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Η καθημερινή χρήση του κινητού τηλεφώνου μάς έχει εξοικειώσει με τη συσκευή, όχι όμως και με την τεχνολογία στην οποία 
βασίζεται η λειτουργία της καθώς και τη λειτουργία του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Αποτέλεσμα είναι, συχνά, το δίκτυο και 
συγκεκριμένα οι κεραίες, που μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων μεταφέρουν τις συνομιλίες, τα μηνύματα, τα emails, τις 
φωτογραφίες, τη μουσική μας, να αποτελούν το «μήλον της έριδος» ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους φορείς.

Η πραγματικότητα διαφέρει, καθώς το κινητό μας τηλέφωνο είναι ένα μόνο «κομμάτι» της κινητής τηλεφωνίας, που δεν μπορεί 
να λειτουργήσει χωρίς το δίκτυο κεραιών ή τα ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα.

Το έντυπο αυτό έχει στόχο να βοηθήσει στην κατανόηση της τεχνολογίας προσφέροντας βασικές γνώσεις σχετικά με:

• τη λειτουργία του δικτύου κινητής τηλεφωνίας 
• τη λειτουργία του κινητού τηλεφώνου 
• τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και τη χρήση τους στην κινητή τηλεφωνία 
• το παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο λειτουργίας της κινητής τηλεφωνίας 
• τις θέσεις των διεθνών οργανισμών για την υγεία και τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Παράλληλα, το έντυπο περιλαμβάνει σχετική βιβλιογραφία και πηγές για τον αναγνώστη που επιθυμεί αναλυτικότερη 
ενημέρωση καθώς και συμβουλές για την υπεύθυνη χρήση του κινητού τηλεφώνου. Τα κείμενα βασίστηκαν στις θέσεις του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) και άλλων αρμόδιων διεθνών οργανισμών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 
EMFinfo.gr@vodafone.com
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Τα κινητά τηλέφωνα έχουν γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο με τον 
οποίο επικοινωνούμε, εργαζόμαστε, δημιουργούμε. Βελτιώνουν τη ζωή μας επιτρέποντάς μας την πρόσβαση σε πολλές υπηρεσίες, 
ενώ συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη προσφέροντας λύσεις που βοηθούν στην αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων 
σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, δημιουργώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στην αγορά(1) .

Περισσότεροι από 3,6 δισεκατομμύρια μοναδικοί χρήστες κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως(2)  χρησιμοποιούν τα κινητά τηλέφωνα 
στην εργασία τους, στον ελεύθερο χρόνο τους, για την ασφάλειά τους και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Στην Ευρώπη, οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας λειτουργούν για περισσότερα από 20 χρόνια.  Όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έχουν χορηγήσει άδειες για την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών 2ης, 3ης και 4ης γενιάς, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι 
μελέτες για τα δίκτυα 5ης γενιάς. Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των συνδρομητών για ευρυζωνικές υπηρεσίες (data) υψηλών 
ταχυτήτων, οδηγούν στην ανάγκη για διάθεση περισσότερου φάσματος στο κλάδο των κινητών επικοινωνιών σε όλο τον 
κόσμο. Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα είναι η «ζωογόνος δύναμη» της κινητής επικοινωνίας και χωρίς αυτό ο κλάδος των κινητών 
επικοινωνιών δεν θα μπορεί να παρέχει τις προηγμένες υπηρεσίες στο μέλλον.

Σε κάθε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, τα δικαιώματα χρήσης φάσματος που παραχωρούνται στις εταιρείες ανάπτυξης 
και παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ορίζουν ένα κατώτατο επίπεδο γεωγραφικής και πληθυσμιακής κάλυψης -  το οποίο 
περιλαμβάνει το 100%, σχεδόν, του πληθυσμού - που υποχρεούνται να παρέχουν καθώς και τον χρόνο επίτευξής της.

Η ανάπτυξη ενός δικτύου κινητής τηλεφωνίας, λόγω της υψηλής 
τεχνολογίας που απαιτείται, προϋποθέτει μεγάλες επενδύσεις και χρόνο, 
ώστε να μπορεί να παρέχει γεωγραφική κάλυψη σε όλη τη χώρα και την 
αναγκαία χωρητικότητα για τη συνεχώς αυξανόμενη χρήση από τους ολο- 
ένα και περισσότερους συνδρομητές.

Διανύοντας ήδη την τρίτη δεκαετία λειτουργίας του στην Ελλάδα, ο 
κλάδος της κινητής τηλεφωνίας έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις 
ύψους άνω των 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία σύγχρονων 
τηλεπικοινωνιακών υποδομών, ενώ απασχολεί (άμεσα και έμμεσα) 
περίπου 43.000 άτομα(3) . 

Ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας συνεχίζει να είναι ένας από τους 
πλέον δυναμικούς της παγκόσμιας οικονομίας με συνεχή ανάπτυξη νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και ανάπτυξη δικτύων σε χώρες που μέχρι 
πρόσφατα δεν διέθεταν τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

  
Άνθρωπος, 
Επικοινωνία, 
Πρόοδος

Η κινητή τηλεφωνία παγκοσμίως σε αριθμούς
• περισσότεροι από 3,6 δισεκατομμύρια μοναδικοί χρήστες στο τέλος του 2014
• περισσότερες από 7,1δισεκατομμύρια ενεργοποιημένες κάρτες SIM (με μέσο όρο 1,8 κάρτες ανά μοναδικό συνδρομητή) στο τέλος του 2014
• περισσότερες από 243 εκατομμύρια  machine to machine (M2M) συνδέσεις
• περισσότερες από 220 χώρες
• περισσότερα από 800 δίκτυα(4) 
• περισσότερες από 1.000 νέες συνδέσεις ανά λεπτό(5)

(1)  Μελέτη Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών «Ο Κλάδος των Κινητών Επικοινωνιών Κυρίαρχος Πυλώνας στη Στρατηγική Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας», 2014
(2)  GSMA Mobile Economy 2015, http://www.gsmamobileeconomy.com/GSMA_Global_Mobile_Economy_Report_2015.pdf
(3)  Μελέτη Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών «Ο Κλάδος των Κινητών Επικοινωνιών Κυρίαρχος Πυλώνας στη Στρατηγική Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας», 2014
(4)  GSMA Mobile Economy 2015, http://www.gsmamobileeconomy.com/GSMA_Global_Mobile_Economy_Report_2015.pdf
(5)  https://gsmaintelligence.com
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Τεχνολογία

Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας αποτελείται από τις κεραίες σε σταθερά σημεία, τα κινητά τηλέφωνα και τα κέντρα 
ελέγχου και μεταγωγής κλήσεων.

Πως λειτουργεί η κινητή τηλεφωνία
 
Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας λειτουργούν μεταφέροντας τη φωνή (μια συνομιλία), το κείμενο (μήνυμα) και τα δεδομένα (emails, 
φωτογραφίες, μουσική, βίντεο κ.ά.) μέσω των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και συγκεκριμένα των ραδιοκυμάτων.

Η ασύρματη μετάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων κάνει την ανάπτυξη του τηλεπικοινωνιακού δικτύου πιο εύκολη και 
γρήγορη σε σχέση με τα ενσύρματα δίκτυα, αφού απαιτεί την εγκατάσταση κεραιών χωρίς καλωδιακές συνδέσεις σε κάθε σημείο 
της χώρας.

Η τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας ουσιαστικά απελευθέρωσε τις τηλεπικοινωνίες από τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες 
ανάπτυξης του δικτύου καλωδίων της σταθερής τηλεφωνίας. Άμεσο αποτέλεσμα ήταν, κάτοικοι των μεγαλουπόλεων αλλά και 
απομακρυσμένων περιοχών, που χρόνια περίμεναν για μια τηλεφωνική σύνδεση, να αποκτήσουν τηλέφωνο.

Η ασύρματη μετάδοση της φωνής και των δεδομένων μέσω των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων επέβαλε επίσης και τον σχεδιασμό 
ενός τηλεπικοινωνιακού δικτύου που επιτρέπει την επικοινωνία εν κινήσει. Αυτό επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση σταθερών 
αναμεταδοτών, δηλαδή κεραιών σε κάθε σημείο της χώρας, και τη χρήση ασύρματων συσκευών, δηλαδή κινητών τηλεφώνων 
που επικοινωνούν μεταξύ τους, εκπέμποντας και λαμβάνοντας ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

 
Από τι αποτελείται ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας
 
Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας αποτελείται από τους σταθμούς βάσης, τα κινητά τηλέφωνα (ή τερματικούς σταθμούς) και τα 
ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα (ή κέντρα ελέγχου και μεταγωγής κλήσεων).

Κάθε φορά που κάνουμε μία κλήση, στέλνουμε από το κινητό μας τηλέφωνο σήμα στην πιο κοντινή κεραία του σταθμού βάσης 
της περιοχής που βρισκόμαστε. Ο σταθμός βάσης επεξεργάζεται το σήμα και στη συνέχεια μέσω καλωδίων ή ασύρματα μέσω 
μικροκυματικών κεραιών (μικροκυματικών πιάτων) το στέλνει στο κοντινότερο ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο. Από εκεί, πάλι 
μέσω καλωδίων ή μικροκυματικών κεραιών, το σήμα φτάνει στο σταθμό βάσης που καλύπτει την περιοχή όπου βρίσκεται ο 
καλούμενος.

Με αυτόν τον τρόπο, η συνομιλία είναι συνεχής και αμφίδρομη εντός του δικτύου, επιτρέποντας την επικοινωνία συνδρομητών 
που βρίσκονται σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία. Στην περίπτωση που κάποιος «κρίκος» του δικτύου αυτού «σπάσει», τότε 
σταματάει η επικοινωνία των δύο συνδρομητών.
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Τεχνολογία

Από τι αποτελείται ένας σταθμός βάσης

Ο σταθμός	βάσης αποτελείται από έναν αριθμό κεραιών	κινητής	τηλεφωνίας, από έναν αριθμό μικροκυματικών	κεραιών	
(μικροκυματικά	πιάτα), τον ιστό	στήριξής τους και έναν οικίσκο, όπου υπάρχει ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός.

Οι κεραίες	κινητής	τηλεφωνίας βρίσκονται πάντοτε στην κορυφή του ιστού και έχουν πλάτος 15-30 εκατοστά και μήκος0,5 - 2 
μέτρα περίπου, ανάλογα με τον τύπο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (π.χ. τη συχνότητα λειτουργίας τους).

Ο ιστός είναι μία σιδερένια κατασκευή, τόσο ψηλή όσο χρειάζεται για να μπορεί η κεραία να μεταδίδει ανεμπόδιστα το σήμα 
στην περιοχή που πρέπει να εξυπηρετήσει.

Ο οικίσκος είναι ένα στέγαστρο εξοπλισμού, στο οποίο τοποθετείται για να προστατεύεται από ζημιές, ο τεχνολογικός 
εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για να λειτουργήσει η κεραία.

Οι σταθμοί βάσης συνδέονται μεταξύ τους, είτε μέσω καλωδίων είτε ασύρματα μέσω των μικροκυματικών κεραιών (πιάτων), 
ώστε να δημιουργήσουν το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας και να δίνουν κάλυψη σε γεωγραφικές περιοχές. 

Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 
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Οι μικροκυματικές	 κεραίες έχουν διάμετρο συνήθως από 0,3 έως 0,6 μέτρα, ενώ σε περιπτώσεις που χρειάζεται να 
εξυπηρετήσουν μεγάλο αριθμό χρηστών, φτάνουν μέχρι και τα 2 μέτρα.

Τα ραδιοσήματα που εκπέμπουν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, εκπέμπονται κατά κύριο λόγο από το κέντρο της κεραίας και 
σε οριζόντιο επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι οι κεραίες πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους όπου δεν υπάρχουν φυσικά εμπόδια, 
όπως ψηλά κτίρια και λόφοι, που ενδεχομένως να επηρεάσουν αρνητικά την κάλυψη μιας περιοχής. Σε περιοχές με έντονες 
τοπογραφικές διακυμάνσεις («εμπόδια»), όπως αγροτικές περιοχές με λόφους και βουνά ή αστικές με πληθώρα ψηλών κτιρίων,  
είναι πιθανό να απαιτούνται πολλές κεραίες για να καλύψουν τις πόλεις και τους δρόμους που  βρίσκονται στη «σκιά» των εν λόγω 
«εμποδίων».  

Επιπλέον, η κάλυψη για τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να παρέχεται μέσα σε κτίρια, όπως πολυώροφα γραφεία, εμπορικά κέντρα, 
διαμερίσματα και υπόγεια σιδηροδρομικά συστήματα με την εγκατάσταση ειδικά σχεδιασμένων εσωτερικών συστημάτων. Αυτά 
τα συστήματα μερικές φορές αναφέρονται ως «Εσωτερικής Κάλυψης». Αυτά τα συστήματα είναι ακριβώς όπως τα ασύρματα 
τηλέφωνα μέσα σε ένα σπίτι.

Αυτό σημαίνει ότι νέοι σταθμοί βάσης απαιτείται να βρίσκονται σε περιοχές που έχουν ήδη κάλυψη κινητής τηλεφωνίας, όπου 
οι υπάρχοντες σταθμοί βάσης δεν μπορούν να μεταφέρουν το ποσό της κίνησης που παράγεται από τους συνδρομητές στην εν 
λόγω γεωγραφική περιοχή. Ποιοτικές υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας μπορούν να διατηρηθούν μόνο εφόσον οι σταθμοί βάσης 
βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τον συνδρομητή.

Το δίκτυο κεραιών σχεδιάζεται βάσει των παγκόσμιων τυποποιημένων συστημάτων κινητών επικοινωνιών (GSM - Global 
System for Mobile Telecommunications, UMTS-Universal Mobile Telecommunications System, LTE-Long-Term Evolution) και είναι ειδικά 
επινοημένο για να λειτουργεί με σταθμούς βάσης εγκατεστημένους εντός των αστικών περιοχών με χαμηλή ισχύ.

Για να αποκτήσουν κάλυψη οι πιο πεδινές περιοχές, θα πρέπει είτε να ψηλώσει ο ιστός της κεραίας, είτε να εγκατασταθεί μία δεύτερη κεραία

Σταθμός βάσης σε αστική περιοχή Σταθμός βάσης σε αγροτική περιοχή Σταθμός βάσης εναρμονισμένος
με το περιβάλλον στην Ελλάδα

Τεχνολογία
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Σταθμός βάσης εναρμονισμένος με 
το περιβάλλον στην Ελλάδα

Σταθμός βάσης εναρμονισμένος με 
το περιβάλλον στο εξωτερικό

Σταθμός βάσης εναρμονισμένος
με το περιβάλλον στο εξωτερικό

Οι σταθμοί βάσης επιδιώκεται να εγκαθίστανται σε υπάρχουσες κατασκευές, όπως κτίρια, πυλώνες ή υδατόπυργους και να 
σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουν τη μικρότερη επίδραση στο περιβάλλον. Ο σχεδιασμός αυτός εφαρμόζεται τόσο για 
τη συνολική κατασκευή του σταθμού βάσης, όσο και για τα χρώματα και τα υλικά κατασκευής. Σε αρκετά κράτη υπάρχουν ακριβείς 
οδηγίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον τρόπο κατασκευής των σταθμών βάσης, ώστε να μην επιβαρύνουν αισθητικά το 
περιβάλλον.

Πώς λειτουργούν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας
 
Κάθε σταθμός βάσης, ο οποίος αποτελείται από 1 έως 4 κεραίες, δίνει σήμα, δηλαδή παρέχει τηλεπικοινωνιακή κάλυψη, σε 
συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Όταν ο σταθμός βάσης απαρτίζεται από τρεις κεραίες, δημιουργεί τρεις περιοχές κάλυψης 
περιμετρικά. Οι περιοχές αυτές, λόγω του σχήματός τους, ονομάζονται «κυψέλες». Το μέγεθος κάθε κυψέλης εξαρτάται από τη 
γεωγραφία της περιοχής (κτίρια, βουνά, πεδιάδες) και από τον αριθμό των συνδρομητών του δικτύου κινητής τηλεφωνίας στην 
περιοχή. Κάθε κεραία έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει συγκεκριμένο αριθμό κλήσεων ταυτόχρονα (συνήθως από 10 έως 
50 κλήσεις). Εάν αυξηθεί ο αριθμός των κινητών τηλεφώνων που πρέπει να εξυπηρετηθούν σε μία κυψέλη, τότε η κεραία θα 
υπερφορτωθεί. Σε αυτή την περίπτωση η κυψέλη διαιρείται σε μικρότερες κυψέλες, εγκαθίσταται δηλαδή και μια δεύτερη ή και 
μια τρίτη κεραία, ανάλογα με την κίνηση που πρέπει να εξυπηρετήσει.

Στις πόλεις, εξαιτίας των πολλών και μεγάλων κτιρίων, καθώς και του μεγάλου αριθμού των συνδρομητών, οι κυψέλες είναι 
πολύ μικρές και δεν ξεπερνούν τις μερικές εκατοντάδες μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι για να λειτουργήσει με επάρκεια ένα δίκτυο 
κινητής τηλεφωνίας σε μία πόλη ή σε μία πυκνοκατοικημένη περιοχή, αυτή θα πρέπει να διαιρεθεί σε πολλές μικρές κυψέλες, 
θα πρέπει δηλαδή να υπάρχουν πολλές κεραίες μικρής εμβέλειας. Οι κεραίες αυτές λειτουργούν με ιδιαίτερα χαμηλή ένταση 
(ισχύ) που συνήθως δεν ξεπερνά τα 40 Watts (αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές οικιακές συσκευές εκπέμπουν μεγαλύτερα ποσά 
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στις συχνότητες που λειτουργούν). Στις αγροτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές οι κυψέλες 
είναι μεγαλύτερες, αφού έχουν λιγότερα φυσικά εμπόδια και καλούνται να εξυπηρετήσουν λιγότερες κλήσεις. 

Τεχνολογία

Τυπικά επίπεδα ισχύος σταθμών βάσης και κεραιών
Σταθμοί βάσης σε αστικό περιβάλλον  10 Watts
Σταθμοί βάσης σε αγροτικό περιβάλλον  40 Watts
Κεραίες ασύρματων δικτύων εσωτερικού χώρου  0,1 Watt
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Τεχνολογία

Οι σταθμοί βάσης εγκαθίστανται σε σημεία που τους επιτρέπουν να 
υπερβαίνουν γεωγραφικούς και άλλους περιορισμούς και να δίνουν 
κάλυψη σε συγκεκριμένες περιοχές

Σχηματική απεικόνιση κάλυψης μιας περιοχής από ένα σταθμό βάσης

Για να λειτουργήσει ένα κινητό τηλέφωνο, είναι απαραίτητο να υπάρχει κεραία σταθμού βάσης στην περιοχή όπου τo 
χρησιμοποιούμε.

Πώς λειτουργούν τα κινητά τηλέφωνα

Όταν ένα κινητό τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, δηλαδή ανοιχτό, επικοινωνεί περιοδικά με την κεραία που δίνει κάλυψη 
στη συγκεκριμένη περιοχή όπου βρίσκεται. Με αυτόν τον τρόπο, το κινητό τηλέφωνο δίνει το «στίγμα» του στο δίκτυο 
κινητής τηλεφωνίας, ώστε να μπορεί ο χρήστης να πραγματοποιήσει ή να δεχθεί μια κλήση σε κάθε σημείο της χώρας. Εάν ο 
συνδρομητής μετακινείται, τότε το σήμα που εκπέμπει το κινητό εντοπίζεται από τις κεραίες στις περιοχές όπου κινείται.

Κάθε φορά που κάνουμε ή δεχόμαστε μια κλήση μέσω του κινητού μας τηλεφώνου, εκπέμπονται ηλεκτρομαγνητικά κύματα 
από το κινητό μας τηλέφωνο προς την πλησιέστερη κεραία, εκείνη δηλαδή που μας εξυπηρετεί. Στη συνέχεια, η κεραία 
διαβιβάζει τα κύματα αυτά στον προορισμό τους, δηλαδή σε κάποιο ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο, από εκεί σε μία άλλη κεραία 
και στη συνέχεια σε ένα άλλο κινητό ή σταθερό τηλέφωνο. Εάν κατά τη διάρκεια της κλήσης, εκείνος που καλεί ή ο καλούμενος, 
μετακινείται, το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας μεταφέρει την κλήση από τη μία κεραία στην άλλη, ώστε η συνομιλία να μη   
διακόπτεται.
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Τεχνολογία

Ο σταθμός βάσης λαμβάνει τα ραδιοσήματα από το κινητό τηλέφωνο, τα μεταφέρει στο ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο στη συνέχεια συνδέεται με τον 
αριθμό που καλείται (είτε στο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας είτε σε έναν άλλο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας, ανάλογα με το εάν η κλήση προορίζεται σε 
σταθερό ή κινητό τηλέφωνο).

Για να λειτουργεί το κινητό τηλέφωνο με τη λιγότερη δυνατή ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, θα πρέπει να έχει καλό σήμα, 
δηλαδή να είναι κοντά σε μια κεραία κινητής τηλεφωνίας.

Πότε τα κινητά τηλέφωνα εκπέμπουν λιγότερη ηλεκτρομαγνητική ενέργεια
 
Η εξέλιξη της τεχνολογίας επιτρέπει στο κινητό τηλέφωνο να μπορεί να ελέγχει αυτόματα την ισχύ του, δηλαδή να αυξάνει ή να 
μειώνει την ποσότητα ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας που εκπέμπει κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.  Όσο πιο δυνατό (καλό) σήμα 
υπάρχει στην περιοχή όπου βρίσκεται και επικοινωνεί ο χρήστης, τόσο λιγότερη είναι η εκπομπή του κινητού του προς τον ίδιο  
την ώρα της συνομιλίας.

Το κινητό τηλέφωνο έχει δυνατό σήμα όταν βρίσκεται κοντά 
σε σταθμό βάσης και γι’ αυτό λειτουργεί σε πολύ χαμηλότερη 
ισχύ από τη μέγιστη ισχύ των 2 watts. Αντίθετα, όταν το κινητό 
τηλέφωνο βρίσκεται μακριά από σταθμό βάσης, το σήμα του είναι 
χαμηλό και η κάλυψη είναι ανεπαρκής ή μηδενική, με αποτέλεσμα 
να λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ του.



12

Για να κάνουμε μία κλήση από το κινητό μας τηλέφωνο, η συσκευή μας και η κεραία του σταθμού βάσης, εκπέμπουν και 
λαμβάνουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα.
Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα αποτελούν το μέσο μεταφοράς μιας συνομιλίας (φωνή), ενός μηνύματος (SMS), ενός email, μιας 
φωτογραφίας ή μουσικής και βίντεο (δεδομένα), που θέλουμε να μοιραστούμε με έναν άλλο άνθρωπο.

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα

Στο περιβάλλον μας υπάρχουν πολλές φυσικές και τεχνητές πηγές ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας (ή ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας), δηλαδή ενέργειας που μεταδίδεται με τη μορφή κυμάτων. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα είναι στην πλειονότητά 
τους αόρατα και ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός. Μόνο ένα μικρό μέρος της ακτινοβολίας αυτής μπορεί να εντοπισθεί 
από το ανθρώπινο μάτι και είναι το ορατό φως, που παράγει τα διάφορα χρώματα του ουράνιου τόξου.
 

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία(6)

Κάθε πηγή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων παράγει ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που μεταδίδεται στο χώρο (συχνά χρησιμοποιούμε 
τον όρο ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία). Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία υπάρχουν παντού στο περιβάλλον μας. Μπορεί να είναι 
φυσικής προέλευσης ή μπορεί να έχουν δημιουργηθεί από τον άνθρωπο. Τα ηλεκτρομαγνητικά	πεδία δημιουργούνται από τα 
ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία, τα οποία προκύπτουν από την ύπαρξη εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος.

Συνδέοντας το καλώδιο μιας ηλεκτρικής συσκευής στην πρίζα, δημιουργούνται ηλεκτρικά πεδία στον αέρα που περιβάλλει τη 
συσκευή. Τα ηλεκτρικά	πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης (έντασης) του ηλεκτρικού ρεύματος: όσο μεγαλύτερη 
είναι η τάση του ηλεκτρικού ρεύματος, τόσο ισχυρότερο είναι το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται.

Τα μαγνητικά	πεδία δημιουργούνται όπου υπάρχει ροή ηλεκτρικού ρεύματος: όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση του ρεύματος, 
τόσο μεγαλύτερη είναι και η ένταση του μαγνητικού πεδίου. 

Σε μια ηλεκτρική συσκευή που είναι στην πρίζα, υπάρχει πάντοτε ένα ηλεκτρικό πεδίο, ακόμα κι αν δεν υπάρχει ροή ηλεκτρικού 
ρεύματος, δηλαδή ακόμα και όταν η συσκευή δε βρίσκεται σε λειτουργία, αλλά παραμένει συνδεδεμένη στην πρίζα. Όταν η 
συσκευή τεθεί σε λειτουργία, δημιουργείται μαγνητικό πεδίο, η ένταση του οποίου ποικίλλει και εξαρτάται από την κατανάλωση 
(ηλεκτρικής) ενέργειας. Το ηλεκτρικό πεδίο παραμένει σταθερό.

Η χρήση των 
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων 
από την κινητή τηλεφωνία

Η κινητή τηλεφωνία λειτουργεί μέσα από τα κινητά τηλέφωνα και ένα δίκτυο κεραιών που υπάρχει σε κάθε σημείο της 
Ελλάδας. Οι κεραίες και τα κινητά τηλέφωνα λαμβάνουν και στέλνουν πληροφορίες (φωνή, μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, 
email) μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.

(6) Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.): What are electromagnetic fields, http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/en/



Η χρήση των 
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων 
από την κινητή τηλεφωνία

Πηγές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην καθημερινή μας ζωή

Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία υπάρχουν παντού στο περιβάλλον, στο σπίτι, στο χώρο εργασίας μας και παράγονται είτε από 
φυσικές είτε από τεχνητές πηγές.

Φυσικές πηγές ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων

Το μαγνητικό πεδίο της γης κάνει τη βελόνα της πυξίδας να κατευθύνεται στο Βορρά, ενώ παράλληλα αποτελεί και ένα 
πολύτιμο βοήθημα για τα πουλιά και τα ψάρια, που τα βοηθά να βρίσκουν τον προσανατολισμό τους(7). Οι κεραυνοί δημιουργούν 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Το ανθρώπινο σώμα έχει δικά του φυσικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τα οποία μεταφέρουν μηνύματα 
στο νευρικό σύστημα. Η λειτουργία της καρδιάς στηρίζεται στην ύπαρξη ασθενών ηλεκτρικών ρευμάτων - σημάτων που 
προκαλούν ηλεκτρική διέγερση στο μυ της καρδιάς.

Τεχνητές πηγές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία δημιουργούνται και από τη λειτουργία πολλών ηλεκτρικών συσκευών που χρησιμοποιούμε 
καθημερινά. Η ηλεκτρική σκούπα, το ψυγείο, το πιστολάκι για τα μαλλιά, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, τα κλιματιστικά 
παράγουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία όταν λειτουργούν.

Άλλες συσκευές, όπως η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τα ασύρματα τηλέφωνα, τα τηλεκοντρόλ των οικιακών συσκευών, 
τα συστήματα παρακολούθησης βρεφών, ο φούρνος μικροκυμάτων, όχι μόνο παράγουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία, αλλά 
ταυτόχρονα στηρίζουν τη λειτουργία τους σε αυτά. Δηλαδή, το πρόγραμμα της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, που βλέπουμε 
και ακούμε, φτάνει στο σπίτι μας μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Το ασύρματο τηλέφωνο του σπιτιού μας μεταδίδει τη 
φωνή μας στη σταθερή του βάση μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης αλλάζει τα κανάλια 
στην τηλεόραση ή το ραδιόφωνο μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.

(7) http://www.who.int/peh/emf/about/whatisemf/en/

Δημιουργία ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων από τη χρήση οικιακών συσκευών 
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Η χρήση των 
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων 
από την κινητή τηλεφωνία

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία χρησιμοποιούνται και από τα συστήματα επικοινωνίας της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, των 
ασθενοφόρων και των ραντάρ. Η πιο πρόσφατη εφαρμογή των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων είναι η χρήση τους στην κινητή 
τηλεφωνία και τη δορυφορική επικοινωνία.

Πολλοί εκπλήσσονται όταν ενημερώνονται για την ποικιλία των επιπέδων των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που 
δημιουργούνται κοντά στις διάφορες οικιακές συσκευές. Η ένταση του πεδίου δεν εξαρτάται από το πόσο μεγάλη, πολύπλοκη, 
ισχυρή ή θορυβώδης είναι η συσκευή, αλλά, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, από την ένταση της ροής του ρεύματος. Ακόμα και 
ανάμεσα σε παρόμοιες συσκευές, η ένταση των μαγνητικών πεδίων ενδέχεται να είναι πολύ διαφορετική. Για παράδειγμα, 
κάποια πιστολάκια για τα μαλλιά παράγουν ισχυρά μαγνητικά πεδία, ενώ κάποια άλλα παράγουν σχεδόν μηδενικά μαγνητικά 
πεδία. Οι διαφορές αυτές οφείλονται στη σχεδίαση των προϊόντων.

Πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην καθημερινή μας ζωή

Διαφορετικές μορφές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων

Υπάρχουν πολλών ειδών ηλεκτρομαγνητικά πεδία και οι διαφορές μεταξύ τους είναι πολύ σημαντικές. Τα χαρακτηριστικά 
τους εξαρτώνται από το είδος των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που τα δημιουργούν.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά που ορίζουν ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο είναι το μήκος	κύματος και η συχνότητά του.

Θα πρέπει να φανταστούμε τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα σαν μία σειρά από κύματα με κανονική μορφή, τα οποία «ταξιδεύουν» 
πάρα πολύ γρήγορα, με την ταχύτητα του φωτός. Με τον όρο συχνότητα, εννοούμε τον αριθμό των ταλαντώσεων (ή κύκλων) 
του κύματος ανά δευτερόλεπτο. Το μήκος κύματος δηλώνει την απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικά κύματα. Η συχνότητα 
και το μήκος κύματος είναι μεγέθη αλληλένδετα: όσο ψηλότερη είναι η συχνότητα, τόσο μικρότερο είναι το μήκος κύματος. 

Το μήκος κύματος και η συχνότητα προσδιορίζουν ένα ακόμα σημαντικό χαρακτηριστικό των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων: 
την ενέργεια που μεταφέρουν. Όσο υψηλότερη είναι η συχνότητα ενός κύματος τόσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα ενέργειας 
που μεταφέρει.
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μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες

διάμετρος
ατόμου

διάμετρος
μπάλας ποδοσφαίρου

διάμετρος
γήινης σφαίρας

μήκος κύματος
(μέτρα)

χαμηλές συχνότητες ραδιοκύματα μικροκύματα

υπέρυθρο υπεριώδες

ορατό
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107 106 105 104 103 102 101 1 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10-10 10-11 10-12 10-13 10-14

ιοντίζουσες ακτινοβολίες

Η χρήση των 
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων 
από την κινητή τηλεφωνία

Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία εμφανίζουν ένα τεράστιο εύρος συχνοτήτων, γνωστό ως ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Το 
ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, οι συχνότητες δηλαδή, χωρίζεται σε δύο επιμέρους περιοχές:

•  την ιοντίζουσα ακτινοβολία, και

•  τη μη ιοντίζουσα ακτινοβολία. 

Ιοντίζουσα Ακτινοβολία

Ορισμένα ηλεκτρομαγνητικά κύματα μεταφέρουν τόσο μεγάλες ποσότητες ενέργειας, ώστε να μπορούν να ιονίσουν τα 
μόρια της ύλης και κατά συνέπεια να διασπάσουν τους χημικούς δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ των μορίων. Οι ακτίνες-Χ, 
οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο για διαγνωστικούς (ακτινογραφίες), όσο και για θεραπευτικούς (ακτινοθεραπεία) σκοπούς, 
οι ακτίνες γάμμα, οι οποίες εκπέμπονται από τα ραδιενεργά υλικά, η κοσμική ακτινοβολία, διαθέτουν αυτή την ιδιότητα και 
αποκαλούνται ιοντίζουσα	ακτινοβολία. 

Μη Ιοντίζουσα Ακτινοβολία

Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που δεν μπορούν να σπάσουν τους μοριακούς δεσμούς αποκαλούνται μη	 ιοντίζουσα	
ακτινοβολία. Οι τεχνητές πηγές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, στα οποία υποβαλλόμαστε καθημερινά (τα μικροκύματα και 
τα πεδία ραδιοσυχνοτήτων), ανήκουν στη μη ιοντίζουσα ακτινοβολία. Δηλαδή, η ποσότητα ενέργειας που μεταφέρουν δεν 
μπορεί να σπάσει τους χημικούς δεσμούς.

Η κινητή τηλεφωνία στηρίζει τη λειτουργία της στη μη	ιοντίζουσα	ηλεκτρομαγνητική	ακτινοβολία.
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Διεθνή πρότυπα, οδηγίες και μετρήσεις 
για την καθημερινή έκθεση των ανθρώπων 
σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Καθημερινή έκθεση των ανθρώπων σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Η έκθεση του ανθρώπου σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία δεν αποτελεί νέο φαινόμενο. Ωστόσο, κατά τον 20ο αιώνα παρατηρήθηκε 
σταθερή αύξηση της έκθεσης των ανθρώπων σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία από τεχνητές πηγές, αφού η αυξανόμενη ζήτηση 
για ηλεκτρική ενέργεια, οι εξελισσόμενες τεχνολογίες και οι αλλαγές στην κοινωνική συμπεριφορά (εξαιτίας της πολύ μεγάλης 
τεχνολογικής εξέλιξης), συνέβαλαν στη δημιουργία όλο και περισσότερων τεχνητών πηγών. Τόσο μέσα στο σπίτι, όσο και στο 
χώρο εργασίας, όλοι μας ζούμε σε ένα σύνθετο περιβάλλον από ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία μικρής έντασης.

Έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία κεραιών και κινητών τηλεφώνων

Οι κεραίες και τα κινητά τηλέφωνα παράγουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία και στηρίζουν τη λειτουργία τους σε αυτά. Για την 
έκθεση των ανθρώπων στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που δημιουργούνται από τη λειτουργία της ασύρματης επικοινωνίας, 
των κεραιών και των κινητών τηλεφώνων, πραγματοποιούνται έρευνες από τα τέλη της δεκαετίας του ‘70. Βάσει αυτών των 
ερευνών, η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει αναπτύξει οδηγίες με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας του κοινού από την 
έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Πώς επηρεάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός από την έκθεση σε
ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Ο ανθρώπινος οργανισμός απορροφά ένα μέρος της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας του περιβάλλοντος, η οποία προέρχεται είτε 
από φυσικές (ήλιος, μαγνητικό πεδίο της γης), είτε από τεχνητές πηγές (ηλεκτρικές συσκευές, πομποί τηλεόρασης, ραδιοφώνου, 
κινητής τηλεφωνίας). Η μοναδική αποδεδειγμένη επίδραση στην υγεία από έκθεση σε πεδία ραδιοσυχνοτήτων είναι η θέρμανση 
του βιολογικού ιστού. Τα όρια όμως που έχουν θέσει οι Διεθνείς Οδηγίες παρέχουν μεγάλα περιθώρια ασφαλείας, και έτσι η πιθανή 
θέρμανση από έκθεση σε πεδία ραδιοσυχνοτήτων δεν έχει βιολογική σημασία. Η θέρμανση του σώματος που προέρχεται από 
έναν απλό περίπατο στον ήλιο ή αφού καταναλώσουμε ένα ζεστό ποτήρι τσάι είναι πολύ μεγαλύτερη από τη θέρμανση που 
προέρχεται από τη χρήση του κινητού μας τηλεφώνου. Ο ανθρώπινος οργανισμός έχει τη δυνατότητα να μειώνει μόνος του αυτή 
την αύξηση με τη λεγόμενη θερμορρυθμιστική διαδικασία (π.χ. μείωση της θερμότητας μέσω της κυκλοφορίας του αίματος).

Τι είναι ο Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης (SAR) και ποια η σχέση του με την κινητή 
τηλεφωνία

Τα κινητά τηλέφωνα είναι ταυτόχρονα πομποί και δέκτες ραδιοσημάτων χαμηλής ισχύος. Όταν ενεργοποιούνται, εκπέμπουν 
χαμηλά επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας (επίσης γνωστή ως ραδιοκύματα ή πεδία συχνοτήτων).

Η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από τη Μη Ιοντίζουσα Ακτινοβολία έχει εκδώσει οδηγίες για τον περιορισμό της έκθεσης του 
κοινού σε πεδία ραδιοσυχνοτήτων. Τα όρια των οδηγιών ορίζονται με βάση την απορροφώμενη ενέργεια ανά χιλιόγραμμο 
μάζας σώματος και εκφράζονται με το Ρυθμό Ειδικής Απορρόφησης ή SAR (Specific Absorption Rate). Ο αριθμός SAR αφορά τόσο 
στην ολόσωμη, όσο και στην τοπική έκθεση του ανθρώπινου οργανισμού. Το διεθνώς προτεινόμενο όριο για την έκθεση του 
κοινού είναι 0,08 watt ανά κιλό. Έτσι, ένας άνθρωπος που ζυγίζει πενήντα κιλά μπορεί να απορροφήσει έως και 4 watts ενέργειας 
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε ολόκληρο το σώμα του και παρ’ όλα αυτά να βρίσκεται εντός των οδηγιών της Διεθνούς 
Επιτροπής Προστασίας από τη Μη Ιοντίζουσα Ακτινοβολία. Η ποσότητα αυτή είναι πολύ μικρή σε σχέση με τη θερμότητα που 
παράγεται φυσιολογικά από έναν άνθρωπο 50 κιλών σε κατάσταση ηρεμίας, η οποία ανέρχεται περίπου σε 50 watts, δηλαδή 1 
watt ανά κιλό.

Όλα τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες έκθεσης σε πεδία ραδιοσυχνοτήτων. Την τιμή SAR του δικού 
σου κινητού τηλεφώνου μπορείς να την πληροφορηθείς από τον οδηγό του κατασκευαστή που έλαβες κατά την αγορά του.
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Επιπλέον, οι οδηγίες συνιστούν όρια για μέγιστες τοπικές τιμές SAR σε συγκεκριμένα μέρη του σώματος. Για παράδειγμα, η τιμή 
μόνο για το κεφάλι είναι 2 watts ανά κιλό. Με τον τρόπο αυτό, ακόμα και αν οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας πληρούν τα κριτήρια 
των οδηγιών για ολόκληρο το σώμα, θα πρέπει ταυτόχρονα να πληρούν και τα όρια των μέγιστων τοπικών τιμών του SAR, ώστε 
να περιορίζεται η πιθανή τοπική αύξηση της θερμοκρασίας.

Τα κινητά τηλέφωνα σχεδιάζονται με τρόπο ώστε να λειτουργούν μέσα στα αυστηρά όρια που έχουν καθορίσει οι οδηγίες της 
Διεθνούς	Επιτροπής	Προστασίας	από	τη	Μη	Ιοντίζουσα	Ακτινοβολία (International Commission on Non-Ionizing Radiation Pro-
tection, ICNIRP). Στις οδηγίες αυτές έχει προβλεφθεί ένα περιθώριο ασφαλείας, το οποίο εγγυάται την ασφάλεια όλων των ατόμων, 
ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Τα κινητά τηλέφωνα κατασκευάζονται ώστε να χρησιμοποιούν όσο το δυνατό λιγότερη ισχύ για να επικοινωνήσουν με το δίκτυο. 
Συνεπώς, όσο πιο κοντά βρίσκεται κάποιος σε ένα σταθμό βάσης, τόσο πιθανότερο είναι να μειωθεί το επίπεδο SAR.

Διεθνή πρότυπα και όρια για την έκθεση του ανθρώπινου οργανισμού σε
ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Με στόχο τη διασφάλιση της υγείας των ανθρώπων από τυχόν επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας έως και την περιοχή του 
φάσματος των ραδιοσημάτων (0 - 300GHz(8) ), έχουν τεθεί διεθνή πρότυπα που θεσπίζουν όρια έκθεσης στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Κάθε χώρα θέτει τα δικά της εθνικά πρότυπα και όρια για την έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Ωστόσο, η πλειονότητα 
των εθνικών προτύπων και ορίων βασίζονται στις Οδηγίες που ορίζονται από τη Διεθνή	Επιτροπή	Προστασίας	από	τη	Μη	
Ιοντίζουσα	Ακτινοβολία (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP)(9). Η ICNIRP είναι μία διεθνώς 
αναγνωρισμένη μη κυβερνητική επιστημονική επιτροπή, επίσημα συνεργαζόμενη με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), 
τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ILO) και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ICNIRP μελετά και αξιολογεί τα επιστημονικά αποτελέσματα 
των ερευνών από ολόκληρο τον κόσμο και εκδίδει οδηγίες με τις οποίες συνιστά συγκεκριμένα όρια για την έκθεση των 
ανθρώπων στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, η ICNIRP εξετάζει αναλυτικά τη διεθνή έρευνα και 
βιβλιογραφία και επαναξιολογεί τις οδηγίες που έχει εκδώσει. Η ICNIRP έχει ως μέλη διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες 
που καλύπτουν τις επιστημονικές περιοχές της ιατρικής, της βιολογίας, της επιδημιολογίας, της φυσικής και της μηχανικής.

Ο Παγκόσμιος	Οργανισμός	Υγείας αναφέρει ότι τα όρια που προτείνουν οι οδηγίες της ICNIRP, έχουν βασιστεί σε προσεκτική 
μελέτη του συνόλου της σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας. Λαμβάνουν υπόψη τους όλες τις γνωστές επιδράσεις και 
προσφέρουν προστασία απέναντι σε όλους τους εξακριβωμένους κινδύνους από έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία(10). 
Μάλιστα, οι οδηγίες της ICNIRP έχουν εφαρμόσει ένα παράγοντα ασφαλείας που είναι 50 φορές χαμηλότερος από την οριακή 
τιμή, κάτω από την οποία δεν έχουν αναφερθεί αρνητικά φαινόμενα στον ανθρώπινο οργανισμό.

Ποια είναι τα όρια σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Ιουλίου του 1999 υιοθέτησε τις οδηγίες της ICNIRP και εξέδωσε τη Σύσταση «Σχετικά 
με τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 0Hz-300GHz» L199, 1999/519/EC. Η σύσταση αυτή έχει 
υιοθετηθεί από τα περισσότερα Κράτη Μέλη, συμπεριλαμβανομένων και των νέων Κρατών Μελών. Η Ελλάδα έχει υιοθετήσει 
αυστηρότερα όρια.

Η ασφάλεια του εξοπλισμού των σταθμών βάσης και των κινητών τηλεφώνων ρυθμίζεται από ένα σύνολο οδηγιών της Κοινότητας, 
όπως η οδηγία R&TTE της 9ης Μαρτίου 1999. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας, ασφάλειας και υγείας 
για τους χρήστες στην εσωτερική αγορά. Για να εξασφαλιστεί ότι οι Ευρωπαίοι Πολίτες δεν εκτίθενται πέρα από τα όρια ασφάλειας της 
σύστασης του Συμβουλίου, οι Ευρωπαϊκές Οργανώσεις Τυποποίησης (όπως η CENELEC) έχουν αναπτύξει πρότυπα προϊόντων.

Διεθνή πρότυπα, οδηγίες και μετρήσεις 
για την καθημερινή έκθεση των ανθρώπων 
σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία

(8) Το Hertz (Hz) είναι η βασική μονάδα μέτρησης της Φυσικής για τη συχνότητα. Συχνότητα λέγεται το μέγεθος που μας δείχνει πόσες φορές επαναλαμβάνεται ένα φαινόμενο ανά  
 δευτερόλεπτο. Η συχνότητα των ραδιοκυμάτων των ραδιοφωνικών σταθμών (FM), όπως είναι γνωστό σε όλους, κυμαίνεται μεταξύ 87,5ΜΗΖ και 108ΜΗΖ. Τα ραδιοκύματα της  
 κινητής τηλεφωνίας ανήκουν στα 900ΜΗΖ, 1800ΜΗΖ και 2100ΜΗΖ. Τα πολλαπλάσια του Hz είναι Kilohertz (χίλια Hertz), Megahertz (ένα εκατομμύριο Hertz), και Gigahertz.
(9) Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Επιτροπής: www.icnirp.org
(10) Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Οργανισμού: http://www.who.int/peh-emf/en
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Διεθνή πρότυπα, οδηγίες και μετρήσεις 
για την καθημερινή έκθεση των ανθρώπων 
σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Ποια είναι τα όρια σήμερα στην Ελλάδα

Με βάση τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βασίζεται στις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας και της ICNIRP, η ελληνική κυβέρνηση εξέδωσε το 2000 την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), «Μέτρα προφύλαξης του 
κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» (Αρ. 53571/3839, ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000). Σύμφωνα με την ΚΥΑ, 
θεσμοθετήθηκε η μείωση των ορίων κατά 20% σε σχέση με τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το 2006, με το Νόμο 3431/06 «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/3-2-2006), καθορίστηκαν νέα, 
ακόμη αυστηρότερα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού. Ο Νόμος, τον οποίο συνυπογράφουν οι Υπουργοί Εσωτερικών, Άμυνας, 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων, Οικονομίας & Οικονομικών, Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανάπτυξης, 
Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, Δικαιοσύνης και Επικρατείας μειώνει τα διεθνή όρια της ICNIRP κατά 30%. 

Επιπλέον, καθορίζει ελάχιστη απόσταση από σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, γηροκομεία, νοσοκομεία, εντός της οποίας μειώνει 
κατά ακόμα 10% τα όρια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα όρια περιορίζονται μόλις στο 60% εκείνων που έχει συστήσει η ΕΕ και η ICNIRP.

Με το νέο Νόμο 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
082/Α/10-04-2012) διατηρούνται τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού στo 70% και 60% των επιπέδων αναφοράς της ICNIRP, 
όπως ορίστηκαν από το Νόμο 3431/06.  

Ποιος ελέγχει την τήρηση των ορίων στην Ελλάδα

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) είναι η εθνική ρυθμιστική αρχή για την προστασία του πληθυσμού και 
του περιβάλλοντος από τις ιοντίζουσες και τις τεχνητά παραγόμενες μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες(11). Οι εταιρείες κινητής 
τηλεφωνίας υποβάλλουν στην ΕΕΑΕ, για κάθε κεραία που πρόκειται να εγκαταστήσουν, μία μελέτη ραδιοεκπομπών.
Η μελέτη ραδιοεκπομπών πρέπει να αποδεικνύει ότι με την εγκατάσταση της συγκεκριμένης κεραίας και λαμβάνοντας 
υπόψη όλες τις γειτονικές κεραίες άλλων παρόχων, τηρούνται τα όρια εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, όπως 
αυτά καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία. Η ΕΕΑΕ, εφόσον εγκρίνει τη μελέτη, εκδίδει και τη σχετική γνωμάτευση.

Επιπλέον, η ΕΕΑΕ, είτε η ίδια, είτε μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργείων της, υποχρεούται από το Νόμο να ελέγχει την τήρηση 
των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με τρόπο δειγματοληπτικό και χωρίς 
προηγούμενη προειδοποίηση, τουλάχιστον στο 20% των εγκατεστημένων κεραιών ετησίως, που βρίσκονται σε κατοικημένες 
περιοχές εντός των πόλεων. Επίσης ο Νόμος δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να ζητήσει με αίτησή του από την ΕΕΑΕ, να 
κάνει μετρήσεις σε όποιο σημείο τον ενδιαφέρει.

Προγράμματα συστηματικών μετρήσεων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο
περιβάλλον

Εκτός από την ΕΕΑΕ, Ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του ερευνητικού τους έργου, έχουν σχεδιάσει και υλοποιούν προγράμματα μέτρησης της ηλεκτρο-
μαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον, όπως το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ, το οποίο λειτουργεί από το Νοέμβριο του 2002.

(11)  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Επιτροπής http://eeae.gr/index.php?menu=3&fvar=html/president/_info_material και να αναζητήσετε
  το έντυπο «Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα», Μάρτιος 2015

Με άλλα λόγια, τα θεσμοθετημένα όρια στη χώρα μας είναι κατά 30% αυστηρότερα από εκείνα που ορίζουν οι Διεθνείς 
Οδηγίες και έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρούνται από τα αυστηρότερα της Ευρώπης.
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σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ: 24ωρη μέτρηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον

 
Το Πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ είναι ένα σύστημα ελέγχου και καταγραφής της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον 
σε 24ωρη βάση. Σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Τα δύο Πανεπιστημιακά Ιδρύματα έχουν την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος: ελέγχουν και 
πιστοποιούν τον τεχνικό εξοπλισμό και διασφαλίζουν τη διαφάνεια των μετρήσεων και των αποτελεσμάτων τους. Επίσης, 
στο Πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ συνεργάζονται το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Ο τεχνικός εξοπλισμός του 
προγράμματος ΕΡΜΗΣ είναι χορηγία της Vodafone.

Το σύστημα ΕΡΜΗΣ αποτελείται από ανιχνευτές, τους οποίους τα πανεπιστήμια εγκαθιστούν σε διάφορα σημεία εντός των πόλεων 
και μετρούν την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπεται από όλες τις πηγές ραδιοσυχνοτήτων, όπως τηλεοπτικούς 
και ραδιοφωνικούς σταθμούς και κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Η επιλογή των σημείων τοποθέτησης των ανιχνευτών γίνεται 
σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και με συγκεκριμένα κριτήρια, όπως είναι η υψηλή πληθυσμιακή συγκέντρωση και η 
ιδιαιτερότητα του χώρου, όπως σχολεία, εμπορικά κέντρα και νοσοκομεία.

Περιοδικά, οι ανιχνευτές στέλνουν μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας όλες τις μετρήσεις του 24ώρου στον κεντρικό 
υπολογιστή των Πανεπιστημίων (στο ΕΜΠ και στο ΑΠΘ για τις περιοχές της νότιας και της βόρειας Ελλάδας αντίστοιχα). Το 
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό των Πανεπιστημίων ελέγχει τα αποτελέσματα και τα ανακοινώνει με τη μορφή 
διαγράμματος στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.hermes-program.gr.

Τον Απρίλιο του 2008 ξεκίνησε να λειτουργεί και η υπηρεσία Mobile ΕΡΜΗΣ. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή υπηρεσία μέτρησης 
και καταγραφής των στιγμιαίων τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων στο περιβάλλον, κατά μήκος 
βασικών οδικών αρτηριών. Η ανάγκη καταγραφής προέκυψε επειδή μεγάλος αριθμός των κατοίκων των πόλεων περνά 
σημαντικό χρόνο της ημέρας τους σε αυτές τις οδούς. Η καινοτομία της υπηρεσίας βασίζεται στη χρήση ενός κινητού σταθμού 
που μετρά και καταγράφει τα επίπεδα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον. 

Τα αποτελέσματα όλων των μετρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, από την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος από το 
Νοέμβριο του 2002 μέχρι σήμερα, δείχνουν ότι ακόμα και οι υψηλότερες καταγεγραμμένες τιμές είναι δεκάδες φορές χαμηλότερες 
από το αυστηρά όρια που ισχύουν στη χώρα μας.

Έρευνες και μελέτες για την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια και την υγεία

Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται από τα δίκτυα της κινητής τηλεφωνίας δεν είναι καινούργια. Είναι χαρακτηριστικό, ότι στην 
ετήσια έκθεσή του το 1993, το Βρετανικό Συμβούλιο Ραδιολογικής Προστασίας (National Radiological Protection Board - NRPB) 
παρέπεμπε σε έρευνα του 1896. 
Τον Ιανουάριο 2015, η Ευρωπαϊκή ειδική επιστημονική επιτροπή SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified 
Health Risks), δημοσίευσε τα συμπεράσματά της από την πρόσφατη ανασκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας. Σύμφωνα 
με την SCENIHR, τα αποτελέσματα της τρέχουσας επιστημονικής έρευνας δεν συνδέουν την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία, που βρίσκονται κάτω από τα όρια που προτείνει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, με δυσμενή προβλήματα υγείας(12) .  

Θέσεις & ερευνητικά προγράμματα Διεθνών Οργανισμών
Θέση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Οκτώβριος 2014(13)  για τα κινητά τηλέφωνα

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα κινητά ή κυψελωτά τηλέφωνα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των σύγχρονων 
τηλεπικοινωνιών. Σε πολλές χώρες, πάνω από το 50% του πληθυσμού χρησιμοποιεί κινητά τηλέφωνα και η αγορά μεγαλώνει 
με γρήγορους ρυθμούς. Σε μερικά μέρη του κόσμου μάλιστα, τα κινητά τηλέφωνα είναι τα πιο αξιόπιστα ή τα μόνα διαθέσιμα 
τηλέφωνα.

(12) http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_041.pdf
(13) Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία: κινητά τηλέφωνα, Φύλλο Ενημέρωσης Νο 193, Οκτώβριος  2014
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Διεθνή πρότυπα, οδηγίες και μετρήσεις 
για την καθημερινή έκθεση των ανθρώπων 
σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Η επικοινωνία μέσω κινητών τηλεφώνων πραγματοποιείται με τη μετάδοση ραδιοκυμάτων μέσω ενός δικτύου σταθερών 
κεραιών, που ονομάζονται σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας. Τα κύματα ραδιοσυχνοτήτων είναι ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
και αντίθετα με την ιοντίζουσα ακτινοβολία, όπως είναι οι ακτίνες-Χ ή οι ακτίνες γάμμα, δεν είναι σε θέση να διασπάσουν τους 
χημικούς δεσμούς ούτε να προκαλέσουν ιονισμό στο ανθρώπινο σώμα.
Μέσα στα τελευταία 30 χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες για να αξιολογηθεί το εάν τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν έναν 
δυνητικό κίνδυνο για την υγεία. Μέχρι σήμερα, δεν έχει αποδειχθεί καμία δυσμενής επίδραση στην υγεία από τη χρήση κινητών τηλεφώνων.

Η Διεθνής Επιτροπή Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC), τον Μάιο 2011(14) ταξινόμησε τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που προέρχονται από 
τα κινητά τηλέφωνα «ως ενδεχομένως καρκινογενή για τους ανθρώπους, βάσει ενός αυξημένου κινδύνου για γλοίωμα, έναν κακοήθη 
τύπο καρκίνου του εγκεφάλου, που συνδέεται με τη χρήση ασύρματου τηλεφώνου»(15).  Άλλοι παράγοντες έκθεσης που ταξινομούνται 
σε αυτήν την κατηγορία είναι οι πίκλες (τουρσιά), ο καφές, η φτέρη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της GSM Association, η ταξινόμηση της 
IARC δηλώνει ότι ένας κίνδυνος θα μπορούσε να υπάρξει αλλά δεν είναι πιθανός. Με απλά λόγια, η ολοκληρωμένη αυτή επιστημονική 
ανασκόπηση εντόπισε κάποια ενδεικτικά επιστημονικά στοιχεία στις μελέτες στους ανθρώπους, αλλά δεν υπάρχει συστηματική 
υποστήριξη από μελέτες σε ζώα και κύτταρα(16), ούτε «οι παράγοντες σύμπτωσης, μεροληψίας ή σύγχυσης δεν μπορούν να 
αποκλεισθούν με εύλογη βεβαιότητα »(17). Το τμήμα Περιβάλλοντος και Ακτινοβολίας (Section of Environment and Radiation) της IARC, 
με δεδομένο ότι μια ταξινόμηση στην κατηγορία «2Β» αποτελεί σύσταση και εξουσιοδότηση για περαιτέρω έρευνα με τη χρήση 
βελτιωμένης μεθοδολογίας, θα συνεχίσει να εργάζεται προκειμένου να συμβάλλει στο ανοιχτό αυτό ερώτημα, χρησιμοποιώντας τα 
πλέον υποσχόμενα εργαλεία που θα είναι διαθέσιμα στην επιστημονική έρευνα την εκάστοτε χρονική στιγμή»(18).
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, «αρκετές μελέτες έχουν ερευνήσει τις επιδράσεις των πεδίων ραδιοσυχνοτήτων όσον 
αφορά την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου, τη γνωσιακή λειτουργία, τον ύπνο, τον καρδιακό ρυθμό και την αρτηριακή πίεση 
σε εθελοντές. Μέχρι σήμερα, οι έρευνες δεν δείχνουν κάποια σταθερά στοιχεία περί δυσμενών επιδράσεων στην υγεία από την έκθεση 
σε πεδία ραδιοσυχνοτήτων σε επίπεδα μικρότερα αυτών που προκαλούν άνοδο της θερμοκρασίας του ιστού. Επιπλέον, η έρευνα 
δεν έχει κατορθώσει να υποστηρίξει μία αιτιώδη σχέση ανάμεσα στην έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και στα συμπτώματα που 
αναφέρονται από το κοινό (υπερευαισθησία στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία)».

Θέση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Μάιος 2006(19)  για τους σταθμούς βάσης

«Από όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα, κανένα βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο επιβλαβές σύμπτωμα δεν 
φαίνεται να συμβαίνει εξαιτίας των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων που παράγονται από σταθμούς βάσης».
«Μερικοί άνθρωποι θεωρούν τους κινδύνους από την ηλεκτρομαγνητική έκθεση μάλλον σοβαρούς. Ανάμεσα στα αίτια του φόβου του 
κοινού, συμπεριλαμβάνονται ανακοινώσεις των ΜΜΕ που αναφέρονται σε μη εγκεκριμένες επιστημονικές μελέτες, οδηγώντας σε ένα 
αίσθημα αβεβαιότητας και στην αντίληψη ότι μπορεί να υπάρχουν άγνωστοι κίνδυνοι ή κίνδυνοι που δεν έχουν ανακαλυφθεί». 
«Λαμβάνοντας υπόψη τα πολύ χαμηλά επίπεδα έκθεσης και τα αποτελέσματα των επιστημονικών ερευνών που έχουν συγκεντρωθεί 
μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν πειστικά επιστημονικά στοιχεία ότι τα ασθενή σήματα ραδιοσυχνοτήτων από σταθμούς βάσης και 
ασύρματα δίκτυα προκαλούν δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία».

Θέση της Διεθνούς Επιτροπής Προστασίας από τη Μη Ιοντίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP), 2009, 2011

Η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από τις Μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP) σε δήλωσή της που δημοσιεύθηκε το Σεπτέμβριο του 2009 
αναφέρει ότι η πρόσφατη επιστημονική βιβλιογραφία δεν έχει προσκομίσει αποδείξεις που να καθιστούν αναγκαία την αναθεώρηση 
των οδηγιών της για τον περιορισμό της έκθεσης σε υψηλής συχνότητας ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ραδιοκύματα)(20) . Τον Ιούλιο 2011, 
η Μόνιμη Επιτροπή Επιδημιολογίας της ICNIRP, σε επιστημονική έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Environmental Ηealth Per-
spectives(21) , κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ολοένα και περισσότερο οι επιστημονικές έρευνες δεν συσχετίζουν τη χρήση των κινητών 
τηλεφώνων με την εμφάνιση όγκων του εγκεφάλου.

(14) Διεθνής Επιτροπή Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC): http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf  _ (15)   http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol102/mono102.pdf
(16) GSM Association: http://www.gsmworld.com/newsroom/press-releases/2011/6261.htm _ (17)  Διεθνής Επιτροπή Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC): http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/2011/ 
 IARC_Mobiles_QA.php _ (18)Διεθνής Επιτροπή Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC): http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/2011/IARC_Mobiles_QA.php
(19)  Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία. Σταθμοί βάσης και ασύρματες τεχνολογίες, Φύλλο ΕνημέρωσηςNo 304, Μάιος 2006
(20)  ICNIRP statement on the «Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and Electromagnetic fields (up to 300 GHz)» – published in Health Physics, September 2009, Volume 97,  
 Number 3; ISBN 978-3-934994-10-2 _ (21)  http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action?articleURI=info%3Adoi%2F10.1289%2Fehp.1103693
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Χρήση εξαρτημάτων κινητών τηλεφώνων hands-free και bluetooth

Η συμμόρφωση με αυστηρούς κανονισμούς εξασφαλίζει ότι τα κινητά τηλέφωνα, που διατίθενται στο εμπόριο λειτουργούν σωστά 
και είναι ασφαλή. Ωστόσο, οι άνθρωποι που θέλουν να μειώσουν περαιτέρω την έκθεσή τους σε πεδία ραδιοσυχνοτήτων, μπορούν 
να χρησιμοποιούν προσωπικά εξαρτήματα hands-free, bluetooth.

Πέρα από τη διευκόλυνση της χρήσης, αυτά τα εξαρτήματα επιτρέπουν να κρατιέται η συσκευή μακριά από το σώμα. 
Μετρήσεις επιβεβαιώνουν ότι αυτά τα εξαρτήματα, όταν χρησιμοποιούνται, μπορούν να μειώσουν την ποσότητα της ενέργειας 
ραδιοσυχνοτήτων που απορροφάται από το σώμα.
Επιπλέον, κατά την αγορά και χρήση εξαρτημάτων hands-free και bluetooth, οι χρήστες θα πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά 
τις οδηγίες χρήσης των κινητών τηλεφώνων ώστε να διασφαλίζουν ότι το εξάρτημα που αγοράζουν είναι κατάλληλο, 
προσαρμόζεται και χρησιμοποιείται σωστά.

Vodafone bsafeonline: Χρησιμοποιούμε με ασφάλεια το διαδίκτυο

Η Vodafone αναγνωρίζοντας τη συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη των γονέων, των εκπαιδευτικών, αλλά και γενικότερα όλων όσων 
ασχολούνται με παιδιά και εφήβους για ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, εφαρμόζει 
από το 2005 το πρόγραμμα «bsafeonline: Χρησιμοποιούμε με ασφάλεια το διαδίκτυο». Το bsafeonline ανανεώνεται συνεχώς 
αποτελώντας το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για την ασφαλή πλοήγηση στο 
διαδίκτυο από παιδιά και εφήβους. 

Διαθέτει την ιστοσελίδα vodafone.gr/bsafeonline και το συνοπτικό έντυπο «Οδηγός για Γονείς», από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ενημερωθούν για τις δημοφιλείς υπηρεσίες του διαδικτύου (facebook, twitter, blogs, apps, διαδικτυακή τηλεφωνία 
και τηλεόραση), αλλά και για τις προκλήσεις που μπορεί να συναντήσουν, όπως τα ενοχλητικά μηνύματα, η κακόβουλη 
επικοινωνία, ο διαδικτυακός εκφοβισμός, το παράνομο/παραπλανητικό περιεχόμενο, κ.α. 

Στο πρόγραμμα εντάσσεται και η «Youth Safe Pack», η πρώτη κάρτα σύνδεσης κατάλληλα σχεδιασμένη για παιδιά, με 
προεγκατεστημένα τα φίλτρα που απενεργοποιούν την πρόσβαση σε ακατάλληλο περιεχόμενο, αλλά και την κλήση 
και αποστολή SMS σε αριθμούς αυξημένης χρέωσης. Η Youth Safe Pack είναι διαθέσιμη σε όλα τα καταστήματα Vodafone 
πανελλαδικά και ενεργοποιείται μόνο από ενήλικες. 

Η Vodafone έχει αναπτύξει και παρέχει δωρεάν σε όλους (μέσα από το play store), την εφαρμογή «Vodafone Safety Net», η 
οποία δίνει τη δυνατότητα στους γονείς, να καθορίσουν εύκολα μαζί με το παιδί τους τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιεί 
τις λειτουργίες ενός android smartphone. Παράλληλα, μέσα από τα Φίλτρα Γονικού Ελέγχου τα οποία ενεργοποιούν οι γονείς 
τηλεφωνικά μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών, μπορούν να μπλοκάρουν την πρόσβαση σε περιεχόμενο που 
απευθύνεται σε ενήλικες και είναι διαθέσιμο στο μενού υπηρεσιών MyWeb της Vodafone, αλλά και το διαδίκτυο ευρύτερα.

Επιπλέον, για όσους ενδιαφέρονται να έχουν μία πιο άμεση ενημέρωση αναφορικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, 
μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στην Ομάδα Ειδικών του Internet με την οποία η Vodafone έχει στελεχώσει τα 
καταστήματά της. 

Συμβουλές για 
την υπεύθυνη χρήση 
του κινητού τηλεφώνου
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Συμβουλές για 
την υπεύθυνη χρήση 
του κινητού τηλεφώνου

Κινητό τηλέφωνο και οδήγηση

Η Vodafone συστήνει στους οδηγούς να μη χρησιμοποιούν ποτέ το κινητό τους τηλέφωνο ενώ οδηγούν. Σε περίπτωση 
που χρειάζεται να μιλήσουν, η Vodafone προτείνει στους οδηγούς να σταθμεύσουν σε κάποιο ασφαλές σημείο ή να 
χρησιμοποιήσουν ασύρματο bluetooth.

Σύμφωνα με τη σχετική εθνική νομοθεσία, εν ώρα οδήγησης, η χρήση κινητού τηλεφώνου επιτρέπεται μόνον όταν αυτό 
είναι τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοιχτή ακρόαση ή όταν χρησιμοποιείται το κινητό τηλέφωνο με ασύρματο Blue-
tooth, ενώ η χρήση ακουστικών (hands-free) απαγορεύεται. Σε περίπτωση που ο οδηγός, δε συμμορφώνεται με την εθνική 
νομοθεσία, επιβαρύνεται, σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με ποινή και σχετικό χρηματικό πρόστιμο.

Ανακύκλωση κινητών τηλεφώνων,  αξεσουάρ και οικιακών μπαταριών

Η Vodafone είναι η πρώτη εταιρεία κινητής επικοινωνίας στην Ελλάδα που ήδη από το 2003, ξεκίνησε πρόγραμμα 
ανακύκλωσης κινητών τηλεφώνων, μπαταριών και αξεσουάρ. Από το 2005 το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει και την 
ανακύκλωση οικιακών μπαταριών, ενώ από το 2008 το πρόγραμμα καλύπτει και την ανακύκλωση συσκευών σταθερής 
τηλεφωνίας και των σχετικών αξεσουάρ, φορητών υπολογιστών και modem.

Κάδοι συλλογής υπάρχουν σε όλα τα καταστήματα Vodafone πανελλαδικά, όπου υπάρχει διαθέσιμο και σχετικό 
ενημερωτικό υλικό. Όλοι οι φίλοι του περιβάλλοντος μπορούν να επισκεφτούν ένα κατάστημα Vodafone και να 
αξιοποιήσουν τους κάδους συλλογής προωθώντας για ανακύκλωση χρησιμοποιημένα κινητά ή/και σταθερά τηλέφωνα, 
hands-free, μπαταρίες, ανεξάρτητα από το εάν είναι πελάτες των καταστημάτων της ή συνδρομητές του δικτύου της.



23

Πηγές ενημέρωσης
για την κινητή τηλεφωνία

Πρόσθετες πληροφορίες για την κινητή τηλεφωνία μπορείτε να αναζητήσετε στις ιστοσελίδες μας
www.vodafone.com & vodafone.gr, αλλά και στις παρακάτω διευθύνσεις του διαδικτύου:

Διεθνείς Οργανισμοί

• The World Health Organization (WHO), The EMF Project: www.who.int/peh-emf 
• The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP): www.icnirp.org 
• International Agency for Research on Cancer: www.iarc.org
• European Unions’ pages on Electromagnetic Fields and Public Health: 
 http://ec.europa.eu/health/electromagnetic_fields/policy/index_en.htm
• Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR): http://ec.europa.
 eu/health/scientific_committees/emerging/index_en.htm

Εθνικοί Οργανισμοί στην Ελλάδα

• Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ): www.eett.gr  
• Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ): www.eeae.gr 
• Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων: www.yme.gr 
• Υπουργείο Υγείας: www.moh.gov.gr
• Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας: www.ypeka.gr
• Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο & Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης -
 Πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ: www.hermes-program.gr

Διεθνείς Εμπορικοί Σύνδεσμοι

• GSM World Information Pages: www.gsmworld.com 
• Mobile Operators Association: www.mobilemastinfo.com 
• Mobile Manufacturers’ Forum: www.mmfai.org

Βιβλιογραφία

• Electromagnetic fields and public health: mobile phones, World Health Organization, Fact sheet N°193, revised October 2014
• Electromagnetic fields and public health – Base stations and wireless technologies, World Health Organization, Fact sheet N°304, May 2006
• What are electromagnetic fields?, Ενημερωτικό Δελτίο World Health Organization
• Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields
 (up to 300 GHz) – ICNIRP Guidelines, Health Physics, April 1998, Volume 74, Number 4
• Opinion on Potential health effects of exposure to electromagnetic fields (EMF), Scientific Committee  
 on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR), January 2015
• Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης του    
 κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (Hz-300GHz)» (L199, 1999/519/EC)
• Νόμος 3431/06 «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών & άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/3-2-2006) 
• Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας
 και τα κινητά τηλέφωνα, Μάρτιος 2015
• Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία και Κινητή Τηλεφωνία. Τα επιστημονικά δεδομένα,  Εθνική     
 Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), 2η έκδοση, Ιούνιος 2008
• Ο Κλάδος των Κινητών Επικοινωνιών Κυρίαρχος Πυλώνας στη Στρατηγική Ανάπτυξης της     
 Ελληνικής Οικονομίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2014
• The Mobile Economy 2015, GSM Association 2015
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VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.
Τζαβέλλα1-3, 152 31 Χαλάνδρι

Τηλ. 210 67 02 000, 210 67 03 000, Fax: 210 67 03 200
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