο 

ζπρλφηεηεο εθείλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ξαδηνθσλία θαη 

ζηελ ηειεφξαζε. 

 Απφ ηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ ζψκαηνο, κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα 

απνξξφθεζεο παξνπζηάδνπλ ν ιαηκφο, ηα πφδηα, νη αγθψλεο θαη ε 

θνηιηαθή ρψξα φπνπ ν ηνπηθφο SAR παίξλεη ηηκέο έσο θαη 10 

θνξέο κεγαιχηεξν απφ ην κέζν SAR ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο. 

Οη κεραληζκνί ξχζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ δηαζέηεη ην 

αλζξψπηλν ζψκα κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ επηηπρψο ξπζκνχο 

απνξξφθεζεο έσο θαη 
kg

W
4 , απνηξέπνληαο έσο ην φξην απηφ νπνηαδήπνηε 

ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο. Σα φξηα 

επηθηλδπλφηεηαο θαζνξίζζεθαλ απφ ηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο κε βάζε 

απηή ηελ ηηκή δηαηξεκέλε κε έλα ζπληειεζηή αζθαιείαο ίζν κε 10 

(δειαδή κηα ηάμε κεγέζνπο ιηγφηεξν).  

Έηζη ην θξηηήξην επηθηλδπλφηεηαο γηα εξγαδνκέλνπο ζε 

ειεθηξνκαγλεηηθά βεβαξπκέλνπο ρψξνπο δηαηππψλεηαη σο εμήο: Ο 

κέγηζηνο επηηξεπφκελνο ξπζκφο απνξξφθεζεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο 

(SAR) δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ ηηκή ησλ 
kg

W
4.0  αζξνηδφκελε θαηά 

κέζν φξν κέζα ζε νπνηαδήπνηε 6 ιεπηά ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ θαη γηα 

νιφζσκε έθζεζε. Οη εξγαδφκελνη ζηνπο ρψξνπο απηνχο είλαη 

ελεκεξσκέλνη, ιακβάλνπλ κέηξα αζθαιείαο θαη εθηίζεληαη κφλν γηα έλα 

νθηάσξν ηελ εκέξα. Γηα ην γεληθφ πιεζπζκφ πνπ εθηίζεηαη ζε 24ψξε 

βάζε θαη δελ ελήκεξνο ψζηε λα ιακβάλεη κέηξα αζθαιείαο, ην φξην 

επηθηλδπλφηεηαο νξίζζεθε πέληε θνξέο κηθξφηεξν, δειαδή 
kg

W
08.0 . 

Σα θξηηήξηα απηά κε θάπνηεο κηθξέο παξεθθιίζεηο απνηεινχλ ηε 

βάζε ησλ νξίσλ επηθηλδπλφηεηαο ζηηο ξαδηνζπρλφηεηεο πνπ 

θαζηεξψζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηελ IRPA (International 
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Radiation Protection Association) θαη ηνπ ANSI (American National 

Standards Institute). 

 

 

 

3.3 ΟΡΗΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΗ ΤΥΝΟΣΖΣΔ RF ΜΔ 

ΒΑΖ ΚΑΗ ΣΗ ΑΘΔΡΜΗΚΔ ΔΠΗΓΡΑΔΗ 

 

 Σα φξηα απηά θαζηεξψζεθαλ ζηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε θαη 

δηαηεξνχληαη αθφκε ζε αξθεηέο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Σα 

φξηα απηά θαίλνληαη ζην ζρήκα 3.3. Δίλαη θαλεξφ φηη είλαη ηδηαίηεξα 

απζηεξά αθνχ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο είλαη αθφκε θαη 200 θνξέο 

κηθξφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα ησλ Γπηηθψλ ρσξψλ γηα ηνλ γεληθφ 

πιεζπζκφ. 

 

 
 

ρήκα 3.3 Όξηα επηθηλδπλφηεηαο ησλ Αλαηνιηθψλ Υσξψλ γηα 

εξγαδνκέλνπο θαη γεληθφ πιεζπζκφ ζηηο ζπρλφηεηεο απφ 100kHz έσο 

10GHz [1]. 



23 
 

 

3.4 ΟΡΗΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ ΓΗΑΝΟΜΖ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

 ηηο ρακειέο ζπρλφηεηεο είλαη ινγηθφ λα ππάξρεη ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπρλφηεηα ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο (δίθηπν ΓΔΗ) ε νπνία ζηελ Δπξψπε είλαη 50Hz.  

 

Πίλαθαο 3.1 Όξηα επηθηλδπλφηεηαο ειεθηξηθνχ θαη καγλεηηθνχ πεδίνπ 

γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ ζηα 50Hz (δίθηπν ΓΔΗ) 

ζχκθσλα κε ηελ IRPA θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε [1] 
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ε απηήλ ηελ ζπρλφηεηα εθπέκπνπλ ειεθηξνκαγλεηηθή 

αθηηλνβνιία νη νηθηαθέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, ηα θαιψδηα πνπ 

ζηεξίδνληαη ζηηο θνιψλεο θαη ζηνπο ππιψλεο ηεο ΓΔΗ θαζψο θαη ηα θάζε 

είδνπο ειεθηξνθίλεηα κεραλήκαηα ζηε βηνκεραλία. Όπσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί ζηηο πνιχ ρακειέο ζπρλφηεηεο ην ειεθηξηθφ θαη ην καγλεηηθφ 

πεδίν είλαη αζχλδεηα, ζπλεπψο πξέπεη λα κεηξεζνχλ θαη ηα δχν θαη λα 

ζπγθξηζνχλ κε ηα φξηα επηθηλδπλφηεηαο ηεο IRPA θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ηα νπνία θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 3.1. 

 

 

 

3.5 ΟΡΗΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΑΣΗΚΑ ΠΔΓΗΑ 

 

 ε αληίζεζε κε ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα, ε έξεπλα ζρεηηθά κε 

ηηο επηπηψζεηο ησλ ζηαηηθψλ ειεθηξηθψλ θαη καγλεηηθψλ πεδίσλ (κε 

ελαιιαζζνκέλσλ), φπνπ ε έληαζε ηνπ πεδίνπ δηαηεξείηαη ζηαζεξή ζην 

ρξφλν, είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε. Η έθζεζε ζε ηέηνηα πεδία είλαη ζπάληα. 

ηαηηθά ειεθηξηθά πεδία δελ ζπλαληάκε θαζφινπ θαη ηα ζηαηηθά 

καγλεηηθά πεδία απαληψληαη κφλν ζε πεξηβάιινλ καγλεηψλ, ζε 

εξεπλεηηθνχο ρψξνπο θαη ζε εξγνζηάζηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ειεθηξφιπζε. Γηα ηα ζηαηηθά καγλεηηθά πεδία ηζρχνπλ ηα φξηα 

επηθηλδπλφηεηαο πνπ θαζηέξσζε ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη θαίλνληαη ζηνλ 

πίλαθα 3.2. Όηαλ νη εξγαδφκελνη εθηίζεληαη ζε ζηαηηθά καγλεηηθά πεδία 

έληαζεο πάλσ απφ 2Σ ππάξρεη πηζαλφηεηα ηιίγγνπ, λαπηίαο, θαξδηαθήο 

αξξπζκίαο θαη κεησκέλεο λνεηηθήο ιεηηνπξγίαο.  

 Γηα ζπλερή νιφζσκε έθζεζε ζε νθηάσξε βάζε ην φξην 

επηθηλδπλφηεηαο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο είλαη 0.2Σ (2000 Gauss) ελψ γηα 

ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ ην φξην είλαη 0.04Σ (400 Gauss).  

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πξφζθαηεο κειέηεο αλαθέξνπλ φηη 

παξαηεξήζεθαλ αηθλίδηνη ζάλαηνη επηιεπηηθψλ απφ ηνπηθέο μαθληθέο 

κεηαβνιέο ηνπ γήηλνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ ηεο ηάμεο ησλ 50nT (0.5mG) 

κφιηο.  
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Πίλαθαο 3.2 Όξηα επηθηλδπλφηεηαο γηα ζηαηηθά καγλεηηθά πεδία [1] 

 

 
 

 

 

3.6 ΚΡΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΟΡΗΩΝ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ 

  

 Όινη νη Γηεζλείο Οξγαληζκνί πνπ θαζηέξσζαλ ηα φξηα 

επηθηλδπλφηεηαο ζπκθσλνχλ φηη ε πεξηνρή ζπρλνηήησλ απφ 1 έσο 

1000MHz, θαη εηδηθφηεξα εθείλε απφ 30 έσο 300MHz, είλαη ε πην 

επηθίλδπλε. Δίλαη κηα αηπρήο ζπγθπξία φηη ζε απηήλ ηελ πεξηνρή 

ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγνχλ ε ξαδηνθσλία, ε ηειεφξαζε, ε θηλεηή 

ηειεθσλία, πνιιέο βηνκεραληθέο θαη ηαηξηθέο δηαηάμεηο, ελψ θαη ν 

ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο (φπσο θαη ε ζπζθεπή ηεο ηειεφξαζεο), ιφγσ 

ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ηεο πςειήο ηάζεο, εθπέκπεη αξκνληθέο, 

πνιιαπιάζηεο δειαδή ζπρλφηεηεο ηεο θχξηαο ζπρλφηεηαο ιεηηνπξγίαο, 

ζηελ πεξηνρή ησλ MHz. 

 Σα φξηα επηθηλδπλφηεηαο πνπ θαζηεξψζεθαλ απφ ηνπο Γηεζλείο 

Οξγαληζκνχο βαζίδνληαη ζην ζθεπηηθφ ηεο απνθπγήο ησλ άκεζσλ 

επηπηψζεσλ ζηελ πγεία. ηηο Αλαηνιηθέο ρψξεο ηα φξηα είλαη αηζζεηά 
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κηθξφηεξα θαη βαζίδνληαη ζην ζθεπηηθφ ηεο απνθπγήο νπνηαζδήπνηε 

επίπησζεο ζηελ πγείαο άκεζεο ή καθξνπξφζεζκεο. 

 Όζνλ αθνξά ηελ θαξθηλνγέλεζε, δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε 

ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία κπνξεί λα απνηειεί ηελ αηηία απηψλ. 

Όκσο ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε έθζεζε ζε ειεθηξνκαγλεηηθή 

αθηηλνβνιία κπνξεί λα απνδπλακψζεη ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ηνπ 

αλζξψπνπ κε απνηέιεζκα λα κεησζεί ε ηθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα 

εμνπδεηεξψζεη απφπεηξεο θαξθηλνγέλεζεο πνπ εθδειψλνληαη ζε 

θπηηαξηθφ επίπεδν ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο. 

 Η πξνψζεζε ηνπ θαξθίλνπ απφ ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή 

αθηηλνβνιία ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί: 

 ε απεπζείαο παξεκβνιή ζην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα. 

 ε παξεκβνιή ζην ζχζηεκα ελδνεπηθνηλσλίαο ησλ θπηηάξσλ πνπ 

εκπνδίδεη ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 ε επίδξαζε ζην DNA πνπ επηδξά κε δηθνχο ηνπ κεραληζκνχο 

δηνξζσηηθά ζηηο απφπεηξεο θαξθηλνγέλεζεο. 

 ηε κείσζε ηεο αληηθαξθηληθήο νξκφλεο κειαηνλίλεο. 

 ε άιινπο κεραληζκνχο πνπ δελ έρνπλ γίλεη αθφκε γλσζηνί. 

 

ηε ζπρλφηεηα ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

(50Hz) ππάξρνπλ θάπνηεο ελδείμεηο πξφθιεζεο θαξθηλνγέλεζεο. Σα 

επξήκαηα ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

 Ο θίλδπλνο παηδηθνχ θαξθίλνπ είλαη 2.7 θνξέο κεγαιχηεξνο φηαλ 

ην καγλεηηθφ πεδίν ππεξβαίλεη κφιηο ηα 0.3 κΣ. 

 Παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ απηνθηνληψλ γηα καγλεηηθά πεδίαηεο 

ηάμεο ησλ 0.1κΣ. 

 Παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ θαξδηνπαζεηψλ, ηεο ππέξηαζεο θαη 

ηεο θαηάζιηςεο γηα καγλεηηθά πεδία 0.3κΣ. 

 Παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ παηδηθψλ φγθσλ ηνπ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα καγλεηηθά πεδία πάλσ απφ 0.2κΣ. 

 Ο θίλδπλνο παηδηθήο ιεπραηκίαο ηεηξαπιαζηάδεηαη γηα καγλεηηθά 

πεδία απφ 0.4κΣ. 

 Ο θίλδπλνο απνβνιψλ εγθχσλ γπλαηθψλ ηξηπιαζηάδεηαη γηα 

καγλεηηθά πεδία πάλσ απφ 0.3κΣ. 

 Παξαηεξήζεθαλ ζάλαηνη βξεθψλ γηα ειεθηξηθά πεδία κφιηο 

70V/m. 
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 Παξαηεξήζεθε απνβνιή αζβεζηίνπ απφ ηα θχηηαξα γηα ηζρείο 

0.1mW/cm
2
. 

 Παξαηεξήζεθε αλαπαξαγσγή ηνπ ηνχ ηνπ θαξθίλνπ F-Stampar γηα 

ηζρείο κηθξφηεξεο ηνπ νξίνπ. 

 

Δίλαη θαλεξφ φηη νη ζρεηηθέο έξεπλεο έρνπλ αλαδείμεη επηπηψζεηο 

γηα ηηκέο εληάζεσλ θαη ηζρχνο αηζζεηά ρακειφηεξεο ησλ νξίσλ 

επηθηλδπλφηεηαο. Σν γεγνλφο απηφ είλαη ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθφ θαη 

δείρλεη φηη ηα φξηα πξέπεη λα αλαζεσξεζνχλ θαη ηα θξάηε πξέπεη λα 

δείμνπλ κεγαιχηεξε επαηζζεζία ζηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ απφ ηελ κε 

ηνληίδνπζα ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία. 

 

 

 

3.7 ΓΔΝΗΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΒΗΟΛΟΓΗΚΔ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΣΩΝ 

ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΩΝ ΠΔΓΗΩΝ 

 

 Γηα πνιιέο απφ ηηο επηδξάζεηο πνπ αλέδεημαλ θαηά θαηξνχο 

δηάθνξεο έξεπλεο ππάξρνπλ επηθπιάμεηο απφ πνιινχο επηζηήκνλεο. ηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη θάπνηεο επηδξάζεηο πνπ ζεσξνχληαη ζήκεξα 

γεληθά απνδεθηέο απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. 

 

3.7.1 Καηαρρακηογένεζη από ηλεκηρομαγνηηικά πεδία 

 Η εκθάληζε νθζαικηθνχ θαηαξξάθηε ήηαλ ίζσο ε πξψηε δπζκελήο 

επίπησζε πνπ παξαηεξήζεθε ζε ρψξνπο ιεηηνπξγίαο κηθξνθπκαηηθψλ 

πνκπψλ ζπλερνχο ή παικηθήο ιεηηνπξγίαο. Κάησ απφ ηελ επίδξαζε κηαο 

κηθξνθπκαηηθήο δέζκεο, ε πξσηεΐλε ηνπ θαθνχ αιινηψλεηαη, ν θαθφο 

ζνιψλεη θαη ην θσο δελ εζηηάδεη ζηελ σρξά θειίδα γηα λα δεκηνπξγεζεί 

ε αίζζεζε ηεο φξαζεο. Σν θαηλφκελν παξαηεξήζεθε ζηηο ζπρλφηεηεο 2-

10GHz. 

 Σα πεηξάκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε κηα πνηθηιία 

πεηξακαηφδσσλ νδήγεζαλ ζηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα: 

1) Η κε ηνληίδνπζα ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία ελδερνκέλσο λα 

δξα αζξνηζηηθά φπσο θαη ε ηνληίδνπζα (ξαδηελέξγεηα). Γειαδή, ε 

θαηαξξαθηνγέλεζε είλαη δπλαηή είηε κε ηελ επίδξαζε κηαο ζρεηηθά 

ηζρπξήο δφζεο, είηε κε ηελ επίδξαζε πνιιψλ κηθξφηεξσλ, ρξνληθά 

απνκνλσκέλσλ δφζεσλ. 
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2) Τπάξρεη ηζρπξή έλδεημε αζεξκηθψλ επηπηψζεσλ ηεο κε 

ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο αθνχ ε δηαδηθαζία ηεο 

θαηαξξαθηνγέλεζεο απνδείρζεθε αλεμάξηεηε θάπνηνπ νξίνπ 

ζεξκνθξαζίαο πνπ πξέπεη λα μεπεξάζεη ν νθζαικφο γηα λα 

αλαπηχμεη θαηαξξάθηε, αλεμάξηεηε ηνπ πνζνζηνχ αχμεζεο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη επίζεο αλεμάξηεηε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

θαηά ην νπνίν ν νθζαικφο δηαηεξήζεθε ζηελ απμεκέλε 

ζεξκνθξαζία. 

 

3.7.2 Μικροκσμαηικά ακούζμαηα 

 Δίλαη δπλαηφλ, θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, λα δεκηνπξγεζεί 

ζηνλ άλζξσπν ε παξαίζζεζε αθνπζηψλ ζεκάησλ φηαλ ε θεθαιή ηνπ 

δερζεί ηελ επίδξαζε κηθξνθπκαηηθψλ παικψλ. Η αίζζεζε απηή 

πεξηγξάθεηαη απφ φζνπο ηελ έρνπλ βηψζεη σο θξφηνο, βφκβνο ή 

θειάεδεκα. Η επηθξαηέζηεξε εξκελεία είλαη πσο νη κηθξνθπκαηηθνί 

παικνί δεκηνπξγνχλ πνιχ κηθξή αιιά απφηνκε αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ εγθεθάινπ, πνπ δηαζηέιιεηαη απφηνκα θαη δεκηνπξγεί 

έλα θχκα πίεζεο ην νπνίν δηεγείξεη ηνλ θνριία ηνπ απηηνχ θαη δεκηνπξγεί 

ηελ αίζζεζε ηεο αθνήο. Η ζπρλφηεηα ηνπ αθνπζηηθνχ ζήκαηνο είλαη ίδηα 

κε εθείλε ησλ κηθξνθπκάησλ. Σν θαηψθιη ελέξγεηαο ηνπ κηθξνθπκαηηθνχ 

παικνχ γηα ηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη 
2

80
cm

J
. Η ππθλφηεηα 

ηζρχνο ηεο δέζκεο ησλ κηθξνθπκάησλ (ζε 
2cm

W
) πνπ απαηηείηαη γηα λα 

μεπεξαζηεί ην φξην απηφ εμαξηάηαη απφ ηε δηάξθεηα ηνπ παικνχ, ην 

ξπζκφ επαλάιεςεο ησλ παικψλ (pulse repetition rate, prr)) θαη ηελ ηζρχ 

θνξπθήο ηνπ παικνχ. Αλάινγα κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παικνχ, 

είλαη δπλαηφλ ην θαηψθιη λα μεπεξαζηεί γηα ηηκέο ππθλφηεηαο ηζρχνο πνπ 

είλαη ρηιηάδεο θνξέο κηθξφηεξεο απφ ηα δηεζλψο θαζηεξσκέλα φξηα 

επηθηλδπλφηεηαο. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηζρχο ησλ κηθξνθπκάησλ είλαη πνιχ 

κεγάιε, ε δηαζηνιή ηνπ εγθεθάινπ είλαη ηφζν κεγάιε θαη απφηνκε πνπ 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε ζχγθξνπζή ηνπ κε ηα εζσηεξηθά ηνηρψκαηα ηνπ 

θξαλίνπ (κηθξνθπκαηηθή γξνζηά). 

 Σέινο, ζε πνιχ πξνρσξεκέλα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα γίλεηαη 

πξνζπάζεηα εγγξαθήο ζηα εγθεθαιηθά θχηηαξα επηζπκεηψλ κελπκάησλ 

κε ξχζκηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ κηθξνθπκαηηθψλ παικψλ. Σα 

κελχκαηα απηά είλαη αλάινγα ησλ κελπκάησλ πνπ κεηαθέξνπλ νη 
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αηζζήζεηο ζηνλ εγθέθαιν. Σα πεηξάκαηα απηά έρνπλ ζαλ ζηφρν ηε 

δηεξεχλεζε ηνπ θαηά πφζνλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο ηεο 

ζθέςεο θαη ησλ αληηδξάζεσλ θαζψο θαη δεκηνπξγία παξαηζζήζεσλ κε 

ηελ ρξήζε ησλ κηθξνθπκάησλ. 

 

3.7.3 Δπίδραζη ζηοσς καρδιακούς βημαηοδόηες 

 Οη βεκαηνδφηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα είλαη ζχγρξνλνη, 

δειαδή ηξνθνδνηνχλ ηελ θαξδηά κε παικνχο κφλν φηαλ ε θαξδηά 

απνηπγράλεη λα ηνπο δψζεη απφ κφλε ηεο. Απφ ηα πξψηα ζηάδηα 

εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ κε 

βεκαηνδφηε, παξαηεξήζεθε φηη εμσηεξηθνί ειεθηξηθνί παικνί πνπ 

εθπέκπνληαη απφ ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ θαη 

αθφκε θαη λα αλαζηείινπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπθιψκαηνο ζπγρξνληζκνχ 

ηνπ βεκαηνδφηε. Η ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ ηνπ 

εμσηεξηθνχ παικνχ πάλσ απφ ηελ νπνία επεξεάδεηαη ζεκαληηθά ε 

ιεηηνπξγία ηνπ βεκαηνδφηε νλνκάδεηαη Καηψθιη Ηιεθηξνκαγλεηηθήο 

Παξεκβνιήο (Electromagnetic Interference Threshold, EMIT) θαη 

εμαξηάηαη απφ ηε ζπρλφηεηα ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ θχκαηνο, ηε 

δηάξθεηα ηνπ παικνχ θαη ην ξπζκφ επαλάιεςεο ησλ παικψλ. Μεξηθνί 

απφ ηνπο παιαηφηεξνπο βεκαηνδφηεο έρνπλ ΔΜΙΣ κφιηο 
m

V
10 . Μία φκσο 

ππθλφηεηα ηζρχνο κηθξνθπκάησλ ηεο ηάμεο ηνπ 
2

1
cm

mW
 ζπλερνχο θχκαηνο 

(continues wave), ελψ ζεσξείηαη αζθαιήο ζχκθσλα κε ηα φξηα 

επηθηλδπλφηεηαο, αληηζηνηρεί ζε έληαζε ειεθηξηθνχ πεδίνπ 
m

V
60 , πνπ 

είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ ην ΔΜΙΣ ηνπ βεκαηνδφηε θαη ζπλεπψο 

κπνξεί λα επεξεάζεη δξαζηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Αλ επηπιένλ ε ίδηα 

κηθξνθπκαηηθή ηζρχο πξνζθέξεηαη ζε παικνχο κεγάιεο ππθλφηεηαο 

ελέξγεηαο θαη κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο, ε αληίζηνηρε έληαζε 

ειεθηξηθνχ πεδίνπ κπνξεί λα ιάβεη δξακαηηθά κεγαιχηεξεο ηηκέο. 

 Δίλαη θαλεξφ φηη ζε έλα ειεθηξνκαγλεηηθά βεβαξπκέλν 

πεξηβάιινλ, φπσο π.ρ. θνληά ζε θνχξλνπο κηθξνθπκάησλ ή θνληά ζε 

κηθξνθπκαηηθνχο πνκπνχο, νη βεκαηνδφηεο κπνξεί λα δπζιεηηνπξγνχλ ή 

αθφκε θαη λα εμνπδεηεξψλνληαη. Οη βεκαηνδφηεο είλαη πεξηζζφηεξν 

επαίζζεηνη ζηηο ρακειέο ζπρλφηεηεο θαη ζηνπο παικνχο κεγάινπ 

πιάηνπο, ελψ γηα ζπρλφηεηεο πάλσ απφ 5GHz ε επίδξαζε ζεσξείηαη 

ακειεηέα. 
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 ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά απνηειέζκαηα πεηξακάησλ 

ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ κηθξνθπκάησλ ζηνπο βεκαηνδφηεο: 

1) Ραληάξ θαζνξηζκνχ χςνπο. πρλφηεηα 2700-2900 MHz, δηάξθεηα 

παικνχ 2κs, ξπζκφο επαλάιεςεο παικψλ 300 παικνί/s (300pps), 

ηζρχο θνξπθήο παικψλ 3-5MW. Οη βεκαηνδφηεο δνθηκάζηεθαλ ζε 

απφζηαζε 60m απφ ηελ θεξαία θαηά ηε δηεχζπλζε ηεο κέγηζηεο 

αθηηλνβνιίαο (ε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ ήηαλ πεξίπνπ 

1000V/m). Σν απνηέιεζκα ήηαλ νη πιένλ επαίζζεηνη απφ ηνπο 

βεκαηνδφηεο λα ράλνπλ 5-10 παικνχο αλά ιεπηφ. 

2) Ραληάξ έξεπλαο. πρλφηεηα 200-500 MHz, δηάξθεηα παικνχ 15κs, 

ξπζκφο επαλάιεςεο παικψλ 300 παικνί/s (300pps), ηζρχο 

θνξπθήο παικψλ 3-5MW. Παξνπζηάζηεθαλ ζνβαξέο 

δπζιεηηνπξγίεο ζηνπο πην επαίζζεηνπο βεκαηνδφηεο νη νπνίνη 

έραλαλ έλαλ παικφ θάζε θνξά πνπ ε δέζκε ηεο πεξηζηξεθφκελεο 

θεξαίαο ηνπ ξαληάξ πεξλνχζε απφ ηε δηεχζπλζή ηνπο (θάζε 12s), 

αθφκα θαη ζε απφζηαζε 1600m. εκαληηθά κηθξφηεξε ήηαλ ε 

επίδξαζε ξαληάξ έξεπλαο κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά, εθηφο απφ ηε 

ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο πνπ ήηαλ 2400-2900 MHz. 

3) Ραληάξ επηηήξεζεο-αλίρλεπζεο. πρλφηεηα 400-450 MHz, 

δηάξθεηα παικνχ 60κs, ξπζκφο επαλάιεςεο παικψλ 200 παικνί/s 

(200pps), ηζρχο θνξπθήο παικψλ 32MW. Παξνπζηάζηεθαλ 

ζνβαξέο δπζιεηηνπξγίεο ζε βεκαηνδφηεο κέρξη θαη ζε απφζηαζε 

800m. 

 

Οη εηαηξείεο παξαγσγήο θάλνπλ πξνζπάζεηεο ψζηε νη βεκαηνδφηεο 

λα είλαη ιηγφηεξν επαίζζεηνη ζηα εμσηεξηθά ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία, 

δειαδή λα έρνπλ κεγαιχηεξε ηηκή ΔΜΙΣ. 
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4. ΚΑΛΧΔΙΑ ΤΦΗΛΗ ΣΑΗ 

 

4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 

 Τα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία θνληά ζηηο γξακκέο κεηαθνξάο 

πςειήο ηάζεο έρνπλ πνιύ ρακειέο ζπρλόηεηεο (ELF). Η επίπησζε ζηνλ 

άλζξσπν εμαξηάηαη ηζρπξά από ηελ απόζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν 

άλζξσπνο θαη ην θνξηίν ηεο γξακκήο. Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη 

κεηξήζεηο ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ θαη ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ θαη 

ζπγθξίλνληαη κε ηα όξηα επηθηλδπλόηεηαο. 

 

 

 

4.2 ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

 

 Σην ζρήκα 4.1 απεηθνλίδεηαη ε κνξθή ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πςειήο ηάζεο (380 kV) ηεο ΓΔΗ κε ηνπο ππιώλεο 

θαη ηνπο αγσγνύο. Σην κέζν Μ ηεο απόζηαζεο ησλ δύν ππιώλσλ ην ύςνο 

ησλ αγσγώλ από ην έδαθνο παίξλεη ηελ ειάρηζηε ηηκή ηνπ θαη αληίζηνηρα 

ην ειεθηξηθό θαη ην καγλεηηθό πεδίν ζην έδαθνο θάησ από ην Μ γίλνληαη 

κέγηζηα. 

Τν ειεθηξηθό πεδίν ζην έδαθνο θάησ από ην κέζν ηεο απόζηαζεο 

κεηαμύ δύν ππιώλσλ παίξλεη ηηκέο από 4kV/m έσο 30kV/m αλάινγα κε 

ην ύςνο ησλ αγσγώλ από ην έδαθνο, ηε ζηηγκηαία ηηκή ηεο ηάζεο θαη ηε 

δηάηαμε ησλ θάζεσλ. Οη ηηκέο απηέο είλαη ίζεο ή κεγαιύηεξεο από ην όξην 

επηθηλδπλόηεηαο. Σηε βάζε ησλ ππιώλσλ, ζεκεία Α θαη Γ, ην ειεθηξηθό 

πεδίν παίξλεη ηηκέο από 2kV/m έσο 4kV/m. 

Τν καγλεηηθό πεδίν Β ζην έδαθνο θάησ από ην κέζνλ κεηαμύ ησλ 

δύν ππιώλσλ παίξλεη ηηκέο από 10 έσο 150mGauss αλάινγα κε ηελ 

έληαζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηε γξακκή κεηαθνξάο, ην ύςνο ηεο 

από ην έδαθνο θαη ηε δηάηαμε ησλ θάζεσλ. Οη ηηκέο απηέο είλαη πνιύ 
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κηθξόηεξεο από ην όξην επηθηλδπλόηεηαο γηα ηε ζπρλόηεηα ησλ 50Hz. 

Σηηο βάζεηο ησλ ππιώλσλ ην καγλεηηθό πεδίν παίξλεη ηηκέο από 6 έσο 

60mGauss.  

 

 
 

Σρήκα 4.1 Σρεκαηηθή απεηθόληζε δύν ππιώλσλ πςειήο ηάζεο ηεο ΓΔΗ 

θαη ησλ αγσγώλ αλάκεζά ηνπο [5].  

 

 

 Δθαηέξσζελ ηεο επζείαο ΑΜΓ νη εληάζεηο Δ θαη Β ησλ πεδίσλ 

κεηαβάιινληαη όπσο δείρλνπλ ηα δηαγξάκκαηα 4.2 θαη 4.3. Οη κεηξήζεηο 

απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ πάλσ ζηε κεζνθάζεην ΜΟ ηεο ΑΜΓ θαη ζε 

ύςνο κηζνύ κέηξνπ από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. 

 Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 4.2, ε έληαζε Δ ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ, 

αξρηθά απμάλεηαη θαζώο απνκαθξπλόκαζηε από ηε γξακκή κεηαθνξάο, 

παίξλεη ηε κέγηζηε ηηκή ηεο ζε κηα απόζηαζε πεξίπνπ 20 κέηξα θαη ζηε 

ζπλέρεηα κεηώλεηαη πνιύ γξήγνξα. Σε απόζηαζε πάλσ από πεξίπνπ 30 

κέηξα γίλεηαη κηθξόηεξε από ην όξην επηθηλδπλόηεηαο. Οη ηηκέο ησλ 

κεγίζησλ γηα x=0 θαη γηα x=20m πεξίπνπ εμαξηώληαη από ηνπο 

παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ ήδε, δειαδή ην ύςνο ησλ γξακκώλ από ην 

έδαθνο, ηε ζηηγκηαία ηηκή ηεο ηάζεο θαη ηε δηάηαμε ησλ θάζεσλ. Σε 

απνζηάζεηο πάλσ από 200m, ε ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ 

πέθηεη θάησ από ην όξην αζθαιείαο θαη νπζηαζηηθά είλαη αζήκαληε. 
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Σρήκα 4.2 Η έληαζε Δ ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζπλαξηήζεη ηεο απόζηαζεο 

από ηε γξακκή κεηαθνξάο πςειήο ηάζεο ηεο ΓΔΗ [5]. 

 

 

 Όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 4.3, ε έληαζε Β ηνπ καγλεηηθνύ 

πεδίνπ ειαηηώλεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο απόζηαζεο από ηε γξακκή 

κεηαθνξάο. Οη ηηκέο ηνπ Β είλαη ζε όια ηα ζεκεία κηθξόηεξεο από ην 

όξην επηθηλδπλόηεηαο. Σε απνζηάζεηο άλσ ησλ 200m ε έληαζε ηνπ 

καγλεηηθνύ πεδίνπ γίλεηαη κηθξόηεξε από ην όξην αζθαιείαο ησλ 

2mGauss. 

 Τν ζπκπέξαζκα πνπ βγαίλεη από ηηο κεηξήζεηο απηέο είλαη όηη 

θάησ από ηηο γξακκέο πςειήο ηάζεο θαη έσο κηα απόζηαζε πεξίπνπ 30m, 

ην ειεθηξνκαγλεηηθό πεδίν ππεξβαίλεη ή είλαη πνιύ θνληά ζηα όξηα 

επηθηλδπλόηεηαο. Σε απνζηάζεηο άλσ ησλ 200m κπνξνύκε πνύκε όηη δελ 

ππάξρεη απνιύησο θαλέλαο θίλδπλνο. 

 Από κεηξήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη γλσξίδνπκε όηη όζνλ αθνξά ηνπο 

ππνζηαζκνύο ηεο ΓΔΗ ηάζεσλ 15kV/400V θαη εληάζεσλ 10.4Α/390Α νη 

ηηκέο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζε απνζηάζεηο έσο 1m παίξλνπλ ηηκέο από 

20 έσο 7000mGauss.  
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Σρήκα 4.3 Η έληαζε Β ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζπλαξηήζεη ηεο 

απόζηαζεο από ηε γξακκή κεηαθνξάο πςειήο ηάζεο ηεο ΓΔΗ [5]. 

 

 

 

4.3 ΠΡΟΘΕΣΟΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ 

 

 Καηά θαηξνύο έρνπλ γίλεη δηάθνξεο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

δξάζε ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ πεδίνπ θνληά ζηηο γξακκέο κεηαθνξάο 

πςειήο ηάζεο θαη ην πσο απηό κπνξεί λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν γηα ηνλ 

άλζξσπν από άιινπο παξάγνληεο όπσο ξαδηελέξγεηα θαη επηθίλδπλνπο 

ξύπνπο. Γηα θάπνηεο από απηέο ηηο ππνζέζεηο ππάξρνπλ θάπνηεο 

πεηξακαηηθέο ελδείμεηο αιιά απαηηείηαη πεξηζζόηεξε έξεπλα γηα ηελ 

επηβεβαίσζή ηνπο. 

 Οη ζεκαληηθόηεξεο από απηέο ηηο ππνζέζεηο είλαη: 

 Σπζζώξεπζε ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο (ξαδηελέξγεηαο) θνληά ζηηο 

γξακκέο κεηαθνξάο. Η ξαδηελέξγεηα απηή κπνξεί λα πξνέξρεηαη 

από ηελ θνζκηθή αθηηλνβνιία, ηα δηάθνξα ξαδηελεξγά πεηξώκαηα, 
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από ηα ζσκαηίδηα πνπ εθπέκπεη ν ήιηνο, αιιά θαη από ππξεληθά 

αηπρήκαηα (π.ρ. Τζεξλνκπίι). Γηα ηελ ζπζζώξεπζε απηώλ ησλ 

ζσκαηηδίσλ είλαη ππεύζπλν θπξίσο ην καγλεηηθό πεδίν θνληά ζηηο 

γξακκέο. Ο κεραληζκόο κε ηνλ νπνίν ζπκβαίλεη απηό είλαη 

παξόκνηνο κε ηελ εθηξνπή ησλ ζσκαηηδίσλ πνπ εθπέκπεη ν ήιηνο 

από ην καγλεηηθό πεδίν ηεο γεο κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

βνξείνπ θαη λνηίνπ ζέιανο. 

 Σπζζώξεπζε θαξθηλνγόλσλ νπζηώλ θαη ξαδηελεξγώλ ζηνηρείσλ 

θνληά ζηηο γξακκέο πςειήο ηάζεο. Έρνπλ κεηξεζεί απμεκέλεο 

ζπγθεληξώζεηο βελδνιίνπ (πνπ είλαη γλσζηό όηη είλαη 

θαξθηλνγόλν) θαζώο θαη ησλ ξαδηελεξγώλ ζηνηρείσλ πνισλίνπ θαη 

ξαδνλίνπ (ην ξαδόλην πξνέξρεηαη από ηε δηάζπαζε ηνπ ξαδίνπ ζην 

έδαθνο). Θεσξείηαη όηη νη νπζίεο απηέο έιθνληαη από ην καγλεηηθό 

πεδίν ησλ γξακκώλ πςειήο ηάζεο θαη είλαη απηέο ππεύζπλεο γηα 

ηηο απμεκέλεο θαξθηλνγελέζεηο θαη όρη ην καγλεηηθό πεδίν 

θαζεαπηό. 

 Παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ δσήο ησλ ειεπζέξσλ ξηδώλ. Οη ειεύζεξεο 

ξίδεο είλαη ρεκηθέο ελώζεηο ή ηκήκαηα ρεκηθώλ ελώζεσλ πνπ 

δηαζέηνπλ έλα ή πεξηζζόηεξα κνλήξε ειεθηξόληα. Δίλαη 

νμεηδσηηθέο θαη ε άζθνπε παξνπζία ηνπο κπνξεί λα είλαη 

θαηαζηξνθηθή. Με ηε γήξαλζε ηνπ νξγαληζκνύ, νη κεραληζκνί 

θαηαζηνιήο ηεο δξάζεο ησλ ειεπζέξσλ ξηδώλ εμαζζελνύλ, 

πξνδηαζέηνληαο ηνλ νξγαληζκό ζε κηα ζεηξά αζζελεηώλ. 
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5. ΟΙΚΙΑΚΕ ΤΚΕΤΕ 

 

5.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 

 Σηηο νηθίεο θαη ζηα γξαθεία ηα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία πνπ 

ππάξρνπλ θαιύπηνπλ έλα κεγάιν θάζκα ζπρλνηήησλ, από 50 Hz 

(ειεθηξηθέο ζπζθεπέο) έσο ζπρλόηεηεο ηεο ηάμεο ησλ GHz (ηειενξάζεηο 

θαη νζόλεο ππνινγηζηώλ). 

 

 

 

5.2 ΣΗΛΕΟΡΑΕΙ ΚΑΙ ΟΘΟΝΕ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 

 

 Μία ηππηθή ηειεόξαζε ή νζόλε ππνινγηζηή εθπέκπεη 

ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα ζε ηξεηο πεξηνρέο ζπρλνηήησλ: 

 15-20 kHz (VLF) από ηνλ κεηαζρεκαηηζηή (θεληξηθή ζπρλόηεηα). 

 300kHz-10GHz (RF) από ηνλ κεηαζρεκαηηζηή (αξκνληθέο). 

 Σπρλόηεηεο κεγαιύηεξεο ηνπ νξαηνύ θσηόο (ηνληίδνπζα 

αθηηλνβνιία) από ηελ νζόλε. Η αθηηλνβνιία απηή είλαη πιένλ 

ακειεηέα ιόγσ ηεο ηερληθήο βειηίσζεο ησλ νζνλώλ ηα ηειεπηαία 

ρξόληα. 

 

Σην ζρήκα 5.1 θαίλεηαη ην καγλεηηθό πεδίν ζε ζπρλόηεηεο 3-

30kHz (VLF) θνληά ζε κία ηππηθή έγρξσκε ηειεόξαζε. Οη δηεπζύλζεηο x 

θαη y είλαη νη νξηδόληηεο απνκαθξύλζεηο από ην γεσκεηξηθό θέληξν ηεο 

νζόλεο θαη από ην γεσκεηξηθό θέληξν ηνπ νπίζζηνπ θαιύκκαηνο 

αληίζηνηρα. Η δηεύζπλζε z είλαη ε θαηαθόξπθε απνκάθξπλζε από ην 

γεσκεηξηθό θέληξν ηνπ πάλσ θαιύκκαηνο ηεο ζπζθεπήο. Οη ηηκέο είλαη 

πνιύ κηθξόηεξεο από ην όξην επηθηλδπλόηεηαο πνπ έρεη ζεζπίζεη ε 

Επξσπατθή Έλσζε. Σύκθσλα όκσο κε ηελ Ακεξηθαληθή επηηξνπή NCRP 
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κία απόζηαζε κηζνύ κέηξνπ από ηε ζπζθεπή είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

αζθάιεηα σο πξνο ηελ αθηηλνβνιία VLF. 

 

 

 
Σρήκα 5.1 Τν καγλεηηθό πεδίν VLF (3-30kHz) γύξσ από κία ηππηθή 

έγρξσκε ηειεόξαζε [1]. 

 

 

Σην ζρήκα 5.2 θαίλεηαη ε ππθλόηεηα ηζρύνο θνληά ζε κία ηππηθή 

έγρξσκε ηειεόξαζε. Σε επαθή κε ηε ζπζθεπή ε ηηκή ηεο ππθλόηεηαο 

ηζρύνο είλαη πάλσ από ηα όξηα επηθηλδπλόηεηαο γηα ην γεληθό πιεζπζκό 

θαη 24σξε έθζεζε γηα ηελ θεληξηθή πεξηνρή ζπρλνηήησλ RF. Φπζηθά ε 

επαθή κε ηε ζπζθεπή ζε 24σξε βάζε είλαη εληειώο απίζαλε. Πάλησο 

από ηα δηαγξάκκαηα 5.1 θαη 5.2 κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε όηη κία 

απόζηαζε 2m από ηε ζπζθεπή παξέρεη αζθάιεηα ζύκθσλα κε όια ηα 

όξηα θαη ζε όιεο ηηο πεξηνρέο ζπρλνηήησλ. 
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Σρήκα 5.2 Ππθλόηεηα ηζρύνο ησλ ξαδηνθπκάησλ γύξσ από κία ηππηθή 

έγρξσκε ηειεόξαζε [1]. 

 

 Οη ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηέρνληαη ζε κία νζόλε 

ππνινγηζηή είλαη όκνηεο κε ηηο δηαηάμεηο κηαο ζπζθεπήο ηειεόξαζεο. Οη 

θαηαζθεπαζηέο παξέρνπλ όκσο νζόλεο κε κία κεγάιε πνηθηιία από 

δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο ζσξάθηζεο από ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή 

αθηηλνβνιία. Γηα απηόλ ηνλ ιόγν δελ κπνξνύκε λα κηιάκε γηα κία ηππηθή 

νζόλε όπσο θάλνπκε γηα ηηο ηειενξάζεηο. Η αλάγθε γηα ζσξάθηζε 

πξνθύπηεη θπξίσο από ην γεγνλόο όηη ν ρξήζηεο ηεο νζόλεο αλαγθαζηηθά 

βξίζθεηαη ζε κία κηθξή απόζηαζε, πεξίπνπ 30-50cm από ηελ νζόλε. 

 Σηνλ πίλαθα 5.1 θαίλνληαη νη ηηκέο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ VLF (3-

30kHz) θνληά ζε δηάθνξεο νζόλεο ππνινγηζηή. Βιέπνπκε όηη ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάινγα κε ην βαζκό ζσξάθηζεο. Πάλησο όιεο νη 

ηηκέο είλαη κηθξόηεξεο από ην όξην επηθηλδπλόηεηαο ηεο Ε.Ε. Σύκθσλα 

πάλησο κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Ακεξηθαληθήο Επηηξνπήο NCRP, ν ρξήζηεο 

πξέπεη λα εξγάδεηαη ζε απόζηαζε κεγαιύηεξε ηνπ κηζνύ κέηξνπ από ηελ 

νζόλε. Οπνηαδήπνηε κεηαθίλεζε ή θαζαξηζκόο πξέπεη λα γίλεηαη κε 

θιεηζηή ηε ζπζθεπή. Επίζεο, θαλείο δελ πξέπεη λα βξίζθεηαη θνληά ζην 

πίζσ κέξνο ηεο ζπζθεπήο. 
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Πίλαθαο 5.1 Μαγλεηηθό πεδίν VLF (3-30kHz) θνληά ζε νζόλε 

ππνινγηζηή γηα δηάθνξα κνληέια ηνπ εκπνξίνπ θαη ζε δηάθνξεο 

θαηεπζύλζεηο [1] 

 
 

 

Σηνλ πίλαθα 5.2 θαίλνληαη νη ηηκέο ηεο ππθλόηεηαο ηζρύνο ησλ 

ξαδηνζπρλνηήησλ (300kHz-10GHz) θνληά ζε δηάθνξεο νζόλεο 

ππνινγηζηή. Καη πάιη παξαηεξνύληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Τν ηειηθό 

ζπκπέξαζκα είλαη όηη ν ρξήζηεο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 

κεγαιύηεξε ηνπ κηζνύ κέηξνπ. Οπόηε ζε όιεο ηηο πεξηνρέο ζπρλνηήησλ ε 

αθηηλνβνιία είλαη ακειεηέα. 
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Πίλαθαο 5.2 Ππθλόηεηα ηζρύνο RF (300kHz-10GHz) θνληά ζε νζόλε 

ππνινγηζηή γηα δηάθνξα κνληέια ηνπ εκπνξίνπ θαη ζε δηάθνξεο 

θαηεπζύλζεηο [1] 
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5.3 ΟΙΚΙΑΚΕ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΤΚΕΤΕ 

 

 Σύκθσλα κε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ζε 

επαθή κε πνιιέο νηθηαθέο ζπζθεπέο νη ηηκέο ηνπ ειεθηξηθνύ θαη θπξίσο 

ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ μεπεξλνύλ ηα όξηα επηθηλδπλόηεηαο γηα 24σξε 

έθζεζε. Παξόια απηά, δελ ππάξρεη ιόγνο αλεζπρίαο γηαηί ζηηο 

πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ν ρξήζηεο δελ έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε 

απηέο ηηο ζπζθεπέο θαη ζίγνπξα ε έθζεζε έρεη κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα. 

Σηηο ζπλεζηζκέλεο απνζηάζεηο ηνπ ρξήζηε (θαη ηδίσο ηνπ θεθαιηνύ ηνπ) 

νη ηηκέο είλαη θάησ από ηα όξηα επηθηλδπλόηεηαο. Σρεηηθά κεγάιεο ηηκέο 

ειεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίσλ δεκηνπξγνύλ κεξηθά κνληέια ησλ παξαθάησ 

ζπζθεπώλ: 

 Πηζηνιάθηα καιιηώλ 

 Ηιεθηξηθή μπξηζηηθή κεραλή 

 Mixer 

 Ηιεθηξηθή θνπδίλα 

 Φνύξλνο κηθξνθπκάησλ 

 Σθνππηδνθάγνο 

 Ηιεθηξηθή ζθνύπα 

 Ηιεθηξηθά ηξππάληα, πξηόληα θαη δξάπαλα 

 Επηηξαπέδηνη ιακπηήξεο θζνξηζκνύ 

 

Τηο παξαπάλσ ζπζθεπέο πξέπεη λα ηηο ρξεζηκνπνηνύκε κε ζύλεζε 

θξαηώληαο όζν γίλεηαη κεγαιύηεξε απόζηαζε θαη ε ρξήζε λα είλαη 

ρξνληθά πεξηνξηζκέλε. 

Εηδηθά γηα ην θνύξλν κηθξνθπκάησλ πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη εθηόο 

ησλ πεδίσλ 50Hz ηνπ δηθηύνπ εθπέκπεη θαη κηθξνθύκαηα από ηελ 

ελζσκαησκέλε γελλήηξηα κηθξνθπκάησλ ζπρλόηεηαο 2450MHz. Οη 

κεηξήζεηο έδεημαλ πσο ζε επαθή κε ην ηδάκη, ε ππθλόηεηα ηζρύνο ησλ 

κηθξνθπκάησλ είλαη κεηαμύ 180 θαη 700κW/cm
2
, ελώ ζε απόζηαζε κηζνύ 

κέηξνπ είλαη κηθξόηεξε από 1κW/cm
2
. Επνκέλσο ζπζηήλεηαη λα ηεξείηαη 

απηή ε απόζηαζε αζθαιείαο θαη επίζεο ν θνύξλνο κηθξνθπκάησλ λα 

ηνπνζεηείηαη ζε πςειό ξάθη ή ηξαπέδη ώζηε λα πξνζηαηεύνληαη ηα κηθξά 

παηδηά πνπ ζπλεζίδνπλ βάδνπλ ην πξόζσπό ηνπο ζην ηδάκη θαη λα θνηηάλε 

ην θαγεηό πνπ δεζηαίλεηαη. 
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Τέινο, επεηδή όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, νη δηάθνξνη δσηθνί ηζηνί 

έρνπλ δηαθνξεηηθή ηθαλόηεηα απνξξόθεζεο ηεο κηθξνθπκαηηθήο 

αθηηλνβνιίαο είλαη δπλαηόλ, εηδηθά ζε πεξίπησζε ειαηησκαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θνύξλνπ κηθξνθπκάησλ, έλα κέξνο ηνπ θξέαηνο όπνπ 

ίζσο βξίζθεηαη έλα κηθξόβην (π.ρ. ζαικνλέια) λα κελ ςεζεί θαιά. 

Σπλεπώο νη θνύξλνη κηθξνθπκάησλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα 

ζέξκαλζε καγεηξεκέλνπ θαγεηνύ θαη όρη γηα καγεηξηθή.   

 

 

 

5.4 ΦΟΡΗΣΟΙ ΠΟΜΠΟΙ VHF 

 

 Οη θνξεηνί πνκπνί VHF (30-300MHz) ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο 

ζε ζθάθε θαη ζπαληόηεξα ζε θαηνηθίεο. Οη πεξηζζόηεξνη ιεηηνπξγνύλ ζηα 

144 MHz θαη εθπέκπνπλ ηζρύ 1W ή 6W. Όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη ζε 

επαθή κε ην απηί ηνπ ρξήζηε. Η ππθλόηεηα ηζρύνο πνπ εθπέκπνπλ, 

ζύκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, είλαη 

5000κW/cm
2
 θαη 20000κW/cm

2
 γηα ηζρύ 1 θαη 6W αληίζηνηρα. Οη ηηκέο 

απηέο είλαη πάλσ από ην όξην επηθηλδπλόηεηαο θαη γη’ απηόλ ηνλ ιόγν 

ζπληζηάηαη ε ρξήζε ηνπο λα γίλεηαη κόλν όηαλ είλαη απαξαίηεην. 
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6. ΚΔΡΑΙΔ   

 

6.1 ΓΔΝΙΚΑ 

 

 Οη ξαδηνζπρλόηεηεο πνπ εθπέκπνληαη από θεξαίεο ξαληάξ, 

ξαδηνηειεόξαζεο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο επεξεάδνπλ θπξίσο απηνύο 

πνπ εξγάδνληαη ζε απηνύο ηνπο ρώξνπο εθηόο εάλ θάπνηεο θεξαίεο είλαη 

εγθαηεζηεκέλεο κέζα ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο όπσο νη θεξαίεο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο, νπόηε επεξεάδνπλ θαη ην γεληθό πιεζπζκό.  

 

 

 

6.2 ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΔΡΑΙΩΝ 

 

 Η ππθλόηεηα ηζρύνο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο πνπ 

εθπέκπεηαη από κία θεξαία ζε απόζηαζε r θαη ζε δηεύζπλζε ζηελ νπνία ε 

θεξαία έρεη απνιαβή ίζε κε G (ζε dB) ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε: 

 

 









2
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2
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4 m

W

r

N
P

G

r


                                                                       (6.1) 

 

όπνπ Ν είλαη ε ηζρύο εμόδνπ ηεο θεξαίαο. Η ζρέζε (6.1) ηζρύεη εθόζνλ ε 

εθπνκπή είλαη ζπλερήο ζην ρξόλν.  

Αλ ε εθπνκπή είλαη παικηθή, ηόηε ζηελ ζρέζε (6.1) ε ηζρύο 

αληηθαζίζηαηαη κε ηε κέζε ηζρύ. Αλ ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ παικνύ είλαη 

w θαη ν ξπζκόο επαλάιεςεο ησλ παικώλ είλαη prr, ηόηε ν θύθινο 

εξγαζίαο ηνπ πνκπνύ (Duty factor, DF) είλαη: 

 

 prrwDF                                                                                   (6.2) 

 

θαη ε κέζε ηζρύο εθπνκπήο ζα είλαη: 
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 DFNN                                                                                   (6.3) 

 

όπνπ Νθ είλαη ε ηζρύο θνξπθήο ησλ παικώλ. 

Από ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο βξίζθνπκε όηη ε ππθλόηεηα ηζρύνο ζε 

απόζηαζε r από θεξαία παικηθήο εθπνκπήο είλαη: 

 

 












2
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r



                                                             (6.4) 

 

 ηελ πεξίπησζε πεξηζηξεθόκελσλ θεξαηώλ (π.ρ. ξαληάξ 

επηηήξεζεο αεξνδξνκίσλ), ε παξαπάλσ ζρέζε ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 
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                                                   (6.5) 

 

όπνπ θ είλαη ην εύξνο εκίζεηαο ηζρύνο ηνπ νξηδόληηνπ δηαγξάκκαηνο ηεο 

θεξαίαο ζε κνίξεο. 

  

 

 

6.3 ΔΓΓΤ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΝΟ ΠΔΓΙΟ 

 

 Ο ρώξνο γύξσ από κία θεξαία εθπνκπήο ξαδηνζπρλνηήησλ 

ρσξίδεηαη ζε δύν πεξηνρέο νη νπνίεο απεηθνλίδνληαη ζην ζρήκα 6.1: 

Πεξηνρή εγγύο πεδίνπ (near field region) 

Η πεξηνρή απηή εθηείλεηαη από ηελ επηθάλεηα ηεο θεξαίαο έσο ηελ 

απόζηαζε R=2D
2
/ι όπνπ D είλαη ε κεγαιύηεξε δηάζηαζε ηεο θεξαίαο θαη 

ι ην κήθνο θύκαηνο ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ εθπέκπεη. Μέζα ζηελ πεξηνρή 

απηή ν πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ Δ δελ είλαη ζηαζεξόο 

αιιά ζην ρώξν θαη ζην ρξόλν. Σν δηάλπζκα ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ 

πεδίνπ πεξηζηξέθεηαη ζην επίπεδν πνπ είλαη θάζεην ζηε δηεύζπλζε 

δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο. ηελ πεξηνρή ηνπ εγγύο πεδίνπ ην ειεθηξηθό θαη 

ην καγλεηηθό πεδίν έρνπλ ηε κνξθή ζηάζηκνπ θύκαηνο θαη δελ ππάξρεη 

θαζαξή ξνή ελέξγεηαο. Δπίζεο, ηα δύν πεδία είλαη εθηόο θάζεο, δειαδή 

δελ παίξλνπλ ζπγρξόλσο ηε κέγηζηε θαη ηελ ειάρηζηε ηηκή ηνπο. 
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Πεξηνρή καθξηλνύ πεδίνπ (far field region) 

Η πεξηνρή απηή εθηείλεηαη πέξα από ηελ απόζηαζε R=2D
2
/ι θαη έσο ην 

άπεηξν. ε θάζε ζεκείν ηνπ καθξηλνύ πεδίνπ ν πξνζαλαηνιηζκόο ησλ Δ 

θαη Β είλαη ζηαζεξόο. Σα δύν πεδία απνηεινύλ έλα επίπεδν 

ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα, δειαδή είλαη θάζεηα κεηαμύ ηνπο θαη θάζεηα 

ζηε δηεύζπλζε δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο θαη επίζεο είλαη ζπκθαζηθά. 

 

 

 
 

ρήκα 6.1 Ραδηνθύκαηα ζηελ πεξηνρή ηνπ εγγύο θαη ηνπ καθξηλνύ 

πεδίνπ. ην εγγύο πεδίν ηα ξαδηνθύκαηα δηαδίδνληαη αλνκνηόκνξθα 

κπξνζηά θαη πίζσ πξνθαιώληαο θαηλόκελα ζπκβνιήο. ην καθξηλό πεδίν 

ε δηάδνζε είλαη νκνηόκνξθε [7]. 

 

 

 Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ν ξπζκόο απνξξόθεζεο ηεο 

αθηηλνβνιίαο από έλαλ νξγαληζκό εμαξηάηαη ηζρπξά από ηε ζέζε ηνπ ζε 

ζρέζε κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ηνπ θύκαηνο. 

Δθόζνλ, ζηελ πεξίπησζε ηνπ εγγύο πεδίνπ ν πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ 

ειεθηξηθνύ πεδίνπ κεηαβάιιεηαη ζπλερώο είλαη δύζθνιν λα θαζνξηζζνύλ 

όξηα επηθηλδπλόηεηαο γηα ηελ πεξηνρή απηή. Οη ζπγθξίζεηο ησλ ηηκώλ ηεο 

ππθλόηεηαο ηζρύνο κε ηα όξηα επηθηλδπλόηεηαο κπνξεί λα γίλεη κόλν γηα 

ην καθξηλό πεδίν. Οη ζρέζεηο πνπ παξαηέζεθαλ ζηελ πξνεγνύκελε 

ελόηεηα γηα ηελ ππθλόηεηα ηζρύνο ηζρύνπλ κόλν γηα ην καθξηλό πεδίν. 
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6.4 ΡΑΝΣΑΡ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

 

   ηα ζηξαηησηηθά ξαληάξ πεξηιακβάλνληαη δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο όπσο ηα ξαληάξ ζπιινγήο πιεξνθνξηώλ (acquisition), ηα 

ξαληάξ επηηήξεζεο ζηξαηεγηθώλ ρώξσλ (surveillance), ηα ξαληάξ 

θαζνδήγεζεο ππξαύισλ (tracking) θ.ά. Οη θεξαίεο ησλ ζηξαηησηηθώλ 

ξαληάξ εθπέκπνπλ αθηηλνβνιία πνιύ πςειήο ηζρύνο ε νπνία κπνξεί λα 

είλαη επηθίλδπλε ζε απόζηαζε πνιιώλ εθαηνληάδσλ κέηξσλ. ηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη δύν παξαδείγκαηα. 

 

6.4.1 Ραντάρ Έρεσνας 

Σππηθά ραξαθηεξηζηηθά:  

πρλόηεηα ιεηηνπξγίαο: 1250-1350MHz 

Γηάξθεηα παικνύ: w=6κs 

Ρπζκόο επαλάιεςεο παικώλ: prr=200 pps 

Ιζρύο θνξπθήο παικνύ: 10MW 

Πεξηζηξεθόκελε θεξαία: 5 ζηξνθέο αλά ιεπηό 

Μέγηζηε δηάζηαζε: D=5m 

Απνιαβή θεξαίαο: 30dB 

Γσλία κηζήο ηζρύνο: 3
ν
 

Γηα ζπρλόηεηα 1250MHz ππνινγίδνπκε ην κήθνο θύκαηνο από ηε 

ζεκειηώδε εμίζσζε ηεο θπκαηηθήο: 

 

cmm
s

sm

f

c
2424.0
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/103
16
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Σν όξην κεηαμύ εγγύο θαη καθξηλνύ πεδίνπ είλαη ε απόζηαζε: 

 

 m
m

mD
R 208

24.0

5
22

222




 

 

Θα ππνινγίζνπκε ηε κέζε ππθλόηεηα ηζρύνο ζε κηα απόζηαζε 

250m από ηελ θεξαία, δειαδή ζηελ πεξηνρή καθξηλνύ πεδίνπ. 

Αληηθαζηζηώληαο ζηελ εμίζσζε (6.5) παίξλνπκε: 
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Η ηηκή πνπ βξέζεθε είλαη κηθξόηεξε από ην όξην επηθηλδπλόηεηαο 

ηεο IRPA. Δίλαη όκσο κεγαιύηεξε από ην όξην ησλ ρσξώλ ηεο 

Αλαηνιηθήο Δπξώπεο. ε απνζηάζεηο κηθξόηεξεο από ην R=208m ε 

ππθλόηεηα ηζρύνο κπνξεί λα ππνινγηζηεί κόλν κε πξνζεγγηζηηθέο 

κεζόδνπο θαη νη ηηκέο πνπ ιακβάλνληαη από απηέο ηηο κεζόδνπο δελ είλαη 

δπλαηόλ λα ζπγθξηζνύλ κε ηα όξηα επηθηλδπλόηεηαο. Οπόηε δελ μέξνπκε 

ην κέγεζνο ηνπ θηλδύλνπ. Οπσζδήπνηε ρξεηάδεηαη πξνζνρή. 

Η ζηηγκηαία ππθλόηεηα ηζρύνο πνπ δέρεηαη έλαο άλζξσπνο ζε 

απόζηαζε 250m ηε ζηηγκή πνπ ε πεξηζηξεθόκελε δέζκε πεξλάεη από ηε 

ζέζε ηνπ ππνινγίδεηαη από ηελ εμίζσζε (6.4). Με αληηθαηάζηαζε ησλ 

ηηκώλ βξίζθνπκε ηελ ηηκή 
2

5.1
cm

mW
P  . Η ζηηγκηαία ηζρύο δελ κπνξεί 

βέβαηα λα ζπγθξηζεί κε ηα όξηα επηθηλδπλόηεηαο γηα 24σξε έθζεζε. 

Μόλν ζε πεξίπησζε αθηλεηνπνίεζεο ηεο θεξαίαο ιόγσ βιάβεο ε ηζρύο 

απηή ζα γίλεη δηαξθήο θαη ζπλεπώο πνιύ επηθίλδπλε. 

Σν ειεθηξηθό πεδίν όκσο πνπ αληηζηνηρεί ζε απηήλ ηελ ηηκή 

ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε: 

 

m

V

m

W
PE 7537715377

2
  

 

Η έληαζε απηή ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζα κπνξνύζε λα επεξεάζεη ηε 

ιεηηνπξγία ελόο βεκαηνδόηε ρακεινύ θαησθιίνπ ειεθηξνκαγλεηηθήο 

παξεκβνιήο.  

 

6.4.2 Ραντάρ Δπιτήρησης τρατηγικών Υώρων 

Σππηθά ραξαθηεξηζηηθά:  

πρλόηεηα ιεηηνπξγίαο: 450MHz 

Γηάξθεηα παικνύ: w=60κs 

Ρπζκόο επαλάιεςεο παικώλ: prr=200 pps 

Ιζρύο θνξπθήο παικνύ: 32MW 

Μέγηζηε δηάζηαζε: D=5m 

Απνιαβή θεξαίαο: 20dB 

 

Σν κήθνο θύκαηνο ηεο αθηηλνβνιίαο είλαη: 
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Η απόζηαζε R είλαη: 
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ην καθξηλό πεδίν ηεο θεξαίαο θαη ζε κία απόζηαζε π.ρ. 100m ε 

ππθλόηεηα ηζρύνο ππνινγίδεηαη από ηελ εμίζσζε (6.4) σο εμήο: 
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Η ηηκή απηή μεπεξλάεη θαηά πνιύ ην όξην επηθηλδπλόηεηαο. 

 Όζνλ αθνξά ηα ζηξαηησηηθά ξαληάξ πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη αλ 

θαη εθπέκπνπλ πνιύ ηζρπξέο δέζκεο, βξίζθνληαη ζπλήζσο ζε 

απνκνλσκέλεο πεξηνρέο θαη ηα ρεηξίδεηαη εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό πνπ 

ηεξεί όινπο ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο. 

 

 

6.5 ΡΑΝΣΑΡ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΩΝ 

 

 Σα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ξαληάξ ησλ πνιηηηθώλ 

αεξνδξνκίσλ είλαη: 

πρλόηεηα ιεηηνπξγίαο: 2900MHz 

Γηάξθεηα παικνύ: w=0.8κs 

Ρπζκόο επαλάιεςεο παικώλ: prr=1040 pps 

Ιζρύο θνξπθήο παικνύ: 1.5MW 

Μέγηζηε δηάζηαζε: D=5m 

Απνιαβή θεξαίαο: 33dB 

Πεξηζηξεθόκελε θεξαία: 15 ζηξνθέο αλά ιεπηό 

Γσλία κηζήο ηζρύνο ζην νξηδόληην επίπεδν: 1.5
ν
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Πίλαθαο 6.1 Ππθλόηεηα ηζρύνο ζε δηάθνξεο απνζηάζεηο από ηελ θεξαία 

ηεξκαηηθνύ ξαληάξ Διιεληθώλ αεξνδξνκίσλ κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ 

εγγύο πεδίνπ απηήο [1] 

 
 

Η πεξηνρή καθξηλνύ πεδίνπ κηαο ηέηνηαο θεξαίαο αξρίδεη από ηα 

500m πεξίπνπ. ε απηήλ ηελ απόζηαζε, ε κέζε ππθλόηεηα ηζρύνο 

ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε (6.5) πεξίπνπ ίζε κε 
2

3
cm

mW
. Η ηηκή απηή είλαη 

πνιύ ρακειόηεξε από ην όξην επηθηλδπλόηεηαο. Η επηβάξπλζε από ηα 

ξαληάξ ησλ αεξνδξνκίσλ κπνξεί λα ζεσξεζεί ακειεηέα αλ κάιηζηα 

ιεθζεί ππόςε ην γεγνλόο όηη νη θεξαίεο απηέο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε 

πύξγνπο ύςνπο 30m πάλσ από ην έδαθνο θαη εθπέκπνπλ νξηδόληηα θαη 

αξθεηέο θνξέο ιίγεο κνίξεο πάλσ από ην νξηδόληην επίπεδν. 

ην εγγύο πεδίν νη ηηκέο ηεο ππθλόηεηαο ηζρύνο είλαη ζίγνπξα 

κεγαιύηεξεο από όηη ζην καθξηλό πεδίν. Παξόια απηά, ε επηβάξπλζε 

παξακέλεη ακειεηέα. Απηό έρεη απνδεηρζεί θαη από κεηξήζεηο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 6.1. 

 

 

6.6 ΑΛΛΑ ΔΙΓΗ ΡΑΝΣΑΡ 

  

 Έρεη απνδεηρζεί όηη ηα ξαληάξ θαηξνύ θαη λαπζηπινΐαο έρνπλ 

ακειεηέα επίδξαζε. Σα ξαληάξ ειέγρνπ ηεο ηαρύηεηαο ησλ νρεκάησλ 
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πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Σξνραία δεκηνπξγνύλ ζε απόζηαζε π.ρ. 30m κία 

ππθλόηεηα ηζρύνο ηεο ηάμεο ησλ 
2

2.0
cm

mW
 θαη ιεηηνπξγνύλ κηθξό ρξνληθά 

δηάζηεκα. πλεπώο ε επηβάξπλζε θαη από απηά ηα ξαληάξ είλαη 

ακειεηέα. 

 

 

 

6.7 ΚΔΡΑΙΔ ΓΟΡΤΦΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΚΟΝΩΝΙΩΝ 

 

 Οη θεξαίεο δνξπθνξηθώλ επηθνηλσληώλ ιεηηνπξγνύλ ζε ζπρλόηεηα 

2-10GHz. Η κέγηζηε ππθλόηεηα ηζρύνο θαηά ηε δηεύζπλζε ηνπ θύξηνπ 

ινβνύ κηαο θεξαίαο δνξπθνξηθώλ επηθνηλσληώλ είλαη ηεο ηάμεο ησλ 

2
10

cm

mW
. Ο πξνζαλαηνιηζκόο ηεο όκσο είλαη πξνο ηνλ νπξαλό, ζπλεπώο 

δελ ζπληζηά θίλδπλν. Οη πιεπξηθνί ινβνί ηεο θεξαίαο έρεη δεηρζεί όηη 

κπνξνύλ λα δώζνπλ κηα ππθλόηεηα ηζρύνο από 10 έσο 
2

100
cm

W
 ζε 

απόζηαζε 800m από ηελ θεξαία. Οη ηηκέο απηέο πιεζηάδνπλ ηα όξηα 

επηθηλδπλόηεηαο γηα ηηο ζπρλόηεηεο ιεηηνπξγίαο. Πξνθαλώο, νη 

δνξπθνξηθνί ζηαζκνί ζα πξέπεη λα εγθαζίζηαληαη καθξηά από 

θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο θαη ην πξνζσπηθό λα παίξλεη όια ηα κέηξα 

πξνζηαζίαο. 

 

 

6.8 ΚΔΡΑΙΔ ΡΑΓΙΟΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΗΛΔΟΡΑΗ 

 

 Οη θεξαίεο ξαδηνθσλίαο θαη ηειεόξαζεο ζπλήζσο είλαη 

εγθαηεζηεκέλεο ζε πςειά ζεκεία καθξηά από θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Οη 

ππνινγηζκνί θαη νη κεηξήζεηο έρνπλ δείμεη όηη δελ πξνθαινύλ θακία 

επηβάξπλζε. Γελ πξέπεη όκσο λα εγθαζίζηαληαη πνκπνί ξαδηνθσλίαο ή 

ηειεόξαζεο ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο γηαηί δεκηνπξγνύλ κία δώλε κε 

αθηίλα δεθάδσλ ή θαη εθαηνληάδσλ κέηξσλ όπνπ ε ππθλόηεηα ηζρύνο 

είλαη κεγαιύηεξε ή ζπγθξίζηκε κε ηα όξηα επηθηλδπλόηεηαο.  
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7. ΑΤΡΜΑΣΔ ΤΚΔΤΔ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   

 

7.1 ΓΔΝΙΚΑ 

 

Η ρξήζε ζπζθεπψλ εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ έρεη απμεζεί 

δξακαηηθά κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ κε ηελ εμέιημε ησλ αζχξκαησλ 

ηερλνινγηψλ. Υπάξρεη επξχηεξε δηαζεζηκφηεηα κηαο πνηθηιίαο 

αζχξκαησλ ζπζθεπψλ, φπσο θηλεηά ηειέθσλα, Wi-Fi, θνξεηνί 

ππνινγηζηέο, tablet θαη bluetooth. Λφγσ ηεο παξνπζίαο ηνπο παληνχ θαη 

ηεο εγγχηεηάο ηνπο κε ηνπο ρξήζηεο, ηα θηλεηά ηειέθσλα είλαη ε 

κεγαιχηεξε πεγή ζπλνιηθήο έθζεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζε 

ξαδηνζπρλφηεηεο. Η ζπλερηδφκελε έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο 

επηπηψζεηο ησλ ξαδηνθπκάησλ ζηελ πγεία δελ έρεη δείμεη ζαθή έλδεημε 

επηπηψζεσλ ζηνλ θαξθίλν, ηελ αλαπαξαγσγή θαη ηελ αλάπηπμε. Ωζηφζν, 

ην εξψηεκα είλαη αλ ππάξρνπλ επηπηψζεηο ηεο ζπλνιηθήο θαη 

ζπλερηδφκελεο έθζεζεο ζε ξαδηνζπρλφηεηεο ζηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ. 

Γηεμήρζεζαλ πξνζεθηηθά κειέηεο ζρεηηθά κε ηε ζρέζε ησλ νμέσλ θαη 

ρξφλησλ επηπηψζεσλ ζηελ πγεία κε ηηο κεηξεζείζεο ζπλνιηθέο εθζέζεηο 

ζε θχκαηα ξαδηνζπρλνηήησλ απφ πνιιέο ζπζθεπέο, εηδηθά γηα παηδηά, γηα 

λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα εάλ ε θαζεκεξηλή έθζεζε ζε απηέο ηηο πεγέο 

RF έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνθαιέζεη βιάβε. Αλακέλεηαη φηη ε έθζεζε 

ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο πεγέο RF ζα απμεζεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

Η ηερλνινγία αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο αιιάδεη θαη καδί ηεο αιιάδεη ην 

πσο, ην πνπ θαη ην πφζα άηνκα εθηίζεληαη ζε RF. Τα θαλνληζηηθά κέηξα 

πεξηνξίδνπλ ηε ζπλνιηθή έθζεζε ηνπ πιεζπζκνχ. Ωζηφζν, θαζέλαο 

μερσξηζηά κπνξεί λα επηιέμεη λα εθαξκφζεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα 

κεηψζεη ηελ έθζεζε ησλ δηθψλ ηνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ζε 

αθηηλνβνιία ξαδηνζπρλνηήησλ, ηδηαίηεξα απφ ηε ρξήζε θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ. 
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7.2 ΚΙΝΗΣΑ ΣΗΛΔΦΩΝΑ 

 

 Η κέγηζηε ηζρχο ησλ παιαηφηεξσλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ (1εο θαη 

2εο γεληάο) ήηαλ 2 W. Γηα ηα ζχγρξνλα κνληέια θηλεηψλ ηειεθψλσλ ε 

κεηάδνζε είλαη ζπλερήο ζε ρακειφηεξεο κέγηζηεο εμφδνπο ηζρχνο έσο θαη 

250 mW (1/4 ηνπ watt). Γηα εθζέζεηο ζην εγγχο πεδίν απφ ζπζθεπέο, 

φπσο θηλεηά ηειέθσλα, πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην ζψκα, δελ κεηξάηαη ε 

ππθλφηεηα ηζρχνο θαη αληί απηήο, ππνινγίδεηαη ην SAR. Τν SAR ιφγσ 

ηεο έθζεζεο ζε θηλεηφ ηειέθσλν είλαη γεληθά ηεο ηάμεο ηνπ 1W/kg, αιιά 

κπνξεί λα είλαη ειαθξψο ρακειφηεξν ή πςειφηεξν αλάινγα κε ην 

κνληέιν ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Όηαλ ην θηλεηφ ηειέθσλν 

ρξεζηκνπνηείηαη, ε απφζηαζή ηνπ απφ ην θεθάιη είλαη έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε. Η απνξξνθνχκελε ηζρχο γηα 

έλα θηλεηφ ηειέθσλν ηνπνζεηεκέλν 10 cm απφ ην θεθάιη είλαη 

πεξηζζφηεξν απφ 10 θνξέο ρακειφηεξε απφ φηη φηαλ ην θξαηάκε θνληά 

ζην απηί θαη πεξίπνπ 100 θνξέο ρακειφηεξε απφ φηαλ ην θξαηάκε 40 cm 

απφ ην θεθάιη, φπσο φηαλ ζηέιλνπκε κελχκαηα. 

Τν SAR κπνξεί επίζεο λα απμεζεί εάλ ηα θηλεηά ηειέθσλα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θιεηζηνχο ρψξνπο φπσο γξαθεία, ιφγσ απφζβεζεο 

ζήκαηνο, απαηηψληαο έηζη πςειφηεξε απφδνζε ηζρχνο θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ γηα λα θηάζεη ζηνλ πιεζηέζηεξν δξνκνινγεηή, ή θνληά ζε 

κεηαιιηθνχο ηνίρνπο φπσο κέζα ζε αλειθπζηήξεο, φπνπ ηα θχκαηα πνπ 

αληαλαθινχλ ηνπο ηνίρνπο κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ έθζεζε ζηελ 

αθηηλνβνιία. Σε γεληθέο γξακκέο, θαζψο ε ηερλνινγία έρεη βειηησζεί, ε 

ελέξγεηα RF πνπ εθπέκπεηαη απφ κεκνλσκέλα θηλεηά ηειέθσλα έρεη 

κεησζεί. Καζψο ην δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο δηεπξχλεηαη κε 

πεξηζζφηεξεο θεξαίεο εγθαηεζηεκέλεο, ηα θηλεηά ηειέθσλα απαηηνχλ 

ιηγφηεξε ηζρχ γηα λα ζπλδεζνχλ ζην δίθηπν, κεηψλνληαο έηζη ηελ έθζεζε 

ηνπ ρξήζηε ζε αθηηλνβνιία ξαδηνζπρλνηήησλ. 

 

 

 

7.3 ΑΤΡΜΑΣΑ ΣΗΛΔΦΩΝΑ 

 

Τα αζχξκαηα ηειέθσλα είλαη αζχξκαηα αθνπζηηθά ρακειήο 

ηζρχνο πνπ επηθνηλσλνχλ εληφο ηεο κηθξήο εκβέιεηαο ελφο κνλαδηθνχ, 

ηδησηηθνχ ζηαζκνχ βάζεο ζπλδεδεκέλνπ κε κηα ζηαζεξή ηειεθσληθή 
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γξακκή. Τα ηειέθσλα Digital Enhanced Cordless Telecommunications 

(DECT) ρξεζηκνπνηνχλ ηε δψλε 1880-1900 MHz θαη παξάγνπλ παικηθά 

θχκαηα πνπ παξάγνληαη ζε ζχληνκα δηαζηήκαηα. Σε αληίζεζε κε ηα 

θηλεηά ηειέθσλα, ηα ηειέθσλα DECT δελ δηαζέηνπλ πξνζαξκνζηηθφ 

έιεγρν ηζρχνο. Δπνκέλσο, ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ αθνπζηηθνχ θαη ηνπ 

ζηαζκνχ βάζεο δελ επεξεάδεη ηελ έμνδν ηζρχνο ηεο ζπζθεπήο. Δλψ νη 

εθπνκπέο απφ ην αθνπζηηθφ εκθαλίδνληαη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

θιήζεο, νη εθπνκπέο απφ ην ζηαζκφ βάζεο είλαη ζπλήζσο ζπλερείο. Όηαλ 

δελ ππάξρνπλ θιήζεηο ζε εμέιημε, ν ζηαζκφο βάζεο κεηαδίδεη έλαλ 

ζχληνκν παικφ θάζε 10 ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. Ωζηφζν, ζε 

νξηζκέλα κνληέια, ν ζηαζκφο βάζεο δελ εθπέκπεη πνηέ εάλ ην αθνπζηηθφ 

είλαη ζηε ζέζε ηνπ. Η κέγηζηε ηζρχο κεηάδνζεο ηνπ ζηαζκνχ βάζεο θαη 

ηνπ αθνπζηηθνχ είλαη έσο 250 mW. Ωζηφζν, θαηά κέζν φξν κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, νη εθπνκπέο είλαη ρακειφηεξεο, θαζψο ε κεηάδνζε 

δελ είλαη ζπλερήο. Όπσο αλαθέξζεθε απφ ηελ Οκνζπνλδηαθή Υπεξεζία 

Γεκφζηαο Υγείαο ηεο Διβεηίαο, νη κεηξεκέλεο ηηκέο SAR πνπ ειήθζεζαλ 

ζηα  νκνηψκαηα ηζηψλ θεθαιήο ήηαλ κεηαμχ 0.01 θαη 0.05 W/kg, πνιχ 

ρακειφηεξεο απφ ηα φξηα επηθηλδπλφηεηαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ. 

  

 

 

7.4 ΣΑΘΜΟΙ ΒΑΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ 

 

Τα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο πεξηιακβάλνπλ δηάθνξνπο 

ζηαζκνχο βάζεο, ν θαζέλαο εμνπιηζκέλνο κε κία ή πεξηζζφηεξεο θεξαίεο 

RF εγθαηεζηεκέλεο ζε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο γηα ηελ εμαζθάιηζε 

πιήξνπο θάιπςεο ζηνπο ρξήζηεο. Οη κεγάιεο θεξαίεο RF πνπ έρνπλ 

εχξνο εθπνκπήο έσο 10 ρηιηφκεηξα είλαη ζπλήζσο ηνπνζεηεκέλεο ζε 

ηζηνχο ή ζηέγεο χςνπο 50 κέηξσλ πάλσ απφ ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε παξεκπφδηζε ζήκαηνο απφ ςειά θηίξηα, 

ππθλφ θχιισκα θαη ινθψδε ηνπία. Απηέο νη θεξαίεο ρξεζηκνπνηνχλ 

ζρεηηθά πςειέο ηζρείο (έσο θαη 60 W) θαη ιεηηνπξγνχλ ζε ζπρλφηεηεο 

πνπ θπκαίλνληαη απφ 800 MHz έσο 2100 MHz. Οξηζκέλεο πξφζθαηεο 

ηερλνινγίεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ (4εο γεληάο) ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεηεο 

έσο θαη 3800 MHz. Δλψ ε θάιπςε θηλεηψλ ηειεθψλσλ επηηπγράλεηαη 

θπξίσο κε ρξήζε κεγάισλ θεξαηψλ RF, ε πξφζζεηε θάιπςε ζε 
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ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο παξέρεηαη απφ θεξαίεο ρακειήο ηζρχνο 

(κεξηθψλ Watt) πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε ηνίρνπο θηηξίσλ ή ζηχινπο 

ιακπηήξσλ. Απηέο νη κηθξέο θεξαίεο πξνζζέηνπλ θάιπςε κφλν ζε 

άκεζεο πεξηνρέο ιφγσ ηεο κηθξφηεξεο εκβέιεηαο, ππεξβαίλνληαο ζπάληα 

ηηο κεξηθέο εθαηνληάδεο κέηξα. 

Σηε Βξεηαληθή Κνινκβία (Καλαδάο), πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζεηξά 

κεηξήζεσλ ππθλφηεηαο ηζρχνο ην 2004 ζε 20 δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο ζε 

νιφθιεξε ηελ επαξρία ρξεζηκνπνηψληαο κηα εηδηθή κνλάδα έξεπλαο RF 

ηνπνζεηεκέλε ζε έλα φρεκα. Οη κεηξήζεηο ππθλφηεηαο ηζρχνο πνπ 

ζπιιέρζεθαλ ζηελ έξεπλα έδεημαλ φηη νη ζηαζκνί βάζεο ήηαλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ζπκκνξθσκέλνη κε ηηο νδεγίεο κε εθζέζεηο 3000 έσο 1.000.000 

θνξέο ρακειφηεξεο απφ ηα φξηα επηθηλδπλφηεηαο γηα κε ειεγρφκελα 

(δεκφζηα κε εξγαζηαθά) πεξηβάιινληα. Σην Ηλσκέλν Βαζίιεην, 

πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα γχξσ απφ ηνπο ζηαζκνχο βάζεο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο κεηαμχ 1998 θαη 2000 ζε 118 ηνπνζεζίεο. Η ππθλφηεηα 

ηζρχνο πνπ κεηξήζεθε θπκαηλφηαλ απφ 0.01 mW/m
2
 έσο 1 mW/m

2
, πνπ 

ηζνδπλακεί κε 0.0002% έσο 0.02% ησλ δεκφζησλ νξίσλ ηνπ ICNIRP. 

Πξφζζεηεο κεγάιεο θιίκαθαο έξεπλεο RF, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

πξφζθαηα θνληά ζε ζηαζκνχο βάζεο ζηελ Κίλα θαη ζηελ Δπξψπε, 

θαηέιεμαλ ζε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα κε επίπεδα έθζεζεο ρηιηάδεο 

θνξέο θάησ απφ ηα αληίζηνηρα φξηα. 

 

 

 

7.5 ΓΙΚΣΤΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Wi-Fi 

 

Τα δίθηπα ππνινγηζηψλ Wi-Fi είλαη ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο πνπ 

βαζίδνληαη ζε ξαδηνθχκαηα πνπ ελζσκαηψλνπλ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

δξνκνινγεηέο θαη πνιιά ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ κε δπλαηφηεηα Wi-Fi. 

Ο δξνκνινγεηήο είλαη έλα ελζχξκαην θνκκάηη πιηθνχ πνπ ζπλδέεηαη 

απεπζείαο ζην Γηαδίθηπν θαη ρξεζηκεχεη σο ζηαζκφο βάζεο γηα 

αζχξκαηνπο ππνινγηζηέο θαη πεξηθεξεηαθά (εθηππσηέο, ζαξσηέο θ.η.ι.). 

Τα ζπζηήκαηα Wi-Fi θαηεγνξηνπνηνχληαη σο ζπζθεπέο ρακειήο 

θαηαλάισζεο αθνχ ζπάληα ππεξβαίλνπλ ηα 100 mW ζε ηζρχ θαη 

ιεηηνπξγνχλ ζε «θχθινπο ιεηηνπξγίαο» 10% ή ιηγφηεξν. Ο θχθινο 

ιεηηνπξγίαο είλαη ην θιάζκα ηνπ ρξφλνπ θαηά ην νπνίν ε ζπζθεπή 

εθπέκπεη θχκαηα ξαδηνζπρλνηήησλ. Σπγθξηηηθά, ηα θηλεηά ηειέθσλα 
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ρξεζηκνπνηνχλ κεγαιχηεξεο ηζρείο (έσο 2 W) θαη νη θχθινη ιεηηνπξγίαο 

ηνπο είλαη γεληθά πςειφηεξνη ιφγσ εθηεηακέλεο ρξήζεο. 

Μηα εθηεηακέλε έξεπλα ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην πνπ κεηξά ηελ 

έθζεζε ζε Wi-Fi ζε δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο απφ έλα κεγάιν αζχξκαην 

δίθηπν 12 δξνκνινγεηψλ θαη 15 θνξεηψλ ππνινγηζηψλ πνπ 

ιεηηνπξγνχζαλ ηαπηφρξνλα δηαπίζησζε φηη νη εθζέζεηο ήηαλ έλα κηθξφ 

θιάζκα ησλ πξνβιεπφκελσλ νξίσλ. Σε κία άιιε έξεπλα ζηνλ Καλαδά 

κεηξήζεθε ε έθζεζε απφ δίθηπν WiFi κέζα ζε κηα αίζνπζα ζπζθέςεσλ 

εμνπιηζκέλε κε 2 δξνκνινγεηέο θαη 24 θνξεηνχο ππνινγηζηέο φπνπ 

γηλφηαλ ζπλερψο κεηαθφξησζε ή ιήςε κεγάισλ αξρείσλ. Η πςειφηεξε 

έθζεζε πνπ κεηξήζεθε κέζα ζην δσκάηην έθηαζε πεξίπνπ ην 0,19% ησλ 

νξίσλ. Γεληθά, νη εθζέζεηο απφ εθπνκπέο Wi-Fi είλαη πνιχ ρακειφηεξεο 

ζε ζχγθξηζε κε ηα θηλεηά ηειέθσλα ιφγσ ηεο ρακειήο ηζρχνο ησλ 

δξνκνινγεηψλ (ιηγφηεξν απφ 0.1 W) θαη ησλ θνξεηψλ ππνινγηζηψλ 

(ιηγφηεξν απφ 0.030 W) θαη ηεο κεγαιχηεξεο απφζηαζεο ησλ αηφκσλ 

απφ απηέο ηηο πεγέο RF. Γηα παξάδεηγκα, ην SAR ζην θεθάιη ελφο 

παηδηνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί θνξεηφ ππνινγηζηή ζπλδεδεκέλν ζε Wi-Fi 

εθηηκάηαη σο 0.0057 W/kg (απφ ην δξνκνινγεηή θαη ην θνξεηφ 

ππνινγηζηή), ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ιηγφηεξν απφ ην 1% ησλ ηππηθψλ 

ηηκψλ SAR γηα ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ. 

 

 

 

 

7.6 ΈΞΤΠΝΟΙ ΜΔΣΡΗΣΔ 

 

Οη έμππλνη κεηξεηέο είλαη αζχξκαηεο ζπζθεπέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εηαηξείεο θνηλήο σθέιεηαο γηα ηε ζπιινγή 

απνκαθξπζκέλσλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, λεξνχ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Οη αλαγλψζεηο βνεζεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ ιακβάλνληαη απφ έμππλνπο κεηξεηέο θνηλνπνηνχληαη 

ζε αζχξκαηνπο ζπιιέθηεο δεδνκέλσλ, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο 

κεηαδίδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ζηνπο δηαθνκηζηέο βνεζεηηθψλ εηαηξεηψλ. 

Οη έμππλνη κεηξεηέο δηαηίζεληαη ζε δηάθνξα ζρήκαηα θαη ζρέδηα, 

αλάινγα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο, αιιά ιεηηνπξγνχλ γεληθά κε 

ζπρλφηεηα 900 MHz θαη ηζρχ 1 W ή κηθξφηεξε. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπνζεηνχλ ηνπο έμππλνπο κεηξεηέο ζην ίδην επίπεδν εθπνκπψλ κε ηα 
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θηλεηά ηειέθσλα δεχηεξεο γεληάο. Ωζηφζν, νη έμππλνη κεηξεηέο 

εθπέκπνπλ κφλν γηα κηθξέο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο, πνπ θπκαίλνληαη απφ 1−6 ιεπηά ζε 24 ψξεο («θχθινη 

ιεηηνπξγίαο» απφ 0.07% έσο 0.4%). 

 Οη εθπνκπέο απφ κηα ηξάπεδα έμππλσλ κεηξεηψλ κεηξήζεθαλ ζε 

δηάθνξεο απνζηάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ κεηξεηή επξείαο δψλεο RF. 

Η κέγηζηε κέζε έθζεζε πνπ θαηαγξάθεθε ζε απφζηαζε 30 cm ήηαλ 

πεξίπνπ 0.0028 κW/cm
2
 πνπ είλαη ηζνδχλακε κε ην 0.001% ησλ νξίσλ 

ζηα 900 MHz. Σηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, εθηειέζηεθαλ εθηεηακέλεο 

κεηξήζεηο έθζεζεο κε ηε ρξήζε κεηξεηψλ επηιεθηηθήο ζπρλφηεηαο θαη ηα 

κέγηζηα επίπεδα έθζεζεο πνπ ειήθζεζαλ βξέζεθαλ λα είλαη θάησ απφ ην 

1% ησλ νξίσλ. Σηελ Απζηξαιία δνθηκάζηεθαλ έμππλνη κεηξεηέο ηζρχνο 

1W πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε κέγηζην θχθιν ιεηηνπξγίαο 2.5% (δειαδή, 36 

ιεπηά αλά εκέξα), έμσ θαη κέζα ζε ζπίηηα ζε 16 δηαθνξεηηθέο θαηνηθίεο. 

Σηα 30 cm απφ ηελ πεγή, ε κέγηζηε έθζεζε έμσ απφ ηα ζπίηηα κε ηα 

θνπηηά ησλ κεηξεηψλ αλνηγκέλα έθηαζε ζε ππθλφηεηα ηζρχνο 3.8 

κW/cm
2
 (0.8% ησλ νξίσλ ηεο Απζηξαιίαο), ελψ ε κέγηζηε έθζεζε κέζα 

ζηα ζπίηηα αλήιζε ζε 0.002562 κW/cm
2
 (0.0056% ησλ απζηξαιηαλψλ 

νξίσλ). Με ηα θνπηηά ηνπ κεηξεηή θιεηζηά, ε κέγηζηε ππθλφηεηα ηζρχνο 

πνπ θαηαγξάθεθε εθηφο ζπηηηψλ κεηψζεθε ζηα 0.5 κW/cm
2
 (0.01% ησλ 

νξίσλ ηεο Απζηξαιίαο). Ο Απζηξαιηαλφο Οξγαληζκφο Πξνζηαζίαο απφ 

ηελ Αθηηλνβνιία θαη ηελ Ππξεληθή Αζθάιεηα (ARPANSA) 

πξαγκαηνπνίεζε κεηξήζεηο ζε απφζηαζε 50 cm απφ έμππλν κεηξεηή 1W. 

Φξεζηκνπνηψληαο έλαλ θχθιν ιεηηνπξγίαο 0.7%, φπσο κεηξήζεθε απφ 

ηνπο εξεπλεηέο, νη κέζεο ηηκέο έθζεζεο ήηαλ 0.005 κW/cm
2
 θαη 0.002 

κW/cm
2
, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 0.001% θαη 0.0004% ησλ νξίσλ 

αληίζηνηρα. 

Σπκπεξαζκαηηθά, ηα ξαδηνθχκαηα εθπέκπνληαη ζε ρακειή ηζρχ 

θαη κφλν θαηά δηαζηήκαηα απφ ηνπο έμππλνπο κεηξεηέο, κε κεηξεκέλα 

επίπεδα έθζεζεο πνιχ θάησ απφ ηα ξπζκηζηηθά φξηα, ελψ επίζεο ηα 

επίπεδα έθζεζεο κεηψλνληαη γξήγνξα κε ηελ απφζηαζε απφ ηε ζπζθεπή. 
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7.7 ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΝΓΟΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΜΩΡΑ 

 

Τα ζπζηήκαηα ελδνεπηθνηλσλίαο γηα κσξά (baby monitors) είλαη 

ζπζθεπέο εθπνκπήο ξαδηνζπρλνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

λνηθνθπξηά θαη βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο γηα ηελ απνκαθξπζκέλε 

παξαθνινχζεζε ησλ ήρσλ πνπ γίλνληαη απφ βξέθε. Η ζπζθεπή 

εθπνκπήο ξαδηνζπρλνηήησλ ηνπνζεηείηαη ζε απφζηαζε 30 cm έσο 1 m 

απφ ην θξεβάηη ηνπ κσξνχ θαη ν δέθηεο RF ηνπνζεηείηαη ζε άιιν 

δσκάηην. Τα ζπζηήκαηα απηά δηαηίζεληαη ζε δηαθνξεηηθά ζρέδηα θαη 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε δηάθνξεο ζπρλφηεηεο απφ 12 MHz έσο 2.4 

GHZ θαη κε ηζρχ RF έσο 3 W. Υπάξρνπλ ζρεηηθά ιίγεο έξεπλεο ζρεηηθά 

κε ηα επίπεδα έθζεζεο ζε ξαδηνζπρλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

ζπζηήκαηα ελδνεπηθνηλσλίαο γηα κσξά. Σε κηα κειέηε πνπ δηεμήρζε ζηελ 

Απζηξαιία κεηξήζεθε νη κέζεο ππθλφηεηεο ηζρχνο απφ baby monitors θαη 

βξέζεθε φηη νη ηηκέο είλαη έσο 14.8 κW/cm
2
 ζηα 30 cm, 5.3 κW/cm

2
 ζηα 

50 cm θαη 1.3 κW/cm
2
 ζην 1 m, πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 3.29%, 1.1%, θαη 

0.3% ησλ νξίσλ επηθηλδπλφηεηαο αληίζηνηρα. Έηζη, ε απφζηαζε ηεο 

ζπζθεπήο εθπνκπήο RF ηνπ ζπζηήκαηνο ελδνεπηθνηλσλίαο απφ ην 

βξέθνο είλαη έλαο ζεκαληηθφο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο έθζεζεο 

ζηελ αθηηλνβνιία. 

 

 

 

7.8 ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΤΚΔΤΩΝ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 Τα θηλεηά ηειέθσλα, νη ζηαζκνί βάζεο, ηα αζχξκαηα δίθηπα 

ππνινγηζηψλ (Wi-Fi), νη έμππλνη κεηξεηέο θαη ηα ζπζηήκαηα 

ελδνεπηθνηλσλίαο γηα κσξά εθπέκπνπλ θχκαηα ξαδηνζπρλνηήησλ ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα, αιιά φια ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ηζρχνπζεο 

θαλνληζηηθέο νδεγίεο. Μηα ζχγθξηζε ησλ θνηλψλ ζπζθεπψλ εθπνκπήο 

ξαδηνζπρλνηήησλ, νη πεξηζζφηεξεο πνπ ιακβάλνληαη ζε απφζηαζε 30 cm 

απφ ηελ πεγή, δείρλεη φηη ηα baby monitors πξνθαινχλ ζρεηηθά 

πςειφηεξεο εθζέζεηο ζην 3.3% ησλ νξίσλ έθζεζεο ICNIRP, φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζην Σρήκα 7.1 παξαθάησ. Η έθζεζε απφ έλαλ έμππλν 

κεηξεηή πνπ κεηξηέηαη έμσ απφ ην ζπίηη είλαη πνιχ πςειφηεξε απφ απηήλ 
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πνπ κεηξηέηαη ζην εζσηεξηθφ, ιφγσ ηεο εμαζζέλεζεο ησλ θπκάησλ RF 

απφ ην κεηαιιηθφ ζηήξηγκα θαη ηνλ ηνίρν.  

 

 

 
 

Σρήκα 7.1 Σχγθξηζε ησλ κεγίζησλ ππθλνηήησλ ηζρχνο απφ δηάθνξεο 

πεγέο ξαδηνθπκάησλ. Οη ηηκέο δίλνληαη σο πνζνζηά ησλ νξίσλ ICNIRP 

γηα ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ [7]. 

 

 

Σε ζχγθξηζε κε ηελ έθζεζε ζε έλαλ παξεπξηζθφκελν απφ έλα 

θηλεηφ ηειέθσλν πνπ ιεηηνπξγεί 30 εθαηνζηά καθξηά (2% ησλ νξίσλ 

έθζεζεο), αλάινγα κε ην κνληέιν θαη ηελ παξαγσγή ηνπ θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ε έθζεζε απφ έλα θηλεηφ ηειέθσλν πνπ 

θξαηηέηαη ζην θεθάιη ζα κπνξνχζε λα θηάζεη ην 10% έσο 70% ησλ 

θαλνληζηηθψλ νξίσλ. 

Σηελ πξαγκαηηθφηεηα, είκαζηε εθηεζεηκέλνη ζε πνιιέο ζπζθεπέο 

εθπνκπήο RF αλά πάζα ζηηγκή. Πξφζθαηεο κειέηεο ζηελ Δπξψπε 

κέηξεζαλ ηε ζπλνιηθή έθζεζε ζε RF ζε θαηνίθνπο απφ πνιιαπιέο πεγέο 

RF θαη έδεημαλ φηη θαλέλα απφ ηα επίπεδα έθζεζεο δελ ππεξέβε ηα φξηα 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σε κηα μερσξηζηή κειέηε, νη πςειφηεξεο 

ζπλνιηθέο πξνζσπηθέο εθζέζεηο RF ζην Βέιγην θαη ζηελ Διβεηία 

βξέζεθαλ ζηηο δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο, (ηξέλα, ιεσθνξεία, ηξακ θαη 

γξακκέο κεηξφ) ζε ζχγθξηζε κε εμσηεξηθνχο ρψξνπο (θαηνηθεκέλεο 
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πεξηνρέο, θέληξν θαη πξνάζηηα) θαη εζσηεξηθνχο ρψξνπο (αεξνδξφκην, 

ζηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί θαη εκπνξηθά θέληξα). 

 

 

 

7.9 ΠΙΘΑΝΔ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗΝ ΤΓΔΙΑ 

 

7.9.1 Ανάπτυξη Καπκίνου 

 Μία ζεκαληηθή αλεζπρία γηα ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ηεο έθζεζεο 

ζε RF είλαη ε αλάπηπμε θαξθίλνπ. Οξηζκέλεο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο 

έρνπλ δείμεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο καθξνρξφληαο θαη ζπρλήο ρξήζεο 

θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ φγθσλ ηνπ εγθεθάινπ, 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα πιεπξά ηνπ θεθαιηνχ κε ην ηειέθσλν πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε. Γηα παξάδεηγκα, κηα ζεηξά απφ κειέηεο δηαπίζησζαλ 

ζπζρέηηζε κεηαμχ γινηψκαηνο θαη ρξήζεο θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Τα 

γινηψκαηα είλαη ν πην θνηλφο ηχπνο πξσηνγελνχο φγθνπ εγθεθάινπ, 

αληηπξνζσπεχνληαο πεξίπνπ ην 75% φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ. Ωζηφζν, νη 

πξσηνγελείο φγθνη ηνπ εγθεθάινπ είλαη ζρεηηθά ζπάληνη, απνηειψληαο 

κφλν ην 1% φισλ ησλ θαξθίλσλ.  

Σηελ πνιπεζληθή κειέηε INTERPHONE, παξαηεξήζεθε 

απμεκέλνο θίλδπλνο φγθσλ ηνπ εγθεθάινπ (εηδηθά γινηψκαηα) κφλν ζε 

αζζελείο κε ην βαξχηεξν ηζηνξηθφ ρξήζεο θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο (πεξηζζφηεξεο απφ 1640 ψξεο ζπλνιηθά). Οη 

ζπγγξαθείο ηεο κειέηεο ήηαλ πνιχ πξνζεθηηθνί ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία 

απηνχ ηνπ επξήκαηνο δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη ηέηνηνπ είδνπο 

κειέηεο βαξχλνληαη απφ ζεκαληηθά ζθάικαηα.  

Σηελ κειέηε CERENAT, φζνη ρξεζηκνπνηνχζαλ θηλεηά ηειέθσλα 

πνιχ ζπρλά θαη γηα πεξηζζφηεξα ρξφληα είραλ πςειφηεξν θίλδπλν 

γινηψκαηνο. Ωζηφζν, πέξα απφ νξηζκέλα ζεηηθά επξήκαηα, ππήξμε 

έιιεηςε ζπλέπεηαο ζηηο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο θαη ηηο κεηα-αλαιχζεηο 

σο πξνο ην εάλ ε καθξνρξφληα θαη εληαηηθή ρξήζε ηνπ θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ απνηειεί παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε φγθσλ ηνπ 

εγθεθάινπ. 

Οη κειέηεο γηα θαξθίλν, εθηφο απφ ηνπο φγθνπο ηνπ εγθεθάινπ, θαη 

ε ζρέζε ηνπο κε ηε ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ ήηαλ σο επί ην πιείζηνλ 

αξλεηηθέο. Οξηζκέλεο κειέηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο απφ ηελ 

νκάδα INTERPHONE, δηαπίζησζαλ ζπζρέηηζε κεηαμχ αθνπζηηθνχ 
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λεπξψκαηνο (θαινήζεο φγθνο ηνπ θχξηνπ λεχξνπ απφ ην εζσηεξηθφ απηί 

ζηνλ εγθέθαιν) θαη ηνπ πςειφηεξνπ επηπέδνπ αζξνηζηηθνχ ρξφλνπ 

ηειεθσληθψλ θιήζεσλ. 

Μηα κειέηε πνπ αμηνιφγεζε ηε ζρέζε κεηαμχ έθζεζεο ζε 

ξαδηνζπρλφηεηεο απφ ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη κειαλσκάησλ 

(επηζεηηθφο θαξθίλνο ηνπ δέξκαηνο) ζην θεθάιη θαη ην ιαηκφ δελ έδεημε 

ζπζρέηηζε. Μηα κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κεζήιηθεο γπλαίθεο 

ζηελ Βξεηαλία δελ δηαπίζησζε απμεκέλν θίλδπλν γηα νπνηνδήπνηε ηχπν 

θαξθίλνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ. 

 

7.9.2 Αναπαπαγωγικό ύστημα 

 Η πιεηνλφηεηα ησλ κειεηψλ ζρεηηθά κε ηηο επηδξάζεηο ζηελ 

αλαπαξαγσγή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθζεζε ζε RF έρνπλ αμηνινγήζεη 

ηε βιάβε ζηα ζπεξκαηνδσάξηα. Απηφ βαζίδεηαη ζε έλα κεραληζηηθφ 

επηρείξεκα πνπ ππνζέηεη φηη ε έθζεζε ζην θηλεηφ έρεη άκεζε επίδξαζε 

ζηα ζπεξκαηνδσάξηα φηαλ ηνπνζεηείηαη θνληά ζηνπο φξρεηο (κεηαθέξεηαη 

ζε δψλε ή ζε ηζέπεο) ή ζε έκκεζν απνηέιεζκα κέζσ αλαπαξαγσγηθψλ 

νξκνληθψλ αιιαγψλ. Δλψ ε επεμεξγαζία ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ 

δείρλεη κηα ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο έθζεζεο ζε RF θαη ησλ αλσκαιηψλ ηνπ 

ζπέξκαηνο, απηά ηα απνηειέζκαηα δελ ηαπηίδνληαη απαξαίηεηα κε ηε 

ζηεηξφηεηα. Έλα θνηλφ εχξεκα ήηαλ φηη ε έθζεζε ζε RF ζρεηίδεηαη κε 

κεηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ ζπέξκαηνο, ηδηαίηεξα ζηελ 

θηλεηηθφηεηα (πφζν θαιά ην ζπέξκα θηλείηαη) θαη ζηελ κνξθνινγία 

(εκθάληζε). Γχν κεηα-αλαιχζεηο κειεηψλ παξαηήξεζεο θαη 

εξγαζηεξηαθέο πεηξακαηηθέο κειέηεο ζε αλζξψπηλν ζπέξκα έδεημαλ 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο έθζεζεο ζε RF απφ θηλεηά ηειέθσλα θαη ηεο 

κεησκέλεο θηλεηηθφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο ηνπ ζπέξκαηνο (δσληαλφ 

ζπέξκα), ελψ ε επίδξαζε ζηε ζπγθέληξσζε ζπέξκαηνο ήηαλ ιηγφηεξν 

ζαθήο. Ωζηφζν, ππάξρνπλ κεζνδνινγηθνί πεξηνξηζκνί ζε απηέο ηηο 

κειέηεο θαη ζπλεπψο ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη απνιχησο ζίγνπξα.  

Τα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ ζε δψα ήηαλ αζπλεπή θαη 

αληηθαηηθά. Αλ θαη νξηζκέλεο κειέηεο ζε πεηξακαηφδσα δελ έρνπλ δείμεη 

θακία επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα ηνπ ζπέξκαηνο ιφγσ ηεο έθζεζεο ζε RF, 

άιιεο κειέηεο έρνπλ βξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο παξακέηξνπο ηνπ 

ζπέξκαηνο φπσο ε θηλεηηθφηεηα, ε κνξθνινγία θαη νη βηνρεκηθέο 

ηδηφηεηεο. 
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Οη κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζηελ 

εγθπκνζχλε βαζίδνληαη ζρεδφλ ζε πεηξακαηηθέο κειέηεο ζε δψα. 

Δξγαζηεξηαθέο κειέηεο ζε αξνπξαίνπο θαη πνληίθηα δελ έρνπλ δείμεη 

αλαπαξαγσγηθέο επηδξάζεηο απφ ηε κεηξνχκελε έθζεζε ζε RF θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ζηνλ αξηζκφ δσληαλψλ ή λεθξψλ εκβξχσλ ή 

αλσκαιίεο ζηνπο απνγφλνπο. Ωζηφζν, έρεη αλαθεξζεί απμεκέλε 

ζλεζηκφηεηα ησλ εκβξχσλ θνηφπνπινπ κεηά απφ έθζεζε ζε RF απφ 

θηλεηά ηειέθσλα. Γεληθά, νη δηαζέζηκεο κειέηεο ζε δψα είλαη πνιχ 

δηαθνξεηηθέο θαη αζπλεπείο ζηηο κεζφδνπο θαη ζπρλά αλαθέξνπλ 

δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. Οη επηδεκηνινγηθέο κειέηεο ζρεηηθά κε ηηο 

επηδξάζεηο ζηνπο απνγφλνπο απφ ηε κεηξηθή έθζεζε ζε RF είλαη ζρεηηθά 

ζπάληεο.  

Καλέλα απφ ηα αλαπαξαγσγηθά απνηειέζκαηα πνπ κειεηήζεθαλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαινγίαο θχινπ, ηεο πεξηγελλεηηθήο 

ζλεζηκφηεηαο, ηνπ ρακεινχ βάξνπο γέλλεζεο, ηνπ πξφσξνπ ηνθεηνχ ή 

ησλ ζπγγελψλ αλσκαιηψλ, δελ ζπζρεηίζηεθε ζεκαληηθά κε ην 

απμαλφκελν επίπεδν έθζεζεο ζην κεηξηθφ θηλεηφ ηειέθσλν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο.  

 

7.9.3 Ανάπτυξη των Παιδιών 

 Έρεη πξνηαζεί φηη ε έθζεζε ζε ξαδηνζπρλφηεηεο επεξεάδεη ηα 

παηδηά πην ζνβαξά θαζψο έρνπλ ιεπηφηεξα θξαλία, νη εγθεθαιηθνί ηζηνί 

ηνπο είλαη πην απνξξνθεηηθνί θαη ην κέγεζφο ηνπο είλαη ζρεηηθά κηθξφ γηα 

κηα δεδνκέλε έθζεζε, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ελήιηθεο. Γηα παξάδεηγκα, ην 

SAR γηα έλα 10ρξνλν έρεη εθηηκεζεί φηη είλαη έσο θαη 153% πςειφηεξν 

απφ ην SAR γηα έλαλ ελήιηθα θαη ε απνξξφθεζε ηεο ξαδηνζπρλφηεηαο 

ζην θεθάιη ελφο παηδηνχ κπνξεί λα είλαη πάλσ απφ δχν θνξέο 

κεγαιχηεξε απφ απηήλ ελφο ελήιηθα γηα ηελ ίδηα πνζφηεηα έθζεζεο ζε 

RF. 

Πνιιέο κειέηεο πνπ αμηνινγνχλ ηηο αλαπηπμηαθέο επηδξάζεηο ησλ 

πεδίσλ RF ζηα δψα έρνπλ δείμεη ηεξαηνγφλεο επηδξάζεηο ζε επίπεδα RF 

αξθεηά πςειά ψζηε λα πξνθαιέζνπλ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

ηζηνχ ή ηνπ ζψκαηνο. Γελ ππάξρνπλ ζηαζεξέο ελδείμεηο αλαπηπμηαθψλ 

επηδξάζεσλ ζε επίπεδα κε ζεξκηθήο έθζεζεο. 

Έρνπλ γίλεη πνιιέο κειέηεο πνπ αμηνινγνχλ ηε ζρέζε κεηαμχ 

πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ή ειιεηκκαηηθήο εγθεθαιηθήο ιεηηνπξγίαο 

ζε παηδηά πνπ εθηίζεληαη ζε RF πξνγελλεηηθά ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
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παηδηθήο ειηθίαο. Γχν κεγάιεο κειέηεο θαηέιεμαλ ζε αληίζεηα 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην θαηά πφζνλ ηα παηδηά έρνπλ κεγαιχηεξν 

θίλδπλν πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, φπσο ε ππεξθηλεηηθφηεηα, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ απφ ηε κεηέξα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο. Παξφιν πνπ ππήξραλ εηθαζίεο φηη νη 

δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ 

έθζεζε ζε ξαδηνζπρλφηεηεο, δελ ππάξρνπλ επηζηεκνληθά ζηνηρεία πνπ λα 

ππνζηεξίδνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ. Γελ βξέζεθαλ δηαθνξέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

εγθεθάινπ ζπγθξίλνληαο ηνπο εθήβνπο (ειηθίαο 11-13 εηψλ) πνπ 

εθηέζεθαλ ζε RF ηππηθά θηλεηά ηειέθσλα κε εθείλνπο πνπ δελ 

εθηέζεθαλ. 

Μηα κειέηε πεξίπησζεο γηα παηδηά θαη εθήβνπο ζηελ Δπξψπε δελ 

δηαπίζησζε θακία ζρέζε κεηαμχ ηνπ βαζκνχ ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ θαη ηεο εκθάληζεο φγθσλ ζηνλ εγθέθαιν θαηά ηελ παηδηθή 

ειηθία. 

Σπλνιηθά, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πεξηνξηζκέλσλ δηαζέζηκσλ 

ζηνηρείσλ, νη επηπηψζεηο ηεο έθζεζεο ζε RF ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε πνπ 

νδεγεί ζε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη ζηνλ παηδηθφ θαξθίλν, 

παξακέλνπλ αζαθείο. 

 

7.9.4 υμπτώματα 

 Τα ζπκπηψκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζπλήζσο φηη ζρεηίδνληαη κε ηελ 

έθζεζε ζε ξαδηνζπρλφηεηεο πεξηιακβάλνπλ αυπλία, πνλνθεθάινπο, 

εκβνέο (θνπδνχληζκα ή βνπεηφ ζην απηί), θφπσζε θαη δάιε. 

Η κφλε δεκνζηεπκέλε κειέηε ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ζηελ πγεία 

ησλ έμππλσλ κεηξεηψλ είλαη κηα κειέηε ηνπ 2014 πνπ πεξηγξάθεη κηα 

ζεηξά πεξηπηψζεσλ 92 θαηνίθσλ απφ ηελ πνιηηεία Βηθηψξηα ηεο 

Απζηξαιίαο, νη νπνίνη είραλ ππνβάιεη θαηαγγειίεο κέζσ ελφο 

απζηξαιηαλνχ δεκφζηνπ ηζηφηνπνπ, ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπησκάησλ φηαλ ε θπβέξλεζε εγθαηέζηεζε έμππλνπο 

κεηξεηέο ζηελ πεξηνρή ηνπο. Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ηα ζπκπηψκαηα γηα ηα νπνία παξαπνλέζεθαλ νη θάηνηθνη ζρεηίδνληαη 

κε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ έμππλσλ κεηξεηψλ. Ωζηφζν, ε απφδεημε ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ ζπκπησκάησλ θαη κεηξεηψλ είλαη αδχλακε ιφγσ ηεο 

απνπζίαο άιιεο νκάδαο θαηνίθσλ γηα ζχγθξηζε θαη έιιεηςε 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ζηα ξαδηνθχκαηα θαζελφο απφ ηνπο 
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θαηνίθνπο θαη άιινπο παξάγνληεο (φπσο ην άγρνο) πνπ ελδέρεηαη λα 

έρνπλ επεξεάζεη ηα ζπκπηψκαηά ηνπο. 

Δθηφο απφ ηα κεκνλσκέλα κε εηδηθά ζπκπηψκαηα, ην ζχλδξνκν 

ηεο ειεθηξνυπεξεπαηζζεζίαο (electrohypersensitivity, EHS) έρεη 

απνδνζεί ζε εθζέζεηο απφ αζχξκαηνπο (θηλεηνχο) ηειεθσληθνχο 

ζηαζκνχο βάζεο θαη άιιεο ζπζθεπέο εθπνκπήο ξαδηνζπρλνηήησλ. Τα 

άηνκα πνπ έρνπλ EHS ππνθέξνπλ απφ ζπκπηψκαηα πνπ επεξεάδνπλ 

πνιιά ζπζηήκαηα ηνπ ζψκαηνο, φπσο κπξκήγθηαζκα ή θάςηκν ηνπ 

δέξκαηνο, αυπλία, πνλνθεθάινπο θφπσζεο, λαπηία, πεπηηθέο δηαηαξαρέο 

θαη αίζζεκα παικψλ ηεο θαξδηάο.  

Σε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε ζνβαξφηεηα απηψλ ησλ 

ζπκπησκάησλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλαπεξία. Οη πεηξακαηηθέο 

εξγαζηεξηαθέο κειέηεο ζπρλά πεξηιακβάλνπλ δηπιή ηχθισζε, ζηελ 

νπνία νχηε ν πεηξακαηηζηήο νχηε ην άηνκν γλσξίδνπλ ηηο ζπλζήθεο 

έθζεζεο. Σε ηέηνηεο κειέηεο, άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ EHS θαη πγηή 

άηνκα θαηαλέκνληαη ηπραία είηε ζε νκάδα πνπ ιακβάλεη γλσζηή έθζεζε 

ζε ζήκαηα RF (απφ θεξαίεο ζηαζκνχ βάζεο θηλεηνχ ηειεθψλνπ γηα 

παξάδεηγκα) είηε ζε νκάδα πνπ δελ εθηίζεηαη ζηελ αθηηλνβνιία. Μηα 

ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηελ πγεία απφ ηελ έθζεζε 

ζε RF απφ ζηαζκνχο βάζεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ηπραηνπνηεκέλεο εξγαζηεξηαθέο 

κειέηεο δελ είραλ εληνπίζεη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο έθζεζεο θαη ηεο 

εκθάληζεο νμέσλ ζπκπησκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ή ιίγν κεηά ηελ 

έθζεζε. 
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8. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΜΕΣΡΗΕΩΝ   
 

8.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η ΔΔΑΔ είλαη ππεύζπλε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πιεζπζκνύ θαη 

ηνπ πεξηβάιινληνο από ηηο ηερλεηά παξαγόκελεο κε-ηνληίδνπζεο 

αθηηλνβνιίεο - νη νπνίεο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα ζπγρένληαη 

κε ηε ξαδηελέξγεηα (ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία) - θαη θξνληίδεη γηα ηελ 

παξνρή ζρεηηθήο πιεξνθόξεζεο ζε θάζε ελδηαθεξόκελν. Ο ξόινο ηεο 

πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν ησλ κειεηώλ ξαδηνεθπνκπώλ, ηνλ έιεγρν ησλ 

πεξηβαιινληηθώλ κειεηώλ θαη ηηο κεηξήζεηο ηεο εθπεκπόκελεο 

αθηηλνβνιίαο. 

Ο έιεγρνο αθνξά δηαηάμεηο εθπνκπήο ειεθηξνκαγλεηηθήο 

αθηηλνβνιίαο, όπσο νη αθόινπζεο: 

 ηαζκνί βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ζηαζεξήο αζύξκαηεο 

πξόζβαζεο θαη άιια είδε ζηαζκώλ πνπ παξέρνπλ πάζεο 

θύζεσο ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο  

 Γξακκέο κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

ππνζηαζκνί ζπζηεκάησλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, κεραλήκαηα, ζπζθεπέο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο εθπνκπήο ειεθηξηθώλ θαη καγλεηηθώλ πεδίσλ 

ρακειώλ ζπρλνηήησλ 

 Κεξαίεο ηειενπηηθώλ θαη ξαδηνθσληθώλ ζηαζκώλ  

 Γηαηάμεηο ξαληάξ θαη επίγεηνη δνξπθνξηθνί ζηαζκνί  

 νιάξηνπκ (δηαηάμεηο ηερλεηνύ καπξίζκαηνο) 

 Μαγλεηηθνί ηνκνγξάθνη 

 

Σελ πεξίνδν 2000-2019 θιηκάθηα ηεο ΔΔΑΔ θαη 

εμνπζηνδνηεκέλσλ από απηή θνξέσλ δηελήξγεζαλ πεξηζζόηεξεο 

από 17.000 απηνςίεο θαη επί ηόπνπ κεηξήζεηο ζην πεξηβάιινλ 

ζηαζκώλ θεξαηώλ όισλ ησλ εηδώλ πνπ παξέρνπλ πάζεο θύζεσο 

ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο ζε όιε ηε ρώξα. Όιε απηή ηελ 
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πεξίνδν, ππεξβάζεηο ησλ νξίσλ αζθαινύο έθζεζεο ηνπ θνηλνύ ζε 

πςίζπρλε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία ζε ζέζεηο ζηηο νπνίεο 

είλαη ειεύζεξε θαη δπλαηή ε πξόζβαζε ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ 

δηαπηζηώζεθαλ ζε 110 πεξηπηώζεηο (ζρήκα 8.1). 

Οη πεξηζζόηεξεο (94) αθνξνύζαλ κεηξήζεηο ζε ρώξνπο πνπ 

πξαθηηθά ζπληζηνύλ πάξθα θεξαηώλ εθηόο νηθηζηηθνύ ηζηνύ, ελώ νη 

ππόινηπεο (16) αθνξνύζαλ κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην 

πεξηβάιινλ ζηαζκώλ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Γηα θαζεκία από 

απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ε ΔΔΑΔ ελήξγεζε ηάρηζηα θαη ζύκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία, πξνθεηκέλνπ λα αξζεί ε αηηία ηεο 

δπζιεηηνπξγίαο θαη λα ιεθζνύλ ηα αλαγθαία θαηά πεξίπησζε κέηξα 

πξνθύιαμεο ηνπ θνηλνύ, θάηη ην νπνίν επηβεβαηώλεηαη κε 

επαλέιεγρν θαη επί ηόπνπ κεηξήζεηο από ζπλεξγεία ηεο ΔΔΑΔ. 

 

 
 

ρήκα 8.1 Τπεξβάζεηο νξίσλ αζθαινύο έθζεζεο ηνπ θνηλνύ [9]. 

 

 

Παξάιιεια, θιηκάθηα ηεο ΔΔΑΔ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη επί 

ηόπνπ κεηξήζεηο ησλ επηπέδσλ ησλ δεκηνπξγνύκελσλ ειεθηξηθώλ 

θαη καγλεηηθώλ πεδίσλ ζην πεξηβάιινλ όισλ ησλ ηύπσλ γξακκώλ, 

ππνζηαζκώλ θαη δηαηάμεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο θαη 

δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε όιε ηε ρώξα. ε ζύλνιν πιένλ 

ησλ 734 ειέγρσλ ηελ πεξίνδν 2000-2019, ζε 10 πεξηπηώζεηο 

δηαπηζηώζεθαλ ππεξβάζεηο ησλ νξίσλ αζθαινύο έθζεζεο ηνπ 

θνηλνύ. Γηα θαζεκία από απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ε ΔΔΑΔ ελήξγεζε 

αξκνδίσο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, πξνθεηκέλνπ λα 
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αξζεί ε αηηία ηεο δπζιεηηνπξγίαο θαη λα ιεθζνύλ ηα αλαγθαία, 

θαηά πεξίπησζε, κέηξα πξνθύιαμεο ηνπ θνηλνύ.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη εληόο αζηηθνύ ηζηνύ, δελ δηαπηζηώζεθε θακία 

ππέξβαζε ή πηζαλή ππέξβαζε ησλ νξίσλ αζθαινύο έθζεζεο ηνπ θνηλνύ. 

 

 

 

8.2 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Ε  ΚΕΡΑΙΕ ΠΛΗΙΟΝ 

ΣΟΤ ΑΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ ζε 

θεξαίεο πνπ βξίζθνληαη πιεζίνλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΑΣΔΙ Γπηηθήο 

Διιάδαο ζηελ πεξηνρή Κνπθνύιη ηεο Πάηξαο. Οη κεηξήζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο 

θαη είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο επηηξνπήο [9]. 

ηα ηζηνγξάκκαηα παξνπζηάδνληαη ζε ινγαξηζκηθή θιίκαθα ε 

έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ θαη ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ θαζώο θαη ε 

ππθλόηεηα ηζρύνο θαη ν ιόγνο έθζεζεο ζηα ζεκεία όπνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο. Σν απεηθνληδόκελν όξην αληηζηνηρεί ζην 

απζηεξόηεξν όξην, δειαδή ην αξηζκεηηθά κηθξόηεξν όξην, ησλ πεξηνρώλ 

ζπρλνηήησλ όπσο παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα «πίηαο» πνπ 

αθνινπζεί. 

ην δηάγξακκα ηνπ ιόγνπ έθζεζεο παξνπζηάδεηαη ν ιόγνο έθζεζεο 

ηεο κεηξνύκελεο ηηκήο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο ζηηο 

θαζκαηηθέο πεξηνρέο γηα ην ζεκείν κέηξεζεο ζην νπνίν θαηαγξάθεθε ε 

κεγαιύηεξε ηηκή έληαζεο ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζε θάζε πεξίπησζε θαη ν 

αληίζηνηρνο ζπλνιηθόο ιόγνο έθζεζεο (ηειεπηαία δεμηά ζηήιε). Ο ιόγνο 

έθζεζεο ππνινγίδεηαη από ην πειίθν ηνπ ηεηξαγώλνπ ηεο έληαζεο ηνπ 

ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζε κία δώλε ζπρλνηήησλ πξνο ην ηεηξάγσλν ηνπ 

αληίζηνηρνπ νξίνπ επηθηλδπλόηεηαο. Ο ζπλνιηθόο ιόγνο έθζεζεο είλαη ην 

άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο ιόγσλ έθζεζεο. Σν όξην ηνπ ιόγνπ έθζεζεο γηα 

θάζε θαζκαηηθή πεξηνρή, θαζώο θαη ηνπ ζπλνιηθνύ, είλαη ε ηηκή 1. 

ην δηάγξακκα «πίηαο» παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ηεο 

κεηξνύκελεο ππθλόηεηαο ηζρύνο ζε θαζκαηηθέο πεξηνρέο ζην ζεκείν 

κέηξεζεο ζην νπνίν θαηαγξάθεθε ε κεγαιύηεξε ηηκή έληαζεο 

ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζε θάζε πεξίπησζε. 
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1) ηελ νξνθή ηεο απόιεμεο ηνπ ηεηξαώξνθνπ θηηξίνπ επί ηεο νδνύ 

Αθξσηεξίνπ 78 εδξάδεη ηζηόο ύςνπο ηξηώλ πεξίπνπ κέηξσλ εληόο 

θαιύκκαηνο θπιηλδξηθνύ ζρήκαηνο ζηνλ νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλεο 3 

θεξαηνδηαηάμεηο αλακεηάδνζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηηο 

πεξηνρέο ζπρλνηήησλ ησλ 900 θαη 2100 MHz. Γηαπηζηώζεθε αθόκα ε 

παξνπζία ζηελ ίδηα ζέζε, κίαο κηθξνθπκαηηθήο θεξαίαο εληόο 

θαιύκκαηνο νξζνγσληθήο δηαηνκήο.  

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο ζηα αθόινπζα ζεκεία πεξηκεηξηθά ηνπ 

ζηαζκνύ: 

ημείο 1 

Μπξνζηά ζηελ είζνδν ηνπ 33νπ Γεκνηηθνύ 55νπ Νεπηαγσγείνπ Πάηξαο, 

ζε απόζηαζε 50 πεξίπνπ κέηξσλ από ηηο θεξαηνδηαηάμεηο. 

ημείο 2 

ην κπαιθόλη ηνπ 1νπ νξόθνπ ηνπ 33νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ, έμσ από 

ηελ ηάμε Δ2 θαη ζε απόζηαζε 20 πεξίπνπ κέηξσλ από ηηο 

θεξαηνδηαηάμεηο. 

ημείο 3 

ηελ ηαξάηζα ηνπ δηώξνθνπ θηηξίνπ επί ηεο Αθξσηεξίνπ 75, ζε 

απόζηαζε 40 πεξίπνπ κέηξσλ από ηηο θεξαηνδηαηάμεηο. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ θαίλνληαη ζην ζρήκα 8.2. 
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ρήκα 8.2 Απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ γηα ηελ θεξαία ζηελ Αθξσηεξίνπ 

78 [9]. 

 

2) ην Π.Δ.Ο.Α.Κ ΠΑΜΠΔΛΟΠΟΝΝΗΙΑΚΟ ΓΗΠΔΓΟ, ζην δήκν 

Παηξέσλ, ζην λνκό ΑΥΑΪΑ, ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο ζηαζκόο βάζεο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο. Αλαιπηηθόηεξα αλαθέξεηαη γηα ηελ ελ ιόγσ ζέζε 

όηη δηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε 2 κηθξνθπκαηηθώλ δεύμεσλ, 5 θαηεπζπληηθώλ 

θεξαηνδηαηάμεσλ ηύπνπ panel αλακεηάδνζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη 2 

νκνηνθαηεπζπληηθώλ θεξαηνδηαηάμεσλ αλακεηάδνζεο Tetra ζηνλ 

εμσηεξηθό ρώξν ηνπ γεπέδνπ. Δληόο ηνπ γεπέδνπ ζηελ νξνθή ησλ 

θεξθίδσλ εληνπίζηεθαλ 5 θαηεπζπληηθώλ θεξαηνδηαηάμεσλ ηύπνπ panel 

αλακεηάδνζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο ζηα αθόινπζα ζεκεία πεξηκεηξηθά ηνπ 

ζηαζκνύ: 

ημείο 1 

Δπί ηνπ εδάθνπο, εληόο γεπέδνπ ζην ηαξηάλ, ζε νξηδόληηα απόζηαζε 40 

κέηξσλ πεξίπνπ, αλαηνιηθά ηνπ ππό κέηξεζε ζηαζκνύ βάζεο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο. 

ημείο 2 

Δπί ηνπ εδάθνπο, εληόο γεπέδνπ, ζε νξηδόληηα απόζηαζε 36 κέηξσλ 

πεξίπνπ, ΒΑ ηνπ ππό κέηξεζε ζηαζκνύ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

ημείο 3 

Δπί ηνπ εδάθνπο, ζηελ θεξθίδα, ζε νξηδόληηα απόζηαζε 51 κέηξσλ 

πεξίπνπ, βόξεηα ηνπ ππό κέηξεζε ζηαζκνύ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. 
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ημείο 4 

ην επίπεδν ηνπ δξόκνπ, επί ηεο νδνύ Ι. Ρίηζνπ, ζε νξηδόληηα απόζηαζε 

55 κέηξσλ πεξίπνπ, λόηηα ηνπ ππό κέηξεζε ζηαζκνύ βάζεο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο. 

ημείο 5 

ην επίπεδν ηνπ δξόκνπ, επί ηεο νδνύ Παηξώλ Κιάνπο 110, ζε νξηδόληηα 

απόζηαζε 65 κέηξσλ πεξίπνπ, δπηηθά ηνπ ππό κέηξεζε ζηαζκνύ βάζεο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ θαίλνληαη ζην ζρήκα 8.3. 
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ρήκα 8.3 Απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ γηα ηελ θεξαία ζην Π.Δ.Ο.Α.Κ 

ΠΑΜΠΔΛΟΠΟΝΝΗΙΑΚΟ ΓΗΠΔΓΟ [9]. 

 

3) ε ηαξάηζα ηεηξαώξνθνπ θηηξίνπ, επί ηεο νδνύ Φηιίππνπ θαη 

Οιπκπηάδνο, ζην δήκν Παηξέσλ, ζην λνκό Αραΐαο, ππάξρεη 

εγθαηεζηεκέλνο ζηαζκόο βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Αλαιπηηθόηεξα 

αλαθέξεηαη γηα ηνλ ζηαζκό βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, όηη δηαπηζηώζεθε 

ε ύπαξμε κίαο κηθξνθπκαηηθήο δεύμεο ζε ηζηό ελόο κέηξνπ θαη κίαο 

θαηαζθεπήο ηύπνπ θακηλάδαο, εληόο ηεο νπνίαο ππάξρνπλ 

θεξαηνδηαηάμεηο αλακεηάδνζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ύςνπο πεξίπνπ 3 

κέηξσλ. 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο ζηα αθόινπζα ζεκεία πεξηκεηξηθά ηνπ 

ζηαζκνύ: 

ημείο 1 

ην κπαιθόλη δεπηέξνπ νξόθνπ (γηαπί), επί ηεο νδνύ Φηιίππνπ 

Οιπκπηάδνο, ζε νξηδόληηα απόζηαζε 52 κέηξσλ πεξίπνπ, λόηηα ηνπ ππό 

κέηξεζε ζηαζκνύ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

ημείο 2 

ε ηαξάηζα ηεηξαόξνθνπ θηηξίνπ επί ηεο νδνύ θύξνπ 102 Α , ζε 

νξηδόληηα απόζηαζε 24 κέηξσλ πεξίπνπ, αλαηνιηθά ηνπ ππό κέηξεζε 

ζηαζκνύ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. 
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ημείο 3 

ε ηαξάηζα ηεηξαόξνθνπ θηηξίνπ επί ηεο νδνύ θύξνπ 102 Β, ζε 

νξηδόληηα απόζηαζε 22 κέηξσλ πεξίπνπ, βόξεηα ηνπ ππό κέηξεζε 

ζηαζκνύ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

ημείο 4 

ην επίπεδν ηνπ δξόκνπ, επί ηεο νδνύ Φηιίππνπ Οιπκπηάδνο, ζε 

νξηδόληηα απόζηαζε 59 κέηξσλ πεξίπνπ, δπηηθά ηνπ ππό κέηξεζε 

ζηαζκνύ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

ημείο 5 

ην επίπεδo ηνπ δξόκνπ, ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Φηιίππνπ Οιπκπηάδνο 

θαη Ξελσλνο, ζε νξηδόληηα απόζηαζε 40 κέηξσλ πεξίπνπ, ΝΓ ηνπ ππό 

κέηξεζε ζηαζκνύ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ θαίλνληαη ζην ζρήκα 8.4. 
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ρήκα 8.4 Απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ γηα ηελ θεξαία ζηελ νδό Φηιίππνπ 

θαη Οιπκπηάδνο [9]. 

 

4) ηελ νξνθή ηεο απόιεμεο ηνπ πεληαόξνθνπ θηηξίνπ, επί ηεο νδνύ 

Αθξσηεξίνπ 13, ζην δήκν Παηξέσλ, ζην λνκό Αραΐαο, ππάξρεη 

εγθαηεζηεκέλνο ζηαζκόο βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Αλαιπηηθόηεξα 

αλαθέξεηαη γηα ηνλ ελ ιόγσ ζηαζκό βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, όηη 

δηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε κίαο θαηαζθεπήο ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο ηύπνπ 

θακηλάδαο, εληόο ηεο νπνίαο ππάξρνπλ θεξαηνδηαηάμεηο αλακεηάδνζεο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο, ύςνπο πεξίπνπ 5 κέηξσλ. 
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Πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο ζηα αθόινπζα ζεκεία πεξηκεηξηθά ηνπ 

ζηαζκνύ: 

ημείο 1 

ε ηαξάηζα δηώξνθνπ θηηξίνπ επί ηεο νδνύ Βηζαιηίαο 3, ζε νξηδόληηα 

απόζηαζε 64 κέηξσλ πεξίπνπ, αλαηνιηθά ηνπ ππό κέηξεζε ζηαζκνύ 

βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

ημείο 2 

ε ηαξάηζα δηώξνθνπ θηηξίνπ επί ηεο νδνύ Σαλάγξαο 5, ζε νξηδόληηα 

απόζηαζε 38 κέηξσλ πεξίπνπ, βόξεηα ηνπ ππό κέηξεζε ζηαζκνύ βάζεο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

ημείο 3 

ε ηαξάηζα δηώξνθνπ θηηξίνπ επί ηεο νδνύ Αθξσηεξίνπ 7, ζε νξηδόληηα 

απόζηαζε 38 κέηξσλ πεξίπνπ, ΒΓ ηνπ ππό κέηξεζε ζηαζκνύ βάζεο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

ημείο 4 

Δπί ηνπ εδάθνπο, ζηελ πιαηεία Παπαλδξένπ, ζε νξηδόληηα απόζηαζε 45 

κέηξσλ πεξίπνπ, ΝΓ ηνπ ππό κέηξεζε ζηαζκνύ βάζεο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο. 

ημείο 5 

ην επίπεδν ηνπ δξόκνπ, επί ηεο νδνύ Αθξσηεξίνπ 22, ζε νξηδόληηα 

απόζηαζε 49 κέηξσλ πεξίπνπ, λόηηα ηνπ ππό κέηξεζε ζηαζκνύ βάζεο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο. 
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ρήκα 8.5 Απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ γηα ηελ θεξαία ζηελ νδό 

Αθξσηεξίνπ 13 [9]. 

 

5) ηελ ηαξάηζα ηνπ εκπνξηθνύ θέληξνπ Carrefour ζηελ Πεξηβόια 

Πάηξαο θαη επί ηζηνύ ύςνπο 5 πεξίπνπ κέηξσλ εληόο θαιύκκαηνο ηύπνπ 

αεξαγσγνύ, βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο θεξαηνδηαηάμεηο αλακεηάδνζεο 
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θηλεηήο ηειεθσλίαο. Αλαιπηηθόηεξα, αλαθέξεηαη όηη ζηελ ελ ιόγσ ζέζε 

βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζηαζκόο βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη 2 θεξαηνδηαηάμεηο αλακεηάδνζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ 

ιεηηνπξγνύλ ζηηο πεξηνρέο ζπρλνηήησλ ησλ 900, 1800 θαη 2100 MHz θαη 

κε θαηεπζύλζεηο κέγηζηεο αθηηλνβνιίαο ησλ θύξησλ ινβώλ ηνπο πξνο ηα 

βνξεηναλαηνιηθά θαη λνηηνδπηηθά. ηνλ ελ ιόγσ ζηαζκό βάζεο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη κία κηθξνθπκαηηθή θεξαία, εγθαηεζηεκέλε ζηελ 

ηαξάηζα ηνπ πξναλαθεξζέληνο θηηξίνπ. 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο ζηα αθόινπζα ζεκεία πεξηκεηξηθά ηνπ 

ζηαζκνύ: 

ημείο 1 

Πιεζίνλ ηεο πίζσ εηζόδνπ παξαιαβήο εκπνξεπκάησλ, ζε νξηδόληηα 

απόζηαζε 40 πεξίπνπ κέηξσλ βόξεηα από ηνλ ηζηό ζηήξημεο ησλ 

θεξαηνδηαηάμεσλ. 

ημείο 2 

ην ρώξν ηνπ parking, ζε νξηδόληηα απόζηαζε 100 πεξίπνπ κέηξσλ λόηηα 

από ηνλ ηζηό ζηήξημεο ησλ θεξαηνδηαηάμεσλ. 
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ρήκα 8.6 Απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ γηα ηελ θεξαία ζην εκπνξηθό 

θέληξν Carrefour ζηελ Πεξηβόια Πάηξαο [9]. 

 

 

 Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ 

νη ηηκέο ηνπ ιόγνπ έθζεζεο είλαη πνιύ ρακειέο. Απηό ζεκαίλεη όηη νη 

ηηκέο ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ είλαη πνιύ ρακειόηεξεο από ην 

όξην επηθηλδπλόηεηαο. πκπεξαίλνπκε ινηπόλ όηη ε πεξηνρή πνπ 

βξίζθνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΣΔΙ Γπηηθήο Διιάδαο ζηελ Πάηξα δελ 

είλαη ειεθηξνκαγλεηηθά επηβαξπκέλε. 
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9. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ   
 

 Ο ηερλνινγηθόο καο πνιηηηζκόο βαζίδεηαη ζηνλ 

ειεθηξνκαγλεηηζκό θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπ. Είκαζηε απόιπηα 

εμαξηεκέλνη από ηηο ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο καο ζπζθεπέο θαη είλαη 

ζίγνπξν όηη απηό ζα ζπλερηζηεί θαη ζην κέιινλ.  

Παξά ην γεγνλόο όηη όιν θαη πεξηζζόηεξνη επηζηήκνλεο 

αζρνινύληαη κε ηελ έξεπλα ησλ βηνινγηθώλ επηδξάζεσλ ησλ 

ειεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίσλ δελ έρεη αθόκε δνζεί κία νξηζηηθή απάληεζε 

ζε απηό ην εξώηεκα. Υπάξρνπλ κόλν ελδείμεηο, πνπ ζε θάπνηεο 

πεξηπηώζεηο είλαη ηζρπξέο, γηα ηελ επηθηλδπλόηεηα ησλ 

ειεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίσλ αιιά όρη απνδείμεηο. Είλαη ζίγνπξν όηη ε 

έξεπλα θαη νη ζπδεηήζεηο γηα απηό ην ζέκα ζα ζπλερηζηεί γηα πνιιά 

ρξόληα. 

 Η ζπλεηή επηινγή είλαη λα πάξνπκε από ηώξα θάπνηα κέηξα γηα 

ηελ πεξίπησζε πνπ επηβεβαησζεί ν θίλδπλνο παξά λα πεξηκέλνπκε ηελ 

νξηζηηθή απάληεζε ησλ επηζηεκόλσλ γηα λα αξρίζνπκε λα κηιάκε γηα 

κέηξα απνθπγήο. Άιισζηε νη ελδείμεηο πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο 

αθνξνύλ πνιύ ζεκαληηθέο αζζέλεηεο. 

 Αλάκεζα ζηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ είλαη νη βειηηώζεηο 

ζηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο, δηαλνκήο θαη ρξήζεο ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαζώο θαη ζηα ζπζηήκαηα ηειεπηθνηλσληώλ κε ζθνπό ηε 

κείσζε ηεο εθπεκπόκελεο αθηηλνβνιίαο. Επίζεο, θαζέλαο από εκάο 

πξέπεη λα ιακβάλεη κέηξα απνθπγήο όπσο ε ηήξεζε απνζηάζεσλ από ηηο 

πεγέο ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίσλ θαη ε κείσζε ηνπ ρξόλνπ 

παξακνλήο ζε ρώξνπο όπνπ ηα πεδία έρνπλ πςειέο ηηκέο. Τέινο, είλαη 

αλάγθε ηα θξάηε θαη νη δηεζλείο νξγαληζκνί λα ελζαξξύλνπλ θαη λα 

ππνζηεξίμνπλ ηε ζρεηηθή έξεπλα ώζηε λα κάζνπκε ην βαζκό ζηνλ νπνίν 

ηα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία επεξεάδνπλ ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο 

θαζώο θαη ηνπο κεραληζκνύο κέζα από ηνπο νπνίνπο ζπκβαίλεη απηή ε 

επίδξαζε. 
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