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Εισαγωγή 

Ζούµε σε ένα περιβάλλον το οποίο σε σηµαντικό πλέον βαθµό 
διαµορφώνουµε ή τουλάχιστον επηρεάζουµε εµείς οι ίδιοι. Ρυπαίνουµε 
την ατµόσφαιρα και τα νερά, καίµε δάση, καταστρέφουµε το στρώµα του 
όζοντος και φορτώνουµε το χώµα µε φυτοφάρµακα και λιπάσµατα, 
ειδικά όταν πρόκειται για παραγωγή προϊόντων που δεν προορίζονται για 
το δικό µας σπίτι. Μαζί µε όλα  αυτά υπάρχει και η ηλεκτροµαγνητική 
ρύπανση που ολοένα και αυξάνει. 

Η φύση δεν µας έβαλε να ζήσουµε σε ένα περιβάλλον γεµάτο 
τεχνητές ακτινοβολίες. Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία βέβαια δέχονταν 
και οι αρχαίοι Έλληνες και πριν από αυτούς και οι πρωτόγονη άνθρωποι, 
διότι το σύµπαν είναι γεµάτο από πήγες ακτινοβολιών σε όλο το φάσµα 
των συχνοτήτων. Πλέον αυτών τώρα έχουµε και τις τεχνητές 
ακτινοβολίες. Στις χαµηλές συχνότητες έχουµε τις ραδιοφωνικές 
ακτινοβολίες, τα γνωστά µακρά, µεσαία, βραχέα, τα λεγόµενα FM (από 
τα αρχικά των λέξεων  Frequency Modulation, διαµόρφωση συχνότητος), 
µετά τις τηλεοπτικές συχνότητες, αυτές της κινητής τηλεφωνίας, τα 
µικροκύµατα, τις υπέρυθρες, το ορατό φως, τις υπεριώδεις , τις ακτίνες Χ 
και τέλος τις ακτίνες γάµµα µεγάλης ενέργειας. Όλα αυτά είναι 
ηλεκτροµαγνητικές ακτινοβολίες που το µόνο σηµείο στο οποίο κατά 
βάσιν  διαφέρουν είναι η συχνότητα (που είναι ανάλογη µε την ενέργεια). 
Από τις ακτινοβολίες αυτές θα συζητήσουµε εδώ µόνον αυτές που είναι 
ηλεκτροµαγνητικής φύσεως και άµεσα βλαβερές τόσο για την δηµόσια 
Υγεία όσο και στο Νοσοκοµειακό Περιβάλλον.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ 

Θαλής ο Μιλήσιος, 636-546 π.Χ.: ∆ηµιουργία και περιγραφή ηλεκτρικών 
φαινοµένων µε χρήση ηλέκτρου και µαγνητικών φαινοµένων µε χρήση του µαγνητίτη 
λίθου.  
William GILBERT, 1540-1603: Ανακάλυψη του γήινου µαγνητικού πεδίου, 
καταγραφή πειραµάτων στο βιβλίο De Magnete.  
Benjamin FRANKLIN, 1706-1790: Ατµοσφαιρικός ηλεκτρισµός, αλεξικέραυνο, 
θετικό-αρνητικό φορτίο, αρχή διατηρήσεως φορτίου.  
Henry CAVENDISH, 1731-1810: Μελέτη φορτίων και ηλεκτρικών δυνάµεων.  
Charles de COULOMB, 1736-1806: Μέτρηση ηλεκτροµαγνητικών δυνάµεων, 
εισαγωγή του αντίστροφου τετραγώνου αποστάσεως στον τύπο της δυνάµεως.  
Alessandro VOLTA, 1745-1827: Κατασκευή βολταϊκής στήλης, ηλεκτροχηµική 
σειρά των στοιχείων.  
Karl-Friedrich GAUSS, 1777-1855: Μελέτη θεµάτων µαθηµατικών και 
αστρονοµίας, διατύπωση θεωρηµάτων αποκλίσεως.  
Hans C. OERSTED, 1777-1851: ∆ηµιουργία µαγνητισµού από ηλεκτρικό ρεύµα.  
Andre-Marie AMPΕRE, 1775-1836: Συσχετισµός εντάσεως ρεύµατος και 
µαγνητικού πεδίου (νόµος διαρρεύµατος), σωληνοειδές πηνίο.  
Jean-Baptiste BIOT, 1774-1862 και Felix  SAVART, 1791-1841: Υπολογισµός 
µαγνητικού πεδίου από ένταση ρεύµατος και µορφή ρευµατοφόρου αγωγού.  
Georg Simon OHM, 1789-1854: Σχέση τάσης-ρεύµατος στην αντίσταση.  
Michael FARADAY, 1791-1867: Επαγωγή, δηµιουργία ηλεκτρισµού από µεταβολή 
µαγνητικού πεδίου, µελέτη θεµάτων ηλεκτροχηµείας.  
Joseph HENRY, 1797-1878: Πρωτοποριακές µελέτες ηλεκτροµαγνητικών 
φαινοµένων, ανακάλυψη αυτεπαγωγής.  
Wilhelm E. WEBER, 1804-1891: Μελέτες γήινου µαγνητισµού, µελέτη φωτός και 
ηλεκτροµαγνητισµού.  
Werner von SIEMENS, 1816-1892: Εφευρέτης διαφόρων ηλεκτροµαγνητικών 
συσκευών (κινητήρες, τηλέγραφοι κ.ά.) και εµπορική αξιοποίησή τους.  
Gustav R. KIRCHHOFF, 1824-1887: Νόµοι κόµβων και βρόχων ηλεκτρικών 
κυκλωµάτων, µελέτη θεµάτων µηχανικής και θερµότητας.  
James CLERK-MAXWELL, 1831-1879: Ηλεκτροµαγνητική θεωρία, 
ηλεκτροµαγνητική φύση του φωτός, κορυφαίος ερευνητής στον τοµέα του 
ηλεκτροµαγνητισµού.  
Heinrich HERTZ, 1857-1894: Πειραµατική επιβεβαίωση ηλεκτροµαγνητικών 
κυµάτων, µελέτη θεµάτων µηχανικής.  
Thomas Alva EDISON, 1847-1931: Εφευρέτης σηµαντικών ηλεκτροµαγνητικών 
συσκευών (λάµπα πυρακτώσεως, φωνογράφος κ.ά.)  
Albert EINSTEIN, 1879-1955: Γενίκευση εξισώσεων Maxwell µέσω θεωρίας της 
σχετικότητας. 
 
 
"Αν και από πάρα πολλά πειράµατα µπορεί να προκύπτει ότι η θεωρία µου είναι 

σωστή, 
ένα και µόνο πείραµα µπορεί να αποδείξει ότι είναι λάθος"  

Άλµπερτ Αϊνστάιν 
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Έννοιες και ορισµοί σχετικά µε το 
ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον και την 

ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα 
 
       Η επίδραση της ακτινοβολίας στην υγεία των έµβιων όντων είναι 
αναµφισβήτητα ένα πολυσυζητηµένο θέµα. Ακόµη και σήµερα, όµως, 
κάποιες πλευρές του αποτελούν σηµείο τριβής µεταξύ των ειδικών 
επιστηµόνων δηµιουργώντας αντίστοιχα σύγχυση στο ευρύ κοινό. 
Επιβεβληµένη, λοιπόν, η παράθεση κάποιων βασικών στοιχείων που θα 
βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόησή του. 
       Ένα από τα σηµεία που δηµιουργούν απορίες είναι το κατά πόσον η 
τεχνολογική εξέλιξη και η ευρεία εφαρµογή της συµβάλλουν στην 
αύξηση του ποσού της ακτινοβολίας που δεχόµαστε καθηµερινά. Παρά 
την αντίληψη που πιθανόν πολλοί έχουν υιοθετήσει, το ποσοστό της 
συµβολής είναι ελάχιστο σε σχέση µε την ακτινοβολία που δεχόµαστε 
από άλλες πηγές, όπως φαίνεται στο γράφηµα. 
 

 
      Η ακτινοβολία χωρίζεται σε είδη ανάλογα µε κάποια χαρακτηριστικά 
της, όπως είναι το µήκος κύµατος και η συχνότητα. Ο µεγαλύτερος 
κίνδυνος προέρχεται από την ακτινοβολία µικρού µήκους κύµατος         
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(ή αντίστοιχα µεγάλης συχνότητας) διότι αυτή "κουβαλά" µεγαλύτερα 
ποσά ενέργειας και είναι πιο διεισδυτική. 
      Ο κίνδυνος αρχίζει ν' αυξάνεται από την υπεριώδη ακτινοβολία και 
χαµηλότερα όσον αφορά στο µήκος κύµατος.   Πρόκειται για τη 
λεγόµενη ιονίζουσα ακτινοβολία. Το όνοµα αυτό προέρχεται από την 
ιδιότητά της να αποσπά ένα ηλεκτρόνιο από την εξωτερική στοιβάδα του 
ατόµου του στοιχείου στο οποίο θα "πέσει", µε αποτέλεσµα τη µετατροπή 
του από ηλεκτρικά ουδέτερο σε ιονισµένο. Όταν πρόκειται για ένα 
στοιχείο που βρίσκεται σ' έναν ζωντανό οργανισµό, η µεταβολή αυτή 
µπορεί να µεταβάλλει αρκετές βιολογικές λειτουργίες. 
Ας δούµε ένα-ένα τα είδη της ιονίζουσας ακτινοβολίας: 
· Ακτίνες Α: αποτελούνται από σωµατίδια µε δύο πρωτόνια και δύο 
νετρόνια. Έχουν θετικό ηλεκτρικό φορτίο και µεγάλη σχετικά µάζα. 
Αυτό τα καθιστά ελάχιστα διεισδυτικά µε αποτέλεσµα να µπορούν να 
ακινητοποιηθούν από ένα φύλλο χαρτί ή από το δέρµα. Η επίδρασή τους 
γίνεται εφικτή αν υλικά που τις εκπέµπουν καταποθούν. Εκπέµπονται 
από τη διάσπαση στοιχείων όπως το ουράνιο, το πλουτώνιο και το ράδιο. 
 
· Ακτίνες Β: αποτελούνται από ταχέως κινούµενα ηλεκτρόνια, η µάζα 
καθενός από τα οποία είναι ίση περίπου µε το 1/2000 του πρωτονίου ή 
του νετρονίου. Είναι πιο διεισδυτικές από τις Α αλλά όχι σε ιδιαίτερα 
µεγάλο βαθµό, οπότε κι εδώ οι κίνδυνοι προέρχονται από την κατάποση. 
Η διεισδυτικότητά τους εξαρτάται από την ταχύτητα των ηλεκτρονίων 
και για το "φρενάρισµά" τους µπορεί να χρειαστεί από 1mm ως 1cm 
νερού. Εκπέµπονται από στοιχεία όπως το τρίτιο (ένα ισότοπο του 
υδρογόνου), ο άνθρακας-14, ο φώσφορος-32 και το στρόντιο-90. 
 
· Ακτίνες Γ και Χ: πρόκειται για κύµατα και όχι κινούµενα σωµατίδια. 
Είναι παρόµοιες, δηλαδή, µε το ορατό φως αν και διαφέρουν στο µήκος 
κύµατος. Η διαφορά µεταξύ τους είναι ότι οι Γ παράγονται σαν 
αποτέλεσµα φυσικών διεργασιών, όπως η διάσπαση των ραδιενεργών 
στοιχείων κοβάλτιο-60 και καίσιο-137, ενώ οι Χ (ή Roentgen, από το 
όνοµα αυτού που τις ανακάλυψε το 1895) παράγονται τεχνητά. Είναι 
αρκετά διεισδυτικές, γι' αυτό και οι πρώτες χρησιµοποιούνται στην 
ακτινοθεραπεία και οι δεύτερες στην ακτινοδιαγνωστική. 
Στην ιονίζουσα ανήκει και η λεγόµενη κοσµική ακτινοβολία, δηλαδή 
σωµατίδια υψηλής ενέργειας, όπως πρωτόνια, που "βοµβαρδίζουν" τη Γη 
προερχόµενα από το διάστηµα. Είναι πιο έντονη σε µεγάλα υψόµετρα, 
ενώ στο επίπεδο της θάλασσας η πυκνότερη ατµόσφαιρα δρα 
προστατευτικά. 
Οι επιπτώσεις της ακτινοβολίας στους ζωντανούς οργανισµούς 
εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες που έχουν να κάνουν τόσο µε 
αυτή, όσο και µε τον οργανισµό που εκτίθεται σ' αυτή. Συνοπτικά 
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αναφέρουµε τη συνολική δόση, το ρυθµό µε τον οποίο ακτινοβολείτε ο 
οργανισµός, το τµήµα του σώµατος που εκτίθεται σ' αυτή, την ηλικία και 
τη γενικότερη υγεία. Εδώ  θα πρέπει ν' αναφέρουµε ότι οι µικρής ηλικίας 
οργανισµοί, όπως τα έµβρυα, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στην επίδρασή 
της. 
 

 
 

Σε πολύ υψηλές δόσεις, η ιονίζουσα ακτινοβολία µπορεί να προκαλέσει 
από έντονο αίσθηµα αδιαθεσίας έως και το θάνατο, αλλά είναι σχετικά 
σπάνιες οι περιπτώσεις που κάποιος µπορεί να εκτεθεί σε τέτοιες. 
 
Σε πιο χαµηλές δόσεις, στις οποίες µάλιστα το άτοµο µπορεί να εκτίθεται 
για καιρό, ο κίνδυνος είναι η καρκινογένεση. Συχνά αφορά το αίµα µε την 
εκδήλωση λευχαιµίας. Απαιτείται η πάροδος κάποιου χρονικού 
διαστήµατος από την έκθεση στην ακτινοβολία ως την εκδήλωση του 
νοσήµατος που µετράται συνήθως σε κάποια έτη. Αυτό καθιστά δύσκολη 
την απόδοση της νόσου στο συγκεκριµένο αίτιο αφού στο µεταξύ το 
άτοµο εκτίθεται και σε άλλους πιθανά καρκινογόνους παράγοντες. 
 
Από πειράµατα σε ζώα και φυτά έχει καταδειχθεί και µια άλλη επίδραση: 
η πρόκληση µεταλλάξεων στο γενετικό υλικό. Μεταλλάξεις, δηλαδή 
µικρές µεταβολές, συµβαίνουν συνέχεια στο DNA και αποτελούν ένα 
µηχανισµό εξέλιξης των ειδών. Μερικές απ' αυτές διορθώνονται µε τους 
µηχανισµούς επισκευής που διαθέτει ο οργανισµός. Οι υπόλοιπες, 
οδηγούν είτε σε νέα χαρακτηριστικά, που ίσως αυξήσουν την ικανότητα 
επιβίωσης του οργανισµού, είτε σε γενετικές ανωµαλίες που έχουν το 
ακριβώς αντίθετο αποτέλεσµα. 
Πέρα από τις αρνητικές επιδράσεις της ακτινοβολίας, δεν θα πρέπει να 
ξεχνάµε ότι χρησιµοποιείται σε αρκετές εφαρµογές µε µεγάλη επιτυχία. 
Τέτοιες είναι η ακτινοθεραπεία, όπου τα καρκινικά κύτταρα αποτελούν 
το στόχο, και η αποστείρωση ιατρικών εργαλείων, επιδέσµων αλλά και 
τροφίµων όπου επιχειρείται η εξάλειψη των παθογόνων 
µικροοργανισµών. 
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Χρήσιµο θα ήταν να δούµε περιληπτικά τις επιπτώσεις της 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας στην υγεία µας 

• Επιδράσεις στους οφθαλµούς 
Συνήθως η έρευνα για δηµιουργία καταρράκτη αφορά απλές ή 
πολλαπλές οξείες εκθέσεις σε Η/Μ ακτινοβολίες µε πυκνότητα 
ισχύος 80-500mW/cm2 

• Ακουστικό φαινόµενο 
Άνθρωποι εκτιθέµενοι σε οξείς µικρο-κυµατικούς παλµούς 
αναφέρουν ότι ακούν υπόκωφο ήχο µε συχνότητα ίση προς την 
συχνότητα επανάληψης των παλµών 

• Εκροή ασβεστίου 
Αυξηµένη εκροή ιόντων ασβεστίου 45Ca2+ έχει παρατηρηθεί σε 
αποµονωµένους εγκεφαλικούς αλλά και καρδιακούς ιστούς 
πειραµατόζωων που εκτέθηκαν σε ηµιτονοειδώς διαµορφωµένα 
Η/Μ πεδία. Τα ιόντα του ασβεστίου είναι εξαιρετικής σηµασίας 
για την µεταφορική σύζευξη (transduktive coupling) µιας µεγάλης 
γκάµας ανοσολογικών, ενδοκρινολογικών και νευρολογικών 
φαινοµένων στην εξωτερική επιφάνεια της µεµβράνης των 
κυττάρων. Το φαινόµενο εξαρτάται ισχυρά από την συχνότητα 
διαµόρφωσης και την πυκνότητα ισχύος της χρησιµοποιούµενης 
Η/Μ ακτινοβολίας 

• Επιδράσεις στη συµπεριφορά 
Η αλλαγή συµπεριφοράς πειραµατόζωων που εκτέθηκαν σε Η/Μ 
ακτινοβολία βρέθηκε να είναι το φαινόµενο που παρουσιάζεται 
στις χαµηλότερες τιµές κατωφλίων από όλες τις υπόλοιπες 
βιολογικές επιδράσεις των ραδιοκυµάτων. Τα όρια αυτά βρέθηκαν 
σε γενικές γραµµές να έχουν τιµές 4-8W/kg ανεξάρτητα από τη 
συχνότητα τη διαµόρφωση, την µέση ισχύ ή τον τρόπο που γινόταν 
η έκθεση 

• Γενετικές και αναπτυξιακές ανωµαλίες 
∆εν είναι ξεκάθαρο αν δηµιουργούνται τέτοιες ανωµαλίες για 
SAR< 1W/kg. Για παράδειγµα όµως πρέπει να αναφερθεί ότι έχει 
παρατηρηθεί 10% αλλαγή στον ρυθµό ανάπτυξης κάποιων 
ποικιλιών δηµητριακών που εκτίθονταν σε ακτινοβολία 41.65-
41.825 GHz χωρίς να δίνεται αντίστοιχη τιµή του SAR. Κάποιες 
δηµοσιεύσεις αναφέρονται σε επιδράσεις στην ενδοµήτρια 
ανάπτυξη των εµβρύων αλλά και στην µετά τον τοκετό ανάπτυξη 
των παιδιών των οποίων οι µητέρες εκτέθηκαν σε υψηλές τιµές 
Η/Μ ακτινοβολίας. 

• Βιολογικές αλληλεπιδράσεις υπό χρόνια Η/Μ έκθεση 
Επίσης και στην περίπτωση αυτή είναι ανεπαρκής η έρευνα λόγω 
κόστους αλλά και λόγω δυσκολίας στην αδιαµφισβήτητη εκλογή 
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των σωστών παραµέτρων για χρόνια έκθεση. Παρόλα αυτά τα 
αποτελέσµατα των έως τώρα µελετών και πειραµάτων συµφωνούν 
στη διατύπωση ότι δεν υπάρχουν αξιοσηµείωτες στατιστικές 
µεταβολές από τις µέσες τιµές στην πρόσληψη τροφής και νερού ή 
την κινητικότητα των πειραµατόζωων, δεν µεταβλήθηκαν 
συνολικά τα αιµατολογικά χαρακτηριστικά τους και ούτε 
βρέθηκαν υπό κατάσταση στρες. Αλλαγή στην συµπεριφορά 
παρουσιαζόταν µόνο αµέσως µετά την παύση της έκθεσης στην 
ακτινοβολία και αυτό ερµηνεύτηκε ως προσπάθεια αντιµετώπισης 
της διαφοράς στο θερµικό φορτίο. 

 

Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα 

         Η συνύπαρξη όλων των ασύρµατων υπηρεσιών, που 
χρησιµοποιούν το ηλεκτροµαγνητικό φάσµα για την διαβίβαση 
πληροφοριών , δηµιουργεί το πρόβληµα που είναι γνωστό σαν 
ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα ( EMC ).  Ο ορισµός της 
ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας όπως δίνεται από την CENELEC, 
είναι ο εξής : Η ικανότητα µιας συσκευής ή/ και ενός συστήµατος να 
λειτουργεί  ικανοποιητικά στο ηλεκτροµαγνητικό του περιβάλλον, χωρίς 
να εισάγει ηλεκτροµαγνητική παρενόχληση σε οποιαδήποτε άλλη 
συσκευή που λειτουργεί κοντά του. 

    Όρος αναφερόµενος στη συµβατότητα µε κάποια διεθνή προδιαγραφή 
σχετικά µε την αντοχή σε ηλεκτροµαγνητική παρεµβολή. Το πιο γνωστό 
στάνταρ αυτού του είδους είναι το σχετικό µέρος της προδιαγραφής CE 
για τις ηλεκτρονικές συσκευές. Σίγουρα έχετε δει τη σχετική στάµπα σε 
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (και όχι µόνο). Θεωρητικά, είναι 
υποχρεωτική για κάθε συσκευή που παράγεται ή εισάγεται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

     Φυσικά, η ικανοποίηση µιας τέτοιας προδιαγραφής δεν εξασφαλίζει 
απόλυτα ότι η τηλεειδοποίηση δεν παρενοχλεί το συναγερµό. Είναι όµως 
πολύ καλύτερα από το να µην υπάρχει. Επιπλέον, το στάνταρ CE 
εξασφαλίζει ένα κατώτατο όριο αντοχής του συναγερµού σε 
ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις και κρουστικά ρεύµατα (παράγονται 
κυρίως από το κύκλωµα της ανάφλεξης). Έτσι τίθεται ένα ευπρόσδεκτο 
κατώτατο όριο στην ποιότητα της σχεδίασης. 

Γνωστό πρόβληµα στη βιοµηχανία ηλεκτρονικών είναι η ψευδής δήλωση 
συµβατότητας CE. Το προϊόν µπορεί να πάρει στάµπα CE από τον ίδιο 
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τον κατασκευαστή, µε την προϋπόθεση ότι διαθέτει το κατάλληλο 
εργαστήριο για τη διακρίβωση αυτή. Ο εξοπλισµός που απαιτείται 
κοστίζει πολύ και το προσωπικό που τον χειρίζεται πρέπει να είναι 
υψηλής τεχνικής κατάρτισης. Γι αυτό, οι µικρές εταιρείες (αν είναι 
έντιµες) στέλνουν το προϊόν τους για διακρίβωση σε άλλες που διαθέτουν 
τον κατάλληλο εξοπλισµό. Υπάρχουν όµως κι άλλες που απλώς κολλούν 
το αυτοκόλλητο... 

 

Η «Οδηγία EMC» είναι η Οδηγία 89/336/ΕΟΚ, η οποία είναι µία 
οδηγία «ολικής εναρµόνισης», δηλαδή οι διατάξεις της αντικατέστησαν 
τις αντίστοιχες εθνικές διατάξεις και είχε πλήρη και υποχρεωτική 
εφαρµογή σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας από 1-1-1996. 
Στη χώρα µας τέθηκε σε εφαρµογή από τις 13 Σεπτεµβρίου 1994, οπότε 
δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 688 τεύχος Β' η Κοινή Υπουργική Απόφαση 
94649/8682/1993. 
Κύρια σηµεία της Οδηγίας: 
·       Η ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων που συµµορφώνονται µε τις 
απαιτήσεις της Οδηγίας, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
·       Η Οδηγία δεν περιέχει τεχνικές λεπτοµέρειες αλλά θέτει τους 
βασικούς κανόνες και τις ουσιώδεις απαιτήσεις που πρέπει να 
ικανοποιούν τα προϊόντα για να επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνηση τους. 
·       Η Οδηγία εφαρµόζεται σε όλες τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 
συσκευές, εξοπλισµό και συστήµατα, που δεν εµπίπτουν στο πεδίο 
εφαρµογής άλλων Οδηγιών και τα οποία πρέπει να είναι σχεδιασµένα 
ώστε να µην δηµιουργούν ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές και να είναι 
άτρωτα από ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές. 
·       Η Οδηγία δεν εφαρµόζεται όταν για συγκεκριµένα προϊόντα 
υπάρχουν ειδικές Οδηγίες που περιέχουν απαιτήσεις ως προς την 
ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (πχ 93/42/ΕΟΚ, 90/385/ΕΟΚ, 98/79/ΕΕ 
για ιατρικά µηχανήµατα, 96/98/ΕΕ για ναυτιλιακό εξοπλισµό, 99/5/ΕΕ 
για τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό και ραδιοεξοπλισµό, 
95/54/ΕΕ, 97/24/ΕΕ για αυτοκινούµενα οχήµατα, 95/56/ΕΕ για 
συστήµατα συναγερµών κλπ). 
·       Ο κατασκευαστής, διανοµέας ή το πρόσωπο που θέτει ένα προϊόν 
στην αγορά πρέπει να πιστοποιεί ότι το προϊόν συµµορφώνεται µε τις 
απαιτήσεις της Οδηγίας. 
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Παρουσία, πηγές – επιδράσεις των 
ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών στο 

νοσοκοµειακό περιβάλλον. 
 
 

Οι κύριες πηγές ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών είναι οι εξής 
 
 

Ακτινοβολία εξαιρετικά  χαµηλής συχνότητας (ELF) 
 
Η ακτινοβολία ELF των 60 Hz παράγεται από τα ηλεκτροφόρα καλώδια, 
την ηλεκτρική καλωδίωση, και τον ηλεκτρικό εξοπλισµό. Οι κοινές πηγές 
έντονης έκθεσης σε αυτή την ακτινοβολία περιλαµβάνουν τους 
κλιβάνους επαγωγής και τα υψηλής τάσεως ηλεκτροφόρα καλώδια.                                    
 

Ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων (RF)/Ακτινοβολία 
µικροκυµάτων (MW) 
 
Η ακτινοβολία µικροκυµάτων απορροφάται κοντά στο δέρµα, ενώ η 
ακτινοβολία RF µπορεί να απορροφηθεί από όλο το σώµα. Σε αρκετά 
υψηλές εντάσεις και οι δύο ακτινοβολίες βλάπτουν τους ιστούς εξ' αιτίας 
της θέρµανσης των. Οι πηγές ακτινοβολίας RF και MW περιλαµβάνουν 
τις κεραίες των ραδιοφωνικών κυµάτων, τα ραντάρ και τα κυψελωτά 
κινητά τηλέφωνα, σταθµοί κινητής ακτινοβολίας (900MHz).                                              
 

Υπέρυθρη ακτινοβολία(IR) 
 
Το δέρµα και τα µάτια απορροφούν την υπέρυθρη ακτινοβολία ως 
θερµότητα. Τα άτοµα, που εκτίθενται σε αυτήν, καταλαβαίνουν την 
υπερβολική έκθεση σε αυτήν όταν ζεσταίνονται ή και πονάνε ακόµα. 
Τέτοιες πηγές ακτινοβολίας IR περιλαµβάνουν τους φούρνους, τους 
λαµπτήρες θερµότητας, και τα λέιζερ IR.                                       
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Ορατή ακτινοβολία 
 
Οι διαφορετικές ορατές συχνότητες του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος 
(EM) "θεωρούνται" από τα µάτια µας ως διαφορετικά χρώµατα. Ο καλός 
φωτισµός συµβάλλει στην καλή διάθεση αλλά η υπερβολική ορατή 
ακτινοβολία µπορεί να βλάψει τα µάτια και το δέρµα.                                                          
 

Υπεριώδης ακτινοβολία (UV) 
 
Τα φωτόνια της υπεριώδους ακτινοβολίας έχουν υψηλή ενέργεια και 
είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη επειδή δεν υπάρχει συνήθως κανένα άµεσο 
σύµπτωµα της υπερβολικής έκθεσης. Οι πηγές της UV ακτινοβολίας 
περιλαµβάνουν τον ήλιο, τα µαύρα φώτα, η οξυγονοκόλληση, και τα UV 
λέιζερ.                                                                                                            
 

Κίνδυνοι λέιζερ 
 
Τα λέιζερ εκπέµπουν UV, ορατές και IR ακτινοβολίες και πρώτιστα 
κινδυνεύουν τα µάτια και το δέρµα. Τα κοινά λέιζερ περιλαµβάνουν τα 
IR λέιζερ του CO2 , τα ορατά λέιζερ περιλαµβάνουν του ηλίου - νέου, 
νεοδµίου YAG, και τα κόκκινα ορατά λέιζερ, ενώ τα UV λέιζερ του 
αζώτου. 
 
 
     Στην έρευνα που κάνουµε εµείς , για τις παρεµβολές σε 
νοσοκοµειακό περιβάλλον, θα επικεντρωθούµε στις δύο πρώτες 
ακτινοβολίες µιας και είναι αυτές που επηρεάζουν άµεσα την 
λειτουργία του νοσοκοµείου, τόσο στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό 
όσο και στον ανθρώπινο παράγοντα! 
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Η χρήση των κινητών τηλεφώνων στους χώρους 
του νοσοκοµείου. 

 
 

      Τα κινητά τηλέφωνα, αποκαλούµενα µερικές φορές κυψελοειδή 
τηλέφωνα, είναι ένα αναπόσπαστο τµήµα των σύγχρονων 
τηλεπικοινωνιών. Σε µερικά µέρη του κόσµου, είναι τα πιο αξιόπιστα ή 
τα µόνα τηλέφωνα διαθέσιµα. Σε άλλα µέρη, τα κινητά τηλέφωνα είναι 
πολύ δηµοφιλή επειδή επιτρέπουν στους ανθρώπους να διατηρήσουν τη 
συνεχή επικοινωνία χωρίς παρακώλυση της ελεύθερης τους κίνησης. 
 

 
 
       Σε πολλές χώρες, πάνω από ο µισός πληθυσµός χρησιµοποιεί ήδη τα 
κινητά τηλέφωνα και η αγορά αυξάνεται ακόµα γρηγορότερα.  Η 
βιοµηχανία προβλέπει ότι θα υπάρξουν τουλάχιστον 1,6 δισεκατοµµύριο 
τηλεφωνικοί συνδροµητές παγκοσµίως το έτος 2005. Λόγω αυτού, οι 
αυξανόµενοι αριθµοί κινητών σταθµών βάσεων έπρεπε να 
εγκατασταθούν. Οι σταθµοί βάσεων είναι ράδιο-κεραίες που 
επικοινωνούν µε τα µικροτηλέφωνα των χρηστών. 
 
        Η ραγδαία ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας και στην Ελλάδα, σε 
συνδυασµό µε επιστηµονικές αναφορές ότι τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία 
που δηµιουργούνται από τις κεραίες της αλλά και από τα ίδια τα 
τηλέφωνα ίσως έχουν επίδραση στην υγεία, έχει δηµιουργήσει κάποια 
ανησυχία σε όλους µας, ειδικότερα από τη στιγµή που το κινητό 
τηλέφωνο έχει γίνει αναπόσπαστο "εργαλείο" της καθηµερινής µας ζωής. 
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Μερικές κρίσιµες ερωτήσεις για να µάθουµε λεπτοµέρειες για τα 
κινητά, έτσι ώστε να καταλάβουµε πως επιδράνε σε νοσοκοµειακό 

περιβάλλον. 
 

Σε ποια  ζώνη της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας εκπέµπουν τα 
κινητά; 
 

Όπως παρατηρούµε στην εικόνα (a) (κάτω µέρος) τα κινητά τηλέφωνα 
εκπέµπουν στην ζώνη των ραδιοσυχνοτήτων (RF). 

Η ζώνη αυτή έχει συχνότητες πολύ µικρές της τάξης των 109 Herz, άρα 
µη ιονίζουσες, ενώ οι ιονίζουσες ακτινοβολίες (ακτίνες-Χ, γάµµα, 
υπεριώδεις) έχουν µεγάλες συχνότητες της τάξης των 1018 - 1020 Herz. 

Οι ιονίζουσες είναι αυτές που προκαλούν βιολογικές επιδράσεις (όγκους 
και  µεταλλάξεις) γιατί σπάζουν τους δεσµούς στις χηµικές ενώσεις και 
δηµιουργούν ιόντα. 

Από τις µη-ιονίζουσες ακτινοβολίες (που λέγονται έτσι γιατί δεν 
δηµιουργούν ιόντα στην ύλη) κάποιες  µαλακές υπεριώδεις ακτίνες ή 
ορατές µπορεί να έχουν βιολογική επίδραση. 

Αλλά οι συχνότητες της ζώνης των ραδιοσυχνοτήτων RF και MW (στους 
φούρνους των µικροκυµάτων της τάξης των 2,54*109 Hz) µπορούν να 
προκαλέσουν θέρµανση στους ιστούς, η οποία εξαρτάται από τη 
συχνότητα της πηγής το µέγεθος και τον προσανατολισµό του ιστού. 

Επειδή οι ιστοί περιέχουν κατά 70% νερό (που είναι σαν ένα ηλεκτρικό 
δίπολο), τότε η RF ακτινοβολία αναγκάζει τα µόρια του νερού να 
ταλαντώνονται ή να περιστρέφονται µε τη συχνότητα της ακτινοβολίας. 

Οι ραδιοσυχνότητες στην περιοχή AM (106 Hz), αλληλεπιδρούν πολύ 
ασθενώς µε τους ανθρώπινους ιστούς και έτσι δεν προκαλούν θερµικά 
φαινόµενα. 

       Όταν η RF ακτινοβολία θερµαίνει τους ιστούς, τότε αν ο 
θερµορυθµιστικός µηχανισµός του σώµατος δεν µπορεί να επαναφέρει 
την κανονική θερµοκρασία τους και γι' αυτό προξενούνται βλάβες. Όµως 
για να έχουµε παρατηρήσιµη αύξηση της θερµοκρασίας, πρέπει η 
πυκνότητα ισχύος να είναι πολύ µεγάλη  (1mW/cm2)  ή όταν η µέση τιµή  
ενέργειας  που  απορροφάται από όλο το σώµα (SAR) να είναι πάνω από 
5. 
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a) 
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Πώς µετρείται η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία της ζώνης 
ραδιοσυχνοτήτων (RF) που εκπέµπουν τα κινητά; 
 

Τα RF κύµατα περιέχουν ως γνωστόν ένα ηλεκτρικό και ένα µαγνητικό 
πεδίο. Η ένταση E του ηλεκτρικού πεδίου µετρείται µε τη µονάδα βολτ 
ανά µέτρο (V/m), ενώ η µονάδα αµπέρ ανά µέτρο (A/m) χρησιµοποιείται 
για να εκφράσει την ένταση H του µαγνητικού πεδίου (άλλες µονάδες 
είναι το 1 Tesla και το 1 Gauss - 1Tesla=10.000 Gauss). 

Σηµειωτέον, ότι µόνο το µαγνητικό πεδίο εµφανίζεται να είναι 
κατάλληλο για να προκαλέσει προβλήµατα υγείας. Γι' αυτό µας 
ενδιαφέρει µόνο η ένταση Η του µαγνητικού πεδίου. 

      Από τα µαγνητικά πεδία είναι δύσκολο να προστατευθούµε, και 
εύκολα µπορούν διαπεράσουν κτήρια και ανθρώπους. Σε αντίθεση µε τα 
µαγνητικά πεδία, τα ηλεκτρικά πεδία έχουν πολύ µικρή ικανότητα να 
διαπεράσουν το δέρµα ή τα κτήρια  Επειδή τα στατικά ηλεκτρικά πεδία 
δεν διαπερνούν το σώµα, είναι γενικά παραδεκτό ότι η οποιαδήποτε 
βιολογική επίδραση από έκθεση σε στατικά πεδία, πρέπει να οφείλεται 
στο µαγνητικό πεδίο ή στα ηλεκτρικά πεδία και ρεύµατα που προκαλούν 
αυτά τα µαγνητικά πεδία στο σώµα. 

Πώς µεταφέρεται η ενέργεια της RF ακτινοβολίας στο σώµα; 

Οι επιπτώσεις των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων στην ανθρώπινη υγεία 
εξαρτώνται από τον βαθµό απορρόφησης τους από τους διάφορους 
ιστούς. Έχουµε τρεις µηχανισµούς µεταφοράς ενέργειας από το κύµα στο 
ανθρώπινο σώµα, µε αποτέλεσµα την αύξηση της θερµοκρασίας του: 

I. ∆ιέγερση των ελευθέρων ηλεκτρονίων των ατόµων  
II. Εξαναγκασµένη πόλωση των ατόµων και µορίων των ιστών από το 

ηλεκτρικό πεδίο του κύµατος  
III. Ευθυγράµµιση υπαρχόντων δίπολων ατόµων ή µορίων µε το 

ηλεκτρικό πεδίο του κύµατος  

Ο τύπος υπολογισµού του SAR για ένα ζωικό ιστό πυκνότητας ρ (g/cm) 
και ειδικής θερµοκρασίας C (cal/g.grad), για ορισµένη συχνότητα και 
προσανατολισµό, είναι: 

SAR = 4,166 ρ C ∆Τ/∆t (Watts/cm3)      Όπου ∆t είναι ο χρόνος 
ακτινοβόλησης σε sec και ∆Τ η αύξηση της θερµοκρασίας του ιστού σε 
βαθµούς Κελσίου (grad). 
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Στοιχεία για την τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας. 

     Τα κινητά τηλέφωνα δεν επικοινωνούν το ένα µε το άλλο κατευθείαν. 
Αντίθετα, επικοινωνούν µε την κατά τόπο κεραία κινητής τηλεφωνίας 
(σταθµός βάσης). Το σήµα αποστέλλεται δια µέσου του 
τηλεπικοινωνιακού δικτύου της εταιρίας είτε στην κεραία της ίδιας 
εταιρίας στην περιοχή που βρίσκεται το κινητό που καλέσαµε είτε σε 
άλλη εταιρία σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας. 
 
          Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που χρησιµοποιείται στην Ελλάδα 
αλλά και σε όλη την Ευρώπη είναι το GSM 900/1800. Πρόκειται περί 
ενός δικτύου που ονοµάζεται κυψελοειδές ακριβώς λόγω του τρόπου 
τοποθέτησης των σταθµών βάσης σε σηµεία τέτοια όπως περίπου στις 
γωνίες µίας εξαγωνικής κυψέλης. Ο λόγος για τον οποίο ακολουθείται 
αυτός ο σχηµατισµός είναι επειδή οι σταθµοί βάσης εκπέµπουν προς µία 
κατεύθυνση και όχι περιµετρικά όπως άλλες κεραίες ασύρµατης 
επικοινωνίας (π.χ. ραδιοσταθµοί). Θα µπορούσαµε να πούµε σχηµατικά 
ότι το πεδίο εκποµπής µοιάζει µε τη φωτεινή δέσµη που εκπέµπουν τα 
φώτα του αυτοκινήτου σε µία σκοτεινή περιοχή. Πρέπει να διευκρινιστεί 
πως αυτό που οι περισσότεροι από εµάς αναγνωρίζουµε ως "κεραία 
κινητής τηλεφωνίας" είναι κατά κύριο λόγο η αδρανής µεταλλική 
κατασκευή η οποία φέρει στην κορυφή της τρεις σταθµούς βάσης 
συνήθως (κεραίες κινητής τηλεφωνίας σαν ορθογώνια τύµπανα) ακριβώς 
για να καλύψει περιµετρικά µια περιοχή. Οι σταθµοί βάσης είναι 
τοποθετηµένοι σε τέτοια σηµεία έτσι ώστε το σήµα του ενός να µην 
επικαλύπτει αυτό του άλλου και να επιτυγχάνεται η µεγαλύτερη δυνατή 
κάλυψη κατοικηµένης περιοχής. 
 
Κάθε σταθµός βάσης έχει κάποιο όριο όσον αφορά στον αριθµό των 
συνδροµητών (τηλεφωνικών συσκευών) τους οποίους µπορεί να 
εξυπηρετήσει. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο µια κεραία κινητής 
τηλεφωνίας έχει ισχυρότερο σήµα στην επαρχία καλύπτοντας µία µεγάλη 
περιοχή, ενώ στην πόλη η κεραία έχει ασθενέστερο σήµα επειδή 
υπάρχουν πιο πυκνά τοποθετηµένες κεραίες προκειµένου να 
εξυπηρετήσουν µεγαλύτερο αριθµό συνδροµητών και δεν θα πρέπει το 
σήµα της µίας κεραίας να επικαλύπτει αυτό µιας άλλης.  
 
       Όπως προαναφέρθηκε, η κινητή τηλεφωνία κάνει χρήση των 
ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων για την επίτευξη ασύρµατης επικοινωνίας. 
Και ενώ η τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας (συσκευές, σταθµοί, 
δίκτυα υπολογιστών) είναι σχετικά νέα (15 χρόνια στην Ευρώπη), τα 
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ηλεκτροµαγνητικά κύµατα χρησιµοποιούνται στην ασύρµατη 
επικοινωνία από τα τέλη του 19ου αιώνα. Η πιο κοινή συσκευή είναι ο 
ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός δέκτης αλλά και πολλές άλλες ηλεκτρικές 
συσκευές όπως ο φούρνος µικροκυµάτων χρησιµοποιούν 
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όχι απαραίτητα για επικοινωνία.  
 
         Η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που χρησιµοποιείται σε όλες τις 
οικείες αυτές συσκευές ανήκει στη µη ιονίζουσα ακτινοβολία µε 
συχνότητα µικρότερη του ηλιακού φωτός σε αντίθεση µε τη ιονίζουσα 
ακτινοβολία της οποίας η συχνότητα ξεπερνά τα 10^6 Ghz και στην 
οποία ανήκουν η υπεριώδης ακτινοβολία, οι ακτίνες Χ, και η 
ραδιενέργεια όπως εκπέµπεται από ραδιενεργά υλικά.  

∆εν θα πρέπει να γίνεται η σύγχυση του όρου ραδιενέργεια µε αυτόν της 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία 
παράγεται και από ένα απλό ηλεκτρικό καλώδιο σε µικρή βέβαια 
συχνότητα(50Ηz). H κινητή τηλεφωνία στη χώρα µας κάνει χρήση των 
φασµάτων συχνοτήτων 890-960 Μhz και 1710-1880Μhz. 

 

 

Η κατάσταση στη χώρα µας στο πεδίο της κινητής 
τηλεφωνίας 

 
 
             Η χώρα µας µε Κοινή Υπουργική απόφαση της 6ης Σεπτεµβρίου 
2000 υιοθετώντας τη σύσταση του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων της 12ης Ιουλίου 1999 "Περί του περιορισµού της έκθεσης 
του κοινού σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία" θέσπισε ακόµα αυστηρότερα 
όρια κατά 20% επί των ήδη αυστηρότατων ορίων της Ε.Ε. και του 
Π.Ο.Υ.  

           Για κάθε εγκατάσταση συσκευής εκποµπής ηλεκτροµαγνητικής 
ακτινοβολίας, όπως οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, χρειάζεται έγκριση 
από την Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας. Έτσι διασφαλίζεται η 
τήρηση των κανονισµών και των ορίων που προαναφέρθηκαν όσον 
αφορά στην εκποµπή ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. Παράλληλα 
διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι για την εξακρίβωση της τήρησης των εν 
λόγω κανονισµών. 
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Πόσο επικίνδυνη είναι η χρήση των κινητών 
τηλεφώνων στα νοσοκοµεία; 

 
 

     Από το 1990, όταν άρχισαν να χρησιµοποιούνται ευρέως τα κινητά 
τηλέφωνα, η χρήση τους απαγορεύτηκε µέσα στα νοσοκοµεία. Ο λόγος 
ήταν ότι υπήρχαν φόβοι, ότι τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία που εκπέµπουν 
τα κινητά τηλέφωνα, µπορούν να επηρεάζουν ηλεκτρονικές συσκευές 
που χρησιµοποιούνται για την παρακολούθηση ή τη θεραπεία των 
ασθενών.      

     Όλοι µας κάποια στιγµή έχουµε βιώσει τα αποτελέσµατα της ηλε-
κτροµαγνητικής παρεµβολής. ∆ύο πολύ κοινά παραδείγµατα είναι η 
παρεµβολή ανεπιθύµητων ραδιοφωνικών σταθµών και παρασίτων κατά 
τη διάρκεια ραδιοφωνικών προγραµµάτων, καθώς και η παραµόρφωση 
της εικόνας και του ήχου της τηλεόρασης από παρακείµενα οχήµατα. Τα 
παραδείγµατα αυτά είναι ευρέως γνωστά. Τα προβλήµατα, όµως, που 
δηµιουργούνται από τα κινητά τηλέφωνα και από άλλες φορητές 
τηλεπικοινωνιακές συσκευές που έχουν γίνει προσφάτως διαθέσιµες, 
είναι λιγότερο γνωστά και κατανοητά. 

     Μέχρι πρόσφατα πιστεύαµε ότι ήταν επικίνδυνα τα κινητά στα 
νοσοκοµεία και ότι  η απόλυτη ελάχιστη απόσταση µεταξύ οποι-
ασδήποτε κινητής τηλεφωνικής ή αµφίδροµης τηλεπικοινωνίας συ-
σκευής και του ηλεκτρονικού ιατρικού εξοπλισµού πρέπει είναι 10 
µέτρα προκειµένου να διασφαλιστεί η χαµηλή ένταση των πεδίων στην 
περιοχή αυτή και να ελαχιστοποιηθούν έτσι οι πιθανές δυσµενείς 
επιπτώσεις. Μήπως όµως κάνουµε λάθος?  

     Πρόσφατα δύο οµάδες γιατρών, η µια από την Ιατρική Σχολή του 
νοσοκοµείου Αγίου Γεωργίου στο Λονδίνο και η άλλη από το 
νοσοκοµείο John Radcliff της Οξφόρδης επανεξέτασαν τα δεδοµένα που 
υπάρχουν σχετικά µε το επίµαχο αυτό θέµα. 
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Αρχικά τονίζεται το γεγονός ότι οι πρώτες απαγορεύσεις που έγιναν δεν 
βασίζονταν πάνω σε αντικειµενικά επιστηµονικά κριτήρια που έδειχναν 
ότι είχε επηρεαστεί η υγεία κάποιου ασθενούς από τη χρήση κινητού 
τηλεφώνου σε νοσοκοµείο. Βασικά η απαγόρευση έγινε για 
προληπτικούς λόγους από φόβο µήπως η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία 
θα επηρέαζε αρνητικά τις συσκευές παρακολούθησης των ασθενών. 

Οι περισσότερες σοβαρές έρευνες που έγιναν µέχρι σήµερα δεν 
υποστηρίζουν το γεγονός ότι τα κινητά τηλέφωνα έχουν τη δυνατότητα 
να επηρεάσουν την αντιµετώπιση του ασθενούς. Ακόµη και σε έρευνες 
που έγιναν µέσα σε µονάδες εντατικής παρακολούθησης για διάρκεια 6 
µηνών, φάνηκε ότι η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία από τα κινητά δεν 
επηρεάζει την ασφάλεια των ασθενών. 

  Η τεχνολογία των κινητών τηλεφώνων από το 1990 που έγιναν οι 
απαγορεύσεις, έχει αλλάξει. Τα τηλέφωνα που χρησιµοποιούνται σήµερα 
είναι ψηφιακού τύπου. Αυτά επηρεάζουν λιγότερο τις συσκευές παρά τα 
αναλογικά τηλέφωνα που υπήρχαν παλαιότερα. Με τα σύγχρονα 
τηλέφωνα, εάν υπάρχει απόσταση 1 µέτρου από οποιαδήποτε συσκευή, 
δεν υπάρχει οποιαδήποτε παρεµβολή.  

 

Σε άλλες έρευνες φάνηκε ότι η ακτινοβολία από τα κινητά τηλέφωνα 
επηρεάζει παροδικά το ηλεκτροκαρδιογράφηµα χωρίς όµως ποτέ να έχει 
επηρεαστεί η ασφάλεια κάποιου ασθενούς. 

       Επισηµαίνεται ότι ακόµη και στους ασθενείς που έχουν µόνιµα 
εµφυτευµένο καρδιακό ηλεκτρονικό βηµατοδότη, οι γιατροί επιτρέπουν 
τη χρήση κινητού τηλεφώνου µε κάποιες προϋποθέσεις. Πρέπει να 
παίρνουν το κινητό µε το χέρι της αντίθετης µεριάς από εκείνη που 
βρίσκεται εµφυτευµένος ο βηµατοδότης και σε κάθε περίπτωση να 
κρατούν το κινητό 10 εκατοστά µακριά από το βηµατοδότη. 

      Οι ασθενείς µέσα στα νοσοκοµεία έχουν ανάγκη από τηλέφωνο. 
Χρειάζονται να επικοινωνούν µε τους συγγενείς τους και είναι ένας πολύ 
καλός τρόπος να ξεφεύγουν από την αποµόνωση και τις στενοχώριες που 
τους δηµιουργεί η ασθένεια και το γεγονός ότι πρέπει να είναι µέσα στο 
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νοσοκοµείο. Η χρήση του κινητού τηλεφώνου ενώ είναι µέσα στο 
νοσοκοµείο, µπορεί να τους προσφέρει πολύτιµες υπηρεσίες και 
βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους. 

Επιπρόσθετα για πολλούς γιατρούς το κινητό τηλέφωνο έχει γίνει τρόπος 
ζωής και ένα απαραίτητο εργαλείο εργασίας. Μάλιστα για επείγουσες 
περιπτώσεις είναι ο ιδανικός τρόπος επικοινωνίας µε το γιατρό. 

Με βάση τα δεδοµένα αυτά φαίνεται ότι η χρήση των κινητών 
τηλεφώνων µέσα στα νοσοκοµεία δεν είναι επικίνδυνη. Η απαγόρευση 
της χρήσης τους στηρίχθηκε σε φόβους και πρόχειρα επιχειρήµατα που 
δεν έχουν επιστηµονική τεκµηρίωση. 

    Οι ερευνητές από τα δύο µεγάλα νοσοκοµειακά κέντρα που 
αναφέρουµε πιο πάνω, υποστηρίζουν µε βάση τις εκτεταµένες έρευνες 
τους ότι οι απαγορεύσεις µε τη σηµερινή τους µορφή θα πρέπει να 
αρθούν. Η τροποποίηση, µε απαγόρευση χρήσης µόνο µέσα στις µονάδες 
εντατικής φροντίδας ή εκεί που τοποθετούνται βηµατοδότες, θα είναι 
ωφέλιµη για όλους ασθενείς και γιατρούς.  

    Επίσης θα πρέπει να γίνει εκπαίδευση για στοιχειώδεις κανόνες 
ευγένειας. Για παράδειγµα όταν ο ασθενής µπαίνει για να εξεταστεί από 
το γιατρό θα πρέπει να κλείνει το τηλέφωνο του. Μέσα στους θαλάµους 
νοσηλείας, ο ήχος που κάνει το τηλέφωνο όταν κτυπά, δεν πρέπει να 
ενοχλεί τους άλλους και γι' αυτό θα πρέπει να χρησιµοποιείται ο 
αθόρυβος τρόπος λειτουργίας του.    
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Μ. Βρετανία : Ασφαλή τα κινητά τηλέφωνα στα νοσοκοµεία 

 

        Έντονες διαµάχες έχουν ξεσπάσει ανάµεσα στους γιατρούς και στο 
Υπουργείο Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, για τη χρήση των κινητών 
τηλεφώνων στα νοσοκοµεία. Στο ετήσιο συνέδριο του Βρετανικού 
Ιατρικού Συλλόγου, ο Dr. Simon Calver, ειδικός γραµµατέας στο King's 
College Hospital του Λονδίνου, δήλωσε στους συµµετέχοντες συνέδρους 
- ιατρούς ότι δεν υπάρχει καµία δικαιολογία για την απαγόρευση των 
κινητών τηλεφώνων στα νοσοκοµεία. Τόνισε µάλιστα πως τα 
ραδιοκύµατα που εκπέµπουν οι συσκευές έκτακτης ανάγκης - όπως οι 
απινιδωτές - είναι πολύ πιο επικίνδυνα και δύνανται - σε πολύ 
µεγαλύτερο βαθµό από τα κινητά - να δηµιουργήσουν παρεµβολές στο 
λοιπό εξοπλισµό. Ωστόσο, δεν απαγορεύεται η χρήση τους ούτε στις 
µονάδες ανάνηψης, ούτε στους θαλάµους εντατικής θεραπείας. 
Συνεχίζοντας την επιχειρηµατολογία του, ο Dr. Calver αναφέρθηκε σε 
µια έρευνα που είχε πραγµατοποιηθεί το 1997, σύµφωνα µε την οποία, τα 
κινητά τηλέφωνα µπορούν να επηρεάσουν µόνο το 4% των ιατρικών 
συσκευών, ενώ µόνο το 0,1% αυτών είναι τόσο ευαίσθητο ώστε να 
υποστεί σηµαντική βλάβη. "Κάποτε πρέπει να δοθεί ένα τέλος στο µύθο 
που θέλει τα κινητά τηλέφωνα να είναι επικίνδυνα, ενώ πρέπει να πάψει 
και η απειλή των πειθαρχικών κυρώσεων για το προσωπικό των 
νοσοκοµείων που τα χρησιµοποιεί." 
 
      Ο αναισθησιολόγος Dr. Simon Minkoff - που εργάζεται σε 
λονδρέζικο νοσοκοµείο - συµπλήρωσε ότι η επικοινωνία στους 
νοσοκοµειακούς χώρους παρουσιάζει προβλήµατα, αφού η υπηρεσία 
τηλεειδοποίησης δεν παρέχει αρκετές πληροφορίες για την κρισιµότητα 
µιας κλήσης. 'Έτσι η Βρετανική Ένωση Ιατρών αναµένεται να 
αποφασίσει για αντικατάσταση των συσκευών τηλεειδοποίησης των 
γιατρών µε κινητά τηλέφωνα, αφότου µάλιστα άρχισε και η διακοπή της 
παροχής των υπηρεσιών αυτών από διάφορες εταιρίες κινητής 
τηλεφωνίας και τηλεειδοποίησης, όπως η O2, η οποία - µέσα στην 
εβδοµάδα που διανύουµε  σταµάτησε να προσφέρει την υπηρεσία  
τηλεειδοποίησης. 
 
      Από την άλλη µεριά όµως το Υπουργείο Υγείας επιµένει ότι η 
απαγόρευση είναι αναγκαία. Σύµφωνα µε την Επιτροπή Κανονισµού 
Φαρµάκων και Ιατρικών προϊόντων ( MHRA ), οι συσκευές κινητής 
τηλεφωνίας µπορούν να δηµιουργήσουν παρεµβολές στον ευαίσθητο 
ιατρικό εξοπλισµό, ειδικά όταν η απόσταση µεταξύ των είναι µικρή. 
Ωστόσο οι γιατροί δηλώνουν ότι αυτός ο κανονισµός είναι 
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"υπερπροστατευτικός" και χρονολογείται από τις µέρες των παλιών 
αναλογικών τηλεφώνων. Βέβαια πιθανολογείται ότι υπάρχουν κι άλλοι 
λόγοι - πέραν της ασφάλειας του εξοπλισµού - που επιβάλλουν να µένουν 
τα κινητά τηλέφωνα εκτός νοσοκοµείων, αφού για παράδειγµα, ορισµένα 
νοσοκοµεία χρεώνουν τους ασθενείς για την ύπαρξη τηλεφωνικής 
συσκευής δίπλα στο κρεβάτι τους ενώ αρκετά υψηλά είναι και τα 
τιµολόγια των κλήσεων. Έτσι στο συνέδριο τέθηκε επίσης και το θέµα 
της χρήσης κινητών από τους ασθενείς, µε τον κ. Minkoff να προτείνει να 
υπάρχουν συγκεκριµένες ώρες - όπως για παράδειγµα αυτές του 
επισκεπτηρίου - όπου οι ασθενείς θα µπορούν να χρησιµοποιούν τα 
κινητά τους. Μάλιστα έφερε ως παράδειγµα τα νοσοκοµεία Chelsea και 
Westminster, όπου ήδη επιτρέπεται στους ασθενείς να χρησιµοποιούν τα 
κινητά τους σε προκαθορισµένους χώρους. 
 
       Πάντως η "διαµάχη" αναµένεται να έχει συνέχεια, αφού µεγάλο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει η νέα δήλωση του Υπουργείου Υγείας (δια της 
εκπροσώπου του), που χαρακτηριστικά λέει: "Η Επιτροπή Κανονισµού 
Φαρµάκων και Ιατρικών προϊόντων συµβουλεύει την άρση της 
απαγόρευσης της χρήσης κινητών στα νοσοκοµεία, κάτω βέβαια από 
ειδικές περιπτώσεις". 

 Η χώρα µας φυσικά "πρωτοπορεί" στον τοµέα, αφού δεν υφίσταται 
καµιά απολύτως απαγόρευση, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους 
γιατρούς να χρησιµοποιούν τα κινητά τους ακόµα και µέσα στα 
χειρουργεία κατά τη διάρκεια εγχειρήσεων, ενώ ο µόνος περιορισµός 
που έχουν οι ασθενείς είναι η διάρκεια της µπαταρίας τους... 
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Παρενέργειες – δυσλειτουργίες στον 
ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό 

     Τα τελευταία 15 χρόνια παρατηρείτε µια ραγδαία αύξηση των πηγών 
εκποµπής ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας  στους χώρους των 
νοσοκοµείων. Προσωπικοί υπολογιστές, ψηφιακοί pagers, ράδια χειρός, 
κινητά τηλέφωνα, Bluetooth, τηλεοπτικοί δέκτες, δορυφορικοί δέκτες 
πυλώνες της ∆ΕΗ, κεραίες κινητής τηλεφωνίας είναι µερικές πηγές 
ακτινοβολίας που µε την πάροδο του χρόνο ολοένα και αυξάνονται µέσα 
και έξω από τα νοσοκοµεία.  

 

       Κάθε ηλεκτρονικό, ιατρικό όργανο ή µηχάνηµα, ανεξάρτητα του 
πόσο καλά σχεδιασµένο και κατασκευασµένο είναι, σε κάποιες κρίσιµες 
(susceptible) συχνότητες συµπεριφέρεται σαν ραδιοφωνικός δέκτης 
(radio receiver). Όταν η συχνότητα του σήµατος που εκπέµπεται από µία 
πηγή ακτινοβολίας συµπέσει (matches) µε µία από τις κρίσιµες 
συχνότητες, παρουσιάζεται παρεµβολή στο µηχάνηµα και τα πιθανά 
αποτελέσµατα είναι η δυσλειτουργία του και η αποτυχία. Η ασφαλής 
λειτουργία των ιατρικών µηχανηµάτων παραβλάπτεται από τους 
κινδύνους των παρεµβολών, οι οποίοι εξαρτώνται από την ένταση των 
τηλεφωνικών / ραδιοφωνικών σηµάτων και από την ευπάθειά τους 
(susceptibility). Όταν οι εντάσεις των πεδίων στην περιοχή γύρω από τα 
ιατρικά µηχανήµατα είναι 1V/m ή και χαµηλότερες, τότε ο κίνδυνος 
θεωρείται αµελητέος. Ο Norman Richardson της Medical Devices 
Agency, προτείνει ότι η απόλυτη ελάχιστη απόσταση µεταξύ οποι-
ασδήποτε κινητής τηλεφωνικής ή αµφίδροµης τηλεπικοινωνίας συσκευής 
και του ηλεκτρονικού ιατρικού εξοπλισµού πρέπει είναι 10 µέτρα 
προκειµένου να διασφαλιστεί η χαµηλή ένταση των πεδίων στην περιοχή 
αυτή και να ελαχιστοποιηθούν έτσι οι πιθανές δυσµενείς επιπτώσεις. 
Όπως όµως είδαµε και πριν στην έρευνά µας , ίσως η διαπίστωση αυτή 
να είναι και µύθος.  
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       Ο κίνδυνος των παρεµβολών σχετίζεται κυρίως µε την απρόβλεπτη 
εµφάνισή τους και λιγότερο µε τις επιπτώσεις τους στην ασφαλή λει-
τουργία. Οι κρίσιµες συχνότητες των ιατρικών µηχανηµάτων µοιάζουν 
µε "ράδιο-δακτυλικά αποτυπώµατα", τα οποία είναι χαρακτηριστικά του 
κάθε µηχανήµατος. Αυτά καθορίζονται τόσο από το σχεδιασµό του 
ηλεκτρονικού κυκλώµατος, όσο και από τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 
των ηλεκτρονικών στοιχείων του κυκλώµατος. Κάθε τύπος και µοντέλο 
ιατρικού µηχανήµατος έχει ξεχωριστή οργάνωση ηλεκτρονικού 
κυκλώµατος αλλά και κατασκευαστική σχεδίαση. Κατά συνέπεια, τα 
"ράδιο-δακτυλικά αποτυπώµατα" κάθε τύπου µηχανήµατος δεν µπορούν 
να προβλεφθούν εκ των προτέρων, αλλά πρέπει να µετρηθούν. Επιπλέον, 
όλα τα κινητά τηλέφωνα, οι υπολογιστές και γενικά όλες οι πηγές 
εκποµπής ακτινοβολίας έχουν χαρακτηριστικές συχνότητες εκποµπής. 

      Κάτω από αυτές τις συνθήκες η ύπαρξη παρεµβολών είναι ένα αβέ-
βαιο και απρόβλεπτο γεγονός. Κινητές τηλεπικοινωνιακές συσκευές 
χρησιµοποιούνται συχνά κοντά σε ιατρικούς ηλεκτρονικούς εξοπλισµούς 
χωρίς δυσµενή αποτελέσµατα. Παρόλα αυτά, η ύπαρξη ενός µεγάλου 
αριθµού µηχανηµάτων σε µονάδες εντατικής θεραπείας και σε νεογνικές 
µονάδες αυξάνει τον αριθµό των κρισίµων συχνοτήτων και κατά 
συνέπεια την πιθανότητα εµφάνισης παρεµβολής σ' ένα τουλάχιστον 
µηχάνηµα. 

    Είναι γεγονός ότι όλα, αν όχι τα περισσότερα σηµερινά ιατρικά όργανα 
αποτελούνται από υπερευαίσθητους αισθητήρες και µηχανισµούς 
τελευταίας τεχνολογίας. Αρκετά από αυτά δίνουν σηµαντικές µετρήσεις 
του ασθενή που κάθε εξωγενής παρεµβολή ίσως θα ήταν µοιραία για τον 
ίδιο, καταλαβαίνουµε λοιπόν την κρισιµότητα στο θέµα  µε 
δυσλειτουργίες στον ιατρό τεχνολογικό εξοπλισµό. Τον 5ο αιώνα π.Χ., ο 
«πατέρας της Ιατρικής» Ιπποκράτης είχε πει: «Ό,τι δεν θεραπεύεται µε τα 
φάρµακα, θεραπεύεται µε το σίδερο. Ό,τι δεν θεραπεύεται µε το σίδερο, 
θεραπεύεται µε τη φωτιά και ό,τι δεν θεραπεύει η φωτιά, πρέπει να 
θεωρείται ανίατο». 

Παλιά……..         Σήµερα……..  
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Μέτρα αποτροπής και προστασίας από 
ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές. 

      Από τις παρενέργειες και δυσλειτουργίες στον ιατρικό εξοπλισµό και 
από την κρισιµότητα της οµαλής λειτουργίας όλων των µηχανηµάτων 
στο νοσοκοµείο είναι φανερό ότι πρέπει να παρθούν µέτρα προστασίας , 
τόσο από εµάς όλους αλλά όσο και  µε την δραστική παρέµβαση των 
αρµόδιων αρχών (κρατικός µηχανισµός , υπηρεσίες νοσοκοµείου, 
κατασκευαστές  κ.τ.λ. ) Είναι επιτακτική ανάγκη να νιώθουµε ασφαλείς 
και να είµαστε φυσικά σε έναν τέτοιο χώρο, όπως είναι το νοσοκοµείο, 
µιας και η πιθανή επίσκεψή µας εκεί δεν θα έχει ψυχαγωγικό χαρακτήρα , 
αλλά µερικές φορές και ζωτικό για την ίδια µας την ζωή. Σε πολλές 
περιπτώσεις έχουν αναφερθεί ατυχήµατα σε ιατρικό εξοπλισµό ή και 
λάθος µετρήσεις που κατά κύριο λόγο είχαν προκληθεί από 
ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές , δεν είναι της έρευνάς µας να 
αναλύσουµε και το ανθρώπινο λάθος στον λάθος χειρισµό.  

 Όλοι οι προσωπικοί υπολογιστές (personal 
computers) αποτελούν µια ισχυρή πηγή ηλεκτροµαγνητικής 
ακτινοβολίας. Ειδικά τα µοντέρνα PC µε Bluetooth / IR επικοινωνία , µε 
ενσωµατωµένους δέκτες TV/Radio, µε οθόνες και ότι άλλο σύγχρονο 
‘αξεσουάρ’ που ενώ µας διευκολύνουν την ζωή , συχνά µας δωρίζουν και 
µε  µια σηµαντική ποσότητα ακτινοβολίας. Γι ’αυτό και πρέπει να 
παρθούν µέτρα ελαχιστοποίησης πιθανόν παρεµβολών σε ευαίσθητα 
ιατρικά όργανα. Αυτό µπορεί να πραγµατοποιεί µε  την κατασκευή 
ειδικών αιθουσών που θα φιλοξενούν όλους τους υπολογιστές και φυσικά 
θα είναι φτιαγµένες µακριά από τις ‘ευάλωτες’ αίθουσες των 
νοσοκοµείων που φιλοξενούν τον ιατρικό εξοπλισµό που θέλουµε να 
διασφαλίσουµε την οµαλή και σωστή λειτουργία του. Φυσικά υπάρχει 
και η λύση της ‘θωράκισης’ της αίθουσας µε ειδικό υλικό που αποτρέπει 
στις επικίνδυνες ακτινοβολίες να περάσουν εκτός, µια λύση που θα 
αναλύσουµε και πιο µετά. 
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      Στις µέρες µας 
παρατηρείται ολοένα και περισσότερο η ανεξέλεγκτη χρήση των κινητών 
τηλεφώνων και µπίπερς ( digital pagers) σε όλους τους χώρους των 
νοσοκοµείων ακόµα και κοντά σε αίθουσες χειρουργείων. Είναι γνωστή 
η ακτινοβολία που εκπέµπουν και οι παρεµβολές που προκαλούν σε 
ιατρικά µηχανήµατα, ας αναλογιστούµε  πρώτοι εµείς  τις ευθύνες µας 
και µαζί µε την βοήθεια του εκάστοτε φορέα ας ελαχιστοποιήσουµε την 
χρήση των παραπάνω συσκευών. Μερικά µέτρα που µπορούν να 
ληφθούν είναι τα εξής: 

• Κανένα κινητό τηλέφωνο δεν πρέπει να χρησιµοποιείται ή να µένει 
ανοιχτό στους διαδρόµους, στους ανελκυστήρες ή σε χώρους που 
είναι δίπλα σε κλινικές περιοχές. Επίσης, δεν πρέπει να 
χρησιµοποιούνται συσκευές αµφίδροµης τηλεπικοινωνίας (pagers) 
για τη µετάδοση µηνυµάτων. 

•  Κανένα κινητό τηλέφωνο δεν πρέπει να χρησιµοποιείται ή να 
µένει ανοιχτό στους διαδρόµους ή σε χώρους που βρίσκονται έναν 
ή δύο ορόφους πάνω ή κάτω από µία κλινική περιοχή. Επίσης, δεν 
πρέπει να χρησιµοποιούνται συσκευές αµφίδροµης 
τηλεπικοινωνίας για τη µετάδοση µηνυµάτων. 

•  Κανένα κινητό τηλέφωνο δεν πρέπει να χρησιµοποιείται ή να 
µένει ανοιχτό στο προαύλιο, σε µονοπάτια και σε δρόµους γύρω 
από το Νοσοκοµείο, εφόσον η απόστασή τους από οποιαδήποτε 
κλινική περιοχή είναι µικρότερη των 10 µέτρων. Επίσης, δεν 
πρέπει να χρησιµοποιούνται συσκευές αµφίδροµης τηλε-
πικοινωνίας για τη µετάδοση µηνυµάτων. 

•  Τα ασύρµατα τηλέφωνα µέσα στους θαλάµους θα πρέπει να αντι-
κατασταθούν από µόνιµες εγκαταστάσεις. 

• Ο κανόνας των 10 µέτρων παρέχει τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ 
δύο µεθόδων για την αντιµετώπιση του κινδύνου από τα κινητά / 
ασύρµατα τηλέφωνα και τις συσκευές αµφίδροµης 
τηλεπικοινωνίας:  1) ολοκληρωτική απαγόρευση της χρήσης τους, 
ή  2) καθορισµό ασφαλών περιοχών όπου θα επιτρέπεται η χρήση 
των συσκευών αυτών. 

• Όλοι οι θάλαµοι, οι κλινικές και οι χώροι που βρίσκονται κοντά σε 
κλινικές περιοχές, ανελκυστήρες και διαδρόµους θα πρέπει να 
φέρουν κατάλληλη σήµανση απαγόρευσης της χρήσης κινητών / 
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ασύρµατων συσκευών. Το ίδιο ισχύει και για τα προαύλια, τα 
µονοπάτια και τους δρόµους εκτός του νοσοκοµείου, που 
βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των 10 µέτρων από οποια-
δήποτε κλινική περιοχή. 

• Οι ασφαλείς περιοχές πρέπει να φέρουν κατάλληλη σήµανση 
διαχωρισµού τους από τις λοιπές περιοχές, ενώ το προσωπικό τους 
θα πρέπει να είναι ενηµερωµένο ως προς την παροχή οδηγιών και 
κατευθύνσεων στους επισκέπτες και ασθενείς, σχετικά µε τη χρήση 
κινητών τηλεφώνων και συσκευών αµφίδροµης τηλεπικοινωνίας. 

• Στους χώρους του προσωπικού θα πρέπει να είναι αναρτηµένες εκ-
παιδευτικές αφίσες για την ενηµέρωση νέων υπαλλήλων. 

• Οι θυρωροί των νοσοκοµείων πρέπει να χρησιµοποιούν τις 
συσκευές αµφίδροµης τηλεπικοινωνίας, ως επί το πλείστον, σαν 
δέκτες. Η εκποµπή µηνυµάτων από µία κλινική περιοχή πρέπει να 
γίνεται µόνο στην περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. Σε οποιαδήποτε 
άλλη περίπτωση η εκποµπή µηνυµάτων πρέπει να γίνεται από τις 
ασφαλείς περιοχές. 

• Το προσωπικό ασφαλείας και εκτάκτου ανάγκης µπορεί να συνεχί-
σει τη χρήση κινητών τηλεφώνων και συσκευών αµφίδροµης 
τηλεπικοινωνίας, όταν βρίσκεται εντός του νοσοκοµείου, αλλά µε 
κάποια σύνεση. Επίσης, οι φύλακες και το προσωπικό των 
ασθενοφόρων πρέπει να ενηµερώνονται για την πολιτική αυτή και 
στις συνέπειές της, όταν αυτό είναι δυνατό. 

    Η ηλεκτροµαγνητική 
ακτινοβολία από κεραίες υψηλής τάσης ή κινητής τηλεφωνίας ολοένα 
και περιτριγυρίζουν ασφυχτικά τα νοσοκοµεία µε αποτέλεσµα τα 
επικίνδυνα ηλεκτροµαγνητικά πεδία να προκαλούν παρενέργειες, όχι 
µόνο  στον ιατροτεχνικό εξοπλισµό αλλά και στην ίδια την υγεία µας. 
Η λύση µονόδροµος στο πρόβληµα αυτό είναι η αποµάκρυνσή τους 
σε ασφαλή για τις παρεµβολές, περιµετρική ακτίνα και η θέσπιση 
ασφαλούς απόστασης από το νοσοκοµείο, επιτρεπτής απόσταση 
κατασκευής τέτοιων κεραιών. Μια πρωτοποριακή λύση µας προτείνει 
και η εταιρία  Knauf. 
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Σοβάς Ηλεκτροµαγνητικής Προστασίας 

Η Knauf έχει κατορθώσει να συνδυάσει ένα κλασικό δοµικό υλικό 
όπως είναι ο γύψος µε τον υψηλής απόδοσης άνθρακα και να 
δηµιουργήσει έναν σοβά µε βάση τον γύψο µε εντελώς νέα 
χαρακτηριστικά. 

ΓΥΨΟΣ 
Ο γύψος είναι ένα δοκιµασµένο δοµικό υλικό (χρησιµοποιείται εδώ 
και πάρα πολλούς αιώνες) µε εξαιρετικές τεχνικές και φυσικές 
ιδιότητες. Η κατανοµή των πόρων διαφορετικού µεγέθους συντελεί 
στο να έχει ο γύψος χαµηλό δείκτη αντίστασης διάχυσης υδρατµών. 
Για αυτό το λόγο ο σοβάς µε βάση τον γύψο µπορεί να απορροφήσει 
γρήγορα και σε µεγάλο ποσοστό την υγρασία από τον αέρα και να την 
αποδώσει στο περιβάλλον, όταν αυτό απαιτείται. Με αυτόν τον τρόπο 
ο γύψος ρυθµίζει το έσω κλίµα ενός χώρου κατά τον βέλτιστο τρόπο. 

ΙΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ 
Οι ίνες άνθρακα διαθέτουν µια σειρά εξαιρετικών ιδιοτήτων. Είναι 
ανθεκτικές στην υψηλή θερµοκρασία και στη διάβρωση και είναι 
καλοί αγωγοί του ηλεκτρισµού. 

 

Ο σοβάς ηλεκτροµαγνητικής προστασίας Knauf βρίσκει εφαρµογή 
εκεί όπου απαιτείται προστασία από στατικό ηλεκτρισµό και από 
ηλεκτρικά και ηλεκτροµαγνητικά πεδία. Επιπρόσθετα ο σοβάς 
ηλεκτροµαγνητικής προστασίας Knauf προσφέρει όλα τα 
πλεονεκτήµατα του κλασικού γυψοσοβά. Στις χαµηλές συχνότητες 
(50 Hz) η προστασία από το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο ξεπερνάει το 
90%. Στις υψηλές συχνότητες ( από 20kHz) η προστασία από το 
ηλεκτροµαγνητικό πεδίο ανέρχεται περίπου στο 100%. 
Ο σοβάς ηλεκτροµαγνητικής προστασίας Knauf είναι κατάλληλος για 
οικιακή χρήση για την προστασία από το ηλεκτρικό πεδίο που 
δηµιουργείται από τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του κτιρίου. Για το 
λόγο αυτό ο σοβάς προορίζεται κυρίως για χρήση σε υπνοδωµάτια και 
παιδικά δωµάτια και αποτελεί τη λύση σε όσους είναι ευαίσθητοι στην 
επίδραση των ηλεκτρικών πεδίων. Προστατεύει από τις 
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τους ηλεκτρικούς πίνακες και τις 
ηλεκτρικές συσκευές σε γειτονικά δωµάτια.  
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Στον τεχνικό και ιατρικό τοµέα ο σοβάς ηλεκτροµαγνητικής 
προστασίας Knauf µπορεί να προσφέρει προστασία από τα ηλεκτρικά 
και ηλεκτροµαγνητικά πεδία που δηµιουργούνται είτε από διάφορα 
µηχανήµατα είτε από τεχνικές εγκαταστάσεις. 
 
Επίσης προσφέρει προστασία και από τα παραπάνω πεδία που 
επιδρούν πάνω στις συσκευές. Οι τοιχοποιίες όπου έχει εφαρµοστεί 
σωστά ο σοβάς ηλεκτροµαγνητικής προστασίας Knauf βοηθούν στην 
καλύτερη και σιγουρότερη λειτουργία των οργάνων µετρήσεων και 
εγκαταστάσεων που έχουν µεγάλη ευαισθησία και βρίσκονται τόσο σε 
ιατρικά εργαστήρια όσο και σε χώρους µε Η/Υ.  
 
Το ηλεκτρικό πεδίο µειώνεται κατά 91% σε έναν σοβατισµένο τοίχο ο 
οποίος προστατεύεται µε Knauf σοβά ηλεκτροµαγνητικής προστασίας 
σε σχέση µε έναν µη προστατευµένο τοίχο.  
 
Η προστατευτική δράση του σοβά ηλεκτροµαγνητικής προστασίας 
Knauf εξακριβώθηκε τόσο στις υψηλές όσο και στις χαµηλές 
συχνότητες.  
Χαµηλές συχνότητες: εναλλασσόµενο ρεύµα 
Υψηλές συχνότητες: ραδιοκύµατα, κινητή τηλεφωνία. 

 

 

Μια σηµαντική λύση µας προσφέρει και η  Vodafone-Panafon σε 
συνεργασία µε το Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Εργαστηρίου Ραδιοεπικοινωνιών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης που ανέπτυξε το 
πρόγραµµα συστηµατικών µετρήσεων της ηλεκτροµαγνητικής 
ακτινοβολίας στο περιβάλλον, µε την ονοµασία "ΕΡΜΗΣ" 

Το πρόγραµµα "ΕΡΜΗΣ" είναι ένα σύστηµα συνεχούς µέτρησης και 
ελέγχου της εκπεµπόµενης ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας 
ραδιοσυχνοτήτων στο περιβάλλον από το σύνολο των πηγών που 
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υπάρχουν στην περιοχή εγκατάστασής του. Μέσω αυτού του συστήµατος 
παρέχεται η δυνατότητα µέτρησης και καταγραφής, σε 24ωρη βάση, της 
συνολικής ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων συγκεκριµένων θέσεων, στην 
οποία συνεισφέρουν διάφορες πηγές, όπως κεραίες ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών σταθµών, κεραίες κινητής τηλεφωνίας κ.λπ.  

Στόχος του προγράµµατος είναι η παροχή στο κοινό απολύτως 
αξιόπιστης και άµεσης ενηµέρωσης σχετικά µε τα επίπεδα 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον. Κάθε ενδιαφερόµενος 
έχει τη δυνατότητα να λάβει σχετική ενηµέρωση επισκεπτόµενος την 
ιστοσελίδα που έχει δηµιουργηθεί ειδικά για αυτό το σκοπό, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: www.hermes-program.gr. Τα αποτελέσµατα των 
µετρήσεων είναι προσβάσιµα σε 24ωρη βάση µε τη δυνατότητα 
αναζήτησης για όλα τα σηµεία µέτρησης. 

Το σύστηµα αποτελείται από δύο τµήµατα: 

(α) Τους σταθµούς µέτρησης, οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι κυρίως σε 
σχολεία και νοσοκοµεία και  πραγµατοποιούν µετρήσεις των επιπέδων 
Η/Μ ακτινοβολίας και,  

(β) Τους δύο κεντρικούς σταθµούς ελέγχου, οι οποίοι βρίσκονται 
εγκατεστηµένοι στα δύο Πανεπιστηµιακά Εργαστήρια που συµµετέχουν 
στο πρόγραµµα. Οι σταθµοί αυτοί είναι επιφορτισµένοι µε τον έλεγχο 
των σταθµών µέτρησης και τη δηµοσίευση των µετρήσεών τους στο 
διαδίκτυο. 

Η αµφίδροµη επικοινωνία των σταθµών µέτρησης µε τους κεντρικούς 
σταθµούς ελέγχου γίνεται µέσω του δικτύου της κινητής τηλεφωνίας. Οι 
σταθµοί µέτρησης είναι πιστοποιηµένα όργανα µέτρησης ηλεκτρικού 
πεδίου. Έχουν τη δυνατότητα καταγραφής πεδίων που εκτείνονται στο 
σηµαντικότερο µέρος του ραδιοφάσµατος στο οποίο εµφανίζεται και η 
ανθρώπινη δραστηριότητα, δηλαδή πεδίων που παράγονται από κεραίες 
ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, κινητής τηλεφωνίας κ.ά. 

Οι σταθµοί ποσοτικοποιούν την Η/Μ ακτινοβολία, µετρώντας το µέγεθος 
της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου (µονάδες βολτ/µέτρο, V/m) και 
καταγράφοντας την ενεργό τιµή του κάθε 6 λεπτά. ∆ηλαδή, καταγράφουν 
10 µετρήσεις ανά ώρα ή 240 µετρήσεις ανά ηµέρα. Στο τέλος της ηµέρας 
αποστέλλουν τις µετρήσεις στον αντίστοιχο κεντρικό σταθµό ελέγχου. 
Στη συνέχεια πραγµατοποιείται ο έλεγχός τους, δηµοσιοποιούνται στο 
δικτυακό τόπο www.hermes-program.gr και παρουσιάζονται µε τη µορφή 
διαγραµµάτων. 
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Η επικοινωνία µεταξύ των αποµακρυσµένων σταθµών µέτρησης και του 
υπολογιστή του κεντρικού σταθµού ελέγχου επιτυγχάνεται µέσω ενός 
ειδικού modem, που καλείται GSM modem. Ως γνωστόν, τα τυπικά 
modem αποκαθιστούν την επικοινωνία του υπολογιστή µας µε το δίκτυο 
της σταθερής τηλεφωνίας, προκειµένου να επιτευχθεί η σύνδεση στο 
διαδίκτυο. Το GSM modem αποκαθιστά την επικοινωνία ενός 
υπολογιστή µε το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας. ∆εδοµένου ότι οι 
σταθµοί µέτρησης είναι εξοπλισµένοι µε αντίστοιχο modem, ο 
διαχειριστής µπορεί ανά πάσα στιγµή να συνδεθεί µε τους σταθµούς 
µέτρησης (µε µία διαδικασία ανάλογη µε την κλήση που γίνεται στο 
κινητό τηλέφωνο), προκειµένου να µεταφέρει τις αποθηκευµένες 
µετρήσεις στον υπολογιστή του κεντρικού σταθµού ελέγχου. 

Από τη στιγµή που λαµβάνονται οι µετρήσεις από τους 
αποµακρυσµένους σταθµούς αποθηκεύονται σε µία Βάση ∆εδοµένων. Η 
βάση αυτή περιέχει τα πλήρη στοιχεία κάθε µέτρησης, δηλ. το σταθµό 
από τον οποίο προήλθε, την ηµέρα και ώρα καταγραφής της, την 6λεπτη 
µέση ενεργό τιµή, τη µέγιστη καταγεγραµµένη ενεργό τιµή στο 
συγκεκριµένο 6λεπτο, τη θερµοκρασία στο σταθµό µέτρησης κ.ά. Για 
οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί, πραγµατοποιείται η σχετική 
αναζήτηση στη βάση και τα δεδοµένα που εξάγονται µορφοποιούνται, 
ώστε να παρουσιάζονται στο ευρύ κοινό µε τη βοήθεια των εύκολα 
αντιληπτών διαγραµµάτων. 

ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

       Oι σταθµοί µέτρησης περιλαµβάνουν συσκευές ανίχνευσης σε ευρεία 
περιοχή συχνοτήτων (100 kHz έως 3 GHz). Στους σταθµούς µέτρησης 
που βρίσκονται στην ευθύνη διαχείρισης και λειτουργίας του Α.Π.Θ., 
γίνεται επιπλέον ξεχωριστή µέτρηση και στις δύο περιοχές συχνοτήτων 
λειτουργίας των κεραιών κινητής τηλεφωνίας (GSM-900 και GSM-1800 
& UMTS). Το µέγεθος που καταγράφεται είναι η ενεργός τιµή της 
έντασης του ηλεκτρικού πεδίου. Η τιµή αυτή εκφράζεται σε βολτ ανά 
µέτρο (V/m). Στη συνέχεια, συγκρίνουµε την τιµή αυτή µε κάποιο όριο 
(επίπεδο αναφοράς). Ο σταθµός µέτρησης διαθέτει όλα τα απαραίτητα 
τεχνικά χαρακτηριστικά για να χρησιµοποιηθεί σε ένα σύστηµα 
επιτήρησης του ραδιοφάσµατος, όπως είναι ο "Ερµής". 

       Ανεξάρτητοι διεθνείς και εθνικοί οργανισµοί, µετά από αξιολόγηση 
των ερευνητικών αποτελεσµάτων της διεθνούς βιβλιογραφίας έχουν 
καθορίσει επίπεδα αναφοράς για τη µέγιστη έκθεση του γενικού 
πληθυσµού στην ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. Το Ελληνικό κράτος, 
λαµβάνοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή σύσταση και τα πρότυπα των 
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διεθνών οργανισµών (όπως είναι η ICNIRP) υιοθέτησε τα ευρωπαϊκά 
επίπεδα αναφοράς (κάνοντάς τα αυστηρότερα κατά 20%) που 
περιέχονται στο Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως µε αριθµό 
1105 της 6ης Σεπτεµβρίου 2000. Αξίζει να τονιστεί ότι οι επιδράσεις των 
ηλεκτροµαγνητικών πεδίων στον άνθρωπο είναι διαφορετικές και 
εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τη συχνότητα των ηλεκτροµαγνητικών 
κυµάτων. ∆ηλαδή, άλλο επίπεδο αναφοράς ισχύει για πεδία συχνότητας 
100 MHz (όπως είναι αυτά που εκπέµπουν οι κεραίες των ραδιοφωνικών 
σταθµών) και άλλο για πεδία συχνότητας 900 MHz και 1800 MHz (όπου 
δραστηριοποιούνται οι εταιρίες της κινητής τηλεφωνίας).  

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας του προγράµµατος "Ερµής" έχει τη 
δυνατότητα να ζητήσει γραφήµατα της ενεργού τιµής της έντασης του 
ηλεκτρικού πεδίου για τη συνολική περιοχή συχνοτήτων που µετράται 
(100 kHz έως 3 GHz). Στους σταθµούς που διαχειρίζεται το Α.Π.Θ., 
υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα της γραφικής απεικόνισης της ενεργού 
τιµής της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου και για τις περιοχές 
συχνοτήτων λειτουργίας των κεραιών κινητής τηλεφωνίας (GSM-900 και 
GSM-1800 & UMTS). Στα αντίστοιχα γραφήµατα γίνεται µία σύγκριση 
µε το αυστηρότερο (χαµηλότερο) επίπεδο αναφοράς της κάθε περιοχής 
συχνοτήτων (διακεκοµµένες γραµµές). Για τη συνολική περιοχή 
συχνοτήτων το αυστηρότερο (χαµηλότερο) επίπεδο αναφοράς έχει τιµή 
22.4 V/m (περιοχή συχνοτήτων ραδιοφωνικών εκποµπών FM), ενώ για 
τις δύο περιοχές συχνοτήτων λειτουργίας των κεραιών κινητής 
τηλεφωνίας (GSM-900 και GSM-1800 & UMTS) τα αυστηρότερα 
επίπεδα αναφοράς έχουν τιµές 33 V/m και 45.7 V/m, αντίστοιχα (οι τιµές 
αυτές αντιστοιχούν στις µικρότερες συχνότητες που χρησιµοποιούνται 
από την κινητή τηλεφωνία σε κάθε µία από τις δύο περιοχές συχνοτήτων 
GSM-900 και GSM-1800 & UMTS). 

        Οι σταθµοί µέτρησης καταγράφουν την ενεργό τιµή της έντασης του 
ηλεκτρικού πεδίου, λαµβάνοντας µετρήσεις του µεγέθους αυτού κάθε 3 
δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, υπολογίζεται η µέση ενεργός τιµή του 
µεγέθους για το χρονικό διάστηµα των έξι (6) λεπτών, το οποίο έχει 
υιοθετηθεί στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες ως το ελάχιστο χρονικό 
διάστηµα παρατήρησης και σύγκρισης µε τα επίπεδα αναφοράς. Τελικά, 
προκύπτει η χρονική µέση τιµή της ενεργού έντασης του ηλεκτρικού 
πεδίου, η οποία και αναπαρίσταται σε συνάρτηση µε το χρόνο στα 
γραφήµατα που υπάρχουν στις αντίστοιχες ιστοσελίδες. 
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Ο ρόλος των τεχνικών υπηρεσιών των νοσοκοµείων 

και των κατασκευαστών 
  
 

Κάθε Νοσοκοµείο απαρτίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
νόµου 1397/83, από τρεις υπηρεσίες  α) την Ιατρική, β) την 
Νοσηλευτική, γ) την ∆ιοικητική. Η ∆ιοικητική Υπηρεσία διαρθρώνεται 
σε δύο Υποδιευθύνσεις µε τα αντίστοιχα η κάθε µια τµήµατα και 
αυτοτελή γραφεία  Α) Υποδιεύθυνση ∆ιοικητικού και Β) Υποδιεύθυνση 
Τεχνικού. Η Υποδιεύθυνση Τεχνικού διαρθρώνεται σε δύο υπηρεσίες    
1) Τεχνικού και 2) Βιοΐατρικής Τεχνολογίας. 

 
Οι αρµοδιότητες των τεχνικών υπηρεσιών των νοσοκοµείων είναι οι 
εξής:  

Έχει την ευθύνη για τον προγραµµατισµό και την εισήγηση 
εκτέλεσης των απαραίτητων έργων ανάπτυξης, συντήρησης, ανανέωσης 
και διαρκούς βελτίωσης των κτιριακών και µηχανολογικών 
εγκαταστάσεων του Ιδρύµατος και για την προµήθεια του απαραίτητου 
εξοπλισµού. 

Καταρτίζει µελέτες για την εκτέλεση έργων, επιβλέπει την 
εκτέλεση τους και έχει την φροντίδα για την ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή τους. 

Έχει την ευθύνη για την οµαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, τον εγκαταστάσεων παροχής αερίων, των 
εγκαταστάσεων παροχής νάρκωσης στα χειρουργεία και γενικά για την 
οµαλή λειτουργία των τεχνολογικών εγκαταστάσεων. 

Φροντίζει για την συντήρηση και κανονική λειτουργία του 
επιστηµονικού και τεχνολογικού εξοπλισµού. Οι υπηρεσίες αυτές µαζί µε 
τους κατασκευαστές των ιατρικών οργάνων θα πρέπει να βρούνε µια 
χρυσή τοµή , η οποία θα αποτελεί µια ασφαλή και οµαλή λειτουργία του 
νοσοκοµείου δίχως το φαινόµενο των παρενεργειών από 
ηλεκτροµαγνητικές ακτινοβολίες. 

Όλα τα ιατρικά µηχανήµατα θα πρέπει να περνάνε διάφορα τεστ µε 
συγκεκριµένα όρια ακτινοβολίας και να συντηρούνται και κατάλληλα 
από εξειδικευµένο προσωπικό έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται τα 
προβλήµατα µε τις ακτινοβολίες µεταξύ τους. Καλό θα ήταν να οριστεί 
ειδική µονάδα που θα έχει την αρµοδιότητα ελέγχου στα επίπεδα 
βλαβερής ακτινοβολίας και µε συχνό έλεγχο να πιστοποιεί και την σωστή 
λειτουργία τους. Τέλος και οι κατασκευαστές θα πρέπει να τηρούν τις 
όποιες προδιαγραφές ασφαλείας ισχύουν σε εκάστοτε κράτος και να 
προσφέρουν στα νοσοκοµεία ασφαλή και αξιόπιστο ιατρικό εξοπλισµό.         
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Μετρήσεις και δοκιµασίες ελέγχου 
 
 

Σε όλο τον κόσµο, διεθνείς οργανισµοί και χώρες έχουν 
προχωρήσει στη σύσταση ορίων ασφαλείας για την έκθεση σε µη-
ιοντίζουσα ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. To 1974 η ∆ιεθνής Επιτροπή 
Ακτινοπροστασίας (International Radiation Protection Association, 
IRPA) συνέστησε οµάδα εργασίας για τη µελέτη προβληµάτων που 
σχετίζονται µε τη µη-ιοντίζουσα ακτινοβολία, σε συνεργασία µε την 
Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (World Health Organization, WHO). To 
1992 δηµιουργήθηκε ανεξάρτητη επιστηµονική επιτροπή, η ∆ιεθνής 
Επιτροπή Προστασίας από Μη-Ιοντίζουσα Ακτινοβολία (International 
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP), µε σκοπό 
την παρακολούθηση όλων των επιστηµονικών ερευνών και την 
αντικειµενική εξέτασή τους για την καθιέρωση οδηγιών σχετικά µε τα 
όρια ασφαλούς έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. Οι πιο 
πρόσφατες οδηγίες της ICNIRP δηµοσιεύτηκαν το 1998 και έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CENELEC 
(Commite Europeen de Normalisation Electrotechnique) και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη σύνταξη του ισχύοντος προτύπου για την 
έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία. Στις ΗΠΑ, τα όρια ασφαλείας για 
την έκθεση σε RF ακτινοβολία βασίζονται στις οδηγίες του Ινστιτούτου 
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers, ΙΕΕΕ) και έχουν υιοθετηθεί από το Αµερικανικό 
Ινστιτούτο Τυποποίησης (American National Standards Institute, ANSI). 

Σε συχνότητες υψηλότερες του 1 MHz, η θέσπιση ορίων ασφαλούς 
έκθεσης βασίζεται αποκλειστικά στα θερµικά αποτελέσµατα των 
ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. Το βασικό µέγεθος για την 
ποσοτικοποίηση των θερµικών επιδράσεων είναι ο Ρυθµός Ειδικής 
Απορρόφησης. H θέσπιση ορίων ασφαλείας από τη CENELEC και άλλες 
επιτροπές τυποποίησης για ολόσωµη έκθεση σε ηλεκτροµαγνητική 
ακτινοβολία έχει βασιστεί στην πρόληψη διαταραχών στη συµπεριφορά 
που παρατηρούνται σε ζώα κατά την έκθεση τους σε χαµηλά επίπεδα 
ακτινοβολίας. Ο όρος «διαταραχές συµπεριφοράς» αναφέρεται στην 
τάση των ζώων να σταµατούν την εκτέλεση µιας πολύπλοκης γνωσιακής 
λειτουργίας όταν εκτίθενται σε ορισµένη ποσότητα ηλεκτροµαγνητικής 
ενέργειας. Πρόκειται για θερµική επίδραση που παρατηρείται για Ρυθµό 
Ειδικής Απορρόφησης ίσο µε 4 W/kg σωµατικού βάρους, υπολογισµένο 
ως µέση τιµή σε ολόκληρο το σώµα. Θέτοντας ένα συντελεστή 
ασφαλείας ίσο µε 10, καθορίστηκε η µέγιστη επιτρεπτή τιµή του Ρυθµού 
Ειδικής Απορρόφησης για τον άνθρωπο (επαγγελµατική έκθεση) σε 0.4 
W/kg και θέτοντας έναν επιπλέον συντελεστή ασφαλείας ίσο µε 5 για το 
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γενικό πληθυσµό καθορίστηκε αντίστοιχη µέγιστη τιµή του Ρυθµού 
Ειδικής Απορρόφησης ίση µε 0.08 W/kg, υπολογισµένη ως µέση τιµή για 
ολόκληρο το σώµα και για χρονικό διάστηµα µέτρησης 6 min. Με 
παρόµοιο σκεπτικό, προκύπτουν αντίστοιχα όρια για έκθεση µέρους του 
σώµατος σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία . 

Επειδή ο Ρυθµός Ειδικής Απορρόφησης δεν είναι άµεσα 
µετρήσιµο µέγεθος, συχνά χρησιµοποιείται, ως παράµετρος 
ηλεκτροµαγνητικής δοσιµετρίας, η πυκνότητα ισχύος (S), δηλ. η ισχύς 
της ακτινοβολίας που προσπίπτει κάθετα στη µονάδα επιφάνειας, η οποία 
εκφράζεται σε W/m2 ή mW/cm2. Τα όρια του Ρυθµού Ειδικής 
Απορρόφησης ανάγονται σε µέγιστες επιτρεπτές τιµές ηλεκτρικού και 
µαγνητικού πεδίου, µε βάση την προσοµοίωση της σύζευξης του 
ηλεκτροµαγνητικού πεδίου µε το ανθρώπινο σώµα, η οποία  εξαρτάται 
από παράγοντες όπως η συχνότητα και η πόλωση του πεδίου, οι 
διηλεκτρικές ιδιότητες των βιολογικών ιστών κ.ά. Σε συνθήκες µακρινού 
πεδίου, η πυκνότητα ισχύος δίνεται από τη σχέση:  

                                                                                   
 όπου    η ενεργή τιµή του ηλεκτρικού πεδίου,         

 η ενεργή τιµή του µαγνητικού πεδίου και  η κυµατική 
αντίσταση του ελευθέρου χώρου. Εποµένως, αρκεί η γνώση ενός από τα 
µεγέθη: ηλεκτρικό πεδίο, µαγνητικό πεδίο, πυκνότητα ισχύος του 
προσπίπτοντος κύµατος, για τον υπολογισµό των υπολοίπων δύο. Αυτό 
ισχύει µόνο στο µακρινό πεδίο, όπου το ηλεκτροµαγνητικό κύµα έχει τα 
χαρακτηριστικά επίπεδου κύµατος - τα διανύσµατα του ηλεκτρικού και 
του µαγνητικού πεδίου είναι κάθετα µεταξύ τους και προς τη διεύθυνση 
διάδοσης και το κύµα εξασθενεί εκθετικά µε την απόσταση. Τα όρια της 
πυκνότητας ισχύος για την αποφυγή δυσµενών επιπτώσεων στην υγεία 
εξαιτίας της έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία παρουσιάζονται 
στο επόµενο σχήµα. 
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Αντίθετα στο κοντινό πεδίο, τα διανύσµατα του ηλεκτρικού και 
του µαγνητικού πεδίου µεταβάλλονται πολύ γρήγορα και η µεταξύ τους 
σχέση είναι εξαιρετικά πολύπλοκη. Έτσι κατά την έκθεση σε 
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία προερχόµενη από κοντινές πηγές, η 
πυκνότητα της ισχύος του προσπίπτοντος κύµατος, δεν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ως παράµετρος δοσιµετρίας. Ένα σώµα απορρόφησης 
στο κοντινό πεδίο αλληλεπιδρά µε την πηγή και επηρεάζει το 
δηµιουργούµενο από την πηγή πεδίο και κατά συνέπεια και την 
απορροφούµενη από το σώµα ισχύ. Τα όρια ασφαλούς έκθεσης σ' αυτή 
την περίπτωση είναι προτιµότερο να ορίζονται µε βάση το Ρυθµό Ειδικής 
Απορρόφησης, παρά τον έµµεσο χαρακτήρα του και τις δυσκολίες 
εκτίµησής του. 

Οι κυριότερες µέθοδοι πειραµατικού προσδιορισµού του Ρυθµού 
Ειδικής Απορρόφησης σε οµοιώµατα βιολογικών ιστών που εκτίθενται 
σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, βασίζονται στη µέτρηση του µέτρου 
του ηλεκτρικού πεδίου ή του ρυθµού αύξησης της θερµοκρασίας κατά 
την εφαρµογή υψηλής ηλεκτροµαγνητικής ισχύος για σύντοµο χρονικό 
διάστηµα.  

Μέτρηση ηλεκτρικού πεδίου  
Ο Ρυθµός Ειδικής Απορρόφησης σε οµοίωµα βιολογικού ιστού 

που εκτίθεται σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, δίνεται από την 

    Το µέτρο του ηλεκτρικού πεδίου µπορεί να µετρηθεί 
άµεσα, χρησιµοποιώντας γραµµική κεραία (δίπολο), µικρών διαστάσεων 
σε σχέση µε το µήκος του ηλεκτροµαγνητικού κύµατος στο οµοίωµα και 
απλό φωρατή, αποτελούµενο από µικροκυµατική δίοδο και πυκνωτή. Η 
διπολική κεραία τοποθετείται στη θέση στην οποία επιθυµείται η 
µέτρηση του πεδίου. Αν η RF τάση εισόδου στο κύκλωµα του φωρατή 
είναι ανάλογη προς το τετράγωνο του µέτρου της συνιστώσας του 
ηλεκτρικού πεδίου που είναι παράλληλη στον άξονα της κεραίας, το 
σήµα εξόδου είναι µια συνεχής τάση (DC), η οποία θα είναι ανάλογη 
προς τo τετράγωνο του µέτρου του ηλεκτρικού πεδίου που είναι 
παράλληλο στον άξονα της κεραίας. Όταν η πόλωση του ηλεκτρικού 
πεδίου είναι άγνωστη, πρέπει να χρησιµοποιηθούν διάφοροι 
προσανατολισµοί διπόλων ή περισσότερα δίπολα για τη µέτρηση του 
συνολικού ηλεκτρικού πεδίου.  

Οι κύριες απαιτήσεις από έναν αισθητήρα µέτρησης πεδίου είναι: 
-        Γραµµική απόκριση σ’ ένα ευρύ φάσµα συχνοτήτων  
-        Ισοτροπία σε διαφορετικά µέσα  
-        Μικρό µέγεθος  
-        µικρότερη  διαταραχή στο µετρούµενο ηλεκτρικό πεδίο 
-        Υψηλή χωρική διακριτική ικανότητα  
-        Υψηλή ευαισθησία 
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Συνήθως για την εξασφάλιση ισοτροπικών χαρακτηριστικών, οι 
αισθητήρες µέτρησης ηλεκτρικού πεδίου αποτελούνται από τρία 
µικροσκοπικά δίπολα διατεταγµένα σε ορθογώνιες µεταξύ τους 
κατευθύνσεις. Καθένα από αυτά περιέχει ένα στοιχείο διόδου µε 
αποτέλεσµα το σήµα που οδηγείται προς τη βαθµίδα ενίσχυσης και 
έπειτα στην ηλεκτρονική συσκευή ανάγνωσης (συνήθως παλµογράφο) να 
είναι ανορθωµένο. 

Θερµιδοµετρική τεχνική 
Η θερµιδοµετρική τεχνική αποτελεί εναλλακτική τεχνική µέτρησης 

του Ρυθµού Ειδικής Απορρόφησης και βασίζεται στη µέτρηση του 
ρυθµού αύξησης της θερµοκρασίας µέσα σε οµοίωµα βιολογικού ιστού 
κατά την επιβολή υψηλής ισχύος για σύντοµο χρονικό διάστηµα. Ο 
Ρυθµός Ειδικής Απορρόφησης (SAR) µπορεί να εκτιµηθεί µε βάση τη 

σχέση,    που αποτελεί προσεγγιστική έκφραση της 

εξίσωσης µεταφοράς θερµότητας,    
όπου 
ρ:                                  πυκνότητα µάζας οµοιώµατος βιολογικού 

ιστού (kg/m3) 
c:                                  ειδική θερµότητα  υλικού (J/kg/°C) 
k:                                  θερµική αγωγιµότητα υλικού (W/m/°C) 
DΤ:                               αύξηση θερµοκρασίας (°C) 
Dt:                                διάρκεια παλµού ισχύος (sec) 
Αυτή η προσέγγιση ισχύει όταν ο δεύτερος όρος του αριστερού 

µέλους της εξίσωσης που περιγράφει τη διάχυση θερµότητας, µπορεί να 
θεωρηθεί αµελητέος. Η παραβίαση της αρχικής γραµµικής σχέσης 
µεταξύ του ρυθµού αύξησης της θερµοκρασίας και του SAR αυξάνεται 
µε την αύξηση του χρόνου εφαρµογής ηλεκτροµαγνητικής ισχύος. Ο 
µέγιστος αποδεκτός χρόνος Dt εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως 
η απαιτούµενη ακρίβεια µέτρησης του SAR, η θερµική αγωγιµότητα του 
οµοιώµατος και η χωρική παράγωγος της κατανοµής SAR, που µε τη 
σειρά της εξαρτάται από τη συχνότητα, τα χαρακτηριστικά του 
οµοιώµατος και την πηγή του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου. Ο χρόνος Dt 
πρέπει να είναι αρκετά σύντοµος, ώστε να ελαχιστοποιούνται τα 
φαινόµενα θερµικής διάχυσης. Η θερµοκρασία µετριέται συνήθως µε τη 
βοήθεια θερµοστοιχείων. 
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Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε ραγδαία αύξηση της χρήσης 
των ραδιοσυχνοτήτων και µικροκυµατικών συχνοτήτων, ιδιαίτερα στις 
επικοινωνίες (κινητές επικοινωνίες, συστήµατα παρακολούθησης, 
τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι κ.λπ.), µε συνέπεια την αυξηµένη 
ανησυχία του κοινού για τις πιθανές βιολογικές επιδράσεις αυτών των 
συχνοτήτων. Οι ευρωπαϊκές κυτταρικές επικοινωνίες βασίζονται στο 
σύστηµα GSM (Global System for Mobile Communications) και 
λειτουργούν στις περιοχές συχνοτήτων 900 και 1800 MHz. Στις ΗΠΑ, οι 
κυτταρικές επικοινωνίες λειτουργούν σε δύο κύριες περιοχές 
συχνοτήτων: τα παλαιότερα συστήµατα στην περιοχή 850 MHz και οι 
νεότερες υπηρεσίες προσωπικών επικοινωνιών (Personal Communication 
Systems, PCS) στην περιοχή 1900 MHz. 

Αντίθετα για την περίπτωση της έκθεσης στην ακτινοβολία 
φορητών τηλεφωνικών συσκευών (τοπική έκθεση), τα όρια ασφαλείας 
εκφράζονται µε βάση το Ρυθµό Ειδικής Απορρόφησης. Ως κατώφλι για 
την αποφυγή δυσµενών επιπτώσεων στην υγεία θεωρείται η απορρόφηση 
2 W/kg, που υπολογίζεται ως µέση τιµή σε µάζα βιολογικού ιστού 10 gr 
Η εκτίµηση της συµµόρφωσης µε τα όρια ασφαλούς έκθεσης δεν είναι 
προφανής όταν πρόκειται για έκθεση στο κοντινό πεδίο 
ηλεκτροµαγνητικών πηγών, όπως είναι οι φορητές τηλεφωνικές 
συσκευές. Για το λόγο αυτό, τόσο η CENELEC στην Ευρώπη όσο και η 
FCC (Federal Communications Committee) στις HΠA έχουν προχωρήσει 
στη σύνταξη προκαταρκτικών κειµένων για τον έλεγχο συµµόρφωσης 
φορητών τηλεφωνικών συσκευών µε τα όρια ασφαλείας. 

 
 Πίνακας : Ρυθµός Ειδικής Απορρόφησης (SAR) - Όρια ασφαλούς έκθεσης. 
 

 SAR (µέση 
τιµή για όλο το 
σώµα και για 
διάστηµα 
µέτρησης 6 
min)   

SAR (µέση 
τιµή για 10 gr 
ιστού 
διαφορετικού 
από τα άκρα 
(χέρια, πόδια) 
και για διάστηµα 
µέτρησης 6 min)  

SAR (µέση 
τιµή για 10 gr 
ιστού στα άκρα 
και για 
διάστηµα 
µέτρησης 6 
min)   

Γενικός 
πληθυσµός 

0.08 W/kg 2 W/kg 4 W/kg 

Επαγγελµατική 
έκθεση 

0.4 W/kg 10 W/kg 20 W/kg 
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Προδιαγραφές ασφαλείας και ηλεκτροµαγνητικής 
συµβατότητας. 

 
Η συνύπαρξη όλων των ασύρµατων υπηρεσιών, που χρησιµο-

ποιούν το ηλεκτροµαγνητικό φάσµα για τη διαβίβαση πληροφοριών, 
δηµιουργεί το πρόβληµα που είναι γνωστό σαν ηλεκτροµαγνητική 
συµβατότητα (EMC). 

Η λύση είναι ένας συµβιβασµός, οι ασύρµατες υπηρεσίες πρέπει να 
αντέχουν ένα ορισµένο όριο παρενόχλησης, αλλά και οι εκποµπές τους 
δεν πρέπει να υπερβαίνουν ένα συγκεκριµένο όριο παρενόχλησης των 
υπολοίπων συσκευών που βρίσκονται στο κοντινό περιβάλλον. 

Τα προβλήµατα της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας, βέβαια, 
δεν περιορίζονται µόνο στις παρενοχλήσεις των ασυρµατικών δικτύων, 
παρ' ότι αυτό θεωρείται το πρωτεύον πρόβληµα. Φαινόµενα όπως η 
εισαγωγή αρµονικών συνιστωσών στο δηµόσιο δίκτυο χαµηλής τάσης 
(harmonics, flickering), η παρενόχληση γειτονικών καλωδίων ή 
τυπωµένων γραµµών σε ολοκληρωµένα κυκλώµατα (crosstalk), η 
ηλεκτροστατική εκφόρτιση (ESD) σε συστήµατα που χρησιµοποιούν 
πυκνωτές, είναι µερικά άλλα ζητήµατα που έχουν σηµαντικό ενδιαφέρον 
και χρήζουν µελέτης. Τα προβλήµατα αυτά γίνονται ολοένα και πιo 
αξιοπρόσεκτα, κυρίως για δύο λόγους την αυξηµένη διεισδυτικότητα και 
αλληλεπίδραση των ηλεκτρονικών προϊόντων σε όλους τους τοµείς της 
καθηµερινής ζωής και τη σχετικά µειωµένη ατρωσία (immunity) των 
συσκευών που χρησιµοποιούν πλαστικά και µικροεπεξεργαστές. Η 
ευαισθησία στην παρενόχληση είναι αντικείµενο συζήτησης για διάφορα 
είδη ηλεκτρονικών συσκευών και ειδικά αυτών των οποίων η συνεχής 
σωστή λειτουργία είναι ζωτικής σηµασίας, όπως στα συστήµατα 
πλοήγησης αεροπλάνων και στις ιατρικές συσκευές. Όπως γίνεται εύκολα 
κατανοητό από τα παραπάνω, η ανάγκη για προτυποποίηση –δηλαδή 
κανόνες στους οποίους πρέπει να υπακούουν οι συσκευές- είναι αναγκαία 
και επείγουσα. 

Το 1989, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, λαµβάνοντας υπ' όψιν δηµο-
σιευµένες εργασίες ερευνητών υιοθέτησε την EMC ντιρεκτίβα. Παρ' ότι 
η ντιρεκτίβα αυτή ήταν µια σηµαντική δουλειά, οι απαιτήσεις που 
διατυπώνονται για τα προϊόντα ήταν γενικές και ασαφείς. Από το 1992 
και µετά, η CENELEC, το Ευρωπαϊκό Όργανο Τυποποίησης άρχισε να 
παρουσιάζει µια σειρά προδιαγραφών για διάφορες κατηγορίες συσκευών 
µε τρόπο συγκεκριµένο και σαφή. Kαταγράφεται η διαδικασία 
µετρήσεων των συσκευών, τα επιτρεπτά όρια εκποµπής και ατρωσίας, τα 
µετρητικά όργανα που πρέπει να χρησιµοποιηθούν κ.λπ. Βεβαίως, για 
ειδικές κατηγορίες συσκευών που παράγουν υψηλά επίπεδα RF 
ενέργειας, αλλά τη χρησιµοποιούν για θεραπευτικούς ή διαγνωστικούς 

 40



λόγους, όπως στη διαθερµία, δεν είναι λογικό να ισχύουν οι ίδιοι 
περιορισµοί. Γι' αυτό το λόγο η ∆ιεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) 
υπέδειξε έναν αριθµό συχνοτήτων οι οποίες δεν υπόκεινται σε αυτούς 
τους περιορισµούς. Οι συχνότητες αυτές ονοµάζονται "ελεύθερες 
συχνότητες" . 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι πριν τη δηµιουργία της CENELEC, 
µερικά κράτη-µέλη, όπως η Γερµανία και η Αγγλία, είχαν ήδη αναπτύξει 
δικά τους πρότυπα, Στην Ελλάδα, ο κρατικός οργανισµός που ασχολείται 
µε την τυποποίηση είναι ο ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης), 
Από το 1995, κάθε εταιρεία η οποία κατασκευάζει ή διαθέτει συσκευές 
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αναγκασµένη να είναι 
εναρµονισµένη µε τα αντίστοιχα πρότυπα των συσκευών και να φέρει 
την ειδική σήµανση (CE mark). Η εταιρεία πρέπει να καταθέσει µία 
τεχνική έκθεση η οποία να πιστοποιεί ότι η συσκευή που θα βγει στην 
αγορά είναι εναρµονισµένη µετά Ευρωπαϊκά πρότυπα, Οι δοκιµές 
µπορούν να γίνουν από διαπιστευµένους οργανισµούς (competent body) 
ή οποιονδήποτε άλλο φορέα µπορεί να τις αναλάβει. Ήδη στις 
περισσότερες χώρες (Γερµανία, Γαλλία) έχει αρχίσει να γίνεται έλεγχος 
από εγκεκριµένους φορείς σε όλες τις συσκευές που διατίθενται εντός 
αυτής. Σε άλλες χώρες (Ολλανδία, Ελλάδα) ο έλεγχος βρίσκεται σε 
αρχικό στάδιο. Για συσκευές µαζικής παραγωγής δεν είναι, προφανώς 
οικονοµικός και πρακτικός ο έλεγχος του συνόλου των συσκευών. 
Χρειάζεται µόνο η επίδειξη σε ένα στατιστικό σύνολο όπου, µε 
εµπιστοσύνη µεγαλύτερη του 80%, το 80% των συσκευών να πληρούν 
τις προδιαγραφές. Αυτός ο κανόνας είναι γνωστός σαν "κανόνας 80/80". 
Οι στατιστικές απαιτήσεις ορίζονται στην παράγραφο 7-2-3 στο πρότυπο 
ΕΝ 55022, καθώς επίσης και στο CISPR 16. 

 

Στα επόµενα κεφάλαια θα παρουσιαστούν τα πρότυπα, που 
ασχολούνται µε τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα ιατρικά 
µηχανήµατα, όσον αφορά την εκποµπή και την ατρωσία τους. 

 
ΟΡΙΣΜΟΙ 

Στην παράγραφο αυτή, δίνονται κάποιοι ορισµοί εννοιών οι οποίοι 
είναι σηµαντικοί για την κατανόηση του κειµένου. Αρχικά δίνεται ο 
ορισµός της ιατρικής συσκευής (Medical Devices -Proposal 91/C327/03): 

Κάθε συσκευή (ή όργανο) η οποία χρησιµοποιείται µόνη (µόνο) ή 
σε συνδυασµό µε άλλα εξαρτήµατα ή λογισµικό, στον άνθρωπο για τα 
ακόλουθα: 

• διάγνωση, πρόληψη, παρακολούθηση, θεραπεία ή ανακούφιση σε 
αρρώστια ή τραύµα, 

• εξέταση, αντικατάσταση, αλλαγή της ανατοµίας ή της 
φυσιολογικής διαδικασίας, 

 41



• έλεγχο της κύησης, και δεν λειτουργεί µε φαρµακευτικούς, 
χηµικούς, ανοσολογικούς ή µεταβολικούς λόγους. 

 
Κάποιοι άλλοι χρήσιµοι ορισµοί εννοιών είναι: 
 

• ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον: το σύνολο των ηλεκτροµαγνη-
τικών φαινοµένων που υφίστανται σε µια συγκεκριµένη τοποθεσία. 

• ηλεκτροµαγνητικός θόρυβος: ένα χρονοµεταβλητό ηλεκτρο-
µαγνητικό φαινόµενο που φανερά δεν άγει πληροφορία και που εν-
δέχεται να υπερτεθεί στο χρήσιµο σήµα πληροφορίας. 

• ηλεκτροµαγνητική παρενόχληση: οποιοδήποτε ηλεκτροµαγνητικό 
φαινόµενο ενδέχεται να αλλοιώσει τη λειτουργία µίας συσκευής ή 
ενός συστήµατος, 

• (ηλεκτροµαγνητική) εκποµπή: το φαινόµενο κατά το οποίο 
ακτινοβολείτε ηλεκτροµαγνητική ενέργεια από την πηγή. 

• ατρωσία: η ικανότητα µιας συσκευής ή ενός συστήµατος να 
λειτουργεί χωρίς αλλοίωση µε την παρουσία ηλεκτροµαγνητικής 
παρενόχλησης, 

• ηλεκτροµαγνητική εκφόρτιση: η µεταφορά ηλεκτρικού φορτίου 
µεταξύ σωµάτων διαφορετικού ηλεκτροστατικού φορτίου. 

 
ΠΡΟΤΥΠΟ BS ΕΝ 60601-1-2:1993 

 
Ένα draft Ευρωπαϊκό πρότυπο που αφορούσε στην ηλεκτροµαγνητική 
συµβατότητα των ιατρικών µηχανηµάτων υπεβλήθη στη διαδικασία 
αποδοχής τον ∆εκέµβριο του 1991, υπό την ονοµασία prEN 50097 και 
µε αντικείµενο το επιτρεπτό όριο των εκποµπών, Η 73η Τεχνική 
Επιτροπή της CENELEC απεδέχθη το draft στις 15/9/92, αλλά 
αποφάσισε πως το πρότυπο θα εκδοθεί σαν ΕΝ 60601-1-2. Στο 
πρότυπο αυτό καθορίζονται οι γενικές 
 απαιτήσεις ασφαλείας για: 
· ένα µέρος ιατρικών µηχανηµάτων (συσκευές ραδιολογίας) 
· συγκεκριµένα χαρακτηριστικά όλων των ιατρικών µηχανηµάτων 
(ηλεκτροµαγνητική συµβατικότητα). 
 

Μέθοδοι µετρήσεων εκποµπών 
Οι µετρήσεις των ακτινοβολούµενων εκποµπών συνήθως λαµβάνουν 
χώρα σε ένα ανοιχτό πεδίο (Open Field Test Site). Μπορούν όµως και 
να µετρηθούν σε ηµιανηχοϊκό θάλαµο (semianechoic chambcr) ή 
ακόµη και σε screcncd room. Η απαίτηση για ειδικές µετρητικές 
συνθήκες και συσκευές είναι προφανής, 
Σαν ανοιχτό πεδίο µετρήσεων εννοούµε ένα χώρο όπου µπορούµε να 
τοποθετήσουµε µε σχετική βεβαιότητα, ότι µόνο το απ' ευθείας και το 
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ανακλώµενο από το έδαφος κύµα φτάνουν στο δοκίµιο, ενώ τα 
υπόλοιπα ανακλώµενα κύµατα δεν φτάνουν σε αυτό, 
Ο ηµιανηχοϊκός θάλαµος χρησιµοποιείται για πιστοποίηση 
µικρότερων διαστάσεων συσκευών. Είναι σχεδιασµένος για να έχει 
παρόµοια συµπεριφορά µε αυτή του OFTS. Οι πλάγιες επιψάνειές του 
είναι καλυµµένες µε απορροφητικά υλικά τα οποία εξασφαλίζουν 
αρκετή εξασθένηση των κυµάτων που προσπίπτουν σε αυτά. Το 
screened room είναι ένας ειδικά κατασκευασµένος θάλαµος που 
προστατεύει τη συσκευή που βρίσκεται εσωτερικά από τα εξωτερικά 
δηµιουργούµενα πεδία. Παροµοίως, σταµατάει τα πεδία που 
δηµιουργούνται εσωτερικά, µη επηρεάζοντας συσκευές που βρί-
σκονται εκτός θαλάµου. Είναι κατασκευασµένο από απορροφητικό 
πέτασµα (60 db-attenuation) και χρησιµοποιεί ειδικά φίλτρα για την 
τροφοδοσία, για την αποκοπή των αρµονικών που µπορεί να 
προκληθούν από το δίκτυο τροφοδοσίας και να επηρεάσουν τις µε-
τρήσεις. Το µειονέκτηµα ενός τέτοιου θαλάµου είναι ότι υποφέρει από 
συχνότητες συντονισµού κοιλότητας, κάτι που δεν συβαίνει στο 
OFTS. 
Στο Τµήµα Ηλ/γων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογιστών του ΕΜΠ 
υπάρχει ανηχοϊκός θάλαµος και πιστοποιηµένο screened room στο 
Εργαστήριο Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας. 
 

∆ιαδικασία µετρήσεων 
        Ο σκοπός της δοκιµής είναι η πιστοποίηση ότι oπoιαδήπoτε 
ακτινοβολούµενη εκποµπή από το δοκίµιο δεν θα επηρεάσει την εκ-
ποµπή άλλης συσκευής ή τα εσωτερικά της κυκλώµατα. Γι' αυτό το 
λόγο και οι αποστάσεις µεταξύ δοκιµίου και παρενοχλούµενης συ-
σκευής καθορίζονται ανάλογα µε την λειτουργία της συσκευής. 
Για δοκιµή σε OFTS, επιλέγεται µία επίπεδη ελλειψοειδής περιοχή. 
Το δοκίµιο και η κεραία τοποθετούνται στις εστίες της έλλειψης. Το 
ύψος της κεραίας, πρέπει να είναι ρυθµιζόµενο από 1 µέχρι 4 µέτρα. 
Τα όργανα µέτρησης (παλµoγράφος, αναλυτής φάσµατος, 
σταθεροποιητής τάσης) πρέπει να βρίσκονται εκτός της ελλείψεως ή 
σε δωµάτιο κάτω από το επίπεδο της γης και να είναι πιστοποιηµένα. 
Η ακρίβεια των οργάνων αυτών προδιαγράφεται στο CΙSPR 16. 
Αναφέρεται ότι για µετρήσεις προ-πιστοποίησης, το ύψος της κεραίας 
πρέπει να είναι 1,5 - 2 µέτρα και να µην υπάρχει µεταλλικό έδαφος. 
Μια τέτοια περιοχή µπορεί να είναι ακόµα και ένας χώρος 
στάθµευσης αυτοκινήτων, αρκεί να µην υπάρχουν κοντά του 
µεταλλικές επιφάνειες. Οι συνήθεις αποστάσεις µετρήσεων 
εκπεµπόµενων ακτινοβολιών για πλήρη πιστοποίηση (fulI-compliance 
test) είναι τα 10 µέτρα ή για πολύ µεγάλα αντικείµενα, όπως για 
παράδειγµα τα αεροπλάνα, τα 30 και τα 100 µέτρα. Οι αποστάσεις 
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αυτές χρησιµοποιούνται, ούτως ώστε η κεραία λήψης να είναι αρκετά 
µακριά από το δοκίµιο, δηλαδή στο απώτερο πεδίο ακτινοβολίας. Τα 
ακτινοβολούµενα σήµατα είναι πιo σταθερά στο απώτερο πεδίο απ' 
ότι στο εγγύς πεδίο και δεν έχουν µεγάλες µεταβολές για µικρές 
µεταβολές της απόστασης. Τα όρια των δύο αυτών πεδίων 
πρoδιαγράφονται σε άλλα standards. Η απαίτηση είναι να παρου-
σιάζεται το κύµα σαν επίπεδο και η ισχύς του να είναι αντιστρόφως 
ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης ποµπού-δέκτη. 
Για τις απαιτήσεις της προ-πιστοποίησης (pre-compliance), δεν είναι 
πάντα δυνατό να χρησιµoπoιηθεί απόσταση 10 µέτρων, λόγω του 
περιορισµένου χώρου του OFTS ή των θαλάµων. Η απόσταση των 3 
µέτρων κρίνεται ικανή για µετρήσεις αυτού του τύπου. Ένας χρήσιµος 
κανόνας όταν η δοκιµή γίνεται στα 3 µέτρα είναι να προστίθενται 
10db στα όρια των πρoδιαγραφών. Για κατοικηµένο, εµπορικό και 
βιοµηχανικό περιβάλλον, τα όρια για τα 10 µέτρα είναι 30 και 37 
dbµV/m, ενώ για τα 3 µέτρα τα αντίστοιχα όρια είναι40 και 47 
dbµV/m. 
Παρακάτω περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία µετρήσεων 
 
 Με την κεραία σε καθορισµένο ύψος (κάθετα ή οριζόντια 
πολωµένη), ρυθµίζεται η θέση και ο προσανατολισµός του δοκιµίου 
ούτως ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη εκποµπή. Η κεραία που επιτρέ-
πεται να χρησιµοποιηθεί είναι απλό συντονισµένο δίπολο 
(πιστoποιηµένο) ή δικωνική κεραία ευρείας ζώνης. Για το σκοπό 
αυτό, απαιτείται το δοκίµιο να βρίσκεται σε περιστρεφόµενη 
πλατφόρµα (η απαίτηση αυτή ισχύει µόνο για compliance test). 
Αναφέρεται ότι για τον προσδιορισµό των στοιχείων που ακτι-
νοβολούν πιο πολύ και για τη θέση του δοκιµίου για την οποία αυτό 
συµβαίνει, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα probe. Στη συνέχεια, χρη-
σιµοποιώντας το peak hold του αναλυτή φάσµατος ελέγχεται το ύψος 
της κεραίας και σταθεροποιείται στη θέση, που µετράται η µέγιστη 
ακτινοβολία από το δοκίµιο. Αυτή η διαδικασία πρέπει να 
επαναληφθεί για αρκετά ευρύ συχνοτήτων έτσι ώστε να είναι σίγουρο 
ότι δεν παραβλέπεται κάποια περιοχή µε µεγάλη ακτινοβολούµενη 
ενέργεια. 
Το δοκίµιο πρέπει να µετράται µε συνδεδεµένες τις πιθανές συσκευές 
που θα χρησιµοποιούνται κατά τη λειτουργία του, αλλά χωρίς αυτές 
να επιδρούν στη µέτρηση. Αυτό µπορεί να ελεγχθεί εάν µετρηθεί το 
δοκίµιο µε τις συσκευές συνδεδεµένες και µε άλλη µια µέτρηση µόνο 
των συσκευών αυτών (χωρίς το δοκίµιο). 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα περιβάλλοντα σήµατα που 
επιδρούν στη µέτρηση, ιδιαίτερα στο OFTS, και εάν είναι δυνατόν να 
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καταγραφούν (σε όλο το εύρος ζώνης συχνοτήτων που ενδιαφέρει) οι 
τιµές τους ώστε να αφαιρεθoύν από τις τιµές µέτρησης του δοκιµίου. 
Εάν τα αρχικά αποτελέσµατα είναι κάτω από τα όρια (τουλάχιστον 
κατά 6db), τότε το δοκίµιο θεωρείται ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις του 
προτύπου. Εάν για κάποιες συχνότητες οι τιµές είναι κοντά στα όρια ή 
ακόµη και το υπερβαίνουν, τότε οι µετρήσεις επαναλαµβάνονται σε 
εύρος συχνοτήτων µικρότερο του 1 ΜΗΖ µε ένα βολικό scan time set 
στον αναλυτή. Εάν οι µετρήσεις είναι µέσα στα επιτρεπτά όρια, τότε η 
συσκευή θεωρείται εναρµονισµένη. 
Συστήνεται, όπως και προηγουµένως τα αποτελέσµατα να είναι 
τουλάχιστον 6 db κάτω από τα όρια. Το περιθώριο αυτό των 6 db 
υπάρχει γιατί ενδέχεται το δοκίµιο να έχει λίγο διαφορετική συµπε-
ριφορά σε έναν διαφορετικό θάλαµο ή όταν µετρηθεί από όργανα 
διαφορετικής ακρίβειας. 
Τέλος, η παραπάνω διαδικασία επαναλαµβάνεται για την άλλη 
πόλωση της κεραίας. 

 
 Μέθοδοι µείωσης 

των ακτινοβολούµενων εκποµπών 
 

Οι ακτινοβολούµενες εκποµπές µπορούν να προέλθουν, κατά κύριο 
λόγο, από το εσωτερικό κύκλωµα του δοκιµίου ή το σασί (enclosure) 
και τα καλώδια σύνδεσης (παροχής ή περιφερειακών συσκευών). 
Ανάλογα µε τη φύση της πηγής, αναφέρονται τρόποι µείωσης των 
εκποµπών. 
Για την περίπτωση όπου το κύριο µέρος της ηλεκτροµαγνητικής 
ενέργειας προέρχεται από το ίδιο το δοκίµιο, µια ειδική βαφή µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί στο σασί, ενώ για την περίπτωση όπου η ενέργεια 
προέρχεται από τα καλώδια, πρέπει να γίνει χρήση καλυτέρων 
µονωτικών υλικών και ίσως µόνωσης στη σύνδεση του καλωδίου 
τρoφοδoσίας µε το δοκίµιο. 
Αναφέρεται ότι στο εµπόριο υπάρχουν ειδικά φίλτρα και στα-
θεροποιητές που επιτυγχάνουν την αποκοπή των αρµονικών και των 
βυθίσεων που εισάγονται στο δοκίµιο από την τρoφοδoσία, καθώς και 
ειδικά probes για τη µέτρησή τους (absorbing clamp). 
 

  Πίνακες ορίων συσκευών 
Στο εδάφιο αυτό παρουσιάζονται οι πίνακες των ορίων εκποµπών για 
όλες τις κατηγορίες συσκευών, όπως αναφέρονται στο πρότυπο ΕΝ 
55011. 
Ο πρώτος πίνακας αναφέρεται σε συσκευές κατηγορίας 1, κλάσης Α 
που µετρώνται σε OFTS απόστασης 30 µέτρων, καθώς επίσης και σε 
συσκευές κατηγορίας 1, κλάσης Β που µετρώνται σε απόσταση 10 
µέτρων. Η κλάση Α περιλαµβάνει εξοπλισµό όπως τα ηλεκτρονικά 
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µικροσκόπια και οι µετρητές, ενώ η κλάση Β περιλαµβάνει εξοπλισµό 
όπως οι µικροκυµατικές συσκευές θεραπείας και άλλες ιατρικές 
συσκευές. Η κατηγορία Ο υποδηλώνει περιβάλλον 
καλά προστατευµένο και ειδικά διαµoρφωµένo, η κατηγορία 1 
υποδηλώνει ένα µερικά προστατευµένο περιβάλλον και η κατηγορία 2 
ένα ηλεκτρικό περιβάλλον όπου τα καλώδια διασύνδεσης είναι καλά 
διαχωρισµένα. 

Όρια συσκευών 1A  και 1Β 

 
Περιοχή συχνοτήτων ( MHz ) Όριο ( dBµv/m ) 

30-230 30 
230-1000 37 

 
 

Όρια συσκευών 2A 
Περιοχή 

συχνοτήτων 
(MHz) 

Όριο στα 30m 
dBµv/m 

(εξωτερικός 
τοίχος κτιρίων) 

Όριο στα 30m 
dBµv/m 
(OFTS) 

0.15-0.49 75 85 
0.49-1.705 65 75 
1.705-2.194 70 80 
2.194-3.95 65 75 

3.95-20 50 60 
20-30 40 50 
30-47 48 58 
47-68 30 40 

68-80.872 43 53 
80.872-81.884 58 68 

81.884-87 43 53 
87-134.768 40 68 

134.768-136.414 50 53 
136.414-156 40 50 

156-174 54 64 
174-188.7 30 40 

188.7-190.979 40 50 
190.979-230 30 40 

230-400 40 50 
400-470 43 53 
470-1000 40 50 

11.7GHz-12.7GHz 57dB(pw) 57dB(pw) 
 

 
Όρια συσκευών 2B 

Περιοχή συχνοτήτων (MHz) Όρια OFTS 10 m (dBµv/m) 
 

30-80.872 30 
80.872-81.848 50 
81.848-134.768 30 

134.768-136.414 50 
136.414-230 30 

230-1000 37 
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Συνοδευτικά έντυπα 
Στις περιπτώσεις που είναι δυνατό, πρέπει να δίνονται οι παρακάτω 
πληροφορίες σε συνοδευτικά έντυπα. 
 α. οδηγίες προς αποφυγή ή αναγνώριση και µετατροπή 
ανεπιθύµητων ηλεκτροµαγνητικών επιδράσεων. 
 β. σχετικοί περιορισµοί στη χρήση της συσκευής ή του συστή-
µατος. 
     γ. προδιαγραφές ορίων ατρωσίας. 
     δ. οδηγίες για την εφαρµογή των κατώτερων ορίων ατρωσίας 
τα οποία πρέπει να λαµβάνονται από τον εγκαταστάτη ή / και τον 
χρήστη. 
     ε. κάθε περιορισµός που αφορά τα ηλεκτροµαγνητικά χαρα-
κτηριστικά πρέπει επίσης να αναγράφεται και στη συσκευή πρέπει να 
τοποθετείται ετικέτα µε το σύµβολο της µη-ιονίζουσας ακτινοβολίας 
(IEC 878 symbol 03-04). 
 

 Ειδικού ενδιαφέροντος επισηµάνσεις 
Στο πρότυπο ΕΝ 60601-1-2 αναφέρονται κάποιοι διαφορετικοί 
περιορισµοί που πρέπει να λαµβάνονται υπ' όψη σε ορισµένες συ-
σκευές. Παρακάτω αναφέρονται οι σχετικοί µε ιατρικά µηχανήµατα: 
. τα όρια για συσκευές ή συστήµατα ραδιολογίας πρέπει να αυ-
ξάνονται κατά 20 dB, όταν χρησιµοποιούνται σε διαλείποντες ρυθ-
µούς, σύµφωνα µε το CLICK provίsίons της § 4.2 του CISPR 14. 
· για συσκευές ή συστήµατα που είναι µονίµως εγκατεστηµένα σε 
θωρακισµένο από ακτίνες-Χ θάλαµο, µια αύξηση στο όριο της 
έντασης πεδίου των 12 dB, µπορεί να θεωρηθεί κατά την δοκιµή. 
· οι κλάσεως Α ιατρικές συσκευές ή συστήµατα επιτρέπεται να 
εγκαθίστανται σε οικιακό περιβάλλον όταν χρησιµοποιούνται κάτω 
από τη δικαιοδοσία ειδικού νοσηλευτικού προσωπικού. 
 · οι συσκευές ή τα συστήµατα πρέπει να είναι εναρµονισµένα µε το 
πρότυπο IEC 801-3, όπου αφορά τις RF εκποµπές. Για την περιοχή 
συχνοτήτων από 26 ΜΗΖ µέχρι 1 GHz, το όριο είναι 3V/m. 
· για συσκευές ή συστήµατα που χρησιµοποιούνται µόνο σε θω-
ρακισµένους από ακτίνες-Χ θαλάµους το όριο πρέπει να είναι 1 V/m 
όταν µετράται σε χώρο χωρίς θωρακισµένο θάλαµο. 
· οι συσκευές ή τα συστήµατα που προορίζονται για χρήση µόνο σε 
θωρακισµένους από ακτίνες Χ θαλάµους παρέχουν εξασθένηση RF 14 
dB ή µεγαλύτερης, σε συχνότητες άνω των 26 ΜΗΖ. 

 
 
 
 
 

ΠΡΟΤΥΠΑ IEC 801 (ΑΤΡΩΣΙΑ) 
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         Εκτός από τα όρια εκποµπής, που παρουσιάστηκαν µέχρι τώρα, 
υπάρχουν και πρότυπα που ασχολούνται µε την ατρωσία των ιατρικών 
συσκευών. Συγκεκριµένα, τα πρότυπα 801-2, -3, -4, 5, -6 της IEC 
(International Elecrotechnίcal Commίtee) αναφέρουν τις µεθόδους 
µέτρησης και τα όρια για διάφορα ηλεκτροµαγνητικά φαινόµενα που 
ενδιαφέρουν. Παρακάτω, περιγράφονται περιληπτικά τα πρότυπα 
αυτά. 

IEC 8001-2 
Το πρότυπο αυτό ορίζει τις απαιτήσεις ατρωσίας και τις µεθόδους 
δοκιµής για συσκευές που πρέπει να αντέχουν ηλεκτροστατικές 
εκφορτίσεις (ESD). Οι απαιτήσεις αυτές δηµιουργήθηκαν αρχικά για 
µετρήσεις βιοµηχανικού εξοπλισµού. Αναφέρονται οι δύο µέθοδοι 
εκφόρτισης που χρησιµοποιούνται στον έλεγχο του ESD και ορίζονται 
σαν άµεση και έµµεση εκφόρτιση. Επιπροσθέτως, αναφέρονται και οι 
δύο µέθοδοι άµεσης εκφόρτισης που εφαρµόζονται στο δοκίµιο: ή 
επαφής και η µη επαφής. Το ποια χρησιµοποιείται εξαρτάται από την 
κατασκευή της συσκευής. Επίσης, αναφέρονται οι 2 διατάξεις δοκιµής 
(table top layout, fIoor standίng layout) και οι πίνακες µε τα µέγιστα 
επιτρεπτά όρια για κάθε συσκευή. 

IEC 801-3 
Το πρότυπο αυτό περιγράφει τη µέθοδο και τα όργανα που 
χρησιµοποιούνται για ατρωσία από ακτινοβολία. Παρακάτω 
περιγράφονται οι διατάξεις των κεραιών και η χρήση των GTEM 
Cells (strίplίnes). 

∆ιατάξεις Κεραιών 
Για την περιοχή συχνοτήτων από 200 µέχρι 1000 ΜΗΖ, η ενδε-
δειγµένη µέθοδος παραγωγής της απαιτούµενης έντασης πεδίου είναι 
µε κεραίες (στις περισσότερες περιπτώσεις, χρησιµοποιούνται 
bίconίcal ή log-perίodίc). Το δοκίµιο τοποθετείται σε ένα µη αγώγιµο 
τραπέζι, 0,8 µέτρα πάνω από το έδαφος. Σύµφωνα µε το πρότυπο, το 
δοκίµιο πρέπει να τοποθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η πιο 
ευαίσθητη πλευρά του να "κοιτάει" την κεραία. Στην πράξη είναι 
πολύ δύσκολο να κατανοηθεί ποια πλευρά είναι η πιο ευαίσθητη και 
γι' αυτό το λόγο, η δοκιµή πρέπει να γίνει αρκετές φορές. 
 

∆ιάταξη GTEM 

Η διάταξη αυτή χρησιµοποιείται περισσότερο για το εύρος 
συχνοτήτων από 26 µέχρι 200 ΜΗΖ (περιγραφή της διάταξης υπάρχει 
στο πρότυπο BS 6667-3:1985 (IEC 801-3:1984). Η συσκευή 
τοποθετείται στο κέντρο του celI. Ένα µονωτικό κοµµάτι τοποθετείται 
κάτω από το δοκίµιο µε τέτοιο πάχος ώστε το δοκίµιο να βρίσκεται 
στο κέντρο του cell. Οι αποστάσεις που πρέπει να έχουν τα καλώδια 
είναι καθορισµένες και πρέπει να αναφέρονται σε κάθε δοκιµή. Για τις 
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µετρήσεις της έντασης του πεδίου µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα 
probe.  

IEC 801-4 
Το πρότυπο αυτό εξετάζει την ατρωσία των συσκευών από απότοµες 
ηλεκτρικές µεταβολές (fast transient). Το πρότυπο αυτό παρέχει 
πληροφορίες για τη διάταξη δοκιµής, τις κλιµατολογικές συνθήκες 
κατά τη διάρκεια των δοκιµών και τα µέγιστα επιτρεπτά όρια τάσεων. 
 

IEC 801-5 
Το πρότυπο αυτό ασχολείται µε τα όρια ατρωσίας από απότοµες 
αυξήσεις τάσης. Ο έλεγχος προσπαθεί να εξοµοιώσει τα αποτε-
λέσµατα από κεραυνό σε κοντινό σηµείο της συσκευής Και πραγµα-
τοποιείται στην τροφοδοσία, στις θύρες εισόδου και εξόδου και στις 
τηλεπικοινωνιακές γραµµές. Στο πρότυπο αναφέρονται τα όρια 
ατρωσίας και η ακριβής µεθοδολογία µετρήσεων. Αναφέρεται για 
λόγους πληρότητας, ότι µε το ίδιο ζήτηµα ασχολείται και το πρότυπο 
DD ΕΝν 50142:1995. 

IEC 801-6 
Αναφέρεται στην ατρωσία αγώγιµων παρενοχλήσεων από ρα-
διοσυχνότητες µεγαλύτερες των 9 kHz (αναφορά γίνεται και στο ΕΝν 
50141). Περιγράφεται η µέθοδος που χρησιµοποιείται (Bulk Current 
Injection) για την εισαγωγή ρευµάτων στα καλώδια απ' ευ θείας και 
όχι από ηλεκτροµαγνητικό πεδίο. Επίσης, οι δύο διατάξεις δοκιµής 
και τα επιτρεπτά όρια. 

 
 
 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
       Στην παρούσα εργασία αναφέρθηκαν περιληπτικά τα πρότυπα 
που ισχύουν µέχρι σήµερα για τις ιατρικές συσκευές. Το ζήτηµα βέ-
βαια της εφαρµoγής ορίων δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται. 
Ήδη κάποιες εταιρείες αλλά και κάποιοι ανεξάρτητοι φορείς 
εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους τόσο σε σχέση µε τις τιµές των ορίων, 
όσο και µε τη φιλόσοφη δηµιουργία τους. Παραθέτουν αρκετά 
επιχειρήµατα, σύµφωνα µε τα οποία το κόστος πιστοποίησης έρχεται 
σε αντίθεση µε τα συµφέροντα των εταιρειών, ως προς την τελική 
τιµή πώλησης των προϊόντων, αλλά και την αβεβαιότητα για τις τιµές 
των ορίων και ειδικά σε "ευαίσθητους" χώρους, όπως τα νοσοκοµεία 
και για ανθρώπους µε βηµατοδότες και ακουστικά βαρηκοΐας. Παρ' 
όλα αυτά, είναι πρoφανές ότι τα όρια θέτουν κάποιους περιορισµούς 
ασφαλείας για το χρήστη και αναγκάζουν τις εταιρείες να 
κατασκευάζουν προϊόντα καλύτερης ποιότητας. 
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Ισχύοντες Εθνικοί – Ευρωπαϊκοί – ∆ιεθνείς 
κανονισµοί 

 
Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των 
νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την 
ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από:  
• την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό και 
τερµατικό εξοπλισµό  
• την Οδηγία 92/31/ΕΟΚ  
• την Οδηγία «σήµανση CE» 93/68/EOK  
• την Οδηγία 93/97/EOK που συµπληρώνει την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ 
σε σχέση µε εξοπλισµό επίγειου δορυφορικού σταθµού . 
 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Οικονοµικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 Α,  
έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής (1) ,  
σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2) ,  
έχοντας υπόψη τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
(3) ,  
Εκτιµώντας:  
ότι επιβάλλεται να εκδοθούν τα µέτρα για την προοδευτική 
εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς κατά τη διάρκεια χρονικής 
περιόδου η οποία λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 1992 .ότι η εσωτερική 
αγορά περιλαµβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα µέσα στον 
οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, των 
προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων .  
ότι για τις ραδιοεπικοινωνίες καθώς και τις διατάξεις, συσκευές ή 
συστήµατα των οποίων η λειτουργία ενδέχεται να επηρεαστεί από 
ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές οφειλόµενες σε ηλεκτρικές και 
ηλεκτρονικές συσκευές αρµόδια να εξασφαλίζουν επαρκή προστασία 
από τα προβλήµατα που προκαλούν οι διαταραχές αυτές είναι τα 
κράτη µέλη .  
ότι τα κράτη µέλη είναι επίσης αρµόδια να µεριµνούν για την 
προστασία των δικτύων διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας από τις 
ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές που µπορούν να τα επηρεάσουν 
καθώς και κατά συνέπεια, να επηρεάσουν τους εξοπλισµούς που 
τροφοδοτούνται µε τα δίκτυα αυτά .  
ότι η οδηγία 86/361/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 24ης Ιουλίου 1986 για 
το πρώτο στάδιο της αµοιβαίας αναγνώρισης των εγκρίσεων τύπου 
του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού (4) ασχολείται, 
κυρίως, µε τα σήµατα που εκπέµπονται από τον εν λόγω εξοπλισµό 
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κατά την κανονική λειτουργία του καθώς και την προστασία από 
οποιαδήποτε βλάβη των δηµόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων . ότι, 
συνεπώς, πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής προστασία στα εν λόγω 
δίκτυα, περιλαµβανοµένων και των συσκευών που συνδέονται µε 
αυτά, από τις στιγµιαίες διαταραχές που προκαλούν τυχαία σήµατα τα 
οποία ενδέχεται να εκπέµψουν οι συσκευές αυτές .  
ότι, σε ορισµένα κράτη µέλη, διατάξεις αναγκαστικού δικαίου 
προσδιορίζουν ειδικότερα τα επιτρεπτά επίπεδα ηλεκτροµαγνητικών 
διαταραχών που οι εν λόγω συσκευές µπορεί να προκαλούν και το 
βαθµό ατρωσίας τους κατά των ιδίων αυτών σηµάτων . ότι οι 
προαναφερθείσες διατάξεις αναγκαστικού δικαίου δεν έχουν κατ’ 
ανάγκη σαν αποτέλεσµα διαφορετικό βαθµό προστασίας στα κράτη 
µέλη αλλά, λόγω των διαφορών που παρουσιάζουν, κωλύουν τις 
συναλλαγές εντός της Κοινότητας .  
ότι οι εθνικές διατάξεις που εξασφαλίζουν την προστασία αυτή πρέπει 
να είναι εναρµονισµένες για να εξασφαλίζουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, χωρίς τη 
µείωση των υφιστάµενων και δικαιολογηµένων βαθµών προστασίας 
στα κράτη µέλη.  
ότι το κοινοτικό δίκαιο όπως έχει σήµερα προβλέπει ότι, κατά 
παρέκκλιση από ένα θεµελιώδη κανόνα της Κοινότητας, όπως η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, τα εµπόδια στην 
κυκλοφορία εντός της Κοινότητας λόγω διαφοράς εθνικών διατάξεων 
σχετικών µε την εµπορία των προϊόντων πρέπει να γίνονται αποδεκτά 
στο βαθµό στον oποίο οι εν λόγω διατάξεις µπορούν να θεωρούνται 
απαραίτητες προκειµένου να ικανοποιηθούν ουσιώδεις απαιτήσεις. 
ότι, για το λόγο αυτό, η νοµοθετική εναρµόνιση στην παρούσα 
περίπτωση πρέπει να περιορίζεται µόνο στις αναγκαίες διατάξεις για 
την επίτευξη των στόχων που αφορούν την προστασία όσον αφορά 
την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα . ότι οι στόχοι αυτοί πρέπει να 
αντικαταστήσουν τις εθνικές διατάξεις στο συγκεκριµένο τοµέα.  
ότι, κατά συνέπεια, η παρούσα οδηγία καθορίζει µόνο τους στόχους 
προστασίας στον τοµέα της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας. ότι, 
προκειµένου να µπορεί ευκολότερα να αποδεικνύεται η συµµόρφωση 
προς τους στόχους αυτούς, επιβάλλεται να υπάρχουν εναρµονισµένα 
πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την ηλεκτροµαγνητική 
συµβατότητα, δηλαδή πρότυπα µε την τήρηση των οποίων µπορεί να 
τεκµαίρεται η πιστότητα των προϊόντων προς τους στόχους 
προστασίας. ότι τα εναρµονισµένα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτά 
πρότυπα εκπονούνται από ιδιωτικούς οργανισµούς και πρέπει να 
διατηρούν το χαρακτήρα κειµένων µη υποχρεωτικών. ότι, για το 
σκοπό αυτό, η ευρωπαϊκή επιτροπή ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης 
(CENELEC) αναγνωρίζεται ως ο αρµόδιος οργανισµός στον τοµέα 
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της παρούσας οδηγίας για τη θέσπιση των εναρµονισµένων προτύπων 
σύµφωνα µε τις γενικές κατευθυντήριες γραµµές για την συνεργασία 
µεταξύ της Επιτροπής και της ευρωπαϊκής επιτροπής τυποποίησης 
(CEN) και της CENELEC, οι οποίες υπογράφηκαν στις 13 Νοεµβρίου 
1984. ότι, σύµφωνα µε την έννοια της παρούσας οδηγίας, ως 
εναρµονισµένο πρότυπο θεωρείται µια τεχνική προδιαγραφή 
(ευρωπαϊκό πρότυπο ή έγγραφο εναρµόνισης) εγκεκριµένη από τη 
CENELEC, αφενός, κατ’ εντολή της  
(1) ΕΕ αριθ. C 322 της 2.12. 1987.  
(2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988.  
ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989.  
(3) ΕΕ αριθ. C 134 της 24. 5. 1988.  
 
 
Επιτροπής σύµφωνα µε την οδηγία 83/189/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 
28ης Μαρτίου 1983 για την καθιέρωση µοίας διαδικασίας 
πληροφόρησης στον τοµέα των προτύπων και προδιαγραφών (1) , 
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 88/182/ΕΟΚ (2) , και, 
αφετέρου, µε βάση τις γενικές κατευθυντήριες γραµµές που 
αναφέρονται ανωτέρω.  
ότι, αναµένοντας την έγκριση των εναρµονισµένων προτύπων υπό 
την έννοια της παρούσας οδηγίας, πρέπει να διευκολυνθεί η ελεύθερη 
κυκλοφορία των εµπορευµάτων µε την αποδοχή, µεταβατικά, σε 
κοινοτικό επίπεδο συσκευών σύµφωνων µε τα εθνικά πρότυπα τα 
οποία επιλέγονται σύµφωνα µε διαδικασία κοινοτικού ελέγχου που 
εξασφαλίζει ότι τα εθνικά αυτά πρότυπα ανταποκρίνονται στους 
στόχους της παρούσας οδηγίας όσον αφορά την προστασία  
ότι µε τη δήλωση πιστότητας ΕΚ όσον αφορά τη συσκευή, η 
πιστότητα της συσκευής προς την παρούσα οδηγία . ότι η δήλωση 
αυτή πρέπει να περιβάλλεται την απλούστερη δυνατή µορφή .  
ότι για τις συσκευές που καλύπτει η οδηγία 86/361/ΕΟΚ, προκειµένου 
να επιτευχθεί αποτελεσµατική προστασία από άποψη 
ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας, η τήρηση των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας πρέπει, επιπλέον, να βεβαιώνεται µε σήµατα ή 
πιστοποιητικά πιστότητας που παρέχονται από οργανισµούς τους 
οποίους έχουν δηλώσει τα κράτη µέλη. ότι, προκειµένου να 
διευκολυνθεί η αµοιβαία αναγνώριση των σηµάτων και 
πιστοποιητικών που χορηγούνται από τους οργανισµούς αυτούς, 
πρέπει να εναρµονιστούν τα κριτήρια που πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη για τον καθορισµό τους .  
ότι, πάντως, θα ήταν δυνατόν να σηµειωθούν παρενοχλήσεις των 
ραδιοεπικοινωνιών και των δικτύων τηλεπικοινωνιών από συσκευές. 
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ότι, συνεπώς πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία για την αντιµετώπιση 
αυτού του κινδύνου.  
ότι η παρούσα οδηγία ισχύει για συσκευές και υλικό που αναφέρεται 
στις οδηγίες 76/889/ΕΟΚ (3) και 76/890/ΕΟΚ(4) που αφορούν την 
προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων 
στις ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές που προκαλούνται από 
ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, φορητά εργαλεία και παρόµοιες 
συσκευές καθώς και στον περιορισµό των παρασίτων των φωτιστικών 
διατάξεων µε λαµπτήρες φθορισµού εφοδιασµένους µε εκκινητήρα. 
ότι πρέπει, συνεπώς, να καταργηθούν οι οδηγίες αυτές,  
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:  
Άρθρο 1  
Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας νοούνται ως:  
1. «Συσκευές»: όλες οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς 
και ο εξοπλισµός και οι εγκαταστάσεις που περιέχουν ηλεκτρικά και/ή 
ηλεκτρονικά µέρη.  
2. «Ηλεκτροµαγνητική διαταραχή» : ηλεκτροµαγνητικό φαινόµενο 
που µπορεί να προκαλέσει διαταραχές της λειτουργίας µιας διάταξης, 
συσκευής ή συστήµατος. Μια ηλεκτροµαγνητική διαταραχή µπορεί 
να είναι θόρυβος ηλεκτροµαγνητικής προέλευσης, ανεπιθύµητο σήµα 
ή µεταβολή του ιδίου του µέσου δια του οποίου γίνεται η διάδοση.  
3. «Ατρωσία» : ικανότητα µιας διάταξης συσκευής ή συστήµατος να 
λειτουργεί χωρίς να υποβαθµίζεται η ποιότητα της λειτουργίας του 
παρά την ύπαρξη ηλεκτροµαγνητικής διαταραχής.  
4. «Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα» : ικανότητα µιας διάταξης, 
συσκευής ή συστήµατος να λειτουργεί ικανο-ποιητικά στο 
ηλεκτροµαγνητικό του περιβάλλον, χωρίς να προκαλεί απαράδεκτες 
ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές σε οτιδήποτε ευρίσκεται στο 
περιβάλλον αυτό.  
5. «Αρµόδιος οργανισµός» : οργανισµός που ανταποκρί-νεται στα 
κριτήρια που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ και αναγνωρίζεται ως 
τέτοιος.  
6. «Βεβαίωση ΕΚ για τον τύπο συσκευής» : έγγραφο µε το οποίο ένας 
δηλωµένος οργανισµός, σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 6, 
πιστοποιεί ότι ο υπό εξέταση τύπος συσκευής ανταποκρίνεται στις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας που εφαρµόζονται στην περίπτωση 
του.  
Άρθρο 2  
1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στις συσκευές που µπορεί να 
προκαλούν ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές ή των οποίων η λειτουργία 
µπορεί να επηρεάζεται από τέτοιου είδους διαταραχές.  
Η οδηγία καθορίζει τις απαιτήσεις προστασίας στον εν λόγω τοµέα 
καθώς και τις σχετικές λεπτοµέρειες ελέγχου.  
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2. Στο βαθµό που ορισµένες απαιτήσεις προστασίας που καθορίζονται 
στην παρούσα οδηγία έχουν εναρµονιστεί, για ορισµένες συσκευές, 
από ειδικές οδηγίες, η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται ή παύει να 
εφαρµόζεται, γι’ αυτές τις συσκευές και γι’ αυτές τις απαιτήσεις 
προστασίας, αµέσως µόλις τεθούν σε ισχύ οι ειδικές αυτές οδηγίες.  
3. Ο ραδιοεξοπλισµός που χρησιµοποιείται απο τους 
ραδιοερασιτέχνες κατά την έννοια του ορισµού αριθ. 53 άρθρο 1 του 
Κανονισµού Ραδιοεπικοινωνιών, ο οποίος αποτελεί τµήµα της 
∆ιεθνούς Σύµβασης Τηλεπικοινωνιών, εξαιρείται από το πεδίο 
εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, εκτός αν ο εξοπλισµός διατίθεται 
στο εµπόριο.  
Άρθρο 3  
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα πρόσφορα µέτρα ώστε οι συσκευές 
που αναφέρονται στο άρθρο 2 να µπορούν να διατίθενται στην αγορά 
και να τίθενται σε λειτουργία µόνο αν φέρουν την προβλεπόµενη στο 
άρθρο 10 σήµανση «CE» που υποδηλώνει την πιστότητά τους προς 
τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, συµπεριλαµβανοµένων των 
διαδικασιών για την εκτίµηση της πιστότητας τους που προβλέπονται 
στο άρθρο 10, εφόσον εγκαθίστανται και συντηρούνται σωστά και 
χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τον προορισµό τους.  
Άρθρο 4  
Οι συσκευές που αναφέρονται στο άρθρο 2 πρέπει να 
κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε:  
α) να περιορίζονται οι προκαλούµενες ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές 
σε επίπεδο τέτοιο ώστε οι συσκευές ραδιοεπικοινωνιών και 
τηλεπικοινωνιών καθώς και οι λοιπές συσκευές να µπορούν να 
λειτουργούν όπως προβλέπεται γι’ αυτές.  
(1) ΕΕ αριθ. L 109 της 26. 4. 1983.  
(2) ΕΕ αριθ. L 81 της 26. 3. 1988.  
(3) ΕΕ αριθ. L 336 της 4. 12. 1976.  
β) οι συσκευές να διαθέτουν οι ίδιες επαρκή βαθµό ενδογενούς 
ατρωσίας έναντι των ηλεκτροµαγνητικών διαταραχών για να µπορούν 
να λειτουργούν όπως προβλέπεται γι’ αυτές.  
Οι κυριότερες απαιτήσεις προστασίας περιλαµβάνονται στο 
παράρτηµα ΙΙΙ.  
Άρθρο 5  
Τα κράτη µέλη δεν εµποδίζουν, για λόγους που αφορούν την 
ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα, ούτε τη διάθεση στην αγορά ούτε τη 
λειτουργία στο έδαφός τους των συσκευών που εµπίπτουν στην 
παρούσα οδηγία και οι οποίες ανταποκρίνονται στις διατάξεις της.  
Άρθρο 6  
1. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν εµποδίζουν την εφαρµογή 
στα κράτη µέλη των εξής ειδικών µέτρων:  
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α) των µέτρων σχετικά µε την θέση σε λειτουργία και την 
χρησιµοποίηση των συσκευών τα οποία λαµβάνονται για έναν 
ιδιαίτερο χώρο για την αντιµετώπιση υφισταµένου ή προβλεπόµενου 
προβλήµατος ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας.  
β) των µέτρων σχετικά µε την εγκατάσταση των συσκευών τα οποία 
λαµβάνονται για την προστασία των δηµόσιων τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων ή των σταθµών εκποµπής ή λήψης που χρησιµοποιούνται για 
λόγους ασφάλειας.  
2. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ, τα κράτη µέλη 
ενηµερώνουν την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη µέλη σχετικά µε 
τα ειδικά µέτρα που λαµβάνουν δυνάµει της παραγράφου 1.  
3. Για τα ειδικά µέτρα που αναγνωρίζονται ως δικαιολογηµένα, η 
Επιτροπή δηµοσιεύει κατάλληλη ενηµέρωση στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  
Άρθρο 7  
1. Τα κράτη µέλη θεωρούν σύµφωνες µε τις απαιτήσεις προστασίας 
που αναφέρονται στο άρθρο 4, τις συσκευές οι  
οποίες ανταποκρίνονται:  
α) προς τα σχετικά εθνικά πρότυπα µε τα οποία µεταφέρονται στην 
εθνική τυποποίηση τα εναρµονισµένα πρότυπα των οποίων οι αριθµοί 
αναφοράς έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τα κράτη µέλη δηµοσιεύουν τους 
αριθµούς αναφοράς των εθνικών αυτών προτύπων.  
β) ή προς τα σχετικά εθνικά πρότυπα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, αν δεν υπάρχουν εναρµονισµένα πρότυπα για τους 
τοµείς που καλύπτονται από τα πρότυπα αυτά.  
2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα κείµενα των 
εθνικών τους προτύπων τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο β) και τα οποία θεωρούν ότι πληρούν τις απαιτήσεις 
προστασίας που αναφέρονται στο άρθρο 4. Η Επιτροπή ανακοινώνει 
αµέσως το κείµενο αυτό στα λοιπά κράτη µέλη. Κατά την 
προβλεπόµενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 διαδικασία, η 
Επιτροπή κοινοποιεί στα κράτη µέλη εκείνα τα πρότυπα για το οποία 
η πιστότητα προς τις απαιτήσεις προστασίας που αναφέρονται στο 
άρθρο 4.  
Τα κράτη µέλη δηµοσιεύουν τα στοιχεία των προτύπων αυτών. 
Επίσης η Επιτροπή τα δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  
3. Όταν ο κατασκευαστής δεν έχει εφαρµόσει τα πρότυπα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, ή τα έχει εφαρµόσει εν µέρει, ή αν 
δεν υπάρχουν πρότυπα, τα κράτη µέλη δέχονται ότι οι συσκευές 
θεωρούνται σύµφωνες προς τις απαιτήσεις προστασίας που 
αναφέρονται στο άρθρο 4,εφόσον η πιστότητά τους προς τις 
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απαιτήσεις αυτές βεβαιώνεται µε κάποιο από τα µέσα τα οποία 
προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2.  
Άρθρο 8  
1. Όταν ένα κράτος µέλος ή η Επιτροπή κρίνει ότι τα εναρµονισµένα 
πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) δεν 
ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4, το 
εν λόγω κράτος µέλος ή η Επιτροπή υποβάλλει το θέµα στην µόνιµη 
επιτροπή που συστάθηκε µε την οδηγία 83/189/ΕΟΚ, η οποία στην 
συνέχεια ονοµάζεται «επιτροπή», αναφέροντας τους λόγους για την 
ενέργεια αυτή. Η επιτροπή γνωµοδοτεί επειγόντως.  
Αφού λάβει υπόψη την γνώµη της επιτροπής, η Επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων γνωστοποιεί το συντοµότερο στα κράτη 
µέλη αν η δηµοσίευση των προτύπων αυτών, η οποία προβλέπεται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α), πρέπει να ακυρωθεί ή όχι στο 
σύνολό της ή κατά ένα τµήµα της.  
2. Μετά την παραλαβή της ανακοίνωσης της που προβλέπεται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 2, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
ζητεί την γνώµη της επιτροπής. Με βάση τη γνώµη αυτή, η Επιτροπή 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ενηµερώνει το συντοµότερο τα κράτη 
µέλη αν πρέπει να τεκµαίρεται η πιστότητα του εν λόγω εθνικού 
προτύπου και, αν τα στοιχεία του προτύπου αυτού πρέπει να 
δηµοσιευθούν, ως αναφορά, σε εθνικό επίπεδο.  
Αν η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή ένα κράτος µέλος 
θεωρεί ότι ένα εθνικό πρότυπο δεν πληροί πλέον τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις ώστε να τεκµαίρεται ότι συµφωνεί προς τις απαιτήσεις 
προστασίας που αναφέρονται στο άρθρο 4, η Επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ζητεί τη γνώµη της επιτροπής η οποία 
γνωµοδοτεί χωρίς καθυστέρηση. Με βάση τη γνώµη αυτή, η 
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων γνωστοποιεί το συντοµότερο 
στα κράτη µέλη αν για το εν λόγω πρότυπο πρέπει ή δεν πρέπει πλέον 
να συνεχίσει να τεκµαίρεται η πιστότητά του και, αν όχι, αν πρέπει να 
ακυρωθεί στο σύνολό της ή κατά ένα τµήµα της η δηµοσίευσή του 
που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2.  
 
 
α) στο ότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 4, εφόσον η 
συσκευή δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 1 .  
β) σε εσφαλµένη εφαρµογή των προτύπων που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 1 .  
γ) σε κενό που παρουσιάζουν τα ίδια τα πρότυπα που αναφέρονται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 1 .  

 56



2. Η Επιτροπή πραγµατοποιεί το ταχύτερο διαβουλεύσεις µε τα 
ενδιαφερόµενα µέρη. Όταν η Επιτροπή διαπιστώσει, µετά τις 
διαβουλεύσεις αυτές, ότι η ενέργεια είναι δικαιολογηµένη, 
ενηµερώνει αµέσως σχετικά το κράτος µέλος το οποίο έκανε την 
ενέργεια αυτή, καθώς και τα υπόλοιπα κράτη µέλη.  
Αν η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 οφείλε-ται σε κενό 
των προτύπων, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφού 
πραγµατοποιήσει διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, 
προσφεύγει στην επιτροπή εντός δύο µηνών, εφόσον το κράτος µέλος 
που έχει λάβει τα µέτρα σκοπεύει να τα διατηρήσει, και αρχίζει τις 
διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 8.  
3. Όταν µία συσκευή, η οποία δεν πληροί τις απαιτήσεις πιστότητας, 
συνοδεύεται από κάποιο από τα πιστοποιητικά  
µέσα που αναφέρονται στο άρθρο 10, το αρµόδιο κράτος µέλος 
λαµβάνει κατά την έκδοση του πιστοπoιητικού τα κατάλληλα µέτρα 
και ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη µέλη.  
4. Η Επιτrοπή φροντίζει ώστε τα κράτη µέλη να τηρούνται ενήµερα 
σχετικά µε την εξέλιξη και τα αποτελέσµατα της διαδικασίας αυτής.  
 
Άρθρο 10  
1. Στην περίπτωση των συσκευών για τις οποίες ο κατασκευαστής 
εφάρµοσε τα πρότυπα του άρθρου 7 παράγραφος 1, η πιστότητα των 
συσκευών προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας βεβαιώνεται µε 
δήλωση πιστότητας ΕΚ που χορηγεί ο κατασκευαστής ή εκπρόσωπός 
του εγκατεστηµένος στην Κοινότητα. Η δήλωση αυτή πρέπει να 
τίθεται στη διάθεση της αρµόδιας αρχής, για µια δεκαετία µετά από 
τη διάθεση στην αγορά των συσκευών.  
Εξάλλου, ο κατασκευαστής ή ο εκπρόσωπός του που είναι 
εγκατεστηµένος στην Κοινότητα, επιθέτει το σήµα πιστότητας ΕΚ 
στην συσκευή ή τη συσκευασία της, στις οδηγίες χρήσεις ή στην 
εγγύηση.  
Εφόσον ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εκπρόσωπός του είναι 
εγκατεστηµένοι στην Κοινότητα, την προαναφερόµενη υποχρέωση να 
τηρεί δήλωση πιστότητας ΕΚ στη διάθεση των αρµοδίων έχει κάθε 
πρόσωπο που διαθέτει τη συσκευή στην κοινοτική αγορά.  
Στο παράρτηµα 1 περιλαµβάνονται οι διατάξεις οι σχετικές µε τη 
δήλωση ΕΚ και το σήµα ΕΚ.  
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα, ώστε να απαγορεύεται 
η επίθεση στις συσκευές, στη συσκευασία τους, στις οδηγίες χρήσεως 
ή στα δελτία εγγυήσεως, σηµάνσεων που θα µπορούσαν να 
παραπλανήσουν τους τρίτους ως προς τη σηµασία και τη γραφική 
απεικόνιση της σήµανσης «CE». Oποιαδήποτε άλλη σήµανση µπορεί 
να επιτίθεται στις συσκευές, στη συσκευασία τους, στις οδηγίες 
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χρήσεως ή στα δελτία εγγυήσεως, υπό τον όρο ότι δεν καθιστά 
λιγότερο ευδιάκριτη και ευανάγνωστη τη σήµανση «CE».  
2. Στην περίπτωση συσκευών για τις οποίες ο κατασκευαστής δεν έχει 
εφαρµόσει, ή έχει εφαρµόσει µόνον εν µέρει τα πρότυπα του άρθρου 
7 παράγραφος 1, ή αν δεν υπάρχουν πρότυπα, ο κατασκευαστής ή ο 
εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εκπρόσωπός του θέτει στη διάθεση 
των αρµόδιων αρχών, µόλις διατεθεί η συσκευή στην αγορά τεχνικό 
φάκελο κατασκευής. Στο φάκελο αυτό περιγράφεται η συσκευή και 
εκτίθεται ο τρόπος που ακολουθείται προκειµένου να εξασφαλιστεί η 
πιστότητα της συσκευής προς τις απαιτήσεις προστασίας του άρθρου 
4 καθώς και η τεχνική έκθεση ή πιστοποιητικό που πρέπει αµφότερα 
να προέρχονται από αρµόδιο οργανισµό.  
Ο φάκελος αυτός πρέπει να τηρείται στη διάθεση των αρµόδιων 
αρχών για µια δεκαετία από τη διάθεση στην αγορά των συσκευών.  
Εφόσον ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εκπρόσωπός του είναι 
εγκατεστηµένοι στην Κοινότητα, την προαναφερόµενη υποχρέωση 
τήρησης τεχνικού φακέλου στη διάθεση των αρµοδίων αρχών έχει 
κάθε πρόσωπο που διαθέτει τη συσκευή στην κοινοτική αγορά.  
Η πιστότητα προς τη συσκευή που περιγράφεται στον τεχνικό φάκελο 
βεβαιώνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1.  
Τα κράτη µέλη τεκµαίρουν, µε την επιφύλαξη της παρούσας 
παραγράφου, ότι οι συσκευές αυτές ανταποκρίνονται προς τις 
απαιτήσεις προστασίας του άρθρου 4.  
3. Η παράγραφος 3 καταργείται από την παράγραφο 1 του Άρθρου 1 
της Οδηγίας 92/31/ΕΟΚ.  
4. Η παράγραφος 4 καταργείται από την παράγραφο 4 του Άρθρου 9 
της Οδηγίας 91/263/ΕΟΚ.  
 
5. Η πιστότητα των συσκευών που είναι σχεδιασµένες για µετάδοση 
ραδιοεπικοινωνίας, όπως ορίζονται στη σύµβαση της ∆ιεθνούς 
Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
βεβαιώνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1, αφού ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην 
Κοινότητα εκπρόσωπός του έχει λάβει βεβαίωση ΕΚ τύπου για τις εν 
λόγω συσκευές από έναν από τους διακοινωµένους οργανισµούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 6.  
Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται στις ως άνω συσκευές εφόσον έχουν 
σχεδιασθεί και προορίζονται αποκλειστικά για τους ραδιοερασιτέχνες 
κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 2 
Τροποποίηση που έγινε από το Άρθρο 8 παράγραφος 3 της Οδηγίας 
93/97/ΕΟΚ : To άρθρο 10 παράγραφος 5 της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ δεν 
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έχει εφαρµογή στον εξοπλισµό που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της 
παρούσας οδηγίας ή της οδηγίας 91/263/ΕΟΚ.  
6. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη 
µέλη τις αναφερόµενες στο παρόν άρθρο αρµόδιες αρχές και τους 
οργανισµούς τους επιφορτισµένους µε τη χορήγηση βεβαιώσεων 
τύπου ΕΚ, που αναφέρονται στην παράγραφο 5, καθώς και τα 
συγκεκριµένα καθήκοντα που τους έχουν αναθέσει και τους αριθµούς 
αναγνώρισης που τους έχουν εκ των προτέρων χορηγηθεί από την 
Επιτροπή.  
Η Επιτροπή δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων κατάλογο αυτών των αρχών και οργανισµών, µε τον 
αριθµό αναγνώρισης που έχει δώσει στους τελευταίους καθώς και τα 
καθήκοντα για τα οποία έχουν κοινοποιηθεί. Η Επιτροπή φροντίζει 
για την ενηµέρωση του καταλόγου.  
Στην ανακοίνωση προσδιορίζεται αν οι οργανισµοί αυτοί είναι 
αρµόδιοι για όλες τις συσκευές που καλύπτει η παρούσα οδηγία ή αν 
η ευθύνη τους περιορίζεται σε ορισµένους ειδικούς τοµείς.  
Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τα κριτήρια που αναφέρονται στο 
παράρτηµα ΙΙ για την αξιολόγηση των προς δήλωση οργανισµών.  
Οι οργανισµοί που ανταποκρίνονται στα κριτήρια αξιολόγησης τα 
οποία προβλέπονται στα σχετικά εναρµονισµένα πρότυπα τεκµαίρεται 
ότι ανταποκρίνονται στα προαναφερόµενα κριτήρια.  
Ένα κράτος µέλος που έχει ανακοινώσει έναν οργανισµό πρέπει να 
ανακαλεί την έγκριση αν διαπιστώνει ότι ο οργανισµός αυτός δεν 
πληροί πλέον τα κριτήρια που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ. Το 
κράτος µέλος αυτό ενηµερώνει αµέσως σχετικά την Επιτροπή και τα 
υπόλοιπα κράτη µέλη.  
7. Mε την επιφύλαξη του άρθρου 9:  
α) κάθε αντικανονική επίθεση της σήµανσης «CE» που διαπιστώνεται 
από κράτος µέλος, συνεπάγεται την υποχρέωση για τον 
κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του 
να µεριµνήσει για την πιστότητα του σχετικού προϊόντος προς τις 
προδιαγραφές περί τη σήµανση «CE», και την παύση της παράβασης 
υπό τους όρους που επιβάλλει αυτό το κράτος µέλος·  
β) αν το προϊόν συνεχίζει να µην είναι σύµφωνο προς τις σχετικές 
προδιαγραφές το κράτος µέλος οφείλει να λάβει όλα τα ενδεδειγµένα 
µέτρα ώστε να περιοριστεί ή να απαγορευθεί η διάθεση στην αγορά 
του συγκεκριµένου προϊόντος ή να εξασφαλιστεί η απόσυρσή του από 
την αγορά, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 9.  
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Άρθρο 11  
Η οδηγία 76/889/ΕΟΚ και η οδηγία 76/890/ΕΟΚ καταργούνται από 
την 1η Ιανουαρίου 1992.  
 
Άρθρο 12  
1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν τις αναγκαίες 
νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να 
συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιουλίου 
1991. Ενηµερώνουν σχετικά την Επιτροπή.  
Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η 
Ιανουαρίου 1992.  
Ωστόσο, τα κράτη µέλη επιτρέπουν, για ένα χρονικό διάστηµα µέχρι 
τις 31 ∆εκεµβρίου 1995, τη διάθεση στην αγορά ή/και τη λειτουργία 
συσκευών στις οποίες αναφέρεται η παρούσα οδηγία και οι οποίες 
συµφωνούν µε τις εθνικές ρυθµίσεις που ισχύουν στο έδαφος τους 
στις 30 Ιουνίου 1992  
2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα κείµενα των 
διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που 
διέπεται από την παρούσα οδηγία.  
 
Άρθρο 13 
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 
Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 1989. 
Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος 
P. SOLBES 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σε περίπτωση σµίκρυνσης ή µεγέθυνσης της 
σήµανσης ‘’CE’’, πρέπει να διατηρούνται οι αναλογίες που Όταν οι 
συσκευές καλύπτονται από άλλες οδηγίες, οι οποίες αφορούν άλλα 
θέµατα και προβλέπουν σήµανση – περισσότερες από τις οδηγίες 
αυτές επιτρέπουν στον κατασκευαστή να επιλέξει, στη διάρκεια – της 
σήµανσης ‘’CE’’ πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την ίδια 
κατακόρυφη διάσταση, που  
1. ∆ήλωση πιστότητας ΕΚ 
Η δήλωση πιστότητας ΕΚ πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: 
– περιγραφή της υπό εξέταση συσκευής ή των υπό εξέταση 
συσκευών, 
– αναφορά των προδιαγραφών ως προς τις οποίες δηλώνεται η 
πιστότητα και, ενδεχοµένως, τα εσωτερικά µέτρα που έχουν ληφθεί 
προκειµένου να εξασφαλιστεί η πιστότητα των συσκευών προς τις 
διατάξεις της οδηγίας, 
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– τα στοιχεία ταυτότητας του υπογράφοντος, ο οποίος έχει 
εξουσιοδοτηθεί δεόντος από τον κατασκευαστή ή εκπρόσωπό του, 
– ενδεχοµένως την αναφορά της βεβαίωσης ΕΚ τύπου, η οποία έχει 
χορηγηθεί από δηλωµένο οργανισµό. 
2. Σήµανση πιστότητας ‘’CE’’: 
-- Η σήµανση πιστότητας ‘‘CE’’ αποτελείται από το ακρωνύµιο 
‘’CE’’σύµφωνα µε την ακόλουθη γραφική απεικόνιση: 
προκύπτουν από την παραπάνω βαθµολογηµένη γραφική απεικόνιση. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
Κριτήρια για την εκτίµηση των οργανισµών που πρέπει να δηλωθούν 
Οι οργανισµοί που δηλώνονται από τα κράτη µέλη πρέπει να πληρούν 
τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις: 
1. Πρέπει να διαθέτουν το προσωπικό, τα µέσα και τον εξοπλισµό που 
είναι απαραίτητα. 
2. Το προσωπικό πρέπει να διαθέτει την πρέπουσα τεχνική κατάρτιση 
και επαγγελµατική ακεραιότητα. 
3. Όσον αφορά την εκτέλεση των δοκιµών, τη σύνταξη των εκθέσεων, 
την έκδοση των βεβαιώσεων και την πραγµατοποίηση της επίβλεψης 
που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, τα στελέχη και το τεχνικό 
προσωπικό πρέπει να είναι ανεξάρτητα από όλους τους κύκλους, τις 
οµάδες ή τα πρόσωπα που άπτονται άµεσα ή έµµεσα του τοµέα του 
συγκεκριµένου προϊόντος. 
4. Το προσωπικό πρέπει να τηρεί το επαγγελµατικό απόρρητο. 
5. Πρέπει να είναι ασφαλισµένοι για αστική ευθύνη εκτός αν η ευθύνη 
αυτή καλύπτεται από το κράτος βάσει της εθνικής νοµοθεσίας. 
Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στα σηµεία 1 και 2 επαληθεύονται 
περιοδικά από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
Ενδεικτικός πίνακας των κυριότερων απαιτήσεων προστασίας 
Οι ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές που προκαλούνται από τις 
συσκευές πρέπει να τηρούνται σε επίπεδο που να µην παρενοχλεί τη 
χρήση ιδίως των ακολούθων συσκευών: 
α) ιδιωτικοί ραδιοτηλεοπτικοί δέκτες. 
β) βιοµηχανικός εξοπλισµός. 
γ) κινητός ραδιοεξοπλισµός. 
δ) κινητός εξοπλισµός ραδιοεπικοινωνίας και εµπορικός 
ραδιοτηλεφωνικός εξοπλισµός. 
ε) ιατρικές και επιστηµονικές συσκευές. 
στ) εξοπλισµός των τεχνολογιών των πληροφοριών. 
ζ) οικιακές συσκευές και οικιακός ηλεκτρονικός εξοπλισµός. 
η) συσκευές ραδιοεπικοινωνιών της αεροπλοϊας και της ναυσιπλοϊας. 
θ) ηλεκτρονικός εκπαιδευτικός εξοπλισµός. 
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ι) δίκτυα και συσκευές τηλεπικοινωνιών. 
ια) ποµποί. εκποµπής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης 
ιβ) φωτισµός και λάµπες φθορισµού. 
 
     Οι συσκευές, και ιδίως εκείνες που αναφέρονται στα στοιχεία α) 
έως β), θα πρέπει να κατασκευάζονται ώστε να έχουν επαρκές επίπεδο 
ηλεκτροµαγνητικής ατρωσίας στο συνηθισµένο περιβάλλον 
ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας όπου προορίζονται να 
λειτουργήσουν έτσι ώστε να επιτρέπεται η ανεµπόδιστη λειτουργία 
τους, λαµβανοµένων υπόψη των επιπέδων της διαταραχής που 
προκαλείται από τις συσκευές οι οποίες ανταποκρίνονται στα πρότυπα 
του άρθρου 7. 
 

Οδηγία για την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα 
 
      ∆ηµοσιεύθηκε στις 31 ∆εκεµβρίου στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ε.Ε. (τεύχος L390) η οδηγία 2004/108 για την ηλεκτροµαγνητική 
συµβατότητα των συσκευών και µηχανηµάτων, που θα 
αντικαταστήσει από το 2007 την ισχύουσα 89/336. 
Οι κυριότερες πρόνοιες της νέας οδηγίας είναι ότι: 
- Εξαιρεί ρητά τα αεροναυτικά προϊόντα (συσκευές αεροπλάνων) του 
κανονισµού 1592/2002, τον ραδιοεξοπλισµό, καθώς και τον 
τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό της οδηγίας 1999/5. 
- Εξαιρεί από την σήµανση τις σταθερές εγκαταστάσεις και τις 
συσκευές που προορίζονται για χρήση µόνον σε αυτές. Εάν για 
κάποια σταθερή εγκατάσταση υπάρχουν καταγγελίες για πρόκληση 
διαταραχών, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να ζητούν απόδειξη της 
συµµόρφωσης της εγκατάστασης και να κινούν διαδικασία 
αξιολόγησης. 
- Επιτρέπει σε κάθε κατασκευαστή να επιλέξει αν θα χρησιµοποιήσει 
την διαδικασία αξιολόγησης της συµµόρφωσης µε εσωτερικό έλεγχο 
της παραγωγής (παράρτηµα ΙΙ) ή θα καταφύγει σε κοινοποιηµένο 
οργανισµό για την αξιολόγηση του τεχνικού φακέλου (παράρτηµα 
ΙΙΙ),και 
- Προωθεί την ιδέα της συµµόρφωσης προς τις «ουσιώδεις 
απαιτήσεις» της οδηγίας (παράρτηµα Ι) κυρίως (αλλά όχι 
αποκλειστικά) µέσα από την συµµόρφωση µε τα «εναρµονισµένα 
πρότυπα» (άρθρο 6 της οδηγίας – περισσότερα για τα εναρµονισµένα 
πρότυπα στο οµώνυµο άρθρο του παρόντος δελτίου). 
Τα κράτη µέλη υποχρεούνται να εναρµονίσουν την νοµοθεσία τους 
προς την οδηγία µέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2007, ενώ η νέα αυτή 
νοµοθεσία πρέπει να τεθεί σε ισχύ µέχρι τις 20 Ιουλίου του ιδίου 
έτους. 
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Ο∆ΗΓΙΑ 2004/108/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
της 15ης ∆εκεµβρίου 2004 
για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε 
την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα 
και για την κατάργηση της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ 
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 
Έχοντας υπόψη: 
τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το 
άρθρο 95,την πρόταση της Επιτροπής, 
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
(1),Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της 
συνθήκης (2), 
Εκτιµώντας τα εξής: 
(1) Η οδηγία 89/336/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 3ης Μαΐου 
1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών 
µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (3) 
αναθεωρήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας η οποία είναι 
γνωστή ως απλούστερη νοµοθεσία για την εσωτερική αγορά 
(SLIM). Τόσο η διαδικασία SLIM όσο και η διεξοδική δια- 
βούλευση που ακολούθησε αποκάλυψαν την ανάγκη 
συµπλήρωσης, ενίσχυσης και διασαφήνισης του πλαισίου 
που θεσπίζεται από την οδηγία 89/336/EOK. 
(2) Τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα να διασφαλίζουν ότι οι 
ραδιοεπικοινωνίες, συµπεριλαµβανοµένης της ραδιοφωνικής 
λήψης και της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας που λειτουργεί 
σύµφωνα µε τους κανονισµούς της ∆ιεθνούς Ένωσης 
Τηλεπικοινωνιών (∆ΕΤ), τα δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας 
και τηλεπικοινωνιών, καθώς και ο εξοπλισµός που συνδέεται 
µε αυτά, προστατεύονται από τις ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές. 
(3) Οι εθνικές διατάξεις που εξασφαλίζουν την προστασία από 
τις ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές θα πρέπει να είναι εναρµονισµένες 
για να εγγυώνται την ελεύθερη κυκλοφορία των 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, χωρίς τη µείωση 
των δικαιολογηµένων επιπέδων προστασίας στα κράτη µέλη. 
(4) Η προστασία από τις ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές απαιτεί 
την επιβολή υποχρεώσεων στους διάφορους οικονοµικούς 
παράγοντες. Οι εν λόγω υποχρεώσεις θα πρέπει να εφαρµόζονται µε 
δίκαιο και αποτελεσµατικό τρόπο για την επίτευξη 
αυτής της προστασίας. 
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(5) Η ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα του εξοπλισµού θα 
πρέπει να ρυθµιστεί µε στόχο την εξασφάλιση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, δηλαδή ενός χώρου δίχως εσωτερικά σύνορα 
όπου εµπορεύµατα, άτοµα, υπηρεσίες και 
κεφάλαια διακινούνται ελεύθερα. 
(6) Ο εξοπλισµός που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία θα 
πρέπει να περιλαµβάνει τόσο τις συσκευές όσο και τις σταθερές 
εγκαταστάσεις. Ωστόσο, θα πρέπει να προβλεφθούν 
χωριστές διατάξεις για κάθε κατηγορία. Ο λόγος είναι ότι, 
ενώ οι ίδιες οι συσκευές επιτρέπεται να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός 
της Κοινότητας, οι σταθερές εγκαταστάσεις είναι 
τοποθετηµένες για µόνιµη χρήση σε προκαθορισµένο χώρο, 
ως σύνολα διαφόρων τύπων συσκευών και, ενδεχοµένως, 
άλλων διατάξεων. Η σύνθεση και η λειτουργία των εν λόγω 
εγκαταστάσεων ανταποκρίνονται, στις περισσότερες περιπτώσεις, στις 
ειδικές ανάγκες των χειριστών τους. 
(7) Ο ραδιοεξοπλισµός και ο τηλεπικοινωνιακός τερµατικός 
εξοπλισµός δεν θα πρέπει να καλύπτονται από την παρούσα 
οδηγία δεδοµένου ότι διέπονται ήδη από την οδηγία 
1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
9ης Μαρτίου 1999, σχετικά µε το ραδιοεξοπλισµό 
και τον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό και την αµοιβαία 
αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισµών αυτών (4). 
Οι απαιτήσεις ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας και στις 
δύο οδηγίες επιτυγχάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας. 
(8) Τα αεροσκάφη και ο εξοπλισµός που προορίζεται να τοποθετηθεί 
σε αεροσκάφη δεν θα πρέπει να καλύπτονται από 
την παρούσα οδηγία, δεδοµένου ότι υπόκεινται ήδη σε ειδικούς 
κοινοτικούς ή διεθνείς κανόνες που διέπουν την ηλεκτροµαγνητική 
συµβατότητα . 
(9) Η παρούσα οδηγία δεν χρειάζεται να θεσπίσει κανόνες για 
τον εξοπλισµό ο οποίος, λόγω των εγγενών χαρακτηριστικών 
του, είναι ακίνδυνος από την άποψη της ηλεκτροµαγνητικής 
συµβατότητας. 
(10) Η ασφάλεια του εξοπλισµού δεν θα πρέπει να καλύπτεται 
από την παρούσα οδηγία, δεδοµένου ότι το θέµα ρυθµίζεται 
από χωριστή κοινοτική ή εθνική νοµοθεσία. 
(11) Εφόσον η παρούσα οδηγία διέπει τις συσκευές, θα πρέπει να 
αναφέρεται στις έτοιµες συσκευές που διατίθενται για πρώτη 
φορά στην κοινοτική αγορά . Ορισµένα συστατικά µέρη ή 
υποσύνολα θα πρέπει, υπό ορισµένες συνθήκες, να θεωρούνται 
συσκευές εάν τίθενται στη διάθεση του τελικού χρήστη. 

 64



L 390/24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
31.12.2004 
(1) ΕΕ C 220 της 16.9.2003, σ. 13. 
(2) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2004 (δεν 
έχει 
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και Απόφαση του Συµβουλίου 
της 29ης Νοεµβρίου 2004. 
(3) ΕΕ L 139 της 23.5.1989, σ. 19· οδηγία όπως τροποποιήθηκε 
τελευταία 
από την οδηγία 93/68/EOK (ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 1). 
(4) ΕΕ L 91, 7.4.1999, σ. 10· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1). 
(12) Οι αρχές στις οποίες βασίζεται η παρούσα οδηγία είναι 
αυτές που καθορίζονται στο ψήφισµα του Συµβουλίου της 
7ης Μαΐου 1985 για νέα προσέγγιση στο θέµα της τεχνικής 
εναρµόνισης και τυποποίησης (1). Σύµφωνα µε την προσέγγιση 
αυτήν, ο σχεδιασµός και η κατασκευή εξοπλισµού υπό- 
κεινται στις ουσιώδεις απαιτήσεις που αφορούν την 
ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα . Οι εν λόγω απαιτήσεις αποκτούν 
τεχνική έκφραση µε εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα τα 
οποία εγκρίνονται από τους διάφορους ευρωπαϊκούς οργανισµούς 
τυποποίησης, CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης), CENELEC 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής 
Τυποποίησης) και ETSI (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών 
Προτύπων). Η CEN, η CENELEC και το ETSI αναγνωρίζονται ως 
αρµόδια όργανα στον τοµέα της παρούσας 
οδηγίας για την έγκριση εναρµονισµένων προτύπων τα οποία 
καταρτίζουν σύµφωνα µε τις γενικές κατευθύνσεις συνεργασίας 
µεταξύ αυτών και της Επιτροπής και µε τη διαδικασία 
που καθορίζεται στην οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 
για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον 
τοµέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των 
κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών 
(2). 
(13) Τα εναρµονισµένα πρότυπα απηχούν την πλέον πρόσφατη 
γενικώς αναγνωρισµένη τεχνολογία στον τοµέα της 
ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς το 
συµφέρον λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς πρέπει, εποµένως, να 
υπάρχουν πρότυπα για την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα 
εναρµονισµένα σε κοινοτικό επίπεδο. Mετά τη 
δηµοσίευση των στοιχείων του προτύπου στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τήρησή του αποτελεί 
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τεκµήριο συµµόρφωσης προς τις σχετικές ουσιώδεις απαιτήσεις, αν 
και η συµµόρφωση µπορεί να αποδειχθεί και µε 
άλλα µέσα. Η τήρηση των εναρµονισµένων προτύπων σηµαίνει 
συµµόρφωση προς τις διατάξεις τους και απόδειξη µε τις 
µεθόδους τις οποίες περιγράφουν τα εναρµονισµένα πρότυπα ή στις 
οποίες αναφέρονται. 
(14) Οι κατασκευαστές εξοπλισµού που προορίζεται να συνδεθεί 
σε δίκτυα θα πρέπει να κατασκευάζουν τον εν λόγω εξοπλισµό µε 
τρόπο ώστε να αποφεύγεται η απαράδεκτη υποβάθµιση της 
λειτουργίας των δικτύων υπό κανονικές συνθήκες 
χρήσης. Οι χειριστές δικτύων θα πρέπει να κατασκευάζουν 
τα δίκτυά τους µε τρόπο ώστε οι κατασκευαστές εξοπλισµού 
που µπορεί να συνδεθεί σε δίκτυα να µην επωµίζονται 
δυσανάλογο βάρος για την αποφυγή της απαράδεκτης 
υποβάθµισης της λειτουργίας των δικτύων. Οι ευρωπαϊκοί 
οργανισµοί τυποποίησης θα πρέπει να λαµβάνουν δεόντως 
υπόψη το στόχο αυτόν (συµπεριλαµβανοµένων των σωρευτικών 
επιπτώσεων των σχετικών ηλεκτροµαγνητικών φαινοµένων) όταν 
εκπονούν εναρµονισµένα πρότυπα. 
(15) Η διάθεση συσκευών στην αγορά ή η θέση τους σε λειτουργία θα 
πρέπει να επιτρέπεται µόνον αν οι ενδιαφερόµενοι κατασκευαστές 
έχουν αποδείξει ότι οι συσκευές έχουν 
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας. Οι συσκευές που διατίθενται στην αγορά 
θα πρέπει να φέρουν τη σήµανση CE που πιστοποιεί τη συµµόρφωση 
προς την οδηγία. Αν και η ευθύνη για την αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης ανήκει στον κατασκευαστή, χωρίς 
να χρειάζεται η ανάµιξη ανεξάρτητου φορέα αξιολόγησης 
της συµµόρφωσης, οι κατασκευαστές είναι ελεύθεροι να 
χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες ενός τέτοιου φορέα. 
(16) Η υποχρέωση αξιολόγησης της συµµόρφωσης θα πρέπει να 
απαιτεί από τον κατασκευαστή να αξιολογεί την ηλεκτροµαγνητική 
συµβατότητα της συσκευής, βάσει των σχετικών 
φαινοµένων, για να εξακριβώνει εάν πληροί ή όχι τις απαιτήσεις 
προστασίας που προβλέπονται από την παρούσα 
οδηγία. 
(17) Σε περίπτωση που η συσκευή µπορεί να διαµορφωθεί µε 
διαφορετικούς τρόπους, η αξιολόγηση της ηλεκτροµαγνητικής 
συµβατότητας θα πρέπει να επιβεβαιώνει ότι η συσκευή 
πληροί τις απαιτήσεις προστασίας στις διαµορφώσεις που 
προβλέπει ο κατασκευαστής ως αντιπροσωπευτικές της συνήθους 
χρήσης στις προβλεπόµενες εφαρµογές· στις περιπτώσεις αυτές, αρκεί 
η διενέργεια αξιολόγησης βάσει της 
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διαµόρφωσης που είναι πιο πιθανό να προκαλέσει τη σηµαντικότερη 
διαταραχή ή της διαµόρφωσης που είναι πιο 
ευαίσθητη στις διαταραχές. 
(18) Οι σταθερές εγκαταστάσεις, συµπεριλαµβανοµένων των 
µεγάλων µηχανηµάτων και δικτύων, ενδέχεται να προκαλέσουν 
ηλεκτροµαγνητική διαταραχή , ή να επηρεαστούν από 
αυτήν. Μπορεί να υπάρχει διασύνδεση µεταξύ σταθερών 
εγκαταστάσεων και συσκευών, οπότε οι ηλεκτροµαγνητικές 
διαταραχές που προκαλούνται από τις σταθερές εγκαταστάσεις 
ενδέχεται να επηρεάζουν τις συσκευές και αντίστροφα. Όσον αφορά 
την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα , 
δεν έχει σηµασία αν η ηλεκτροµαγνητική διαταραχή προκαλείται από 
συσκευή ή από σταθερή εγκατάσταση. Συνεπώς, 
οι σταθερές εγκαταστάσεις και οι συσκευές θα πρέπει να 
υπόκεινται σε συνεκτικό και γενικό καθεστώς ουσιωδών 
απαιτήσεων. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα χρήσης 
εναρµονισµένων προτύπων για σταθερές εγκαταστάσεις ώστε 
να αποδεικνύεται η συµµόρφωση προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις που 
καλύπτονται από τα πρότυπα αυτά. 
(19) Λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών τους, για τις σταθερές 
εγκαταστάσεις δεν θα πρέπει να απαιτείται τοποθέτηση της 
σήµανσης CE ούτε να γίνεται δήλωση συµµόρφωσης. 
(20) Η αξιολόγηση της συµµόρφωσης των συσκευών που διατίθενται 
στην αγορά για να ενσωµατωθούν σε συγκεκριµένη 
σταθερή εγκατάσταση και δεν διατίθενται στο εµπόριο για 
άλλο σκοπό, δεν έχει νόηµα αν πραγµατοποιείται χωριστά 
από την σταθερή εγκατάσταση στην οποία πρόκειται να 
ενσωµατωθεί. Συνεπώς, οι εν λόγω συσκευές θα πρέπει να 
εξαιρούνται από τις διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που 
εφαρµόζονται συνήθως στις συσκευές. Ωστόσο, 
οι συσκευές αυτές δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο τη συµµόρφωση 
των σταθερών εγκαταστάσεων στις οποίες ενσωµατώνονται. Αν µια 
συσκευή είναι ενσωµατωµένη σε περισσότερες της µιας σταθερές 
εγκαταστάσεις, ο προσδιορισµός των 
χαρακτηριστικών ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητάς της θα 
πρέπει να επαρκεί για τη διασφάλιση της εξαίρεσής της από 
τη διαδικασία ελέγχου της συµµόρφωσης. 
31.12.2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 
390/25 
(1) ΕΕ C 136 της 4.6.1985, σ. 1. 
(2) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από 
την Πράξη Προσχώρησης του 2003. 
(21) Θα πρέπει να προβλεφθεί µια µεταβατική περίοδος για να 
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εξασφαλιστεί ότι οι κατασκευαστές και οι λοιποί ενδιαφερόµενοι θα 
µπορέσουν να προσαρµοστούν στο νέο ρυθµιστικό καθεστώς. 
(22) ∆εδοµένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η 
εξασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς µε την 
απαίτηση της συµµόρφωσης του εξοπλισµού µε ένα επαρκές 
επίπεδο ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας, είναι αδύνατον 
να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη, και δύναται 
συνεπώς, λόγω των διαστάσεων ή των αποτελεσµάτων της 
να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα 
δύναται να θεσπίσει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της 
επικουρικότητας κατά την έννοια του άρθρου 5 της συνθήκης. 
Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως καθορίζεται στο 
προαναφερόµενο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν λόγω 
στόχου. 
(23) Συνεπώς, η οδηγία 89/336/EOK θα πρέπει να καταργηθεί, 
ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 1 
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής 
1. Η παρούσα οδηγία διέπει την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα 
εξοπλισµού. Στόχος της είναι να εξασφαλιστεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς απαιτώντας τη συµµόρφωση του εξοπλισµού µε 
ένα επαρκές επίπεδο ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας. Η παρούσα 
οδηγία εφαρµόζεται στον εξοπλισµό, όπως αυτός ορίζεται στο 
Άρθρο 2. 
2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται: 
α) στον εξοπλισµό που καλύπτεται από την οδηγία 1999/5/ΕΚ· 
β) στα αεροναυτικά προϊόντα, εξαρτήµατα και εξοπλισµούς που 
αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 
2002, για κοινούς κανόνες στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας και 
για την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισµού ασφάλειας της 
αεροπορίας (1) 
γ) στον ραδιοεξοπλισµό που χρησιµοποιείται από ραδιοερασιτέχνες, 
όπως ορίζεται στους κανονισµούς ραδιοεπικοινωνιών που 
εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του Καταστατικού Χάρτη και της 
Σύµβασης της ∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (2), εκτός αν ο 
εξοπλισµός αυτός διατίθεται στο εµπόριο. Τα έτοιµα συστήµατα 
(kits) κατασκευαστικών στοιχείων, προς συναρµολόγηση από 
ραδιοερασιτέχνες, καθώς και ο εµπορικός εξοπλισµός ο οποίος 
τροποποιείται και χρησιµοποιείται από τους ραδιοερασιτέχνες 
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δεν θεωρούνται εξοπλισµός διαθέσιµος στο εµπόριο. 
3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στον εξοπλισµό του 
οποίου τα εγγενή φυσικά χαρακτηριστικά είναι τέτοια ώστε: 
α) να µην µπορεί να προκαλέσει ή να συµβάλει στην πρόκληση 
ηλεκτροµαγνητικών εκποµπών οι οποίες υπερβαίνουν ένα 
επίπεδο που επιτρέπει στο ραδιοεξοπλισµό, στον τηλεπικοινωνιακό 
εξοπλισµό και στον λοιπό εξοπλισµό να λειτουργούν όπως 
προβλέπεται, και 
β) να λειτουργεί χωρίς απαράδεκτη υποβάθµιση παρά την ύπαρξη 
ηλεκτροµαγνητικής διαταραχής που προκαλείται συνήθως κατά 
την προβλεπόµενη χρήση του. 
4. Όταν, για τον εξοπλισµό που αναφέρεται στην παράγραφο 1, 
οι ουσιώδεις απαιτήσεις που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι 
καθορίζονται πιο συγκεκριµένα, εν όλο ή εν µέρει, σε άλλες 
κοινοτικές 
οδηγίες, η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται, ή παύει να εφαρµόζεται 
στον εξοπλισµό αυτόν όσον αφορά τις εν λόγω απαιτήσεις, από 
την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής των οδηγιών αυτών. 
5. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εφαρµογή κοινοτική ς ή 
εθνικής νοµοθεσίας που διέπει την ασφάλεια του εξοπλισµού. 
Άρθρο 2 
Ορισµοί 
1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι 
ορισµοί: 
α) «εξοπλισµός»: κάθε συσκευή ή σταθερή εγκατάσταση· 
β) «συσκευή»: κάθε τελική διάταξη , ή συνδυασµός διατάξεων, που 
διατίθεται στο εµπόριο ως ενιαία λειτουργική µονάδα , προοριζόµενη 
για τον τελικό χρήστη, και ενδέχεται να προκαλέσει 
ηλεκτροµαγνητική διαταραχή , ή της οποίας η λειτουργία 
µπορεί να επηρεαστεί από τέτοιου είδους διαταραχή· 
γ) «σταθερή εγκατάσταση »: συγκεκριµένος συνδυασµός διαφόρων 
τύπων συσκευών και, ενδεχοµένως, άλλων διατάξεων, που 
συναρµολογούνται, τοποθετούνται και προορίζονται να 
χρησιµοποιούνται µονίµως σε έναν προκαθορισµένο τόπο· 
δ) «ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα »: ικανότητα του εξοπλισµού 
να λειτουργεί ικανοποιητικά στο ηλεκτροµαγνητικό του 
περιβάλλον χωρίς να προκαλεί απαράδεκτες ηλεκτροµαγνητικές 
διαταραχές σε άλλον εξοπλισµό που ευρίσκεται στο περιβάλλον 
αυτό· 
ε) «ηλεκτροµαγνητική διαταραχή »: ηλεκτροµαγνητικό φαινόµενο 
που µπορεί να υποβαθµίσει τη λειτουργία εξοπλισµού. Μια 
ηλεκτροµαγνητική διαταραχή µπορεί να είναι θόρυβος 
ηλεκτροµαγνητικής προέλευσης, ανεπιθύµητο σήµα ή µεταβολή του 

 69



ιδίου του µέσου δια του οποίου γίνεται η διάδοση. 
L 390/26 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
31.12.2004 
(1) ΕΕ L 240 της 7.9.2002, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από 
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1701/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 243). 
(2) Καταστατικός χάρτης και Σύµβαση της ∆ιεθνούς Ένωσης 
Τηλεπικοινωνιών που εγκρίθηκε από την Συµπληρωµατική ∆ιάσκεψη 
Πληρεξουσίων 
(Γενεύη, 1992) όπως τροποποιήθηκε από τη ∆ιάσκεψη Πληρεξουσίων 
(Κυότο, 1994). 
στ) «ατρωσία»: ικανότητα του εξοπλισµού να λειτουργεί χωρίς να 
υποβαθµίζεται η ποιότητα της λειτουργίας του παρά την 
ύπαρξη ηλεκτροµαγνητικής διαταραχής. 
ζ) «λόγοι ασφαλείας»: η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής ή 
περιουσίας. 
η) «ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον»: το σύνολο όλων των 
ηλεκτροµαγνητικών φαινοµένων τα οποία είναι δυνατόν να 
παρατηρηθούν σε µια δεδοµένη τοποθεσία. 
2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, τα ακόλουθα θεωρούνται 
συσκευές κατά την έννοια της παραγράφου 1 σηµείο β): 
α) «συστατικά µέρη» ή «υποσύνολα» που προορίζονται να 
ενσωµατωθούν σε µια συσκευή από τον τελικό χρήστη, τα οποία 
ενδέχεται να προκαλέσουν ηλεκτροµαγνητική διαταραχή ή των 
οποίων η λειτουργία µπορεί να επηρεαστεί από τέτοιου είδους 
διαταραχή. 
β) «κινητές εγκαταστάσεις» που ορίζονται ως συνδυασµός συσκευών, 
και κατά περίπτωση άλλων διατάξεων, που προορίζονται 
να µετακινούνται και να λειτουργούν σε διάφορες τοποθεσίες. 
Άρθρο 3 
∆ιάθεση στην αγορά ή / και έναρξη λειτουργίας 
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε ο 
εξοπλισµός να µπορεί να διατίθεται στην αγορά ή / και να τίθεται σε 
λειτουργία µόνον αν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας, εφόσον εγκαθίσταται και συντηρείται όπως πρέπει και 
χρησιµοποιείται κατά προορισµό. 
Άρθρο 4 
Ελεύθερη κυκλοφορία εξοπλισµού 
1. Τα κράτη µέλη δεν εµποδίζουν, για λόγους ηλεκτροµαγνητικής 
συµβατότητας, τη διάθεση στην αγορά ή / και τη θέση σε λειτουργία 
στο έδαφός τους του εξοπλισµού που είναι σύµφωνος µε 
την παρούσα οδηγία. 
2. Οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας δεν εµποδίζουν την 
εφαρµογή στα κράτη µέλη των ακόλουθων ειδικών µέτρων σχετικά 
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µε τη θέση σε λειτουργία ή τη χρήση εξοπλισµού: 
α) µέτρων για την αντιµετώπιση υφισταµένου ή προβλεπόµενου 
προβλήµατος ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας σε ένα συγκεκριµένο 
τόπο. 
β) µέτρων που λαµβάνονται για λόγους ασφαλείας προκειµένου να 
προστατεύονται τα δηµόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ή οι 
σταθµοί εκποµπής ή λήψης όταν χρησιµοποιούνται για σκοπούς 
ασφαλείας σε σαφώς καθορισµένες καταστάσεις σε σχέση µε το 
φάσµα. 
Με την επιφύλαξη της οδηγίας 98/34/ΕΚ, τα κράτη µέλη κοινοποιούν 
τα ειδικά αυτά µέτρα στην Επιτροπή και τα λοιπά κράτη 
µέλη. 
Τα ειδικά µέτρα που γίνονται αποδεκτά δηµοσιεύονται από την 
Επιτροπή στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
3. Τα κράτη µέλη δεν παρεµποδίζουν, κατά τη διάρκεια 
εµποροπανηγύρεων, εκθέσεων, ή άλλων εκδηλώσεων, την 
παρουσίαση ή/ και την επίδειξη εξοπλισµού ο οποίος δεν 
συµµορφώνεται προς την παρούσα οδηγία εφόσον αναφέρεται σαφώς 
σε ορατή πινακίδα ότι ο εξοπλισµός δεν διατίθεται στην αγορά ή/ και 
τίθεται σε λειτουργία πριν συµµορφωθεί προς την παρούσα οδηγία. Η 
επίδειξη µπορεί να πραγµατοποιείται µόνον εφόσον λαµβάνονται 
κατάλληλα µέτρα για να αποφευχθούν οι ηλεκτροµαγνητικές 
διαταραχές. 
Άρθρο 5 
Ουσιώδεις απαιτήσεις 
Ο εξοπλισµός που αναφέρεται στο άρθρο 1 πρέπει να πληροί τις 
ουσιώδεις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτηµα I. 
Άρθρο 6 
Εναρµονισµένα πρότυπα 
1. «Εναρµονισµένο πρότυπο»: είναι µια τεχνική προδιαγραφή που 
εγκρίνεται από αναγνωρισµένο ευρωπαϊκό οργανισµό τυποποίησης 
κατόπιν εντολής της Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που 
καθορίζονται στην οδηγία 98/34/ΕΚ για τους σκοπούς θέσπισης 
µιας ευρωπαϊκής απαίτησης. Η συµµόρφωση µε τα «εναρµονισµένα 
πρότυπα» δεν είναι υποχρεωτική. 
2. Η συµµόρφωση του εξοπλισµού προς τα σχετικά εναρµονισµένα 
πρότυπα τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δηµοσιευθεί στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί 
τεκµήριο, εκ µέρους των κρατών µελών, συµµόρφωσης προς τις 
ουσιώδεις απαιτήσεις που αναφέρονται στο παράρτηµα I τις οποίες 
αφορούν τα εν λόγω πρότυπα. Το τεκµήριο συµµόρφωσης 
περιορίζεται στο πεδίο εφαρµογής των εν λόγω εναρµονισµένων 
προτύπων 
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και των σχετικών ουσιωδών απαιτήσεων που καλύπτονται από αυτά 
τα εναρµονισµένα πρότυπα. 
3. Όταν ένα κράτος µέλος ή η Επιτροπή θεωρεί ότι ένα 
εναρµονισµένο πρότυπο δεν ικανοποιεί πλήρως τις ουσιώδεις 
απαιτήσεις που αναφέρονται στο παράρτηµα I, υποβάλλει το θέµα στη 
µόνιµη επιτροπή που συστάθηκε µε την οδηγία 98/34/ΕΚ (η οποία 
στη συνέχεια ονοµάζεται «επιτροπή»), αναφέροντας τους λόγους για 
την ενέργεια αυτή. Η επιτροπή γνωµοδοτεί χωρίς καθυστέρηση. 
4. Με βάση τη γνώµη της επιτροπής, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων λαµβάνει µία από τις ακόλουθες αποφάσεις σε 
σχέση µε τα στοιχεία αναφοράς των σχετικών εναρµονισµένων 
προτύπων: 
α) να µην τα δηµοσιεύσει. 
β) να τα δηµοσιεύσει µε περιορισµούς· 
γ) να διατηρήσει τα στοιχεία αναφοράς στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
δ) να αποσύρει τα στοιχεία αναφοράς από την Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η Επιτροπή ενηµερώνει τα κράτη µέλη για την απόφασή της. 
31.12.2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 
390/27 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
Άρθρο 7 
∆ιαδικασία αξιολόγησης της συµµόρφωσης για συσκευές 
Η συµµόρφωση µιας συσκευής προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στο παράρτηµα Ι αποδεικνύεται µε τη διαδικασία που 
περιγράφεται στο παράρτηµα ΙΙ (εσωτερικός έλεγχος παραγωγής). 
Ωστόσο, κατά την κρίση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου 
αντιπροσώπου του στην Κοινότητα, επιτρέπεται να εφαρµόζεται 
και η διαδικασία που περιγράφεται στο παράρτηµα ΙΙΙ. 
Άρθρο 8 
Σήµανση CE 
1. Οι συσκευές των οποίων η συµµόρφωση προς την παρούσα 
οδηγία έχει διαπιστωθεί µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο 
άρθρο 7 φέρουν τη σήµανση CE που πιστοποιεί το γεγονός αυτό. 
Την ευθύνη για την επίθεση της σήµανσης CE έχει ο κατασκευαστής 
Ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του στην Κοινότητα. Η 
σήµανση CE τίθεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραρτήµατος 
V. 
2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να απαγορεύουν 
την επίθεση, στη συσκευή ή στη συσκευασία της ή στις οδηγίες 
χρήσης της, σηµάτων τα οποία ενδέχεται να παραπλανήσουν 

 72



τρίτους ως προς τη σηµασία ή/ και τη γραφική απεικόνιση της 
σήµανσης CE. 
3. Τυχόν άλλο σήµα µπορεί να τοποθετείται στη συσκευή, στη 
συσκευασία της ή στις οδηγίες χρήσης της, εφόσον δεν καθιστά 
λιγότερο ευδιάκριτη και ευανάγνωστη τη σήµανση CE. 
4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, εάν η αρµόδια αρχή δια- 
πιστώνει ότι η σήµανση CE έχει τοποθετηθεί αντικανονικά, ο 
κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του στην 
Κοινότητα υποχρεούται να µεριµνήσει για τη συµµόρφωση της 
συσκευής προς τις διατάξεις σχετικά µε τη σήµανση CE υπό τους 
όρους που επιβάλλει το οικείο κράτος µέλος. 
Άρθρο 9 
Άλλα σήµατα και πληροφορίες 
1. Κάθε συσκευή αναγνωρίζεται από τον αριθµό τύπου, παρτίδας, 
σειράς, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει την 
αναγνώρισή της . 
2. Κάθε συσκευή συνοδεύεται από το όνοµα και τη διεύθυνση 
του κατασκευαστή και , εάν δεν είναι εγκατεστηµένος στην 
Κοινότητα, από το όνοµα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτηµένου 
αντιπροσώπου του ή του προσώπου στην Κοινότητα που είναι 
υπεύθυνο για τη διάθεση της συσκευής στην κοινοτική αγορά. 
3. Ο κατασκευαστής παρέχει πληροφορίες για οποιεσδήποτε 
ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται κατά τη 
συναρµολόγηση, την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή τη χρήση της 
συσκευής ώστε να εξασφαλίζεται, όταν τεθεί σε λειτουργία, η 
συµµόρφωσή της προς τις απαιτήσεις προστασίας που προβλέπονται 
στο παράρτηµα Ι, σηµείο 1. 
4. Οι συσκευές, για τις οποίες η συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις 
προστασίας δεν εξασφαλίζεται σε κατοικηµένες περιοχές, 
συνοδεύονται από σαφή ένδειξη αυτού του περιορισµού χρήσης 
και, όπου απαιτείται, η ένδειξη αυτή εµφαίνεται στη συσκευασία. 
5. Οι πληροφορίες που απαιτούνται για να είναι δυνατή η χρήση 
της συσκευής σύµφωνα µε τον προβλεπόµενο προορισµό της 
περιέχονται στις οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευή. 
Άρθρο 10 
Μέτρα διασφάλισης 
1. Όταν ένα κράτος µέλος διαπιστώνει ότι συσκευή που φέρει 
τη σήµανση CE δεν πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, 
λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ώστε να αποσύρεται η συσκευή 
από την αγορά ή να απαγορεύεται η διάθεσή της στην αγορά ή η 
θέση σε λειτουργία, ή να περιορίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία της. 
2. Το οικείο κράτος µέλος ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή και 
τα υπόλοιπα κράτη µέλη σχετικά µε το µέτρο αυτό και αναφέρει 
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τους λόγους για τους οποίους έλαβε την απόφαση και, ειδικότερα, 
αν η µη συµµόρφωση οφείλεται σε: 
α) µη τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων του παραρτήµατος I, εφόσον 
η συσκευή δεν πληροί τα εναρµονισµένα πρότυπα που 
αναφέρονται στο άρθρο 6. 
β) πληµµελή εφαρµογή των εναρµονισµένων προτύπων που 
αναφέρονται στο άρθρο 6. 
γ) ελλείψεις των εναρµονισµένων προτύπων που αναφέρονται στο 
άρθρο 6. 
3. Η Επιτροπή διαβουλεύεται µε τα ενδιαφερόµενα µέρη το συ- 
ντοµότερο δυνατόν και, στη συνέχεια, ενηµερώνει τα κράτη µέλη 
για το κατά πόσον θεωρεί το µέτρο δικαιολογηµένο. 
4. Αν το µέτρο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 οφείλεται σε 
ελλείψεις των εναρµονισµένων προτύπων, η Επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ύστερα από διαβούλευση µε τους 
ενδιαφεροµένους, εφόσον το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος σκοπεύει 
να το διατηρήσει, προσφεύγει στην επιτροπή και κινεί τη διαδικασία 
του άρθρου 6 παράγραφοι 3 και 4. 
5. Όταν η συσκευή, η οποία δεν συµµορφώνεται προς την 
οδηγία, έχει υποβληθεί στη διαδικασία αξιολόγησης της 
συµµόρφωσης που αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙΙ, το ενδιαφερόµενο 
κράτος µέλος λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα έναντι αυτού που 
συνέταξε τη δήλωση που αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙΙ σηµείο 3 
και ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη. 
L 390/28 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
31.12.2004 
Άρθρο 11 
Αποφάσεις σχετικά µε την απόσυρση, την απαγόρευση ή τον 
περιορισµό της ελεύθερης κυκλοφορίας των συσκευών 
1. Κάθε απόφαση που λαµβάνεται σύµφωνα µε την παρούσα 
οδηγία για να αποσυρθεί µια συσκευή από την αγορά, να απαγορευθεί 
ή να περιοριστεί η διάθεσή της στην αγορά ή η θέση της σε 
λειτουργία, ήνα εµποδιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία της, πρέπει να 
αιτιολογείται. Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στον 
ενδιαφερόµενο, το συντοµότερο δυνατόν, µε ταυτόχρονη µνεία των 
µέσων προσφυγής τα οποία προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία στο 
οικείο 
κράτος µέλος, καθώς και των προθεσµιών εντός των οποίων πρέπει 
να ασκηθούν οι προσφυγές αυτές. 
2. Σε περίπτωση απόφασης κατά την έννοια της παραγράφου 1, 
ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του, ή άλλος 
ενδιαφερόµενος έχουν τη δυνατότητα να εκθέσουν την άποψή τους 
εκ των προτέρων, εκτός αν η διαβούλευση αυτή δεν είναι δυνατή 
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λόγω του επείγοντα χαρακτήρα του µέτρου που πρέπει να ληφθεί, 
κυρίως όταν πρόκειται για απαιτήσεις σε σχέση µε το δηµόσιο 
συµφέρον. 
Άρθρο 12 
Κοινοποιηµένοι οργανισµοί 
1. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα στοιχεία των 
φορέων τους οποίους ορίζουν για την εκτέλεση των καθηκόντων 
που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ. Όταν ορίζουν τους φορείς 
αυτούς, τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τα κριτήρια του  VΙ. 
Στην κοινοποίηση προσδιορίζεται αν οι οργανισµοί αυτοί έχουν 
οριστεί για να εκτελούν τα καθήκοντα που αναφέρονται στο 
παράρτηµα ΙΙΙ για όλες τις συσκευές που καλύπτει η παρούσα 
οδηγία ή/και να διασφαλίζουν την τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων 
που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι ή αν η εντολή τους 
περιορίζεται σε ορισµένες ειδικές πτυχές ή/ και κατηγορίες συσκευών. 
2. Οι οργανισµοί που πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης τα 
οποία προβλέπονται στα εναρµονισµένα πρότυπα τεκµαίρεται ότι 
πληρούν τα κριτήρια του παραρτήµατος VΙ τα οποία καλύπτονται 
από τα εν λόγω εναρµονισµένα πρότυπα. Η Επιτροπή δηµοσιεύει 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα στοιχεία 
αναφοράς των προτύπων αυτών. 
3. Η Επιτροπή δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατάλογο των κοινοποιηµένων οργανισµών. Η Επιτροπή 
εξασφαλίζει την ενηµέρωση του καταλόγου. 
4. Αν ένα κράτος µέλος διαπιστώσει ότι ένας οργανισµός δεν 
πληροί πλέον τα κριτήρια που αναφέρονται στο παράρτηµα VΙ, 
ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη µέλη. Η 
Επιτροπή αποσύρει τα στοιχεία αναφοράς του εν λόγω οργανισµού 
από τον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 3. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Άρθρο 13 
Σταθερές εγκαταστάσεις 
1. Οι συσκευές που έχουν διατεθεί στην αγορά και µπορούν να 
ενσωµατωθούν σε σταθερή εγκατάσταση διέπονται από όλες τις 
συναφείς διατάξεις για τις συσκευές, οι οποίες ορίζονται στην 
παρούσα οδηγία. 
Ωστόσο, οι διατάξεις των άρθρων 5, 7, 8 και 9 δεν είναι υποχρεωτικές 
στην περίπτωση συσκευών που προορίζονται να ενσωµατωθούν σε 
συγκεκριµένη σταθερή εγκατάσταση και δεν διατίθενται 
στο εµπόριο για άλλο σκοπό. Στις περιπτώσεις αυτές, η συνοδευτική 
τεκµηρίωση προσδιορίζει τη σταθερή εγκατάσταση και τα 
χαρακτηριστικά της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας και τις προ- 

 75



φυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται για την ενσωµάτωση της συ- 
σκευής στη σταθερή εγκατάσταση για να µην τίθεται σε κίνδυνο η 
συµµόρφωση της συγκεκριµένης εγκατάστασης. Επιπλέον, η 
τεκµηρίωση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 9. 
2. Εάν υπάρχουν ενδείξεις µη συµµόρφωσης της σταθερής 
εγκατάστασης, ιδίως δε εάν υπάρχουν καταγγελίες για διαταραχές 
που προκαλούνται από την εγκατάσταση, οι αρµόδιες αρχές του 
οικείου κράτους µέλους µπορούν να ζητούν απόδειξη της 
συµµόρφωσης της σταθερής εγκατάστασης και, ενδεχοµένως, να 
κινούν διαδικασία αξιολόγησης. 
Όταν διαπιστώνεται µη συµµόρφωση, οι αρµόδιες αρχές µπορούν 
να επιβάλλουν κατάλληλα µέτρα για τη συµµόρφωση της 
εγκατάστασης προς τις απαιτήσεις προστασίας του παραρτήµατος Ι, 
σηµείο 1. 
3. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες διατάξεις για τον 
προσδιορισµό του ή των προσώπων που θα είναι υπεύθυνα για τη 
διαπίστωση της συµµόρφωσης µιας σταθερής εγκατάστασης προς 
τις σχετικές ουσιώδεις απαιτήσεις. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 14 
Κατάργηση 
Η οδηγία 89/336/EOK καταργείται από τις 20 Ιουλίου 2007. 
Κάθε αναφορά στην οδηγία 89/336/ΕΟΚ θεωρείται ότι γίνεται στην 
παρούσα οδηγία και διαβάζεται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας 
που περιέχεται στο παράρτηµα VΙΙ. 
31.12.2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 
390/29 
Άρθρο 15 
Μεταβατικές διατάξεις 
Τα κράτη µέλη δεν εµποδίζουν τη διάθεση στην αγορά ή/και τη 
θέση σε λειτουργία του εξοπλισµού που πληροί τις διατάξεις της 
οδηγίας 89/336/EOK και ο οποίος είχε διατεθεί στην αγορά πριν 
από τις 20 Ιουλίου 2009. 
Άρθρο 16 
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 
1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν, το αργότερο στις 
20 Ιανουαρίου 2007, τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα 
οδηγία. Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά . Εφαρµόζουν 
τις διατάξεις αυτές από την 20 Ιουλίου 2007. Όταν τα κράτη µέλη 
θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην 
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παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτήν κατά την 
επίσηµη έκδοσή τους . Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από 
τα κράτη µέλη. 
2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των 
διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα 
που διέπεται από την παρούσα οδηγία. 
Άρθρο 17 
Έναρξη ισχύος 
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη 
∆ηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Άρθρο 18 
Αποδέκτες 
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 
Στρασβούργο, 15 ∆εκεµβρίου 2004. 
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Ο Πρόεδρος 
J. BORRELL FONTELLES 
Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος 
A. NICOLAΟ 
L 390/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
31.12.2004 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 
1. Απαιτήσεις προστασίας 
Ο εξοπλισµός σχεδιάζεται και κατασκευάζεται κατά τρόπον ώστε, 
λαµβάνοντας υπόψη το επίπεδο της τεχνολογίας, να εξασφαλίζεται 
ότι: 
α) οι προκαλούµενες ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές περιορίζονται σε 
επίπεδο τέτοιο ώστε ο ραδιοεξοπλισµός και ο τηλεπικοινωνιακός 
εξοπλισµός ή άλλος εξοπλισµός να µπορεί να λειτουργεί όπως θα 
έπρεπε. 
β) έχει το αναµενόµενο επίπεδο ατρωσίας στις ηλεκτροµαγνητικές 
διαταραχές για την προβλεπόµενη χρήση του, που του 
επιτρέπει να λειτουργεί χωρίς απαράδεκτη υποβάθµιση της 
προβλεπόµενης χρήσης του. 
2. Ειδικές απαιτήσεις για τις σταθερές εγκαταστάσεις 
Εγκατάσταση και προβλεπόµενη χρήση των κατασκευαστικών 
στοιχείων Μια σταθερή εγκατάσταση τοποθετείται σύµφωνα µε ορθές 
µηχανολογικές πρακτικές και λαµβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες 
για την προβλεπόµενη χρήση των κατασκευαστικών στοιχείων της, 
για την ικανοποίηση των απαιτήσεων προστασίας που 
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προβλέπονται στο σηµείο 1. Οι εν λόγω ορθές µηχανολογικές 
πρακτικές πρέπει να είναι τεκµηριωµένες, η δε τεκµηρίωσή 
τους να βρίσκεται στη διάθεση του υπεύθυνου ή των υπευθύνων των 
αρµόδιων εθνικών αρχών, για σκοπούς επιθεωρήσεων, 
καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της σταθερής εγκατάστασης. 
31.12.2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 
390/31 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 7 
(εσωτερικός έλεγχος παραγωγής) 
1. Ο κατασκευαστής αξιολογεί την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα 
της συσκευής, βάσει των σχετικών φαινοµένων, για την 
τήρηση των απαιτήσεων προστασίας που προβλέπονται στο 
παράρτηµα Ι, σηµείο 1. H ορθή εφαρµογή όλων των σχετικών 
εναρµονισµένων προτύπων, των οποίων τα στοιχεία αναφοράς έχουν 
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ισοδυναµεί µε την πραγµατοποίηση της αξιολόγησης της 
ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας. 
2. Κατά την αξιολόγηση της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας, 
λαµβάνονται υπόψη όλες οι κανονικές συνθήκες της προβλεπόµενης 
λειτουργίας. Εάν η συσκευή µπορεί να διαµορφωθεί µε διαφορετικούς 
τρόπους, η αξιολόγηση της ηλεκτροµαγνητικής 
συµβατότητας επιβεβαιώνει ότι η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις 
προστασίας που προβλέπονται στο παράρτηµα Ι, σηµείο 1 
σε όλες τις πιθανές διαµορφώσεις που ο κατασκευαστής θεωρεί 
αντιπροσωπευτικές της προβλεπόµενης χρήσης της. 
3. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραρτήµατος ΙV, ο κατασκευαστής 
καταρτίζει τεχνικό φάκελο ο οποίος αποδεικνύει τη συµµόρφωση της 
συσκευής προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 
4. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα 
εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του τηρεί τον τεχνικό φάκελο στη 
διάθεση των αρµόδιων αρχών επί δέκα έτη τουλάχιστον από την 
ηµεροµηνία κατασκευής της τελευταίας συσκευής. 
5. Η συµµόρφωση της συσκευής προς όλες τις σχετικές ουσιώδεις 
απαιτήσεις βεβαιώνεται µε δήλωση συµµόρφωσης ΕΚ η οποία 
εκδίδεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο 
αντιπρόσωπό του στην Κοινότητα. 
6. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα 
εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του τηρεί τη δήλωση συµµόρφωσης 
ΕΚ στη διάθεση των αρµόδιων αρχών επί δέκα έτη τουλάχιστον από 
την ηµεροµηνία κατασκευής της τελευταίας συσκευής. 
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7. Σε περίπτωση που ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εξουσιοδοτηµένος 
αντιπρόσωπός του είναι εγκατεστηµένοι στην Κοινότητα, 
η υποχρέωση τήρησης της δήλωσης συµµόρφωσης ΕΚ και του 
τεχνικού φακέλου στη διάθεση των αρµόδιων αρχών βαρύνει 
το πρόσωπο που διαθέτει τη συσκευή στην κοινοτική αγορά. 
8. Ο κατασκευαστής πρέπει να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε 
τα προϊόντα να κατασκευάζονται σύµφωνα µε τον τεχνικό 
φάκελο που αναφέρεται στο σηµείο 3 και προς τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας οι οποίες ισχύουν για αυτά. 
9. Ο τεχνικός φάκελος και η δήλωση συµµόρφωσης ΕΚ καταρτίζονται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις που ορίζονται στο παράρτηµα 
ΙV. 
L 390/32 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
31.12.2004 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 7 
1. Η διαδικασία συνίσταται στην εφαρµογή του παραρτήµατος ΙI µε 
τις εξής συµπληρώσεις: 
2. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του στην 
Κοινότητα υποβάλλει στον κοινοποιηµένο οργανισµό που 
αναφέρεται στο άρθρο 12 τον τεχνικό φάκελο και ζητά από τον 
κοινοποιηµένο οργανισµό τη διενέργεια αξιολόγησης. Ο 
κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του στην 
Κοινότητα επισηµαίνουν στον κοινοποιηµένο οργανισµό τις πτυχές 
των ουσιωδών απαιτήσεων που πρέπει να αξιολογήσει ο 
κοινοποιηµένος οργανισµός. 
3. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός εξετάζει τον τεχνικό φάκελο και 
αξιολογεί εάν ο τεχνικός φάκελος αποδεικνύει ορθώς την τήρηση των 
απαιτήσεων της οδηγίας τις οποίες πρέπει να αξιολογήσει. Εάν 
επιβεβαιωθεί η συµµόρφωση της συσκευής, ο κοινοποιηµένος 
οργανισµός χορηγεί, στον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο 
αντιπρόσωπό του στην Κοινότητα, δήλωση µε την οποία 
επιβεβαιώνεται η συµµόρφωση της συσκευής. Η δήλωση περιορίζεται 
στις πτυχές των ουσιωδών απαιτήσεων τις 
οποίες αξιολόγησε ο κοινοποιηµένος οργανισµός. 
4. Ο κατασκευαστής προσθέτει τη δήλωση του κοινοποιηµένου 
οργανισµού στον τεχνικό φάκελο. 
31.12.2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 
390/33 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΙ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ 
1. Τεχνικός φάκελος 
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Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να επιτρέπει την αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης της συσκευής προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις. 
Πρέπει να καλύπτει το σχεδιασµό και την κατασκευή της συσκευής 
και να περιλαµβάνει ιδίως: 
— γενική περιγραφή της συσκευής, 
— αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά τη συµµόρφωση µε τα τυχόν 
εναρµονισµένα πρότυπα που έχουν εφαρµοστεί εξ 
ολοκλήρου ή εν µέρει, 
— αν ο κατασκευαστής δεν έχει εφαρµόσει εναρµονισµένα πρότυπα ή 
τα έχει εφαρµόσει µόνο εν µέρει, περιγραφή και 
επεξήγηση των ληφθέντων µέτρων για την τήρηση των ουσιωδών 
απαιτήσεων της οδηγίας, συµπεριλαµβανοµένης περιγραφής της 
αξιολόγησης της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας που προβλέπεται 
στο παράρτηµα IΙ σηµείο 1, αποτελέσµατα υπολογισµών σχεδιασµού, 
εξετάσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί, εκθέσεις δοκιµών, κ.λπ. 
— δήλωση του κοινοποιηµένου οργανισµού, στις περιπτώσεις που 
εφαρµόζεται η διαδικασία του παραρτήµατος ΙΙΙ. 
2. ∆ήλωση συµµόρφωσης ΕΚ 
Η δήλωση συµµόρφωσης ΕΚ πρέπει να περιέχει, τουλάχιστον, τα 
εξής: 
— αναφορά στην παρούσα οδηγία, 
— στοιχεία αναγνώρισης της συγκεκριµένης συσκευής, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1, 
— όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή και, ενδεχοµένως, όνοµα 
και διεύθυνση του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου 
του στην Κοινότητα, 
— χρονολογηµένη αναφορά των προδιαγραφών ως προς τις οποίες 
δηλώνεται η συµµόρφωση για να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση της 
συσκευής προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, 
— ηµεροµηνία της δήλωσης, 
— στοιχεία ταυτότητας και υπογραφή του προσώπου που έχει 
εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί για λογαριασµό του κατασκευαστή 
ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του. 
L 390/34 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
31.12.2004 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
ΣΗΜΑΝΣΗ «CE», ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 
Η σήµανση «CE» αποτελείται από τα αρχικά «CE» µε την ακόλουθη 
µορφή: 
Η σήµανση CE πρέπει να έχει ύψος τουλάχιστον 5 mm. Σε περίπτωση 
σµίκρυνσης ή µεγέθυνσης της σήµανσης CE, πρέπει να 
τηρούνται οι αναλογίες της παραπάνω γραφικής απεικόνισης. 
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Η σήµανση CE πρέπει να τοποθετείται στη συσκευή ή στην 
αναγνωριστική πινακίδα της. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό ή 
δικαιολογηµένο λόγω της φύσης της συσκευής, πρέπει να 
τοποθετείται στη συσκευασία, αν υπάρχει, και στα συνοδευτικά 
έγγραφα. 
Εάν η συσκευή αποτελεί το αντικείµενο άλλων οδηγιών που 
καλύπτουν άλλες πτυχές και προβλέπουν επίσης τη σήµανση CE, η 
σήµανση υποδηλώνει συµµόρφωση της συσκευής και προς τις εν 
λόγω άλλες οδηγίες. 
Ωστόσο, αν µία ή περισσότερες από τις οδηγίες αυτές επιτρέπουν 
στον κατασκευαστή, κατά τη διάρκεια µεταβατικής περιόδου, να 
επιλέγει τις ρυθµίσεις που επιθυµεί να εφαρµόσει, η σήµανση CE 
υποδηλώνει συµµόρφωση µόνο µε τις οδηγίες που εφαρµόζει ο 
κατασκευαστής. Στην περίπτωση αυτήν, τα στοιχεία των οδηγιών που 
εφαρµόζονται, όπως δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναγράφονται στα απαιτούµενα 
έγγραφα, σηµειώµατα ή οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν την εν λόγω 
συσκευή. 
31.12.2004 EL Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 390/35 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 
1. Οι οργανισµοί που κοινοποιούνται από τα κράτη µέλη πρέπει να 
πληρούν τις ακόλουθες στοιχειώδεις προϋποθέσεις: 
α) πρέπει να διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό, µέσα και εξοπλισµό· 
β) το προσωπικό πρέπει να διαθέτει τεχνική επάρκεια και 
επαγγελµατική ακεραιότητα· 
γ) ανεξαρτησία όσον αφορά τη σύνταξη των εκθέσεων και την 
διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία. 
δ) τα στελέχη και το τεχνικό προσωπικό πρέπει να είναι ανεξάρτητα 
από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, οµάδες ή πρόσωπα 
που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε το συγκεκριµένο εξοπλισµό. 
ε) το προσωπικό πρέπει να τηρεί το επαγγελµατικό απόρρητο· 
στ) πρέπει να είναι ασφαλισµένοι για αστική ευθύνη εκτός αν η 
ευθύνη αυτή καλύπτεται από το κράτος µέλος δυνάµει της 
εθνικής νοµοθεσίας. 
2. Η τήρηση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στο σηµείο 1 
επαληθεύεται περιοδικά από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους. 
L 390/36 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
31.12.2004 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Λέµε από την αρχή για τις τεχνητές ακτινοβολίες ότι καλύτερα 
θα ήταν να µας έλειπαν. ∆εν γνωρίζω βεβαία πόσοι εκ των 
αναγνωστών θα επέµεναν σε κάτι τέτοιο µόλις συνειδητοποιούσαν ότι 
αυτό συνεπάγεται, π.χ., ζωή άνευ τηλεοράσεως ή ραδιοφώνου ή 
κινητού τηλεφώνου. Στην πράξη κάθε απόφαση τέτοιου τύπου 
καθορίζεται από το µέγεθος που ορίζεται ως κόστος προς κέρδος.   

Είναι σαφές ότι το ραδιόφωνο, η τηλεόραση και το κινητό 
τηλέφωνο θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Θα συνεχίσουµε να ζούµε µε 
τις ακτινοβολίες τους. Επιστηµονική τεκµηρίωση ότι προκαλούν κακό 
ως σήµερα δεν υπάρχει. Ενδείξεις έχουµε για τα προβλήµατα που 
προκαλούν, όχι αποδείξεις. Οπότε και η επιστηµονική στάση µπορεί 
να εκλαϊκευθεί µε την γνωστή ρήση « φύλαγε τα ρούχα σου για να 
έχεις τα µισά ». Αφού υπάρχει κάποιο έλλειµµα γνώσεων πάνω στο 
θέµα, ας φροντίσουµε να εκτιθέµεθα όσο λιγότερο γίνεται. Σε σχέση 
πάντως µε τα όρια που τίθενται σήµερα, το επίπεδο του συνόλου των 
ακτινοβολιών αυτών είναι πολλές τάξεις µεγέθους χαµηλότερα, άρα 
ασήµαντο. Εκτός αν αµφισβητήσουµε τα ισχύοντα σήµερα όρια. 

Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε µερικά σηµαντικά σηµεία, για τα 
οποία δυστυχώς υπάρχει εκτεταµένη παραπληροφόρηση. Ο κόσµος 
έχει στραφεί κατά της κινητής κυρίως, ως γνωστών, διότι θεωρεί ότι 
αυτή είναι η κύρια πηγή ακτινοβολιών. Υπάρχουν πάρα πολλές όµως 
πηγές εκποµπής ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας ακόµα και µέσα σε 
σχολεία και νοσοκοµεία και έτσι είναι χρέος µας και επιτακτική 
ανάγκη να κάνουµε καθετί δυνατόν, έτσι ώστε να απαλείψουµε ή 
έστω να µειώσουµε τις βλαβερές αυτές ακτινοβολίες. Η προσπάθεια 
µας αυτή θα πρέπει να ενισχυθεί και να βρει ανταπόκριση τόσο από 
τον κρατικό µηχανισµό , όσο και από τους νοσοκοµειακούς φορείς και 
µε γνώµονα την υγεία και την ασφάλεια να δηµιουργήσουµε έναν 
καλύτερο και πιο ασφαλή τρόπο λειτουργίας των νοσοκοµείων , αλλά 
και της ίδιας µας της ζωής. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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• Βιοιατρική Τεχνολογία & Νοσοκοµειάκος Εξοπλισµός 

( Πασχάλης Σ. Καριώτης ) 
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ΠΗΓΕΣ INTERNET 
 

 
• http://europa.eu.int/ 

• http://www.medlook.net.cy/ 

• http://www.in.gr/ 

• http://www.oikoen.gr/ 

• http://www.physics4u.gr/ 

• http://www.hermes-program.gr/ 

• http://med-physics.com/ 

• http://www.knauf.gr/ 

• http://www.medimaging.gr/ 

• http://gaec.nrcps.ariadne-t.gr/ 

• http://www.eommex.gr/eic/nomothesia.htm 
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Φωτογραφικό αρχείο 

 

 

Κεραία υψηλής τάσης δίπλα από το νοσοκοµείο Χανίων… 
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Να τους πιστέψουµε ότι είναι σε ασφαλή απόσταση? 
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Και άλλη κεραία από πίσω…. 
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∆ορυφορικός δέκτης στην είσοδο, ανάµεσα σε αιµοδοσία και 

πνευµονολογικό….. τουλάχιστον πιάνουν πολλά κανάλια!!! 
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Κεραίες τηλεόρασης παντού…..έχει αγώνα σήµερα! 
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‘’ Ελάτε βρε παιδιά, τι πειράζει που µιλάω στο κινητό…. 

µηχάνηµα του καφέ δεν είναι αυτό ?  ‘’ 
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Εγώ, µπροστά στο νοσοκοµείο….. 

                        λίγο πριν µε πιάσουν οι φύλακες!!! 
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