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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 
Η κινητή (ή κυψελωτή) τηλεφωνία είναι µια διαδεδοµένη τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία που συνεπάγεται 

λειτουργικές και βιολογικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Κάθε επίδραση των εκπεµπόµενων ακτινοβολιών, 
των µη ακτινοβολούµενων ηλεκτροµαγνητικών πεδίων και του ραδιοηλεκτρικού υλικού, σε άλλα τεχνητά ή 
φυσικά γειτονικά συστήµατα µπορεί να προκαλέσει λειτουργικές επιπτώσεις, ενώ η επίδραση σε ζώντες 
οργανισµούς µπορεί να συνεπάγεται βιολογικές επιπτώσεις που διερευνώνται µε την εποπτεία της Παγκόσµιας 
Οργάνωσης Υγείας. Στις λειτουργικές επιπτώσεις εντάσσονται οι επιδράσεις των ραδιοηλεκτρικών εκποµπών 
σε γειτονικές ηλεκτρονικές διατάξεις που εκδηλώνονται ως φαινόµενα ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας 
(Electro-Magnetic Compatibility, EMC) και εκτείνονται από τα παράσιτα σε ενισχυτές ή την αστοχία/λάθη 
αυτοµατισµών, ενδείξεων κλπ. έως και την επικινδυνότητα λόγω παρεµβολών ή παρενόχλησης των 
ηλεκτρονικών διατάξεων που υποστηρίζουν την ζωή ή την υγεία. Κοντά σε ευαίσθητα ηλεκτρονικά 
συστήµατα µπορεί να µην είναι επιτρεπτή η χρήση των κινητών τηλεφώνων ή η εγκατάσταση των σταθµών 
βάσης, εάν πιθανολογείται υπέρβαση των ορίων EMC ή παραβίαση των κανόνων ασφαλούς λειτουργίας. 
Σοβαρές επιπτώσεις µπορεί να προκαλέσουν οι πυλώνες/κεραίες των σταθµών βάσης της κυψελωτής 
τηλεφωνίας, όταν αλλάζουν τις συνθήκες της κεραυνόπτωσης επιδρώντας στο γήινο ηλεκτρικό πεδίο ή όταν 
υποβιβάζουν την αισθητική του τοπίου. Η αισθητική του τοπίου είναι µια παράµετρος του επιπέδου ζωής και 
της ψυχικής υγείας που είναι αδιερεύνητη εν γένει, παρά την διαπίστωση ότι η θέαση των κεραιών του 
σταθµού µπορεί να προκαλέσει αισθητική δυσφορία ή ψυχολογική καταπίεση ή άγχος. Για τον λόγο αυτό τα 
κριτήρια, για την επιλογή των κεραιών και για την θέση εγκατάστασης του σταθµού, δεν πρέπει να είναι µόνο 
ραδιοηλεκτρικά, αλλά να έχουν και ως στόχο την ελαχιστοποίηση των λειτουργικών επιδράσεων. 

Η απορρόφηση ραδιοηλεκτρικής ακτινοβολίας από τους ζώντες οργανισµούς, όταν εκτίθενται σε ισχυρά 
ραδιοκύµατα της κυψελωτής τηλεφωνίας, συνεπάγεται βιολογικές επιπτώσεις που αντιστοιχούν σε µεταβολές 
ή αλλοιώσεις των κυττάρων ή των συστηµάτων κυττάρων ή γενικότερα του βιολογικού υλικού. Οι βλαπτικές 
επιδράσεις στην υγεία µπορεί να είναι αισθητηριακές, νευρολογικές, κυτταρολογικές, αναπαραγωγικές, 
δερµατικές κλπ. Οι τυχόν βλάβες µπορεί να είναι µη αναστρέψιµες, ενώ αντίθετα η συνεχής έκθεση σε 
ασθενή ραδιοηλεκτρικά κύµατα δεν αναµένεται ότι θα έχει συνέπειες. Οι βιολογικές επιδράσεις διακρίνονται 
στις θερµικές που εκδηλώνονται ως αύξηση της θερµοκρασίας των κυττάρων και στις αθερµικές που 
εκδηλώνονται ως αλλαγές στη φυσιολογία. Λόγω συντονισµών στο σώµα ή στα άκρα η απορρόφηση είναι 
επιλεκτική και µπορεί να είναι αυξηµένη σε σηµεία µέσα στο σώµα (hot spots), ενώ πιθανολογείται ότι θα 
είναι κυρίως επιφανειακή στις ραδιοσυχνότητες άνω των 2GHz των µελλοντικών δικτύων της κινητής 
τηλεφωνίας. Επειδή η προσπίπτουσα ακτινοβολία δεν απορροφάται πλήρως από τους οργανισµούς, 
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), η 
οποία εξαρτάται: α)-Από την συχνότητα, την πόλωση και την ένταση της ακτινοβολίας. β)-Από τις σχετικές 
θέσεις και την απόσταση σώµατος-κεραίας (εγγύς ή απόµακρο πεδίο). γ)-Από την πυκνότητα, την ειδική 
αγωγιµότητα και τις ηλεκτροµαγνητικές ιδιότητες του βιολογικού υλικού. δ)-Από το µέγεθος, τη διάταξη και 
την εξωτερική-εσωτερική γεωµετρία των ιστών του εκτιθέµενου σώµατος. ε)-Από φαινόµενα επιρροής, όπως 
είναι η ύπαρξη ή όχι γείωσης, οι ανακλάσεις σε αντικείµενα πλησίον του εκτιθεµένου σώµατος, κλπ.  

Κοντά στα φορητά τηλέφωνα και στις κεραίες των σταθµών βάσης υπάρχει υψηλή πυκνότητα 
ηλεκτροµαγνητικής ισχύος, οφειλόµενη τόσο στο πεδίο ακτινοβολίας όσο και στα µη ακτινοβολούµενα 
πεδία. Έτσι είναι πιθανή η υπέρβαση των ορίων EMC της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και των ορίων βιολογικής 
έκθεσης της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας. Αυτό αποδεικνύεται µε υπολογισµούς και θεωρητικές 
εκτιµήσεις που επιβεβαιώνονται και από µετρήσεις. Οι οποίες όµως απλώς προκαλούν υποψία που απαιτεί 
χρονοβόρο αναζήτηση, για την απόδειξη των τυχόν λειτουργικών και των βιολογικών βλαβών, µε 
εξειδικευµένες µετρήσεις και µε περαιτέρω λεπτοµερειακή ανάλυση, για να περιληφθούν όλα τα φυσικά 
και τα βιολογικά δεδοµένα (βιολογικές και επιδηµιολογικές µελέτες, πεδιοµετρήσεις, µελέτες 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων κλπ). Η τεκµηρίωση είναι διεπιστηµονικό ζήτηµα και οι ειδικοί συµφωνούν 
ότι είναι περιορισµένες οι γνώσεις µας για τις λειτουργικές και τις βιολογικές επιπτώσεις. Πλην όµως, µε 
βάση 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: α)-Σε απόσταση µικρότερη των 15~25cm από το φορητό 
τηλέφωνο. β)-Σε µια ζώνη µέγιστης ακτίνας 5,6~12m γύρω από την κεραία του σταθµού βάσης.  

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Οι ενδεχόµενες επιπτώσεις σε προσωπικό επίπεδο µπορεί να µειωθούν µε τα µέτρα συνετής αποφυγής 

(έκθεση για λίγο και από µακρυά, χρήση ασπίδων κλπ). Ενώ οι κρατικοί φορείς µπορούν να εφαρµόζουν τις 
διαδικαστικές ή περιοριστικές αρχές ακτινοπροστασίας των Φυσικών Επιστηµών που τηρούνται στις χρήσεις 
ακτινοβολιών στην ιατρική. ∆ηλαδή στην συγκεκριµένη εγκατάσταση και χρήση πρέπει να υπάρχει: α)-



Αιτιολόγηση. Απόδειξη ότι το όφελος είναι µεγαλύτερο από τους συνεπαγόµενους κινδύνους. β)-Οριοθέτηση. 
Τήρηση ορίων έκθεσης, χωρίς να είναι υποχρεωτικά και όρια ασφαλείας που δεν µπορεί να τεθούν στις 
ακτινοβολίες. γ)-Βελτιστοποίηση (As Low As Reasonably Achievable, ALARA). Να επιτυγχάνεται ο σκοπός 
της εφαρµογής µε ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος ή της υγείας, δηλαδή τα µέτρα συνετής 
αποφυγής σε ευρύτερο επίπεδο (νοµοθεσία πολιτείας, αδειοδότηση εφαρµογών, κανονισµοί εργασίας κλπ). 

Πρέπει να ληφθεί υπ' όψη ότι η απόδειξη της ασφαλούς λειτουργίας βαρύνει τους κατασκευαστές, τους 
εγκαταστάτες και τους παρόχους της κινητής τηλεφωνίας και ότι τα θεσπισµένα όρια έκθεσης δεν είναι και 
όρια ασφαλείας. Βασικό λάθος της πολιτείας,  στην αδειοδότηση σταθµών βάσης, είναι ότι αρκείται στην 
οριοθέτηση, θεσπίζοντας όρια «ασφαλούς» έκθεσης. Η αγνόηση της αιτιολόγησης και της βελτιστοποίησης 
περιορίζει την προστασία, αποδυναµώνει την κρατική παρέµβαση και οδηγεί σε επιστηµονικά, διοικητικά 
και δικαστικά αδιέξοδα. Ενώ λάθος είναι και η έκθεση µιας ελληνικής ανεξάρτητης νοµικής αρχής, η οποία, 
στα πλαίσια των αρχών πρόληψη/προφύλαξη, µε αναφορές σε δικαστικές αποφάσεις και στην βιβλιογραφία, 
πρότεινε την µη εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε αποστάσεις µικρότερες των 300m από 
κατοικηµένες περιοχές και 500m από σχολεία, νοσοκοµεία κλπ. Πλην όµως χωρίς την τεκµηρίωση της 
φυσικής, σε κάθε συγκεκριµένη εγκατάσταση, δεν µπορεί να αποδειχθεί µε βιολογικούς-ιατρικούς και ιδίως 
µε νοµικούς κανόνες, ότι κάποιος που εκτίθεται στα 301m θα είναι ασφαλής και κάποιος στα 299m θα 
κινδυνεύει. Ενώ οι διαµένοντες ή οι εισερχόµενοι στην ζώνη των 300m, θα αισθάνονται ότι κινδυνεύουν από 
ακτινοβολίες, χωρίς βέβαια να τεκµηριώνεται η υπέρβαση των ορίων «ασφαλούς» έκθεσης της νοµοθεσίας.  

Το ενδεχόµενο αποµάκρυνσης των σταθµών βάσης θα αυξήσει την επιβάρυνση της υγείας του πλήθους  
των χρηστών κινητού τηλεφώνου, αλλά και των περιοίκων στην νέα θέση, οι οποίοι θα εκτίθενται στα ισχυρότερα 
ραδιοηλεκτρικά πεδία των ραδιοζεύξεων µε τους αποµακρυσµένους σταθµούς. Η σωστή αδειοδότηση των 
εγκαταστάσεων αυτών γίνεται µε εφαρµογές της αιτιολόγησης (το κοινωνικό όφελος, από τον ποµπό στην θέση 
εγκατάστασης, να είναι µεγαλύτερο από τους συνεπαγόµενους κινδύνους), της οριοθέτησης (να µην εκτεθούν οι 
ζωντανοί οργανισµοί ή οι ευαίσθητες ηλεκτρονικές διατάξεις πάνω από τα όρια που δίδονται σε µονάδες της 
ραδιοηλεκτρολογίας και όχι της χωροταξίας, ενώ θα διασφαλιστεί και η αντικεραυνική προστασία) και της 
βελτιστοποίησης (ραδιοκάλυψη µε κατάλληλη επιλογή της θέσης εγκατάστασης και του λοβού ακτινοβολίας) 
ούτως ώστε η ακτινοβολία να κατευθύνεται κατάλληλα και οι περίοικοι ή οι διερχόµενοι να εκτίθενται στον 
κατώτερο δυνατό βαθµό. Ενώ η αισθητική βελτίωση των κεραιών θα µειώσει την οπτική ενόχληση. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Πρέπει να αποφεύγεται η προσέγγιση και η παραµονή επί µακρόν σε µικρή απόσταση από τις κεραίες των 

σταθµών βάσης (µέσα στον λοβό ακτινοβολίας), οι οποίοι πρέπει να εγκατασταθούν µετά από προσεκτική εξέταση 
και ανάλυση των πιθανών λειτουργικών επιπτώσεων, ενώ επιβάλλεται τακτική µέτρηση των εντάσεων πεδίου 
και της αντικεραυνικής διάταξης. Το κινητό ή το ασύρµατο τηλέφωνο (και η βάση του) σε κατάσταση αναµονής 
πρέπει να απέχει από τα ζωτικά όργανα του χρήστη, ενώ επιβάλλεται η συντοµία στην συνδιάλεξη (0,5-1 λεπτό) 
που θα ακολουθείται από πεντάλεπτη αναµονή, για να ηρεµίσουν τα κύτταρα, στα οποία επέδρασαν τα ΗΜ πεδία. 
Για µεγαλύτερη διάρκεια και από όλα τα παιδιά µπορεί να χρησιµοποιείται η ανοικτή συνοµιλία ή το καλώδιο µε 
µικρόφωνο/ακουστικό (hands free), αφού όµως το φορητό τηλέφωνο αποµακρυνθεί (0,5-1m) από το σώµα, 
πράγµα που επιβάλλεται και σε κλειστούς χώρους (ιδίως σε ανελκυστήρες, υπόγεια, σήραγγες, οχήµατα, πλοία και 
αεροσκάφη), ενώ πρέπει να αποθαρύνεται η ασύρµατη τηλεπικοινωνία πολύ κοντά σε ηλεκτρονικές διατάξεις 
σηµαντικές για την υγεία ή την ζωή. Πρέπει επίσης να αποφεύγεται το µόνιµα ενεργοποιηµένο ασύρµατο 
µικρόφωνο/ακουστικό (Bluetooth), διότι η ασήµαντη ισχύς ακτινοβολίας συνυπάρχει µε το ισχυρότερο και µη-
ακτινοβολούµενο εγγύς ΗΜ πεδίο, στο οποίο εκτίθενται ζωτικά όργανα επί µακρόν, ενώ όταν επικοινωνεί ο 
χρήστης σπάνια αποµακρύνει το φορητό τηλέφωνο από το σώµα του. Πρέπει επίσης να λαµβάνεται υπ’ όψιν η 
πιθανότητα πρόκλησης και λειτουργικών επιδράσεων σε γειτονικές ηλεκτρονικές διατάξεις, αλλά και στο  
τηλέφωνο οποιουδήποτε χρήστη από κακόβουλες ενέργειες (hacking, κλπ).  

Οι δραστηριότητες διαχείρισης των επιδράσεων µε συναφή µέτρα ασφαλείας, έχουν µεγάλη αξιοπιστία 
και αποτελεσµατικότητα, 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 ή για τις 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 
πολλά στοιχεία και γενικεύουν χωρίς επιστηµοσύνη, βλάπτοντας πολύ περισσότερο την κοινωνία από τις 
όποιες πραγµατικές επιπτώσεις µπορεί να επιφέρουν οι ακτινοβολίες στην υγεία και στο περιβάλλον.  
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