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Περίληψη 
 
Οι Πολιτικές Ανάπτυξης που ακολούθησαν οι Ανεπτυγµένες Χώρες µετά την Βιοµηχανική 
Επανάσταση, είναι πλέον γεγονός ότι δηµιούργησαν ένα σύνολο σοβαρότατων, σύνθετων 
και δυσεπίλυτων Περιβαλλοντικών Προβληµάτων στον πλανήτη όπου, εάν δεν προχωρήσει 
ο Άνθρωπος σε Παγκόσµια κλίµακα, στην σωστή προσέγγιση και µεθοδική επίλυση τους, 
θα οδηγηθεί πολύ σύντοµα σε αδιέξοδο και θα απειληθεί όχι µόνο το σηµερινό επίπεδο 
ζωής, η ευηµερία και , αλλά και το µέλλον ολόκληρης της Ανθρωπότητας.   
Η παγκόσµια πληθυσµιακή αύξηση, η µείωση του στρατοσφαιρικού όζοντος, η αλλαγή των 
κλιµατικών συνθηκών σε ολόκληρο τον πλανήτη, η ερηµοποίηση, η καταστροφή των 
δασών, η µείωση της βιοποικιλότητας, η χρήση και εκµετάλλευση των φυσικών διαθεσίµων 
της γης µε µη αειφόρο τρόπο, η µόλυνση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους, είναι 
µερικά από τα βασικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα, για τα οποία ο ανθρώπινος 
πολιτισµός καλείται να βρει λύσεις και µάλιστα σύντοµα, για την συνέχιση της πορείας και 
της εξέλιξης του στο µέλλον. 
Από το τέλος του περασµένου αιώνα όµως, προστέθηκε ένα ακόµη σοβαρό πρόβληµα, ως 
αποτέλεσµα του Τεχνολογικού Πολιτισµού µας. Η έκθεση του Ανθρώπου σε Ακτινοβολίες 
όλων σχεδόν των συχνοτήτων του Ηλεκτροµαγνητικού Φάσµατος και µάλιστα χωρίς την 
δυνατότητα προφύλαξης, από τις περισσότερες από αυτές.   
Τα τελευταία 35 χρόνια άρχισαν σε παγκόσµια κλίµακα, διάφορες κρατικές και ιδιωτικές 
έρευνες, για την µελέτη των πιθανών δυσµενών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία, όλων 
των Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων, που παράγονται από τα τµήµατα διαφόρων συχνοτήτων 
του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος. Τα αποτελέσµατα των ερευνών αυτών είναι τις 
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περισσότερες φορές πολύ δυσµενή, αλλά µέχρι σήµερα από τους επίσηµους Παγκόσµιους 
Οργανισµούς, παραµένουν απλές ενδείξεις, λόγω δυσκολιών διεξαγωγής των ερευνών αυτών, 
υπολογισµού όλων των εµπλεκόµενων παραµέτρων, άλλων παραµέτρων που πιθανόν δεν 
γνωρίζει η επιστήµη ακόµη και σήµερα κ.λ.π,  όπως αυτοί αναφέρουν. Είναι σίγουρο ότι οι 
έρευνες συνεχίζονται, όπως είναι όµως και σίγουρο ότι τα πολιτικά ή οικονοµικά 
συµφέροντα που εξυπηρετούν ή πιθανόν αντιµάχονται, είναι τεράστια και σε παγκόσµια 
κλίµακα.  
Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι µια πρώτη προσέγγιση και γνώση των 
εκπεµπόµενων Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων στις Εξαιρετικά Χαµηλές Συχνότητες, ELF 
(µέχρι 3 kHz) Ραδιοσυχνοτήτων, RF (3 kHz – 300 MHz) και Μικροκυµάτων, MW (300 
MHz – 300 GHz), στις οποίες εκτίθενται τα άτοµα κυρίως των Ανεπτυγµένων Χωρών µέσα 
στην κατοικία και τους χώρους εργασίας τους, οι πηγές τους, τα αποτελέσµατα των ερευνών 
που έχουν γίνει µέχρι σήµερα και οι Οδηγίες που έχουν θεσπιστεί για ορισµένα τµήµατα 
συχνοτήτων, από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας.  
Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση ύπαρξης, είδους και µεγέθους, των δυσµενών 
επιπτώσεων για την Ανθρώπινη υγεία, λόγω έκθεσης σε Ακτινοβολίες αυτών των 
τµηµάτων του Ηλεκτροµαγνητικού Φάσµατος, δηλ. των Εξαιρετικά Χαµηλών Συχνοτήτων, 
ELF, των Ραδιοσυχνοτήτων, RF και Μικροκυµάτων, MW,  που κυρίως συναντώνται στο 
περιβάλλον της κατοικίας και των απλών εργασιακών χώρων, µέσω των ευρηµάτων των 
διάφορων Ερευνών παγκοσµίως - κυρίως ιδιωτικών -, και µέσω της επίσηµης θέσης των 
Επίσηµων Παγκόσµιων Οργανισµών, οι οποίες όµως έρχονται µέχρι σήµερα, κυρίως σε 
σύγκρουση.  
Η Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην εργασία αυτή και στην ουσία αποτελεί και τα 
Κεφάλαια της, ήταν: 
− Μια πρώτη προσέγγιση και γνώση µέσω της Επιστήµης της Φυσικής, της φύσης, της 

λειτουργίας και των χαρακτηριστικών, των εκπεµπόµενων Ηλεκτροµαγνητικών 
Πεδίων, στα ELF, RF και MW τµήµατα συχνοτήτων.  

− Η εύρεση των Πηγών Εκποµπής αυτών των Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων, τόσο µέσα 
στην κατοικία και γύρω από αυτήν, όσο και σε απλούς εργασιακούς χώρους. 

− Τα Μεγέθη των εκπεµπόµενων Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων, όπως αυτά έχουν 
µετρηθεί µέχρι σήµερα. 

− Οι Μέθοδοι Επιδηµιολογικών Μελετών που ακολουθήθηκαν µέχρι σήµερα, στις 
διάφορες κρατικές ή ιδιωτικές Έρευνες, σχετικά µε τις δυσµενείς για την ανθρώπινη 
υγεία επιπτώσεις, λόγω έκθεσης σε αυτά τα Ηλεκτροµαγνητικά Πεδία.  

− Οι Οδηγίες της ∆ιεθνούς Επιτροπής για την Προστασία από την Μη – Ιονίζουσα 
Ακτινοβολία ICNIRP, της οποίας τις θέσεις υιοθετεί και ο Παγκόσµιος Οργανισµός 
Υγείας WHO.  

− Η Καταγραφή των µέχρι σήµερα Ερευνών σε παγκόσµια κλίµακα, τα ευρήµατα και τα 
αποτελέσµατα τους. 
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− Η Βιολογική Βάση για Οδηγίες από την ICNIRP, σε Έκθεση µέχρι 100 kHz και από 100 
kHz – 300 GHz, που αφορούν τα τµήµατα συχνοτήτων που συναντώνται σε 
περιβάλλον κατοικίας ή απλών εργασιακών χώρων  και τέλος,  

− Περίληψη των Βιολογικών Αποτελεσµάτων και των Επιδηµιολογικών Ερευνών, µέχρι 
100 kHz και από 100 kHz – 300 GHz, έτσι όπως έχουν υιοθετηθεί από την ∆ιεθνή 
Επιτροπή για την Προστασία από την Μη – Ιονίζουσα Ακτινοβολία ICNIRP.  

Η Βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε σε αυτή την εργασία ήταν αφ΄ ενός η επίσηµη θέση 
των Φυσικών Επιστηµών, όσον αφορά την µελέτη των Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων και αφ΄ 
ετέρου ένας σηµαντικός αριθµός δηµοσιευµένων άρθρων και µελετών στο ∆ιαδίκτυο, 
κυρίως από τους επίσηµα αναγνωρισµένους Φορείς και Οργανισµούς.  
Επειδή η εργασία αυτή επιθυµούσε σε αυτή την φάση να κάνει ουσιαστικά µια καταγραφή 
των επίσηµα θεσπισµένων θέσεων και αποτελεσµάτων, των παγκόσµια Αναγνωρισµένων 
Οργανισµών και Φορέων, έγινε προσπάθεια να µην συµπεριληφθούν οι απόψεις και τα 
αποτελέσµατα των Σηµαντικών αλλά µεµονωµένων Επιστηµόνων ή ιδιωτικών Ερευνών, οι 
οποίες στην πλειοψηφία τους απηχούν την άποψη των δυσµενέστατων επιπτώσεων στην 
Ανθρώπινη Υγεία, λόγω έκθεσης στα συγκεκριµένα Ηλεκτροµαγνητικά Πεδία.  
Τέλος, στην εργασία αυτή χρησιµοποιήθηκαν σε σηµαντικό βαθµό οι Γνώσεις και ο Τρόπος 
Σκέψης, που αποκτήθηκαν στο ∆.Π.Μ.Σ " Περιβάλλον και Ανάπτυξη".  
 


