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ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 
Οι βιολογικές επιδράσεις των τεχνητών ηλεκτροµαγνητικών 
πεδίων, (µη ιονίζουσα ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία), είναι ένα 
θέµα που απασχολεί έντονα την επιστηµονική κοινότητα αλλά και 
το ευρύ κοινό τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς συσσωρεύονται 
ολοένα και περισσότερες ενδείξεις και αποδείξεις για βλαβερές 
συνέπειες από τη λεγόµενη «ηλεκτροµαγνητική ρύπανση». 
Αρχίζοντας από το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο των πολύ χαµηλών 
συχνοτήτων και ιδιαίτερα των 50 Hz (50 κύκλων ανά 
δευτερόλεπτο) που προέρχεται από την κατανάλωση του 
ηλεκτρικού ρεύµατος στη χώρα µας (π.χ. είναι 60 Hz σε άλλες 
χώρες) οι ακτινοβολίες αυτές εκτείνονται µέχρι το κατώφλι του 
ιονισµού (βλ. εικόνα εξωφύλλου)  
 
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών οδήγησε από τα 
µέσα του προηγούµενου αιώνα στη δηµιουργία τεχνητών 
ακτινοβολιών, που περιλαµβάνουν κυρίως ραδιοκύµατα µε 
στόχο την ασύρµατη επικοινωνία µέχρι την πιο πρόσφατη εξέλιξη 
της κινητής τηλεφωνίας και των ασύρµατων δικτύων. 
Στόχος της ερευνητικής µας οµάδας είναι η διερεύνηση των 
βιολογικών επιπτώσεων των ακτινοβολιών αυτών µε απώτερο 
στόχο την εκτίµηση των επιπτώσεων στην υγεία και στη συνέχεια 
την εξεύρεση τρόπων προστασίας.  
ΠΕΡΙ «ΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». ∆ιεθνείς ανεξάρτητοι οργανισµοί 
έχουν προτείνει όρια αποδεκτής έκθεσης, όµως τονίζουν πως αυτά 
δεν αποτελούν εγγύηση για µακρά έκθεση του ανθρώπου στις 
ακτινοβολίες αυτές. Μέχρι να επαναπροσδιοριθούν νέα όρια, που 
σηµειωτέον αρκετές χώρες έχουν αρχίσει να ελαττώνουν µε 
κριτήριο τις επιστηµονικές ανεξάρτητες δηµοσιεύσεις, εµείς 
πραγµατοποιούµε έρευνα. Έτσι, πειράµατα σε πειραµατόζωα 
(ποντίκια, έντοµα κ.λπ.) και σε κυτταροκαλλιέργειες που έχουν 
πραγµατοποιηθεί και από τη δική µας ερευνητική οµάδα έχουν 
δείξει αλλαγές συµπεριφοράς, µορφολογικές αλλοιώσεις του 
εγκεφάλου, µείωση γονιµότητας, κ.λπ.). µέχρι και θραύση του 
µορίου του DNA που καταδεικνύεται και µε την πρόκληση 
κυτταρικού θανάτου (Εικ. 2) 

 
Εικ. 2. Πρόκληση κυτταρικού θανάτου µετά από µικρή 
ακτινοβόληση εντόµων µε κινητό τηλέφωνο.  Οι κηλίδες στη 
δεξιά εικόνα δείχνουν το σπάσιµο του γενετικού υλικού (DNA). 
∆ηµοσίευσή µας στο Mutation Research, Ιανουάριος 2007 

 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

Τηλεόραση παλαιού τύπου (µε καθοδικό σωλήνα). Εξ' αιτίας των 
ηλεκτρικών κυκλωµάτων που περιέχουν καθώς και του 
συστήµατος παραγωγής υψηλής τάσης, εκπέµπουν µαγνητικό 
πεδίο γύρω τους. Οι τιµές του πεδίου αυτού σε µιλιγκάους (mG) 
αρχίζουν από περίπου 100 για να φτάσουν σε επίπεδα 
περιβάλλοντος περίπου σε απόσταση 2 µέτρων (εικ. 3). 

 

 

 

Εικ. 3. Μαγνητικό πεδίο σε 
mG (µιλιγκάους) απο 
τηλεόραση µε καθοδικό 
σωλήνα. Κλειστή τηλεόραση 
περίπου µηδέν (επάνω 
αριστερά). Ανοιχτή τηλεόραση 
περίπου 50 mG σε κοντινή 
απόσταση (επάνω δεξιά) και 
περίπου 2 mG σε απόσταση 2 
µέτρων. 

 

 Αυτή θεωρούµε και ως απόσταση ασφαλείας ιδιαίτερα 
για µικρά παιδιά που συνηθίζουν να κάθονται πολύ 
κοντά στην τηλεόραση. Ας σηµειωθεί ότι όσο πιο 
µεγάλη σε µέγεθος η τηλεόραση τόσο πιο ισχυρό είναι 
το µαγνητικό πεδίο που παράγει και κατά συνέπεια 
στις µικρές τηλεοράσεις (π.χ. 14 ιντσών) αρκεί µία 
απόσταση 1 µέτρο για να θεωρηθεί ως ασφαλής. 
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ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Τα σύγχρονα ψηφιακά ασύρµατα 
τηλέφωνα DECT  [digital enhanced (European) cordless tele-
phones] εκπέµπουν συνεχώς (δηλαδή ανεξάρτητα εάν 
υπάρχει κλήση ή όχι) ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία στην 
περιοχή συχνοτήτων της κινητής τηλεφωνίας αλλά µε 
διαφορετικό πρωτόκολλο. Η ακτινοβολία αυτή είναι πολύ 
διεισδυτική και µπορεί να περάσει ακόµα και τους τοίχους των 
διαµερισµάτων, αλλά µπορεί να εµποδιστεί η πορεία της προς 
ορισµένη κατεύθυνση από ένα µεταλλικό πλέγµα (εικ. 4).  
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Εικ. 4. Προσθήκη µεταλλικού πλέγµατος (δεξιά εικόνα) 
µειώνει σηµαντικά την εκποµπή της ακτινοβολίας από τη 
βάση ασύρµατου τηλεφώνου. 

Συνιστώνται τα παρακάτω για την ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων που έχουν παρατηρηθεί όπως είναι οι 
πονοκέφαλοι και οι διαταραχές του ύπνου: α)- Τοποθέτηση 
της βάσης του ασύρµατου τηλεφώνου στη µακρύτερη δυνατή 
απόσταση από χώρους που συνήθως περνάµε αρκετές ώρες 
οι ενήλικες αλλά και ιδιαίτερα τα παιδιά. Επειδή η ακτινοβολία 
αυτή είναι πολύ διεισδυτική θα πρέπει να επιλέξουµε την 
τελική θέση µε µεγάλη προσοχή. Π.χ., δεν πρέπει η βάση του 
ασύρµατου τηλεφώνου να τοποθετηθεί σε µία µεριά του 
σαλονιού όταν ακριβώς πίσω από τον τοίχο βρίσκεται 
κρεβάτι. β) ∆εν τοποθετούµε τη βάση του ασύρµατου 
τηλεφώνου στο κοµοδίνο δίπλα στο κρεβάτι. Εάν αυτό είναι 
αναγκαίο τότε τοποθετούµε µεταλλικό πλέγµα 
πλαστικοποιηµένο όπως φαίνεται στην εικ. 4. γ)  
Αποφεύγουµε να µιλάµε µε το ασύρµατο τηλέφωνο (ιδιαίτερα 
τα παιδιά) εφ' όσον είναι διαθέσιµο σταθερό τηλέφωνο. 
Πάντως εάν αυτό είναι επιβεβληµένο τότε είτε 
ελαχιστοποιούµε τη συνοµιλία ή εάν και αυτό δεν είναι 
δυνατόν τότε φροντίζουµε να µιλάµε µε ανοιχτή ακρόαση ή µε 
hands free ή µε blue tooth (υπάρχει αυτή η δυνατότητα σε 
µερικά µοντέλα).δ) Εάν είναι δυνατόν βγάζουµε εκτός 
λειτουργίας τη βάση του ασύρµατου τηλεφώνου κατά τη 
διάρκεια της νύχτας γιατί η παρατεταµένη ακτινοβόληση έστω 
και από απόσταση µπορεί να επηρεάσει τον ύπνο. 

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ. Υπάρχει µεγάλη αύξηση των 
ασύρµατων δικτύων για οικιακή ή επαγγελµατική χρήση. Οι 
συσκευές πρόσβασης (access point) µε ή χωρίς εµφανή 
κεραία εκπέµπουν ακτινοβολία στην περιοχή συνήθως των 
2,5 GHz. Καλό θα είναι η συσκευή αυτή καθώς και κάθε άλλο 
εξάρτηµα ασύρµατης σύνδεσης υπολογιστή να ευρίσκεται 
µακριά από ζωτικά όργανα του σώµατος. Εάν είναι εφικτό 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί πλαστικοποιηµένο πλέγµα 
παρεµπόδισης της ακτινοβολίας προς συγκεκριµένη 
κατεύθυνση (βλ. Εικ. 5). Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη 
χρήση laptops µε ασύρµατη σύνδεση στο διαδίκτυο. Θα 
πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση στους µηρούς κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ. Τα συστήµατα 
αυτά αποτελούνται από δύο συσκευές, έναν ποµπό και έναν 
δέκτη. Ο ποµπός εκπέµπει τους ήχους που δηµιουργούνται 
από το βρέφος (κλάµα, κ.λ.π.) τους οποίους συλλαµβάνει ο 
δέκτης ώστε να ακούσει κάποιο άτοµο που βρίσκεται σε άλλο 
δωµάτιο ή ακόµα και σε άλλο διαµέρισµα. Φυσικά ο ποµπός 
εκπέµπει ακτινοβολία, ελαφρώς µικρότερη σε ένταση από ένα 
ασύρµατο τηλέφωνο αλλά θεωρείται δυνητικά επικίνδυνη και 
θα πρέπει η συσκευή να τοποθετείται τουλάχιστον 2 µέτρα 
µακριά από το βρέφος ή το µικρό παιδί ή να παρεµβάλλεται 
πλαστικοποιηµένο µεταλλικό πλέγµα (βλ. Εικ.5) 

 

 

 

Εικ. 5 Εκποµπή ακτινοβολίας από συσκευή παρακολούθησης 

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. Η διέλευση του 

Ηλεκτρική κουζίνα. Η λειτουργία των εστιών (µάτια) 

Απορροφητήρας. Το µοτέρ της συσκευής αυτής παράγει 

Φούρνος Μικροκυµάτων. Η συσκευή αυτή εκτός από την 

 

 

 

 

Προτείνεται, κατά τη διάρκεια της χρήσης να µην είναι κανείς 

βρεφών µπορεί να αποτραπεί προς την κατεύθυνση του 
βρέφους εάν παρεµβληθεί πλαστικοποιηµένο µεταλλικό 
πλέγµα (δεξιά εικόνα). 

ηλεκτρικού ρεύµατος απο κάποιον αγωγό προκαλεί τη 
δηµιουργία ηλεκτροµαγνητικού πεδίου του οποίου η 
µαγνητική συνιστώσα ενέχει κινδύνους για την υγεία. Αν και η 
∆ιεθνής Επιτροπή Προστασίας από τις µη Ιονίζουσες 
Ακτινοβολίες (ICNIRP, International Commitee for Non Ioniz-
ing Radiation Protection) έχει προτείνει την τιµή 1.000 mG 
(µιλιγκάους) ως το "όριο αποδεκτής έκθεσης", εν τούτοις 
πολλές πρόσφατες µελέτες έχουν καταδείξει ότι το 
πραγµατικό "όριο ασφαλείας" δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο 
από 4 mG ειδικά σε περιπτώσεις παρατεταµένης έκθεσης 
µικρών παιδιών αφού η χρόνια ακτινοβόληση σε επίπεδα 

πάνω από 4 mG έχει συσχετιστεί µε παιδική λευχαιµία. Με 
βάση τα στοιχεία αυτά προτείνονται µέτρα "συνετής 
αποφυγής" της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας των οικιακών 
συσκευών, ως εξής: 

θέρµανσης και παρασκευής φαγητού και του ηλεκτρικού 
φούρνου δηµιουργούν αρκετά ισχυρό πεδίο περίπου 100 mG, 
που όµως µειώνεται δραστικά σε απόσταση 30 εκατοστών. Η 
προφύλαξη πρέπει να γίνεται για τα µικρά παιδιά να µη 
στέκονται µπροστά στην ηλεκτρική κουζίνα κατά τη διάρκεια 
της λειτουργίας της. Φυσικά το ίδιο ισχύει και για τους 
ενήλικες αλλά και για τις γυναίκες σε κατάσταση εγκυµοσύνης 
οι οποίες γενικά πρέπει να αποφεύγουν κάθε µορφής 
ακτινοβολία όπως άλλωστε προφυλάσσονται και από άλλους 
εξωγενείς παράγοντες. 

ισχυρό µαγνητικό πεδίο αλλά είναι σε τέτοιο ύψος που 
συνήθως δεν επηρεάζει τον ανθρώπινο οργανισµό. Το ίδιο 
ισχύει και για τις τοστιέρες και τις φρυγανιέρες. Αντίθετα ο 
στεγνωτήρας µαλλιών (σεσουάρ) θα πρέπει να 
χρησιµοποιείται σε απόσταση από το κεφάλι και ιδιαίτερα των 
µικρών παιδιών. 

παραγωγή µαγνητικού πεδίου από την κατανάλωση 
ρεύµατος, δηµιουργεί και ραδιοκύµατα παρόµοια µε των 
κινητών τηλεφώνων, αφού η ακτινοβολία αυτών των κυµάτων 
είναι εκείνη που θα θερµάνει ή θα ψήσει το φαγητό. Π.χ. όταν 
η συσκευή χρησιµοποιείται σε ισχύ 270 βατ, είναι το ίδιο µε 
περίπου 270 κινητά τηλέφωνα σε πλήρη ισχύ. Το µαγνητικό 
πεδίο που εξέρχεται από την συσκευή αλλά και τα 
ραδιοκύµατα µειώνονται πολύ σηµαντικά σε απόσταση 50 
εκατοστών.  

κοντά στη συσκευή και ειδικότερα µικρά παιδιά που λόγω και 
του ύψους τους θα τύχει να ευρίσκεται το κεφάλι τους κοντά 
στην πόρτα του φούρνου µικροκυµάτων. Εάν υπάρχει η 
δυνατότητα καλό θα είναι να τοποθετείται η συσκευή αυτή 
ψηλότερα και στο εσωτερικού του επάνω ντουλαπιού της 
κουζίνας. 
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ΚΙΝ
αυτί 
εισέ ν εγκέφαλο µέχρι να απορροφηθεί τελείως από τα 
κύτταρα του εγκεφάλου. Αν το κινητό το έχοµε σε κάποιο σηµείο 

  

  

άνεια διαπερατή στην ακτινοβολία της 
κινητής τηλεφωνίας.. 

λάται από τα µεταλλικά µέρη και συνεπώς 
µήµα της κυκλοφορεί εντός του αυτοκινήτου ακτινοβολώντας τον 

αυτί 
εισέ ν εγκέφαλο µέχρι να απορροφηθεί τελείως από τα 
κύτταρα του εγκεφάλου. Αν το κινητό το έχοµε σε κάποιο σηµείο 

  

  

άνεια διαπερατή στην ακτινοβολία της 
κινητής τηλεφωνίας.. 

λάται από τα µεταλλικά µέρη και συνεπώς 
µήµα της κυκλοφορεί εντός του αυτοκινήτου ακτινοβολώντας τον 

ΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Εάν το κινητό τηλέφωνο τοποθετηθεί στο 
κατά τη διάρκεια της συνοµιλίας τότε µέρος της ακτινοβολίας 
ρχεται στο

νο τοποθετηθεί στο 
κατά τη διάρκεια της συνοµιλίας τότε µέρος της ακτινοβολίας 
ρχεται στο

του σώµατος, π.χ. τσέπη ή το κρατάµε στα χέρια, τότε επίσης η 
ακτινοβολία θα απορροφηθεί από τα κύτταρα αρχίζοντας από την 
επιδερµίδα και προχωρώντας προς τα µέσα. Οι επιπτώσεις και 
στις δύο περιπτώσεις εξαρτώνται από το είδος των ιστών που θα 
προσβάλει η ακτινοβολία, , π.χ. καρδιά, γεννητικά όργανα κ.λ.π.. 
Έχουν επίσης αναφερθεί πονοκέφαλοι, κόπωση, έλλειψη 
συγκέντρωσης, αϋπνίες ως άµεσες επιπτώσεις, ενώ 
µακροπρόθεσµα έχουν αναφερθεί περιπτώσεις καλοήθους όγκου 
του ακουστικού νεύρου και πολλές άλλες παθήσεις. Προτείνεται σε 
κάθε επικοινωνία µε κινητό τηλέφωνο να χρησιµοποιούνται, το 
ενσύρµατο hands free, ή το ασύρµατο blue tooth. Όπως 
εκτιµάται από τις έρευνές µας, οι επιπτώσεις από την ακτινοβολία 
του hands free και του blue tooth είναι µειωµένες [έως µηδενικές]. 
Άλλωστε, οι µετρήσεις έντασης το υποστηρίζουν αυτό. Όµως το 
κινητό δεν παύει να λειτουργεί ως ποµπός και άρα έχει µεγάλη 
σηµασία η θέση στην οποία τοποθετούµε το κινητό  κατά τη 
διάρκεια της συνοµιλίας αυτής. Συνήθως οι χρήστες κινητών 
τηλεφώνων τοποθετούν το κινητό τους κατά τη διάρκεια της 
συνοµιλίας σε κάποια τσέπη και µάλιστα µε τέτοιο 
προσανατολισµό ώστε η  πίσω πλευρά του κινητού ευρίσκεται 
αντίκρυ στο σώµα – και είναι συνήθως η πλευρά, από την οποία τα 
περισσότερα κινητά  εκπέµπουν τη µέγιστη ένταση ακτινοβολίας. 
Στις περιπτώσεις αυτές  θα πρέπει να έχουµε το κινητό µακριά 
από το σώµα, τουλάχιστον σαράντα εκατοστά, κάτι το οποίο δεν 
είναι πάντα εφικτό. Για το σκοπό αυτό έχει σχεδιαστεί ειδική θήκη 
προστασίας (εικ. 6) 

Χρήση του κινητού τηλεφώνου στο αυτοκίνητο, σε µαζικά 
µέσα µεταφοράς, σε Γραφεία και γενικά σε χώρους µε 
διαχωριστική επιφ

του σώµατος, π.χ. τσέπη ή το κρατάµε στα χέρια, τότε επίσης η 
ακτινοβολία θα απορροφηθεί από τα κύτταρα αρχίζοντας από την 
επιδερµίδα και προχωρώντας προς τα µέσα. Οι επιπτώσεις και 
στις δύο περιπτώσεις εξαρτώνται από το είδος των ιστών που θα 
προσβάλει η ακτινοβολία, , π.χ. καρδιά, γεννητικά όργανα κ.λ.π.. 
Έχουν επίσης αναφερθεί πονοκέφαλοι, κόπωση, έλλειψη 
συγκέντρωσης, αϋπνίες ως άµεσες επιπτώσεις, ενώ 
µακροπρόθεσµα έχουν αναφερθεί περιπτώσεις καλοήθους όγκου 
του ακουστικού νεύρου και πολλές άλλες παθήσεις. Προτείνεται σε 
κάθε επικοινωνία µε κινητό τηλέφωνο να χρησιµοποιούνται, το 
ενσύρµατο hands free, ή το ασύρµατο blue tooth. Όπως 
εκτιµάται από τις έρευνές µας, οι επιπτώσεις από την ακτινοβολία 
του hands free και του blue tooth είναι µειωµένες [έως µηδενικές]. 
Άλλωστε, οι µετρήσεις έντασης το υποστηρίζουν αυτό. Όµως το 
κινητό δεν παύει να λειτουργεί ως ποµπός και άρα έχει µεγάλη 
σηµασία η θέση στην οποία τοποθετούµε το κινητό  κατά τη 
διάρκεια της συνοµιλίας αυτής. Συνήθως οι χρήστες κινητών 
τηλεφώνων τοποθετούν το κινητό τους κατά τη διάρκεια της 
συνοµιλίας σε κάποια τσέπη και µάλιστα µε τέτοιο 
προσανατολισµό ώστε η  πίσω πλευρά του κινητού ευρίσκεται 
αντίκρυ στο σώµα – και είναι συνήθως η πλευρά, από την οποία τα 
περισσότερα κινητά  εκπέµπουν τη µέγιστη ένταση ακτινοβολίας. 
Στις περιπτώσεις αυτές  θα πρέπει να έχουµε το κινητό µακριά 
από το σώµα, τουλάχιστον σαράντα εκατοστά, κάτι το οποίο δεν 
είναι πάντα εφικτό. Για το σκοπό αυτό έχει σχεδιαστεί ειδική θήκη 
προστασίας (εικ. 6) 
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χρήστη και τους συνεπιβάτες µε ένταση που µπορεί να είναι 
υπολογίσιµη, αποσπάται η προσοχή του οδηγού-χρήστη. Μπορεί 
όµως το κινητό να χρησιµοποιείται άφοβα (π.χ. για 
επαγγελµατικούς ή άλλους λόγους), µε hands free, ή blue tooth, 
αλλά τοποθετώντας το κινητό µακριά από το σώµα και  κοντά σε 
παράθυρο ώστε να εξέρχεται η ακτινοβολία.  
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Εικ. 6. Κατασκευή ειδικής θήκης (αριστερά) απο µεταλλικό ύφασµα 
– τοποθέτηση του κινητού και χρησιµοποίηση ειδικής τσάντας µε 
βεντούζες για τη στερέωση στο παρµπρίζ (δεξιά) 
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Άλλωστε η συνοµιλία µέσω hands free ή blue tooth δεν 
διαφέρει πολύ από τη συνοµιλία του οδηγού µε τους 
συνεπιβάτες. Ειδικά για όσους κάνουν µεγάλα ταξίδια και 
χρειάζεται να χρησιµοποιούν το κινητό για µεγάλη διάρκεια 
τότε µια καλή λύση είναι η χρησιµοποίηση «θήκης 
προστασίας» που αναφέραµε, στερεώνοντάς την είτε στο 
παρµπρίζ είτε στο παράθυρο, έχοντας την πλευρά εξόδου 
της ακτινοβολίας προς το τζάµι. Επίσης, για τους επιβάτες 
ενός οχήµατος (Ι.Χ. λεωφορείου, τραίνου), βέλτιστη λύση 
αποτελεί η χρήση blue tooth σε συνδυασµό µε τη θήκη 
ασφαλείας που αναφέρθηκε.  
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