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ΓΕΝΙΚΑ 
Η κινητή (ή κυψελωτή) τηλεφωνία (2G, 3G & 4G), τα Wi-Fi & ασύρματα τηλέφωνα 

είναι οι προσφιλείς στον πληθυσμό ψηφιακές τηλεπικοινωνιακές δομές που υλοποιούνται με 
μικροκυματικές ζεύξεις. Ενδιαφέρουν οι βιολογικές & λειτουργικές επιδράσεις, διότι κινητό 
ή ασύρματο τηλέφωνο ή Wi-Fi χρησιμοποιούν όλοι σχεδόν οι ενήλικες & οι νέοι άνω των 
14 ετών, 80% των εφήβων 11~14 ετών και 40% των παιδιών 8~10 ετών. Κοντά σε κάθε 

εκπέμπουσα κεραία συνυπάρχουν το πολύ ισχυρό εγγύς πεδίο (near 
field) που δεν εκπέμπεται και το ασθενέστερο απόμακρο πεδίο (far 
field) που διαδίδεται. Έτσι κάθε αντικείμενο ή βιολογικό υλικό κοντά στην κεραία εκτίθεται και αλληλεπιδρά με 
πολύ ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά (ΗΜ) πεδία. Αυτό μπορεί να έχει θερμικές και αθερμικές βιολογικές επιδράσεις 
στον άνθρωπο και σε ζωντανούς οργανισμούς στο άμεσο περιβάλλον της κεραίας, αλλά και λειτουργικές 

επιδράσεις σε γειτονικά φυσικά ή τεχνητά συστήματα (αστοχίες & σφάλματα στην κανονική λειτουργία), από τις μικροκυματικές 
ΗΜ ακτινοβολίες, τα µη-ακτινοβολούμενα ΗΜ πεδία και σπανιότερα από το ραδιοηλεκτρικό υλικό (κεραία, ιστός, πυλώνας κλπ).  

σ

Βιολογική ή λειτουργική Τρωτότητα ή Ευπάθεια (Vulnerability) είναι η πιθανότητα βλάβης (τιμές 0~1), ανεξάρτητα από τις 
συνθήκες ακτινοβόλησης, ενώ Επικινδυνότητα (Ηazard) είναι η πιθανότητα βλάβης (τιμές 0~1) από τις συνθήκες ακτινοβόλησης 
(ένταση, απόσταση κλπ). Οι τυχόν επιπτώσεις αξιολογούνται με την Διακινδύνευση (Risk = Vulnerability X Hazard) (τιμές 0~1) από 
τις πιθανότητες βιολογικής ή λειτουργικής τρωτότητας & επικινδυνότητας σε κάθε ακτινοβόληση. Χαρακτηριστικές διαφορές στην 

διακινδύνευση προκύπτουν όταν ένας ενήλικος επικοινωνεί με κινητό τηλέφωνο (πχ Τρωτότητα=0,2 & 
Επικινδυνότητα=0,5 άρα Διακινδύνευση=0,2Χ0,5=0,1 ή 10%), ενώ όταν ένα παιδί επικοινωνεί με το ίδιο κινητό 
τηλέφωνο στην ίδια θέση (πχ Τρωτότητα=0,8 & Επικινδυνότητα=0,5  άρα Διακινδύνευση=0,8Χ0,5=0,4 ή 40%).  

Οι αιτιοκρατικές & στοχαστικές επιδράσεις των μικροκυμάτων στον άνθρωπο & στους ζώντες οργανισμούς που διερευνώνται 
µε την εποπτεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (World Health Organization, WHO), μπορεί να είναι μεταβολές ή αλλοιώσεις 

στο βιολογικό υλικό. Θερμική βιολογική επίδραση είναι η αύξηση 
της θερμοκρα ίας και αθερµική (μη-θερμική) κάθε αλλαγή στην 
φυσιολογία. Οι επιδράσεις μπορεί να είναι νευρολογικές, δερματικές, 
αναπαραγωγικές, αισθητηριακές, κυτταρολογικές κλπ. Οι τυχόν 
βλάβες μπορεί να είναι µη αναστρέψιμες. Δεν αναμένονται βλάβες 

από την έκθεση σε ασθενή ακτινοβολία που είναι στοχαστική, χωρίς να αποκλείεται το αντίθετο. 
Η αυξημένη τρωτότητα και η αντίστροφη σχέση ηλικίας–επιδράσεων σε βρέφη, παιδιά, εγκύους 
κλπ, απαιτούν μέτρα ασφαλείας, διότι δεν υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ ασθενών & ισχυρών 
ακτινοβολιών, ούτε συμπεράσματα για την συνέργεια ασθενειών & συνηθειών, περιβαλλοντικών παραγόντων, ιδιοσυστασίας & 
διατροφής κλπ. Οι συντονισμοί αυξάνουν την απορρόφηση στο κεφάλι (hot spots), σε όργανα, στα άκρα & σώμα, ενώ είναι κυρίως 
επιφανειακή στα μικροκύματα άνω των 2GHz των δικτύων 3G & 4G. Η ακτινοβολία δεν απορροφάται πλήρως και χρησιμοποιείται ο 
ειδικός ρυθμός απορρόφησης (Specific Absorption Rate, SAR), ως η βιολογική παράμετρος που εκφράζει την απορροφούµενη ισχύ 
ανά μονάδα μάζας του βιολογικού υλικού (W/Kg) με εξαρτήσεις από την συχνότητα, την πόλωση και την ένταση της ακτινοβολίας, 
από τις σχετικές θέσεις & την απόσταση σώματος-κεραίας (εγγύς ή απόμακρο πεδίο), από την πυκνότητα, την ειδική αγωγιμότητα & 
τις ΗΜ ιδιότητες του βιολογικού υλικού, από το μέγεθος, τη διάταξη και την εξωτερική-εσωτερική γεωμετρία των ιστών του 
εκτιθέμενου σώματος και από φαινόμενα επιρροής πλησίον του εκτιθέμενου σώματος (πχ γείωση, ανακλάσεις σε αντικείμενα κλπ).   

Υπάρχει όμως και η ψυχική επίδραση που μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό των άμεσων δια-προσωπικών επικοινωνιών και 
τηλεπικοινωνιακή εξάρτηση. Ο εθισμός στην ηλεκτρονική επικοινωνία (SMS, MMS, διαδίκτυο κλπ) παγιδεύει την σκέψη και την 
φαντασία, μειώνει τον διαθέσιμο χρόνο για άλλες δράσεις και προκαλεί διαταραχές της προσωπικότητας (κοινωνική φοβία, άγχος, 
καταθλιπτικό συναίσθημα κλπ). Οι νέοι με τηλεπικοινωνιακό εθισμό & εξάρτηση έχουν για πρώτη προτεραιότητα την ηλεκτρονική 
επικοινωνία και την εικονική πραγματικότητα (ψηφιακά παιχνίδια κλπ), έναντι κάθε άλλης δραστηριότητας. Ενδείξεις εξάρτησης & 
εθισμού είναι οι αλλαγές σε προσωπικό επίπεδο (κακή σχολική πρόοδος, διατροφή & υγιεινή κλπ), σε οικογενειακό επίπεδο 
(απομόνωση, αντιδραστικότητα, άστοχα έξοδα κλπ) και σε κοινωνικό επίπεδο (φοβίες, επιθετικότητα, παραβατικότητα κλπ). 

Λειτουργικές είναι οι ΗΜ παρεμβολές (Electro-Magnetic Ιnterference, EMI) σε ηλεκτρονικές διατάξεις που εκτείνονται από τα 
παράσιτα, λάθη & βλάβες ενδείξεων ή αυτοµατισµών έως τις αστοχίες ηλεκτρονικών που στηρίζουν την υγεία ή την ζωή. Από τα 

όρια ΗΜ συμβατότητας (Electro-Magnetic Compatibility, EMC) εξαρτάται η τρωτότητα, ενώ από τις εκάστοτε 
συνθήκες ακτινοβόλησης η επικινδυνότητα. Έτσι κοντά σε ευαίσθητα ηλεκτρονικά συστήματα μπορεί να μην 
επιτρέπεται η χρήση ασύρματων/κινητών τηλεφώνων & η εγκατάσταση σταθμών βάσης, εάν πιθανολογείται η 
διακινδύνευση από την υπέρβαση των ορίων EMC ή από την παραβίαση των κανόνων ασφαλούς λειτουργίας. 

Σοβαρές επιπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν και οι πυλώνες/κεραίες των σταθμών βάσης της κυψελωτής τηλεφωνίας & Wi-Fi, όταν 
αλλάζουν την κεραυνόπτωση, επιδρώντας στο γήινο ηλεκτρικό πεδίο που απαιτεί καλά γειωμένο αλεξικέραυνο ή όταν υποβιβάζουν 
την αισθητική του τοπίου, μια σχεδόν αδιερεύνητη παράμετρο του επιπέδου ζωής και της ψυχικής υγείας, αφού η θέαση των κεραιών 
μπορεί να προκαλέσει αισθητική δυσφορία και ψυχολογική καταπίεση ή άγχος. Έτσι τα κριτήρια επιλογής των κεραιών και της θέσης 
εγκατάστασης του σταθμού, δεν πρέπει να είναι µόνο ραδιοηλεκτρικά, αλλά να ελαχιστοποιούν και τις λειτουργικές επιδράσεις.  
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Υψηλή πυκνότητα ΗΜ ισχύος έχουν τα µη-ακτινοβολούμενα πεδία και το πεδίο ακτινοβολίας κοντά στα φορητά τηλέφωνα, 
στα τερματικά Wi-Fi και στις κεραίες των σταθμών βάσης. Η πιθανολογούμενη υπέρβαση των ορίων βιολογικής έκθεσης ή/και των 
ορίων EMC αποδεικνύεται µε υπολογισμούς και επιβεβαιώνεται από μετρήσεις. Οι οποίες όμως προκαλούν υποψία που απαιτεί 
χρονοβόρο αναζήτηση, για την απόδειξη των τυχόν λειτουργικών και των βιολογικών βλαβών, αφού περιληφθούν όλα τα φυσικά και 

τα βιολογικά δεδομένα (βιολογικές και επιδημιολογικές μελέτες, πεδιοµετρήσεις, μελέτες περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων κλπ). Η τεκμηρίωση είναι διεπιστημονικό ζήτημα και περιορισμένες οι γνώσεις µας για τις 
λειτουργικές και τις βιολογικές επιπτώσεις. Πλην όμως, µε βάση το όριο SAR=0,08 W/Kg και την ένταση 
των πεδίων, μπορεί να αποδειχθεί ότι, στη δυσμενέστερη περίπτωση, η ακτινοβολία θα υπερβαίνει τα όρια 
της βιολογικά αποδεκτής έκθεσης και ίσως είναι βλαπτική η έκθεση του ανθρώπου μέσα στον λοβό 
ακτινοβολίας της κεραίας σε απόσταση μικρότερη των 10~30 cm από το τερματικό (τηλέφωνο κλπ) και σε 
ακτίνα 6~14 m γύρω από την κεραία σταθμού βάσης.  

Τα μέτρα ασφαλείας για την προσωπική προστασία, στηρίζονται στην 
συνετή αποφυγή (prudent avoidance), όσο το δυνατόν λιγότερη διάρκεια έκθεσης 
στην ακτινοβολία, όσο το δυνατόν πιο μακρυά η πηγή της ακτινοβολίας και εάν 
είναι δυνατόν θωρακίσεις & ασπίδες (πετάσματα, ρούχα, κράνος κλπ). Ενώ οι 
κρατικοί φορείς πρέπει να εφαρμόζουν την ακτινοπροστασία που τηρείται στις ιατρικές ακτινοβολήσεις, δηλαδή την Αιτιολόγηση 
(Justification principle), το όφελος να είναι μεγαλύτερο από τους συνεπαγόμενους κινδύνους, την Βελτιστοποίηση (Optimization 
principle ή As Low As Reasonably Achievable, ALARA), επιτυχία της εφαρμογής με ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης της υγείας ή 
του περιβάλλοντος και την Οριοθέτηση (Limitation principle), τήρηση ορίων έκθεσης, χωρίς να είναι υποχρεωτικά όρια ασφαλείας, 
(πχ η WHO θέτει το ίδιο όριο έκθεσης για ενήλικες και παιδιά που είναι πιο τρωτά). Η απόδειξη της ασφαλούς λειτουργίας βαρύνει 
τους κατασκευαστές, τους εγκαταστάτες και τους παρόχους των κινητών επικοινωνιών. Αφού όμως δεν υπάρχουν όρια ασφαλείας 
και η οριοθέτηση θέτει όρια αποδεκτού κινδύνου, είναι βασικό λάθος της πολιτείας να αρκείται στην οριοθέτηση, θεσπίζοντας όρια 
«ασφαλούς έκθεσης» 20~40% αυστηρότερα της WHO που πιθανολογεί ότι οι ακτινοβολίες των φορητών μικροπομπών ίσως είναι 
καρκινογενείς. Η αγνόηση της αιτιολόγησης & βελτιστοποίησης περιορίζει την προστασία, αποδυναμώνει την κρατική παρέμβαση 
και οδηγεί σε επιστημονικά, διοικητικά και δικαστικά αδιέξοδα. Είναι λάθος και η έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη που με 
βιβλιογραφία & δικαστικές αποφάσεις, πρότεινε την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 
300m από κατοικημένες περιοχές και 500m από σχολεία, νοσοκομεία κλπ. Με νομικούς & βιο-ιατρικούς κανόνες αλλά χωρίς την 
φυσική δεν τεκμηριώνεται, ότι η έκθεση στα 301m είναι ασφαλής και στα 299m επικίνδυνη. Ενώ η απομάκρυνση των σταθμών 
βάσης θα επιβαρύνει την υγεία όλων των χρηστών κινητής επικοινωνίας, αλλά και των περιοίκων στις νέες θέσεις που θα εκτίθενται 
στα ισχυρότερα ραδιοηλεκτρικά πεδία των ραδιοζεύξεων µε τα τηλέφωνα των χρηστών. Η 
σωστή αδειοδότηση γίνεται µε την αιτιολόγηση (τα θετικά μεγαλύτερα από τα αρνητικά), 
την οριοθέτηση (τήρηση των ορίων με βάση την πυκνότητα ισχύος και όχι με την απόσταση) 
και την βελτιστοποίηση (κατάλληλη επιλογή θέσης εγκατάστασης & λοβού ακτινοβολίας). 
Ενώ η οπτική βελτίωση (κάλυψη) των κεραιών θα μειώσει και την αισθητική ενόχληση.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Πρέπει να αποφεύγεται η μακρά παραμονή μέσα στον λοβό ακτινοβολίας πολύ κοντά στις κεραίες των σταθμών βάσης, ενώ 

επιβάλλεται τακτική μέτρηση των εντάσεων πεδίου και της αντικεραυνικής διάταξης. Επιβάλλεται η συντομία στην συνδιάλεξη με το 
τηλέφωνο στο αυτί (0,5~1 λεπτό) και να ακολουθεί πεντάλεπτη αναμονή, για να ηρεμίσουν τα κύτταρα που επέδρασαν τα ΗΜ πεδία 
Για μεγαλύτερη διάρκεια και από όλα τα παιδιά να χρησιμοποιείται το καλώδιο µε μικρόφωνο/ακουστικό (hands free) ή ανοικτή 

συνομιλία, αφού όμως το τηλέφωνο απομακρυνθεί 0,5~1m από το σώμα, κάτι που επιβάλλεται και σε κλειστούς 
χώρους (ιδίως σε ανελκυστήρες, υπόγεια, σήραγγες, οχήματα, πλοία & αεροσκάφη). Πρέπει επίσης να αποφεύγεται η 
μόνιμη ενεργοποίηση του ασυρμάτου μικρόφωνου/ακουστικού (Bluetooth), διότι ζωτικά όργανα εκτίθενται επί μακρόν 
στην ασήμαντη ισχύ ακτινοβολίας που συνυπάρχει µε το ισχυρότερο και µη-ακτινοβολούμενο εγγύς ΗΜ πεδίο, ενώ ο 
χρήστης σπάνια αποµακρύνει την συσκευή από το σώμα του. Κάθε ασύρματο τερματικό (τηλέφωνο, ταμπλέτα κλπ) ή η 

βάση του πρέπει να απέχουν 0,5-1m από τα ζωτικά όργανα του χρήστη και να μην αγνοείται η πιθανότητα λειτουργικών επιδράσεων 
σε γειτονικές ηλεκτρονικές διατάξεις ή/και οι κακόβουλες ενέργειες (hacking, κλπ). Ενώ πρέπει να αποθαρύνεται η ασύρματη 
τηλεπικοινωνία πολύ κοντά σε ηλεκτρονικές διατάξεις σημαντικές για την υγεία ή την ζωή. Η διαχείριση των επιδράσεων στον 
πληθυσμό µε μέτρα ασφαλείας, έχει αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία, όταν εμπλακούν και ειδικοί επιστήμονες που δημοσιεύουν 
τα ερευνητικά τους αποτελέσματα µε εγκυρότητα και ανεξαρτησία, οι οποίοι μπορούν να συμβουλεύσουν την πολιτεία και να 
ενημερώσουν κατάλληλα τους ενδιαφερόμενους (χρήστες, περιοίκους, μαθητές, γονείς κλπ), τόσο για τις μετρήσεις και τις εκτιμήσεις 
τους, όσο και για τις βιολογικές & λειτουργικές επιδράσεις που είναι εξ ίσου σημαντικές, για τις οποίες η πολιτεία και ο πληθυσμός 
έχουν ελάχιστη πληροφόρηση. Έτσι θα περιοριστεί και η τεχνοφοβία στον πληθυσμό που προκαλείται από τους λίγους ειδικούς που 
δογματίζουν αυθαίρετα ή που ελέγχονται από συμφέροντα και από τους πολλούς «ειδικούς» ή ηµιµαθείς που αγνοούν ή 
παρερμηνεύουν τα δεδομένα και γενικεύουν χωρίς επιστημοσύνη, βλάπτοντας πολύ περισσότερο την κοινωνία, από τις όποιες 
πραγματικές επιπτώσεις μπορεί να επιφέρουν οι ακτινοβολίες της κινητής τηλεφωνίας στην υγεία και στο περιβάλλον.  
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