
 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΥΡΤΣΙΔΗΣ, MD 

     ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ 

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ  

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΩΝ  « Π & Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ » 

 

       Ψηφιακά μέσα (digital media) 
 

Θα πρέπει να ανησυχούμε για την ακτινοβολία των 

ψηφιακών μέσων ; 

Επιπτώσεις στην υγεία : Μύθος ή πραγματικότητα ; 
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Είμαι γιατρός, κλινικός ….. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου 

ειδικό  

 

Δεν έχω σχέση…… με Φυσική, Μηχανολογία,  

Πληροφορική, Βιοπαθολογία, Έρευνα     

Δεν έχω οποιαδήποτε οικονομική ή άλλου είδους 

σχέση με εταιρείες κινητής τηλεφωνίας    
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Εκδήλωση για τις κεραίες κινητής 

τηλεφωνίας στην Οβρυά 
 

11/1/2018 5 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΥΡΤΣΙΔΗΣ, MD 

     ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ 

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ  

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΩΝ  « Π & Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ » 

 

Οβρυά : Στα ...όπλα οι κάτοικοι εναντίον κεραίας 

κινητής τηλεφωνίας- Κινητοποίηση την 1η του 

Μάρτη 

 

 



 

 η διεθνής επιστημονική κοινότητα με πληθώρα ερευνητικών μελετών 

ανταποκρινόμενη στην «ανησυχία» του κόσμου ερευνά τις επιπτώσεις 

στην υγεία μας από την έκθεση μας σε ανθρωπογενείς πηγές μη ιονίζουσας 

ακτινοβολίας  

6 11/1/2018 



 

« Ηλεκτροφοβία » 

 

 

 ανεξέλεγκτα και υπερβολικά δημοσιεύματα στον 
καθημερινό τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης  7 11/1/2018 



 

Κινητά, άκρως επικίνδυνα!.. 
  

SOS για τις ακτινοβολίες από κινητά και συσκευές! 
 

 

« τα κινητά βλάπτουν σοβαρά το DNA”  

« ανατριχιαστικά αποτελέσματα από πειράματα σε έντομα » 

 

8 11/1/2018 



 Τα κινητά « ψήνουν » τον εγκέφαλο μας... 

 

9 11/1/2018 



 

“Κινητά, ασύρματα τηλέφωνα, οικιακές συσκευές, πολλές από τις οποίες τις 

θεωρούμε αθώες (φούρνοι μικροκυμάτων, σεσουάρ). Πρόκειται για το 

μεγαλύτερο πείραμα που έγινε ποτέ με πειραματόζωο τον άνθρωπο…………”  

…όσοι ζουν κοντά σε γραμμές υψηλής τάσης, κεραίες παραπονούνται για 

πονοκεφάλους, υπνηλία, απώλεια μνήμης, περισσότερες αρρώστιες…..” 

ll 

10 11/1/2018 



 

  

 

11 11/1/2018 



 

11/1/2018 

Τι συμβαίνει λοιπόν ;  
Όλη η νέα τεχνολογία κίνδυνος θάνατος 

Αυτό είναι το μείζων πρόβλημα στη ζωή μας…….. 

Δεν υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι ; 
12 11/1/2018 



 

Χιλιάδες πεθαίνουν ............. 

 10 % των χημικών, σε χρήση σήμερα, είναι καρκινογόνα  

 1 εκατομμύριο θάνατοι ετησίως από την υπερβολική χρήση 

φυτοφαρμάκων, εντομοκτόνων 

 ΔΙΣ άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό, 1 στους 

3 δεν έχει πρόσβαση σε περίθαλψη και φαρμακευτική αγωγή  

 Η μόλυνση του περιβάλλοντος σε ορισμένες περιοχές είναι 

5000 φορές μεγαλύτερη από τα όρια ασφαλείας 

 3 εκατομμύρια θάνατοι ετησίως αποδίδονται στο κάπνισμα 

 600 Έλληνες πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθητικό κάπνισμα 

 

 

13 11/1/2018 



 



 

 Ζούμε σε μία κοινωνία αντιτιθέμενων κινδύνων ! Οι άνθρωποι 

θέλουν μηδενικό κίνδυνο ή αποδείξεις για μη ύπαρξη κινδύνου !   

15 11/1/2018 

Η ρύπανση του περιβάλλοντος προέρχεται από την 

ραγδαία τεχνολογική πρόοδο και τον «μοντέρνο» 

τρόπο ζωής.......... 



 

Στόχοι 

 κατανόηση των επιπτώσεων από τη χρήση  ψηφιακής 

τεχνολογίας, ασύρματης και  κινητής τηλεφωνίας  

 ενημέρωση του κοινού για τις ερευνητικές προσπάθειες, σε 

παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στην χώρα μας, σχετικά με την 

διερεύνηση της συσχέτισης προβλημάτων υγείας γενικότερα 

και όγκων εγκεφάλου ειδικότερα με την χρήση κινητού 

τηλεφώνου, τεχνολογιών ασύρματης επικοινωνίας και 

άλλων πηγών μη ιονίζουσας ακτινοβολίας    

16 11/1/2018 



 

 Θεωρητική προσέγγιση  

Χρήση Ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων και ασύρματης 

/ κινητής τηλεφωνίας (τι γνωρίζουμε ;) 

  Μεθοδολογικά προβλήματα στην μελέτη συσχέτισης 

επιπτώσεων στην υγεία και χρήσης (υπαρκτά !) 

  κινητά / ασύρματα τηλέφωνα και όγκοι εγκεφάλου : 

ανασκόπηση των σύγχρονων βιβλιογραφικών 

δεδομένων 

  σκέψεις για πολιτικές πρόληψης σε μια εποχή 

αβεβαιότητας 
17 11/1/2018 



 

11/1/2018 

  Φούρνο μικροκυμάτων ? 

  Φρυγανιέρα ? 

   
 τρυπάνι ή άλλα 
 ηλεκτρικά εργαλεία ? 

  σεσουάρ ? 

  Τηλεόραση ? 

Χρησιμοποιείτε computer? 

ΠΡΙΝ 20-30 ΧΡΟΝΙΑ………. 

18 11/1/2018 



   Ασύρματο ή Κινητό τηλέφωνο? 

  την τελευταία 10ετία 

Wi Fi 

  Tablet, Ipad, Iphone, Gadgets ? 

  routers or modems (διαποδιαμορφωτής) ? 

  Bluetooth ακουστικά, ηχεία ? 

  οθόνες HD ? 

19 11/1/2018 



 

•   κεραίες μικροκυμάτων 

•   κεραίες ραδιοφώνου και  

     τηλεόρασης 

•   δορυφορικά πιάτα 

•   κεραίες κινητής τηλεφωνίας 

•   ηλεκτρικοί μετασχηματιστές  

      και υποσταθμοί βάσης 

 Γραμμές υψηλής τάσης 

Ζούμε σε περιβάλλον που είναι γεμάτο από 
ενοχλητικές συχνότητες. Σημειώνουμε…. 

20 11/1/2018 



 

11/1/2018 

Στα σπίτια μας  παντού υπάρχουν ηλεκτροφόρα 

σύρματα  και ασύρματες συσκευές   

ΖΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

21 11/1/2018 
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Σκεφτείται τα παιδιά…που 

ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ  στον σημερινό κόσμο… 

Εκτίθενται σε πολύ περισσότερους κινδύνους    

που για μας τους ενήλικες ποτέ δεν υπήρχαν!!! 
22 11/1/2018 



 

ll 

23 11/1/2018 



 

Ανασκοπήσεις ειδικών επιστημόνων 

 World Health Organization 

 International Commission on Non-Ionizing 

Radiation Protection 

 European Commission Expert Group 

 Royal Society of Canada Expert Group 

 U.K. National Radiological Protection Board 

 U.K. Independent Expert Group on Mobile 

Phones 

 

Κοινό συμπέρασμα  :  Δεν υπάρχει αξιόπιστη ένδειξη ότι η 

έκθεση σε πεδία ραδιοσυχνοτήτων μέσα στα αποδεκτά όρια 

ασφαλείας προκαλεί οποιαδήποτε σοβαρή επίπτωση στην 

υγεία μας. Η πλειοψηφία των μελετών για καρκίνο 

εγκεφάλου υποστηρίζει μη επίπτωση 

( > 500 μελέτες ) 

24 11/1/2018 



 

Υπερβολές των ΜΜΕ ;;; 

 Πρόκειται για έναν αδικαιολόγητο συναγερμό, για 

μια υπερβολική φοβία ;  

 

25 11/1/2018 



 

ΙΟΝΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

 Η ενέργεια της είναι πολύ ισχυρή και μπορεί να διασπά χημικούς δεσμούς 

 

 

 Μεταλλάξεις στο DNA 

 

 Έναρξη καρκίνου 26 11/1/2018 



 

ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

 

 Η ενέργεια της είναι πολύ χαμηλή για να προκληθούν μεταλλάξεις ή 

γονοτοξικές επιδράσεις από άμεση δράση στο DNA  

 

 

 
 Θα μπορούσε να υπάρχει μια αλληλεπίδραση με καρκινικούς προωθητές 

στο κυτταρικό επίπεδο με πιθανούς μηχανισμούς  27 11/1/2018 



 

ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

 

 

 

 Tο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα μικροκυμάτων και ραδιοσυχνοτήτων συνεισφέρει στη 

χρόνια έκθεση του πληθυσμού μέσω εναέριων γραμμών μεταφοράς υψηλής και μεσαίας 

τάσης ηλεκτρικής ενέργειας, επαγγελματικών ή άλλων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, 

ραντάρ και κεραιών κινητής τηλεφωνίας, μικροκυμάτων τηλεπικοινωνιακών 

συστημάτων, ασυρμάτων και κινητών τηλεφώνων, καθώς και πομπών ραδιοφωνίας και 

τηλεόρασης  28 11/1/2018 



 

 

 

Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τον τρόπο 

λειτουργίας των συσκευών που κατηγορούμε, να 

είμαστε εξοικειωμένοι με την τεχνολογία τους 

ώστε να επιτυγχάνουμε την καλύτερη δυνατή 

χρήση και την ελαχιστοποίηση της έκθεσης    

 

29 11/1/2018 



 

« η μακροχρόνια σταθερή και παρατεταμένη έκθεση σε 

χαμηλής συχνότητας ηλεκτρομαγνητικά πεδία και 

ραδιοσυχνότητες μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία 

καρκίνου καθώς και άλλων προβλημάτων υγείας »    

 « Δεν υπάρχει εμφανής κίνδυνος, αλλά αυτό 
το ενδεχόμενο δεν μπορεί να αποκλειστεί »   30 11/1/2018 



 

11/1/2018 

ll 

Σταθερή και παρατεταμένη έκθεση 
σε ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία 

και άλλες ενοχλητικές συχνότητες… 
 

   ΕΞΑΣΘΕΝΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΣΙΑΣ ;; 
 
 

 

 

31 11/1/2018 



 

11/1/2018 

Ένα εξασθενημένο σύστημα ανοσίας είναι 
περισσότερο ευαίσθητο σε: 

 Άσθμα ; 

 Καρκίνο ;  

 Alzheimer’s ; 

 Aλλεργίες ; 

 Χρόνιο σύνδρομο κόπωσης ; 

 Ινομυοσίτιδες & άλλα φλεγμονώδη νοσήματα ; 

 Μυκητιάσεις ; 

 Parkinson’s ; 
32 11/1/2018 



 

ll 

 

 Περισσότερους  πονοκεφάλους 
 

 Προβλήματα στα μάτια 
 

 Διαταραχές μνήμης και προσοχής 
 

 Κατάθλιψη και άγχος 
 

 Περισσότερο στρες 

 Καρκίνο 

 Γενετήσιες ανωμαλίες 

 ΚΛΠ......ΚΛΠ 

 Καθώς τα ΗΜΠ και άλλες συχνότητες μας   

βομβαρδίζουν, μπορούμε να έχουμε … 

33 11/1/2018 



 

International Commission on 

Non-Ionizing Radiation Protection 

Επίπεδα αναφοράς ICNIRP Επίπεδα αναφοράς Ν. 3431/2006 

 «Δεν υπάρχει ουσιαστική ένδειξη ότι επιπτώσεις στην υγεία, 

συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου, μπορούν να συμβούν σε 

ανθρώπους εκτεθειμένους σε επίπεδα στα ή κάτω από τα όρια 

ασφαλείας.” 
34 11/1/2018 



 

Μη ιονίζουσα ακτινοβολία και επιπτώσεις στην υγεία 

Η διαμάχη στην κοινή γνώμη σχετικά με τις επιβλαβείς στην 

υγεία επιδράσεις θα συνεχίζεται έως ότου : 

 μελλοντικές έρευνες αποδείξουν τελεσίδικα ότι η ρύπανση είναι 

επιβλαβής 

ή 

 έως ότου το κοινό αντιληφθεί ότι η επιστήμη δεν μπορεί να 

εγγυηθεί απόλυτη ασφάλεια 

ή   

 έως ότου η κοινή γνώμη και τα μαζικά μέσα ενημέρωσης βαρεθούν 

από το πρόβλημα 

Κανένα από τα δύο πρώτα δεν μπορεί να συμβεί, αλλά το τρίτο είναι 

πολύ πιθανό  

 
35 11/1/2018 



 

Η επανάσταση της κινητής τηλεφωνίας 

  
 

 

36 11/1/2018 



 

Κοινωνική ταυτότητα κινητής τηλεφωνίας στην χώρα μας 

• Διείσδυση 158% 

• Δαπάνες κινητού 2,2% του Α.Ε.Π. (Γερμανία 0,09%) στοιχεία του 2008 

• To 64% των Ελλήνων ανησυχεί για την ακτινοβολία του κινητού 

• Δαπάνες κινητού 2,2% του Α.Ε.Π. (Γερμανία 0,09%) 

• 17.3 εκατ. συνδέσεις-γραμμές  

Οι Έλληνες δεν εμπιστεύονται Πολιτεία, εταιρείες και   

επιστήμονες για τις επιπτώσεις των κινητών ( > 80% ) 

 

 

37 11/1/2018 



 

Κινητό τηλέφωνο και παιδιά 

• Το 90% των μαθητών γυμνασίου και λυκείου 

διαθέτει κινητό τηλέφωνο 

• Το ποσοστό αυξάνεται με την ηλικία (από 58% στην Α' 

τάξη του Γυμνασίου στο 91% στην Γ' τάξη του Λυκείου) 

• Το 70% των ερωτηθέντων δηλώνει άγνοια σχετικά 

με το ενδεχόμενο πιθανών επιπτώσεων στην υγεία 

• Το 50% των μαθητών δημοτικού διαθέτει κινητό τηλέφωνο 

οι γονείς που αγοράζουν στα παιδιά τους κινητό σε ποσοστό    

70% αποκηρύσσουν τη χρήση τους από τα παιδιά 

 συνήθως υψηλού μορφωτικού επιπέδου 
38 11/1/2018 



 

Σύστημα κινητής τηλεφωνίας - Δομικά στοιχεία συστήματος 
 

 ένα κινητό τηλέφωνο για να μπορεί να λειτουργήσει πρέπει να  

επικοινωνήσει με κάποιον σταθμό βάσης μέσω κεραιών !!!!  

  

 

39 11/1/2018 



 

Σύστημα κινητής τηλεφωνίας 

Δομικά στοιχεία συστήματος 

40 11/1/2018 



 

Κινητό τηλέφωνο: 

Ένας γνωστός μας άγνωστος 

 πολυμηχάνημα επικοινωνίας, ενημέρωσης και διασκέδασης 

41 11/1/2018 



 

Έκθεση σε κινητό τηλέφωνο 

 Η ποσότητα ενέργειας που 

απορροφάται από το σώμα 

ονομάζεται Ρυθμός Ειδικής 

Απορρόφησης (Specific Absorption 

Rate-SAR) που εκφράζεται σε W/kg 

 Η αύξηση της θερμοκρασίας στον 

εγκέφαλο είναι μικρότερη του 0.1 

°C όταν τηρείται το όριο των 2 

w/kg για τον SAR 

   42 11/1/2018 



 

Αδιαμφισβήτητο βιολογικό φαινόμενο είναι 

η αύξηση της θερμοκρασίας τοπικά για μία 

συσκευή που είναι τόσο συχνά κοντά στον 

εγκέφαλο 

 

43 11/1/2018 
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Όταν ο χρήστης απομακρύνει τη συσκευή από το κεφάλι και το σώμα 

του, η ένταση της ακτινοβολίας που απορροφά και, κατά συνέπεια, η 

τιμή του SAR, μειώνεται δραστικά  

(στο μισό από το 1 σε 2 cm) 

 900ΜΗz 1800ΜΗz 

44 11/1/2018 



 

Είναι γνωστό ότι……. 

  Οι συσκευές αλλάζουν και η τεχνολογία είναι 

διαφορετική …………. 

  αναλογικά  

  GSM 

  3G   

 ……….            

45 11/1/2018 



 

Ισχύς λειτουργίας κινητού τηλεφώνου 

 100 φορές λιγότερη ενέργεια  

46 11/1/2018 



 

Ακτινοβολία κινητού τηλεφώνου 

• Περίπου το 65% της ισχύος του κινητού 

απορροφάται στο κεφάλι 

 

• Το κινητό λειτουργεί με προσαρμογή ισχύος (power control) σε ένα εύρος τιμών 

που διαφέρουν περίπου 1000 φορές :  

 δεν εκπέμπει ραδιοκύματα συνεχώς 

 δεν εκπέμπει όταν ακούμε (DTX) 

 σε κατάσταση αναμονής (stand-by) εκπέμπει μόνο περιοδικά για επικοινωνία με το δίκτυο 

 όταν είναι κλειστό δεν εκπέμπει 

47 11/1/2018 
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    ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

 διατάραξη της ευημερίας των ανθρώπων 

από την παρουσία κεραιών κοντά στα 

σπίτια τους, σχολεία, άλλα κτίρια και από 

τον φόβο για άμεσες επιπτώσεις υγείας, 

οικονομικές και αισθητικές  

   ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

  - θερμικές από τα κινητά 

  - μη θερμικές από κινητά και κεραίες    

48 11/1/2018 



 

ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

 Είναι γνωστό ότι……. 

 Στο περιβάλλον που ζούμε υπάρχουν και άλλες 

ενοχλητικές πηγές εκπομπής ραδιοσυχνοτήτων 

όπως κεραίες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, 

τηλεειδοποίησης, δορυφορικών συστημάτων  

 

 Για τον γενικό πληθυσμό τα επίπεδα έκθεσης 

από τα κινητά κοντά στο κεφάλι ή άλλα μέρη 

του σώματος μας είναι σημαντικά υψηλότερα 

από την ολόσωμη έκθεση μας από τις 

συχνότητες των κεραιών    

 

 

 

 

49 11/1/2018 



 

 Όσο αυξάνεται ο αριθμός των συνδρομητών τόσο 

μεγαλύτερη ανάγκη σταθμών και κεραιών 

    « κάθε τετράγωνο και μια κεραία » 

 

 όσο εγγύτερα βρίσκεται ο χρήστης του κινητού στο 

σταθμό βάσης, τόσο χαμηλότερη είναι η ισχύς εκπομπής 

του κινητού και η τιμή του SAR στο κεφάλι του χρήστη 

 

 Τα επίπεδα έκθεσης γενικά μειώνονται 

όσο απομακρυνόμαστε από την πηγή 

 

 

 

50 11/1/2018 



 

Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών 

Τμήμα Φυσικής 

Έκθεση μπροστά από την κεραία 

Έκθεση στο απέναντι μπαλκόνι 

Ακτινοβολία κεραίας σταθμού βάσης 

Έκθεση στο δρόμο 

 

 

 

51 11/1/2018 



 



 



 

Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών 

Τμήμα Φυσικής 

Αριστοτοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 

Παράδειγμα έκθεσης σε κεραία σταθμού βάσης 

 

 

(V/m) 

 

 

(V/m) 

 

 

(W/kg) 

 

 

(W/kg) 

Θεσμοθετημένο 

όριο για  

(W/kg) 

μπροστά από την κεραία 4,2 2,8 0,00300 0,00012 
 

0,048 

 
απέναντι από την κεραία 8,1 2,2 0,00850 0,00046 

στο δρόμο 1,3 1,1 0,00017 0,00001 

inc

maxE inc

aveE 10gSAR
WBSAR

WBSAR
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Εξεταζόμενες επιπτώσεις στην υγεία 

 

• Καρκινογένεση 
(σπάσιμο στους δεσμούς του DNA, ακουστικό 
νευρίνωμα) 

• Υπογονιμότητα (ανδρική) 

• Νευρολογικές διαταραχές 
(αιματοεγκεφαλικός φραγμός, διαταραχές του ύπνου) 

• Διανοητικές λειτουργίες 
(μνήμη, μάθηση, χρόνος αντίδρασης) 

• Καρδιολογικά προβλήματα 

• Συμπτωματικές διαταραχές 
(πονοκέφαλος, ζάλη, κούραση) 

• Κακώσεις στις αρθρώσεις των δακτύλων 57 11/1/2018 
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ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 

 ορισμένοι επιμένουν ότι συμπτώματα όπως κεφαλαλγίες, κόπωση, απώλεια 

μνήμης, διαταραχές στον ύπνο και στη συγκέντρωση που έχουν αναφερθεί 

σε ανθρώπους και περιγράφονται ως το «σύνδρομο μικροκυμάτων» 

δυνητικά μπορεί να οφείλονται σε δυσλειτουργία εγκεφαλικών κυττάρων ή 

σε βλάβη του αιματοεγκεφαλικού φραγμού από τη χρήση κινητών 

τηλεφώνων και την μακροχρόνια έκθεση σε ραδιοσυχνότητες και 

ραδιοκύματα 

 Δεν επηρεάζεται η εγκεφαλική λειτουργία από την έκθεση 

στα σήματα των κινητών**  
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Are some people sensitive to mobile 

phone signals? 

BMJ 2006;332;886-891; 

 
 « ηλεκτρική υπερευαισθησία » μία κατάσταση ανεξήγητη ιατρικά,  

1.5% - 3% 

 Κεφαλαλγία, αίσθημα καύσους, ζάλη, κούραση, και  εμβοές 

 Ενοχοποιούνται περισσότερο ψυχολογικοί μηχανισμοί 

 τα δυσάρεστα συμπτώματα από την «ηλεκτρική 

υπερευαισθησία» ορισμένων ανθρώπων δεν σχετίζονται με 

έκθεση στα κινητά και τους σταθμούς βάσης** 

 Τα συμπτώματα που αναφέρονται από «ευαίσθητα» άτομα ίσως είναι  

αποτέλεσμα nocebo (Πιστεύω πως θα με βλάψει…αντίθετο του placebo)   
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ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 

ΚΑΙ ΟΓΚΟΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 

 Τα δεδομένα δεν υποστηρίζουν την υπόθεση  

ότι γενικά η χρήση κινητών τηλεφώνων 

προκαλεί όγκους εγκεφάλου, αλλά δεν είναι 

επαρκή για να εκτιμήσουν τους κινδύνους 

ανάμεσα σε μεγάλης διάρκειας 

μακροχρόνιους χρήστες με ετερόπλερη 

και «βαριά» χρήση   
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        Σημαντικά μηνύματα 

 Αποτελέσματα από συγκριτικές μελέτες ασθενών – μαρτύρων με όγκους 

εγκεφάλου και χρήση κινητών >10 χρόνια ‘‘μικρή αλλά σταθερή ένδειξη 

αυξημένου κινδύνου για ακουστικό νευρίνωμα ’’ 

 Ομόπλευρη έκθεση (ίδια πλευρά με την εντόπιση του όγκου) συσχετίσθηκε 

με υψηλότερο κίνδυνο 

 Η ηλικία πρώτης χρήσης, τα χρόνια χρήσης, ο αριθμός και η διάρκεια των 

κλήσεων δεν σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για γλοίωμα εγκεφάλου 

 Περισσότερη έρευνα είναι απαραίτητη για εκτίμηση κινδύνου ΓΙΑ 

γλοιώματα βασισμένο σε μεγαλύτερο αριθμό μακροχρόνιων χρηστών  
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Υποθέσεις προς διερεύνηση……. 

 “ άτομα που ξεκίνησαν χρήση κινητού σε ηλικία < 20 

χρόνων είχαν > 5 φορές αυξημένο κίνδυνο για γλοίωμα 

KAI ακουστικό νευρίνωμα ; ”  

Ο επιπλέον κίνδυνος για τα νεαρά άτομα από την χρήση 

ασύρματων τηλεφώνων στο σπίτι ήταν εξίσου μεγάλος (> 

4 φορές) ; 
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 IARC CLASSIFIES RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS 

AS POSSIBLY CARCINOGENIC TO HUMANS  

 31 May 2011  
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Είναι γνωστό ότι…….  

Χαμηλότερα επίπεδα ισχύος απαιτούνται όταν υπάρχει 

ανεμπόδιστη σύνδεση μεταξύ ασύρματου και κινητού 

τηλεφώνου και σταθμού βάσης, σε σχέση με την 

περίπτωση που υπάρχουν κτίρια ή άλλα εμπόδια στη 

διαδρομή 
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Ισχύς λειτουργίας κινητού τηλεφώνου στο δρόμο 

Θεόδωρος Σαμαράς 

Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ. 65 11/1/2018 



 

Ισχύς λειτουργίας κινητού τηλεφώνου στο αυτοκίνητο 

Θεόδωρος Σαμαράς 

Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ. 66 11/1/2018 



 

Έκθεση σε κινητό τηλέφωνο 

Θεόδωρος Σαμαράς 

Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών 

Αριστοτοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 67 11/1/2018 



 

Περιορίστε το χρόνο που μιλάτε στο κινητό σας τηλέφωνο 

• Χρησιμοποιείτε το κινητό σας μόνο σε περίπτωση που πραγματικά το χρειάζεστε 

• Αν είστε κοντά σε σταθερό τηλέφωνο, χρησιμοποιείτε αυτό αντί για το κινητό 

• Πείτε μόνο όσα είναι απαραίτητα, μη φλυαρείτε στο κινητό σας τηλέφωνο και 

αλλάζετε αυτί τουλάχιστον κάθε λεπτό συνομιλίας 

•  Προτιμάτε την επικοινωνία με μηνύματα  

Πώς μπορώ να μειώσω την έκθεση; 
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Πώς μπορώ να μειώσω την έκθεση; 

Χρησιμοποιείτε handsfree για τις συνομιλίες σας  

το κινητό σε απόσταση από το σώμα και το κεφάλι   

 

Οι μελέτες συμφωνούν ότι η χρήση handsfree μειώνει ΔΡΑΣΤΙΚΑ 

την απορρόφηση ακτινοβολίας στον εγκέφαλο 
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Πώς μπορώ να μειώσω την έκθεση; 

Το κινητό σας εκπέμπει περισσότερο, όταν είναι κακή η ποιότητα του σήματος 
 

• Μη χρησιμοποιείτε το κινητό εντός του αυτοκινήτου, ακόμα και ως επιβάτης 

• Μη χρησιμοποιείτε το κινητό μέσα σε ανελκυστήρες, υπόγεια, μετρό κλπ 

• Μη μετακινείστε διαρκώς ενώ μιλάτε, αν η λήψη είναι καλή 

• Μη καλύπτετε την κεραία του κινητού ενώ μιλάτε 
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 Αύξηση του ύψους των κεραιών, δημιουργία κεραίας 

εταιρειών και  πάρκου κεραιών σε απομεμακρυσμένες 

περιοχές ; 

 τα επίπεδα έκθεσης θα πρέπει να τηρούνται και πίεση για 

περαιτέρω μείωση των επιπέδων ασφαλείας 

  όχι κεραίες κοντά σε σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, 

νοσοκομεία,  κτίρια ; (>300 μ) 

 ……. Περιοχή χωρίς κινητά !!  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 



 

Κινητό τηλέφωνο και παιδιά 

Είναι τα παιδιά πιο ευάλωτα; 

 Είναι διαφορετικός ο τρόπος απορρόφησης της ενέργειας στα παιδικά κεφάλια; 

 Οι επιστήμονες διαφωνούν …………αλλά παιδιά και έμβρυα απορροφούν μεγαλύτερη 

ποσότητα μικροκυματικής ακτινοβολίας  

  

Υπάρχουν κρίσιμες ηλικίες στην ανάπτυξη των παιδιών; 

Ναι, κατά το κρίσιμο στάδιο της ανάπτυξης του εγκεφάλου του παιδιού   
 

 

Τι γίνεται με τη μακροχρόνια χρήση; 

 Αυτό το ερώτημα δεν μπορούμε ακόμα να το απαντήσουμε… 

                                                             ή 

              η μακροχρόνια έκθεση των παιδιών δυνητικά μπορεί να μειώσει την 

              ικανότητα για γνωστικές λειτουργίες (σκέψη, κρίση, απομνημόνευση) και να 

              προκαλέσει διαταραχές συμπεριφοράς και αναπτυξιακά προβλήματα 72 11/1/2018 



 
Τι προτείνω................. 

 Απαγόρευση χρήσης κινητού σε παιδιά ηλικίας < 10 χρόνων 

 Για παιδιά μέχρι 15 χρόνων χρήση κινητών μόνο ενός αριθμού για απόλυτη 

ανάγκη ΚΑΙ επικοινωνία με μηνύματα  

 Για εφήβους και νεαρούς ενήλικες επικοινωνία με μηνύματα, χρήση μόνο 

όταν είναι αναγκαίο, για περιορισμένο χρόνο, και με hands free, bleutooth    
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…..οι ερευνητικές προσπάθειες συνεχίζονται και η χώρα μας 

συμμετέχει στην μελέτη MOBI-KIDS σχετικά με την επίδραση 

των τεχνολογιών επικοινωνίας και του περιβάλλοντος στην 

εμφάνιση όγκων εγκεφάλου σε νέους ηλικίας 10-24 ετών.   
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Η πλέον σημαντική επίπτωση στην υγεία μας από την χρήση 

της κινητής τηλεφωνίας (μέχρι τώρα) είναι τα τροχαία 

ατυχήματα 

     - απροσεξία ; 

     - μειωμένη αντίδραση ; 

Το ίδιο και σε hands free συσκευές ! 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η έκθεση στην κινητή τηλεφωνία είναι τεράστια 

Το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας απορροφάται από 

τον εγκέφαλο (κυρίως από τον κροταφικό λοβό )  

Η περίοδος παρακολούθησης (latency period) και η 

αναφερόμενη αθροιστική έκθεση στις σύγχρονες 

μελέτες είναι ανεπαρκής. Ως εκ τούτου δεν μπορούν 

να εξαχθούν επαρκή επιστημονικά συμπεράσματα 
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 Η χρήση αυξάνεται και το επίπεδο της έκθεσης στην 

ακτινοβολία θα αυξηθεί  

 Συνολικά, η χρήση κινητών δεν σχετίζεται με όγκους 

εγκεφάλου 

 Αυξημένοι κίνδυνοι αναφέρθηκαν σε χρήστες > 20 χρόνια, και 

ειδικότερα σε ετερόπλευρη μόνο χρήση 

 θα μπορούσε να υπάρχει πραγματική συσχέτιση  αλλά 

σφάλματα και λάθη μεθοδολογίας επηρεάζουν την ερμηνεία 

των αποτελεσμάτων ; 
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 Για όλα αυτά πολλοί έχουν υιοθετήσει την προληπτική πολιτική 

καλώντας στην λήψη απλών μέτρων για να μειωθεί η έκθεση  και 

με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά 
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αν κάποιος αισθάνεται ανήσυχος…… 

 
 Να χρησιμοποιεί το κινητό τηλέφωνο εκεί όπου η ποιότητα του 

λαμβανόμενου σήματος είναι ικανοποιητική και να αποφεύγει τη χρήση 

του σε κλειστούς χώρους (π.χ. ασανσέρ, υπόγεια, μετρό, αυτοκίνητο ) 

  Να χρησιμοποιεί εξαρτήματα αποδέσμευσης των χεριών ("hands free 

kits") και όταν ομιλεί, να κρατά το κινητό σε απόσταση από το σώμα του 

και το κεφάλι του  

 Οι συνομιλίες του από το κινητό τηλέφωνο να είναι όσο το δυνατό πιο 

σύντομες 

  Να προτιμά τη χρήση σταθερών τηλεφώνων όταν βρίσκεται  κοντά τους 

ή την αποστολή SMS αντί της συνομιλίας στο κινητό τηλέφωνο 

 Να αποθαρρύνει τη χρήση κινητών τηλεφώνων από παιδιά. 
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Πρέπει να ανησυχούμε για 

την ακτινοβολία του Wi Fi  

 Στέλνει και δέχεται πληροφορίες με ραδιοκύματα , 

μια μορφή μη ιονίζουσας ακτινοβολίας 

 100 φορές λιγότερο από το κινητό και 400 φορές 

λιγότερο από το ασύρματο 

 Η απόσταση από την συσκευή σημαντική 

 Κλειστό όταν δεν είναι σε χρήση  11/1/2018 80 



 

Ραδιοσυχνότητες / ΗΜΠ και επιπτώσεις στην υγεία : οι κύριες πηγές 

είναι ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, φούρνοι μικροκυμάτων, και  Wi Fi 

συσκευές, κινητά και ασύρματα τηλέφωνα,  tablets, computers  

Είναι ασφαλής ;;; 

SO… What Do You Think? 
Σήμερα είναι αδύνατο να αποφύγουμε την έκθεση σε RF/EMF την δική μας 

και των παιδιών μας 

Αλλά μπορούμε, είναι αναγκαίο, να περιορίζουμε την έκθεση, όταν είναι 

δυνατό 81 11/1/2018 



 

 

η σημερινή ομιλία δεν είναι ένα κάλεσμα για να «πετάξουμε» όλες τις 

ηλεκτρονικές συσκευές !!!   

 

Αλλά μια ανοιχτή συζήτηση που πρέπει να ξεκινήσει για την σωστή χρήση, τα 

μέτρα προφύλαξης, την αναθεώρηση των επιπέδων ασφαλείας στα παιδιά σε 

σύγκριση με τους ενήλικες και να τεθεί και το θέμα των εγκύων !!!!  

 

 χρειάζεται σύνεση και επιφυλακτικότητα στην χρήση τους 
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Συστάσεις 0-5 χρόνων  
 < 18 μηνών τίποτα 

 18-24 μηνών εφόσον το επιθυμούν οι γονείς ψηφιακά μέσα με 

οθόνη υψηλής ποιότητας και προγράμματα με συμμετοχή και των 

γονιών (όχι διαδικτυακά) 

  > 2 χρόνων όχι πάνω από 1 ώρα χρήση ημερησίως με υψηλής 

ποιότητας  προγράμματα και με σύγχρονη συμμετοχή και 

επεξήγηση των γονιών για το παιχνίδι 

  ΌΧΙ κατά την διάρκεια των γευμάτων, 2 ώρες πριν τον ύπνο και 

όχι ψηφιακά μέσα στο υπνοδωμάτιο  

 Αποφεύγουμε την χρήση για να ηρεμήσουμε το παιδί !! 
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Συστάσεις μαθητών δημοτικού και γυμνασίου 

 Αυστηρή τήρηση καταλόγου συσκευών προς χρήση από κάθε 

μέλος της οικογένειας και των ενηλίκων και συχνότητα χρήσης 

 Εφαρμογή αυστηρά φυσικής δραστηριότητας 1 ώρα ημερ. 

τουλάχιστον και ύπνου 8-12 ώρες ανάλογα με την ηλικία 

 Αποφυγή έκθεσης σε « ύποπτες » πηγές 1 ώρα πριν τον ύπνο 

και συσκευές στο υπνοδωμάτιο 

 Επικοινωνία με τα παιδιά σχετικά με στοιχεία που δίνουν στο 

διαδίκτυο, ιδιωτικότητα, διαδικτυακό εκφοβισμό και sex    
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ…… 

 Η σωστή χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών, η σωστή  

διατροφή, η φυσική δραστηριότητα, και ο σωστός ύπνος είναι 

οι θεμελιώδεις συμπεριφορές για μια σωστή υγεία των παιδιών!  
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Η μικροκυμματική επικοινωνία τον 21ο αιώνα: είναι η 

ακτινοβολία από τις  ραδιοσυχνότητες καρκινογόνος ;;; 

 

 Συνολικά δεν υπάρχει ένδειξη ότι η έκθεση στις ραδιοσυχνότητες αυξάνει τον κίνδυνο 

καρκίνου. Εντούτοις η ένδειξη δεν είναι τελική. Ειδικότερα, οι μελέτες παρέχουν 

ελάχιστη πληροφόρηση στο κατά πόσο ο κίνδυνος θα μπορούσε να αυξηθεί πολλά χρόνια 

μετά την έκθεση ή με μερικούς ειδικούς τύπους έκθεσης….. ( NRPR ) 

 Οι μελέτες είχαν πάρα πολλούς περιορισμούς προκειμένου να επαναβεβαιώσουν ότι 

δεν υπάρχει κίνδυνος….. (Independent Expert Group on mobile phones, IEGMP) 

 Ακόμη και σήμερα συνεχίζονται οι αντιφατικές ενδείξεις για την καρκινογόνο βλάβη 

της έκθεσης στις ραδιοσυχνότητες…..  

 Έρευνα, ειδικότερα επιδημιολογικές μελέτες θα πρέπει να καταλήξουν στο εάν η 

χρήση των κινητών τηλεφώνων μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία 

μας….(EMF project) 



 

ΓΕΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Η έκθεση στην κινητή τηλεφωνία είναι τεράστια 

 Το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας απορροφάται από τον εγκέφαλο (κυρίως από τον 

κροταφικό λοβό )  

 Η περίοδος παρακολούθησης (latency period) και η αναφερόμενη αθροιστική έκθεση 

στις σύγχρονες μελέτες είναι ανεπαρκής. Ως εκ τούτου δεν μπορούν να εξαχθούν 

επαρκή επιστημονικά συμπεράσματα 

 

 

 

 

 



 

 Μελλοντικά πρέπει να υιοθετηθούν ακριβείς μετρήσεις έκθεσης που θα υπερβαίνουν τα 

σφάλματα επιλογής, τους διαφορετικούς τύπους και τις συνεχείς αλλαγές στην 

τεχνολογία  

 Η χρήση αυξάνεται και το επίπεδο της έκθεσης στην ακτινοβολία θα αυξηθεί  

 Συνολικά, η χρήση κινητών δεν σχετίζεται με όγκους εγκεφάλου  

 
 



 

International Position 

 Country     Budget (millions) 

 Australia (annual)     0.7 $ (aust) 

 European Union (1999-2002)    12.9 € 

 Finland (2000-2003)     2.4 € 

 France (1999-2002)     2.0 € 

 Germany (2002-2005)             21.5 €    

 Japan (2000-2001)     5.2 $ (US) 

 Norway (2002-2005)     2.2 € 

 United Kingdom (2002-2005)   18 £ 

 United States (2002)     5.0 $ (US) 



 

Mobile Telecommunications & Health Research Programme 

Report On Mobile Phone Research Published (MTHR, 12/09/07) 

 2002-2008. 28 ερευνητικά προγράμματα. 23 δημοσιεύθηκαν σε έγκυρα 

περιοδικά 

 Η ορθολογική χρήση κινητού τηλεφώνου δεν σχετίζεται με αυξημένο 

κίνδυνο προσβολής από γλοίωμα ή μηνιγγίωμα OR = 0.78  

 βιολογικές ή άλλες δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία δεν παρατηρήθηκαν 

 Δεν υπάρχουν ενδείξεις για καρκίνο εγκεφάλου για χρήση < 10 χρόνια 

 Οι εκθέσεις από τους σταθμούς βάσεις και κεραίες είναι πολύ χαμηλές** 

 

Stewart Committee (ΗΒ 2007 report) 

 



 

Cellular phone use and brain tumor: a meta-analysis 

J Neurooncol (2008) 86:71–78 

 

 9 μελέτες. 5.259 όγκοι εγκεφάλου και 12,074 μάρτυρες  

 Δεν βρέθηκε συνολικά αυξημένος κίνδυνος 

  Η δυναμική αυξημένου κινδύνου μετά από μακροχρόνια χρήση 

χρειάζεται επιβεβαίωση με μελλοντικές μελέτες 
  

 

 

 



 



 

ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

 Είναι δυνατή η εκτίμηση των κινδύνων; 

 Τα επίπεδα έκθεσης γενικά μειώνονται όσο 

απομακρυνόμαστε από την πηγή 

 

 Στο περιβάλλον που ζούμε υπάρχουν και άλλες 

ενοχλητικές πηγές εκπομπής ραδιοσυχνοτήτων 

όπως κεραίες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, 

τηλεειδοποίησης, δορυφορικών συστημάτων  

 

 Για τον γενικό πληθυσμό τα επίπεδα έκθεσης από 

τα κινητά κοντά στο κεφάλι ή άλλα μέρη του 

σώματος μας είναι σημαντικά υψηλότερα από την 

ολόσωμη έκθεση μας από τις συχνότητες των 

κεραιών    
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