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Επικινδυνότητα Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων: Μύθος ή Πραγματικότητα;   

Πρόλογος  

Πράγματι, γύρω από κάθε ηλεκτροφόρο στοιχείο που διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα 

(ηλεκτρικά δίκτυα, οικιακές ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές και μηχανές, εσωτερικές ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις) αναπτύσσεται ένα ηλεκτρικό και ένα μαγνητικό πεδίο που μεταβάλλονται 

χρονικά με τη συχνότητα του ρεύματος (50 Hz στην Κύπρο). Τα πεδία αυτά εξασθενούν, μέχρι 

μηδενισμού, όσο αυξάνεται η απόσταση από την πηγή που τα δημιουργεί. Είναι γεγονός ότι 

ζούμε περιστοιχιζόμενοι από ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία, είτε φυσικά (το μαγνητικό πεδίο της 

Γης κυμαίνεται μεταξύ 30 και 60 μΤ περίπου, ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος), είτε τεχνητά, 

δηλ. πεδία που προέρχονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Σκοπός μας μέσα σε αυτή την 

πειραματική έρευνα είναι να μετρήσουμε και να κάνουμε μια χαρτογράφηση των 

ηλεκτρομαγνητικών πεδίων της καθημερινής μας ζωής. Είναι καλό να γνωρίζουμε που 

υπάρχουν Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και που η ακτινοβολία τους είναι μεγάλη ώστε στο τέλος να 

μην μας πιάνουν κορόιδο οι κάθε λογής επιτήδειοι που εκμεταλλεύονται την άγνοια του κόσμου 

για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.  

Η σημασία της δικής μας έρευνας είναι ότι μέσα από τις δικές μας παρατηρήσεις και μετρήσεις 

μπορούμε να ετοιμάσουμε τον χάρτη των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (ειδικότερα του 

μαγνητικού πεδίου)  των συσκευών αλλά και των εγκαταστάσεων που έχει ο καθένας στην 

καθημερινή του ζωή. Τι ηλεκτρομαγνητικά πεδία έχουμε δηλαδή μέσα στο σπίτι μας από τις 

ηλεκτρικές οικιακές συσκευές αλλά και τις φορητές ηλεκτρονικές συσκευές που κουβαλούμε μαζί 

μας καθημερινά (κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.α.) όπως επίσης και τι 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία συναντούμε στην καθημερινή μας ζωή έξω από το σπίτι μας. Η 

χαρτογράφηση αυτή θα είναι χρήσιμη στον κάθε πολίτη, στον κάθε μαθητή αλλά και στον 

καθένα από εμάς για να γνωρίζει τουλάχιστον που συναντά και σε ποιες δόσεις τα μεγαλύτερα 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία.  

Αφού ενημερωθήκαμε για όλα αυτά και σε γενικές γραμμές για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία από 

την βιβλιογραφική μας ανασκόπηση καθορίσαμε το ερευνητικό μας ερώτημα που ήταν στην 

ουσία να δούμε τα πραγματικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία που δημιουργούνται από τις οικιακές 

συσκευές και να δούμε πως αυτά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία συγκρίνονται με την βιβλιογραφία 

αλλά και με τα πεδία που αναφέρονται για τους πυλώνες υψηλής τάσης. Αφού κάναμε τις 

μετρήσεις με μια εφαρμογή στο κινητό ετοιμάσαμε τις γραφικές παραστάσεις του 

ηλεκτρομαγνητικού πεδίου για τη κάθε συσκευή και καταλήξαμε στα δικά μας αποτελέσματα και 

συμπεράσματα.  



1. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση  

Σήμερα, υπάρχουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία παντού επειδή, ακόμα και αν δεν χρησιμοποιείτε 

ηλεκτρονικές συσκευές, τα κύματα από τους γείτονές σας φτάνουν σε σας. Μόνο οι άνθρωποι 

που ζουν μακριά από άλλους ανθρώπους και χωρίς καμία καλωδιακή ή ενσύρματη σύνδεση 

είναι απαλλαγμένοι από αυτά. Όμως τα συγκεκριμένα πεδία είναι αόρατα στο ανθρώπινο 

μάτι και σίγουρα γι αυτό δεν τους δίνουμε τη σημασία που αξίζει. 

Τα πεδία αυτά δημιουργούνται λόγω της συγκέντρωσης των ηλεκτρικών φορτίων που 

παράγουν όλες οι συσκευές και οι συνδέσεις γύρω σας, από τις τηλεοπτικές κεραίες ή τους 

ραδιοφωνικούς και τους τηλεφωνικούς σταθμούς μέχρι τις πρίζες ή τα ακτινογραφικά 

μηχανήματα και κάθε είδους ηλεκτρονική συσκευή. Αν κοιτάξετε γύρω σας θα δείτε ότι, 

οπουδήποτε κι αν είστε, υπάρχουν πολλές ηλεκτρονικές συσκευές. Όταν βάζετε κάτι στην 

πρίζα, ηλεκτρικά πεδία ελευθερώνονται στον αέρα που περιβάλλει την ηλεκτρονική 

συσκευή. Όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο εντονότερο είναι το ηλεκτρικό πεδίο. Και αν 

συνδέσετε έναν υπολογιστή στο διαδίκτυο, θα δείτε πόσες γραμμές wifi ανιχνεύονται. Όλες 

αυτές έρχονται σε επαφή με το σώμα σας. 

Από την πλευρά των σύγχρονων δικτύων, ο καθηγητής Φυσικής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  Θ. Σαμαράς  (https://www.onmed.gr/ygeia-

eidhseis/story/353699/hlektromagnitiki-aktinovolia-mythoi-pragmatikotita-ti-eipothike-stin-

hmerida-ton-fysikon) τονίζει ότι «Η ανάπτυξη δικτύων κινητών επικοινωνιών αύξησε κάπως τα 

επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο εξωτερικό (κυρίως αστικό) περιβάλλον σε σχέση 

με την κατάσταση που επικρατούσε τη δεκαετία του ‘80. Ωστόσο, μετά τα δίκτυα δεύτερης 

γενιάς (2G), η ανάπτυξη δικτύων νεότερης τεχνολογίας δεν αύξησε αισθητά τα επίπεδα της 

ακτινοβολίας. Ως αποτέλεσμα, τα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας μετά και την 

ανάπτυξη των δικτύων τέταρτης γενιάς (4G) παραμένουν ακόμη πολλές δεκάδες έως χιλιάδες 

φορές κάτω από τα διεθνή όρια. Οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν την αύξηση της χωρητικότητας 

των δικτύων κινητών επικοινωνιών και της ταχύτητας μεταφοράς δεδομένων με τη χρήση 

χαμηλότερης ισχύος εκπομπής στις φορητές συσκευές, άρα και με χαμηλότερη έκθεση των 

χρηστών τους». 

Όσον αφορά την ασφάλεια στην εργασία από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ο κ. Γ. Γουρζουλίδης 

(https://www.onmed.gr/ygeia-eidhseis/story/353699/hlektromagnitiki-aktinovolia-mythoi-

pragmatikotita-ti-eipothike-stin-hmerida-ton-fysikon), ερευνητής στη Διεύθυνση Ασφάλειας και 

Υγείας στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας σημειώνει στη εισήγησή του: «Η ενδελεχής και 

ορθή μελέτη, μέτρηση και επεξεργασία της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, δίνει τη 

δυνατότητα αξιόπιστης χαρτογράφησης του φαινομένου, αναδεικνύοντας το γεγονός ότι στις 

https://www.onmed.gr/ygeia-eidhseis/story/353699/hlektromagnitiki-aktinovolia-mythoi-pragmatikotita-ti-eipothike-stin-hmerida-ton-fysikon
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περισσότερες περιπτώσεις η πραγματική έκθεση είναι πολύ διαφορετική από αυτή που 

αναμένεται ‘διαισθητικά’ ή ως αποτέλεσμα της παραπληροφόρησης» όπως σημείωσε. Η 

καταγραφή και αξιολόγηση της επαγγελματικής έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ΗΜΠ), σε 

χώρους υψηλών πεδίων, αποτελεί πολύτιμο εργαλείο καθώς η εφαρμογή των κατάλληλων 

(πολλές φορές απλών) τεχνικών και οργανωτικών μέτρων είναι επαρκής για την προστασία των 

εργαζομένων. 

Αυτό που πρέπει να αναφέρουμε και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε και κρατήσαμε μέσα από 

τη βιβλιογραφική μας ανασκόπηση είναι ότι παντού υπάρχουν πεδία και αυτό που πρέπει να 

ξέρουμε είναι την ποσότητα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων κάθε φορά αλλά και πόση ώρα τα 

δεχόμαστε. 

2. Μεθοδολογία της Έρευνας μας  

Σε αυτή την ενότητα θα ασχοληθούμε με τον πειραματικό μας σχεδιασμό για να μπορέσουμε 

στο τέλος να έχουμε τις οποιεσδήποτε μετρήσεις και να κάνουμε τις οποιεσδήποτε συγκρίσεις.  

Έτσι αναλυτικά αναφέρονται σε αυτή την ενότητα τα πιο κάτω:  

(α) Ερευνητικό ερώτημα  

(β) Μαγνητικά πεδία ηλεκτρικών οικιακών συσκευών όπως αναφέρονται στη 

βιβλιογραφία 

(γ) Όρια έκθεσης μη ιονίζουσας ακτινοβολίας σε κοινό και εργαζόμενους του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) 

(δ) Η εφαρμογή PhyPhox για έξυπνα κινητά  

(ε) Πειραματικός σχεδιασμός  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Ερευνητικό Ερώτημα  

Πρώτη μας δουλεία ήταν να καθορίσουμε το ερευνητικό μας ερώτημα και στην συνέχεια να 

δούμε με πιο τρόπο θα μπορούσαμε να το απαντήσουμε με τον πειραματικό και θεωρητικό μας 

σχεδιασμό. Δηλαδή αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να διερωτηθούμε και να 

αποφασίσουμε με πιο τρόπο θα απαντούσαμε το ερευνητικό μας ερώτημα. Για να μπορέσουμε 

να καθορίσουμε το ερευνητικό μας ερώτημα έπρεπε πρώτα να ενημερωθούμε βιβλιογραφικά 

και να δούμε πως μεταβάλλονται τα μαγνητικά πεδία των οικιακών συσκευών σε σχέση με την 

απόσταση να δούμε πόσο γίνονται σε κάποια απόσταση αλλά και να τα συγκρίνουμε με τα 

μαγνητικά πεδία που δημιουργούνται από τους πυλώνες υψηλής τάσης έτσι ώστε να 

απαντήσουμε στο τέλος στα ερευνητικά μας ερωτήματα που ήταν:  

 Κατά πόσο τα μαγνητικά πεδία στο σπίτι μας από τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές που 

βρίσκονται σε λειτουργία είναι μεγάλα και πως θα μπορούσαμε  να προφυλαχτούμε από 

αυτά.  

 Κατά πόσο τα μαγνητικά πεδία στο σπίτι είναι μεγαλύτερα ή μικρότερα από τα μαγνητικά 

πεδία λόγω των διάφορων κατασκευών  που υπάρχουν λόγω της τεχνολογίας και του 

ηλεκτρισμού (πυλώνες υψηλής τάσης, κεραίες κινητής τηλεφωνίας, μετασχηματιστές και 

σε γενικές γραμμές συσκευές κοινής χρήσεως που βλέπουμε κατά διαστήματα να 

διαμαρτύρονται για τα μαγνητικά πεδία αυτών των συσκευών) 

 Κατά πόσο οι συσκευές που έχουμε στα σπίτια μας παράγουν μαγνητικά πεδία που 

συμβαδίζουν με την βιβλιογραφία. 

 Με ποιο τρόπο μειώνεται το μαγνητικό πεδίο  σε σχέση με την απόσταση που βρίσκεσαι 

από στην ηλεκτρική συσκευή.  

Για να μπορέσουμε  να απαντήσουμε αυτά τα ερωτήματα έπρεπε να βρούμε από την 

βιβλιογραφία τις τιμές των μαγνητικών πεδίων που αναφέρονται στην βιβλιογραφία για τις 

ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, αλλά και για τους πυλώνες και κεραίες κινητής 

τηλεφωνίας, όπως επίσης και μετασχηματιστές αλλά και πως θα μετρούσαμε τα δικά μας 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ποιο θα ήταν δηλαδή το όργανο μέτρησης μας. 

 

 

 

 



2.2. Μαγνητικά πεδία ηλεκτρικών οικιακών συσκευών όπως αναφέρονται στη 

βιβλιογραφία  

Για να μπορέσουμε να κάνουμε συγκρίσεις θέλαμε να δούμε τους κανονισμούς προστασίας 

σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο διαφόρων χωρών όπως επίσης και αν έγιναν κάποιες 

μετρήσεις άλλες σε οικιακές συσκευές. Έτσι στο πίνακα 1 αναφέρονται διάφορες τιμές της 

μαγνητικής επαγωγής για περιβάλλον οικιακών συσκευών. 

Μέσα από αυτό τον πίνακα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν πολλές οικιακές 

συσκευές που έχουν μαγνητική επαγωγή μεγαλύτερη από τα όρια ασφαλείας των διαφόρων 

οργανισμών όπως φαίνονται στον πίνακα 2. Χαρακτηριστικές οι τιμές που αναφέρονται για τους 

φούρνους μικροκυμάτων, τις φορητές θερμάστρες, τις ηλεκτρικές σκούπες, τις λάμπες 

φθορισμού για γραφείο και για οροφή τους στεγνωτήρες μαλλιών και επίσης μεγάλες τιμές της 

μαγνητικής επαγωγής συναντούμε και σε αγροτικές ηλεκτρικές συσκευές όπως τρυπάνι, 

ηλεκτρικά πριόνια αλλά και στις ξυριστικές μηχανές.  

Πίνακας 1. Μαγνητική επαγωγή στο περιβάλλον οικιακών συσκευών και εργαλείων  

Μαγνητική επαγωγή σε μT για απόσταση από την πηγή  
Πηγή  3cm  30cm  1m  
Ηλεκτρικές εστίες μαγειρέματος  6 – 200  0,35 – 4  0,01 – 0,1  
Ηλεκτρικοί φούρνοι  1 – 50  0,15 – 0,5  0,01 – 0,04  
Φούρνοι μικροκυμάτων  75 – 200  4 – 8  0,25 – 0,6  
Ψυγεία  0,5 – 1,7  0,01 – 0,25  <0,01  
Πλυντήρια πιάτων  3,5 – 20  0,6 – 3  0,07 – 0,3  
Πλυντήρια ρούχων  0,8 – 50  0,15 – 3  0,01 – 0,15  
Στεγνωτήρια ρούχων  0,3 – 8  0,08 – 0,3  0,02 – 0,06  
Ανεμιστήρες  2 – 30  0,03 – 4  0,01 – 0,35  
Ηλεκτρικά σίδερα  8 – 30  0,12 – 0,3  0,01 – 0,25  
Φορητές θερμάστρες  10 – 180  0,15 – 5  0,01 – 0,25  
Καφετιέρες  1,8 – 25  0,08 – 0,15  <0,01  
Τοστιέρες  7 – 18  0,06 – 0,7  <0,01  
Ηλεκτρικές σκούπες  200 – 800  2 – 20  0,13 – 2  
Μίξερ  60 – 700  0,6 – 10  0,02 – 0,25  
Τηλεοράσεις  2,5 – 50  0,04 – 2  <0,01 – 0,15  
Λάμπες φθορισμού γραφείου  40 – 400  0,5 – 2  0,02 – 0,25  
Λάμπες φθορισμού οροφής  15 – 200  0,2 – 4  0,01 – 0,3  
Στεγνωτήρες μαλλιών  6 – 2000  <0,01 – 7  <0,01 – 0,3  
Ξυριστικές μηχανές  15 – 1500  0,08 – 9  <0,01 – 0,3  
Δράπανα  400 – 800  2 – 3,5  0,08 – 0,2  
Ηλεκτρικά πριόνια  250 – 1000  1 – 25  0,01 – 1  

 

 



2.3. Όρια έκθεσης μη ιονίζουσας ακτινοβολίας σε κοινό και εργαζόμενους του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) 

Στον επόμενο πίνακα, πίνακα 2, φαίνονται τα όρια των πεδιακών εντάσεων για την προστασία 

των ανθρώπων έναντι ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων 50Hz κατά τη συνεχή έκθεση του 

κοινού και κατά την επαγγελματική απασχόληση. Συγκεκριμένα η πρώτες στήλες είναι για όλο 

το κοινό ενώ οι επόμενες στήλες είναι για τους εργαζόμενους. Οι διάφορες οδηγίες προέρχονται 

από τους οργανισμούς που αναφέρονται στην συνέχεια.  Το 1977 η Διεθνής Εταιρεία 

Προστασίας έναντι Ακτινοβολίας (IRPA) σχημάτισε τη Διεθνή Επιτροπή Προστασίας έναντι μη 

Ιονίζουσας Ακτινοβολίας (INIRC). Η Επιτροπή αυτή σε συνεργασία με το Περιβαλλοντικό Τμήμα 

Υγείας της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO), δημοσίευσε τον Ιανουάριο 1990 την εργασία 

«Προσωρινές οδηγίες ορίων για την έκθεση σε ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία 50/60Hz». Στις 

εργασίες αυτές, με διάρκεια εκπόνησης άνω των 10 ετών, είχαν σταθμισθεί και ληφθεί υπόψη 

όλες οι σχετικές επιστημονικές δημοσιεύσεις. Το 1997 ολοκληρώθηκαν οι οδηγίες της ICNIRP 

«Οδηγίες για όρια εκθέσεως σε χρονικά μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά, μαγνητικά και 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία», οι οποίες δημοσιεύθηκαν τον Δεκέμβριο 1998. Για την εκπόνηση των 

οδηγιών αυτών εξετάσθηκαν και σταθμίστηκαν επιπρόσθετα και όλες οι νεότερες σχετικές 

ερευνητικές εργασίες. Στις οδηγίες αυτές, χωρίς τον περιορισμό «προσωρινές οδηγίες», 

παραμένουν αμετάβλητα τα όρια των προσωρινών οδηγιών του 1990
 
(5kV/m και 100μΤ για 

συνεχή έκθεση κοινού και 10kV/m και 500μΤ για την επαγγελματική απασχόληση). 

 



Τον Νοέμβριο 1993 δημοσιεύθηκε ο βρετανικός κανονισμός
 
με σημαντικά υψηλότερα όρια 

έναντι των ορίων της ICNIRP. Με την δημοσίευση
 
όμως υιοθετήθηκαν το 2004 τα όρια τις 

ICNIRP. Τον Ιανουάριο 1995 δημοσιεύθηκε το Προσωρινό Ευρωπαϊκό Πρότυπο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC). Τον Δεκέμβριο 1996 

δημοσιεύθηκε το γερμανικό ομοσπονδιακό διάταγμα, στο οποίο θεσμοθετούνται τα 

επιτρεπόμενα όρια για τα ηλεκτρικά και τα μαγνητικά πεδία για τη συνεχή έκθεση του κοινού. Τα 

όρια αυτά συμπίπτουν με τα όρια της Οδηγίας. Τον Ιούλιο 1999 δημοσιεύτηκε η Σύσταση του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Στη Σύσταση αυτή το Συμβούλιο υιοθέτησε τα όρια των οδηγιών της 

ICNIRP μετά την επικύρωσή τους από την Επιστημονική Συντονιστική Επιτροπή της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τον Απρίλιο 2002 δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση
 
στην 

οποία υιοθετούνται τα όρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τον Απρίλιο 2004 δημοσιεύτηκε η 

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, στην οποία ορίζονται τα επιτρεπόμενα 

όρια κατά την επαγγελματική απασχόληση. Στα πλαίσια των περιβαλλοντικών μελετών γίνεται 

σύγκριση των επιτρεπομένων οριακών τιμών των κανονισμών με τις μέγιστες τιμές που 

εμφανίζονται ή που θα εμφανιστούν. Από τη σύγκριση αυτή προκύπτει η ικανοποίηση ή μή της 

απαίτησης για την προστασία των ανθρώπων. 

2.4. Η εφαρμογή Phyphox για έξυπνα τηλέφωνα.  

Η εφαρμογή Phyphox είναι στην ουσία μια εφαρμογή για έξυπνα τηλέφωνα που κάνει χρήση 

όλων των αισθητήρων που υπάρχουν σε ένα κινητό τηλέφωνο. Η εφαρμογή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για πολλές πειραματικές μετρήσεις ανάλογα με τους αισθητήρες που έχει ένα 

κινητό τηλέφωνο. Η εφαρμογή στην ουσία για κάθε τηλέφωνο λειτουργεί διαφορετικά ανάλογα 

με τους αισθητήρες που έχει το τηλέφωνο.  

 



Έτσι με την εγκατάσταση αυτής της εφαρμογής στο τηλέφωνο μας το μετατρέψαμε σε ένα 

μαγνητόμετρο 3 διαστάσεων που θα το χρησιμοποιήσουμε για την δική μας την περίπτωση για 

να μπορέσουμε να μετρήσουμε το μαγνητικό πεδίο που υπάρχει σε μια ορισμένη περιοχή. Αυτό 

που κάνει στην ουσία το phyphox είναι ότι μας δίνει πρόσβαση στους αισθητήρες του 

τηλεφώνου μας, είτε απευθείας είτε μέσω έτοιμα για αναπαραγωγή πειράματα που αναλύουν τα 

δεδομένα μας και μας επιτρέπουν να εξαγάγουμε πρωτογενή δεδομένα, μαζί με τα 

αποτελέσματα για περαιτέρω ανάλυση. Εμείς στην ουσία για τις ανάγκες του πειραματικού μας 

σχεδιασμού χρησιμοποιήσαμε μόνο το μαγνητόμετρο που μας έδινε την ένταση του μαγνητικού 

πεδίου όπως μπορούμε να δούμε στις πιο πάνω φωτογραφίες όπου στην πρώτη φωτογραφία 

εμφανίζονται οι τιμές που μας δίνει το μαγνητόμετρο ανά άξονα του τρισδιάστατου χώρου, κάτι 

που δεν χρησιμοποιήσαμε αλλά αν κανείς θέλει για περαιτέρω ανάλυση τότε μπορεί να έχει και 

αυτές τις τιμές, στην δεύτερη φωτογραφία βλέπουμε την τιμή του μαγνητικού πεδίου υποβάθρου 

σε σημείο που θέλαμε να δούμε πρώτα το υπόβαθρο μας για να μπορούμε να έχουμε μετά την 

μαγνητική τιμή της ηλεκτρικής συσκευής που μετρούσαμε από αφαιρούσαμε την τιμή του 

μαγνητικού πεδίου υποβάθρου (το υπόβαθρο μας σε κάθε περίπτωση αποτελείται κατά τη 

μεγαλύτερη τιμή από το μαγνητικό πεδίο της Γης αλλά και άλλα μαγνητικά πεδία που μπορεί να 

το επηρεάζουν στην περιοχή που δουλεύουμε). Στην τρίτη φωτογραφία βλέπουμε την τιμή που 

βλέπαμε σε μια συσκευή που μετρούσαμε και καταγράφαμε την ένδειξή.  

2.5. Πειραματικός Σχεδιασμός  

Όπως έχουμε αναφέρει πιο πάνω για να μπορέσουμε να εξαγάγουμε τον πειραματικό μας 

σχεδιασμό δουλέψαμε στα πιο κάτω ερευνητικά ερωτήματα:  

 Κατά πόσο τα μαγνητικά πεδία στο σπίτι μας από τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές που 

βρίσκονται σε λειτουργία είναι μεγάλα και πως θα μπορούσαμε  να προφυλαχτούμε από 

αυτά.  

 Κατά πόσο τα μαγνητικά πεδία στο σπίτι είναι μεγαλύτερα ή μικρότερα από τα μαγνητικά 

πεδία λόγω των διάφορων κατασκευών  που υπάρχουν λόγω της τεχνολογίας και του 

ηλεκτρισμού (πυλώνες υψηλής τάσης, κεραίες κινητής τηλεφωνίας, μετασχηματιστές και 

σε γενικές γραμμές συσκευές κοινής χρήσεως που βλέπουμε κατά διαστήματα να 

διαμαρτύρονται για τα μαγνητικά πεδία αυτών των συσκευών) 

 Κατά πόσο οι συσκευές που έχουμε στα σπίτια μας παράγουν μαγνητικά πεδία που 

συμβαδίζουν με την βιβλιογραφία. 

 Με ποιο τρόπο μειώνεται το μαγνητικό πεδίο  σε σχέση με την απόσταση που βρίσκεσαι 

από στην ηλεκτρική συσκευή.  

Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στα πιο πάνω ερωτήματα αποφασίσαμε όπως έπρεπε να 

μετρήσουμε το μαγνητικό πεδίο σε επιλεγμένες ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι μας και αν τα 



καταφέρναμε να μετρούσαμε και σε πυλώνες ή να κάναμε μια χαρτογράφηση του μαγνητικού 

πεδίου ενός μέσου συνηθισμένου σπιτιού με την εφαρμογή της τεχνολογίας σε αυτό το σπίτι. 

Για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε τιμές με την βιβλιογραφία θα έπρεπε απλά να δούμε τις 

τιμές που βρήκαμε εμείς και να τις συγκρίνουμε με βάση τις τιμές που αναφέρονται στην 

βιβλιογραφία όπως τις έχουμε πιο πάνω και τέλος για να δούμε με ποιο τρόπο μειώνεται το 

μαγνητικό πεδίο σε σχέση με την απόσταση αποφασίσαμε να μετρήσουμε το μαγνητικό πεδίο 

σε συγκεκριμένες αποστάσεις από την συσκευή όπως απομακρυνόμασταν σε ευθεία γραμμή 

από τη συσκευή. Έτσι σε πρώτη φάση μετρήσαμε το μαγνητικό πεδίο από τον φούρνο 

μικροκυμάτων (και από τις 4 πλευρές), το ηλεκτρικό ψυγείο, το ηλεκτρικό σεσουάρ (πιστολάκι 

μαλλιών) και την τηλεόραση. Η επιλογή των συσκευών έγινε με βάση την βιβλιογραφία που 

αναφέρονται και ως οι συσκευές με την μεγαλύτερη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Πειραματικές Μετρήσεις και Αποτελέσματα της έρευνας μας. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας μας τα χωρίζουμε στις πιο κάτω κατηγορίες:  

(α) Διεξαγωγή πειραματικών μετρήσεων  

(β) Πειραματικές μετρήσεις οι οποίες θα χωριστούν κατά ηλεκτρική οικιακή συσκευή  

(γ) Απάντηση ερευνητικών ερωτημάτων  

(δ) Γενικά Συμπεράσματα και  

(ε) Διάχυση αποτελεσμάτων.  

α. Διεξαγωγή των πειραματικών μετρήσεων.  

Για να μπορέσουμε να εξαγάγουμε τα αποτελέσματα μας με την μορφή που θα δώσουμε στην 

συνέχεια θα πρέπει να αναφέρουμε τον τρόπο με τον οποίο κάμαμε τις μετρήσεις σε κάθε 

περίπτωση. Συγκεκριμένα στο χώρο που θα δουλεύαμε έπρεπε να πιάσουμε πρώτα την 

ακτινοβολία του υποβάθρου έτσι βάζαμε σε λειτουργία την εφαρμογή phyphox και παίρναμε μια 

μέτρηση όταν όλες μας οι ηλεκτρικές συσκευές ήταν κλειστές για να δούμε πόση ήταν η ένταση 

του μαγνητικού πεδίου του υποβάθρου σε κάθε περίπτωση στη περιοχή που δουλεύαμε. Η 

ένταση του μαγνητικού πεδίου του υποβάθρου που βρίσκαμε σε κάθε περίπτωση ήταν από 30 

μέχρι 50 μT ανάλογα με την περιοχή που ήταν η ηλεκτρική συσκευή και την ώρα που παίρναμε 

την μέτρηση. Αυτό το κάναμε για να μπορούμε στο τέλος αφού αφαιρέσουμε την τιμή του 

μαγνητικού πεδίου του υποβάθρου (Μαγνητικό πεδίο της Γης και μαγνητικό πεδίο 

συγκεκριμένης περιοχής του σπιτιού ανάλογα με την ηλεκτρική επιβάρυνση που έχουμε στην 

περιοχή). Την ένδειξη την παίρναμε με την εφαρμογή όπως φαίνεται στην διπλανή φωτογραφία. 

Γινόταν συνεχής εναλλαγή της τιμής αλλά σταθεροποιούταν σε κάποια τιμή της έντασης πάνω 

κάτω και έτσι καταγράφαμε την τιμή. 

 



Αφού το κάναμε αυτό και 

πιάναμε την μέτρηση της 

έντασης του μαγνητικού πεδίου 

του υποβάθρου ξεκινήσαμε να 

κάνουμε μετρήσεις στις 

ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 

που είχαμε από πριν αναφέρει 

στον σχεδιασμό μας για να μπορέσουμε να τις συγκρίνουμε με τις τιμές που έχουμε στην 

βιβλιογραφία αλλά και να δούμε και πως μεταβάλλετε το μαγνητικό πεδίο σε σχέση με την 

απόσταση από την ηλεκτρική συσκευή, όπως φαίνεται στο παράδειγμα της διπλανής 

φωτογραφία. Παίρναμε μετρήσεις μέχρι το σημείο που φτάναμε στο τέλος στην ένταση της 

ακτινοβολίας υποβάθρου, δηλαδή στην ουσία μηδενιζόταν η τιμή της έντασης του μαγνητικού 

πεδίου που οφειλόταν στην ηλεκτρική οικιακή συσκευή. Ακολούθως τις μετρήσεις τις 

μεταφέραμε στην excel και στην συνέχεια τα αποτελέσματα μας τα παρουσιάζουμε σε γραφικές 

παραστάσεις με την ένταση του μαγνητικού πεδίου του υποβάθρου και αφού αφαιρέσουμε την 

ένταση του μαγνητικού πεδίου που προϋπάρχει. Υπάρχουν ηλεκτρικές οικιακές συσκευές που 

πέρναμε μετρήσεις από διάφορες πλευρές τις συσκευής όπως το σχήμα που ακολουθεί.  

 

 



4. Αποτελέσματα Πειραματικών Μετρήσεων   

Μετρήσεις στον Φούρνο Μικροκυμάτων 

Ο φούρνος μικροκυμάτων είναι η συσκευή που είχαμε δει ότι έχει και την πιο ψηλή ένταση του 

μαγνητικού πεδίου στην βιβλιογραφία. Για αυτό τον λόγο αποφασίσαμε να πάρουμε μετρήσεις 

από όλες τις μεριές του φούρνου μικροκυμάτων για να 

δούμε κατά πόσο είναι μεγάλη η ένταση του μαγνητικού 

πεδίου σε οποιοδήποτε σημείο του φούρνου 

μικροκυμάτων ή αν έχει διαφορές σε κάποια πλευρά του 

και  σε ποια πλευρά του φούρνου είναι μεγαλύτερη η 

ένταση του μαγνητικού πεδίου.  Σε όλες τις μετρήσεις 

για το φούρνο μικροκυμάτων που αναφέρονται στην 

συνέχεια παίρναμε μετρήσεις από τη θέση μηδέν για 

κάθε πλευρά και ανά δέκα εκατοστά μέχρι να φτάναμε στην ένταση του μαγνητικού πεδίου του 

υποβάθρου.  

Φούρνος μικροκυμάτων από δεξιά πλευρά 

Αρχικά θα σχολιάσουμε την δεξιά πλευρά του φούρνου 

μικροκυμάτων όπως φαίνεται και στην φώτο, όπου 

σύμφωνα με τις μετρήσεις μας βλέπουμε ότι σε μηδενική 

απόσταση βρίσκουμε την ένταση του μαγνητικού πεδίου 

ίση με 250μΤ μαζί με την ένταση του μαγνητικού πεδίου 

του υποβάθρου  όπου το βρίσκουμε περίπου στον χώρο 

της κουζίνα να είναι στην τιμή των 46μΤ (που 

χρησιμοποιείται για όλες τις τιμές που έχουμε πιο κάτω για 

τον φούρνο μικροκυμάτων) άρα το μαγνητικό πεδίο το 

οποίο εκπέμπει ο φούρνος μικροκυμάτων χωρίς το υπόβαθρο όπως φαίνεται στην κόκκινη 

γραφική ισοδυναμεί με 204μΤ. Τέλος παρατηρούμε ότι περίπου στην απόσταση των 20 

εκατοστών η ένταση του μαγνητικού πεδίου φτάνει στην τιμή της έντασης του πεδίου του 

υποβάθρου κάτι που πρέπει να τονίσουμε ότι οι επικίνδυνες τιμές του μαγνητικού πεδίου είναι 



σε κοντινές αποστάσεις μικρότερες των 20 εκατοστών από τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές κάτι 

που φαίνεται σε όλες μας τις μετρήσεις.  

Φούρνος μικροκυμάτων από την μπροστινή πλευρά 

 

Οι μετρήσεις μας από την μπροστινή πλευρά είναι στην ουσία οι πιο σημαντικές μετρήσεις διότι 

είναι και η πλευρά που έρχεται σε άμεση επαφή με τον άνθρωπο που χειρίζεται τον φούρνο 

μικροκυμάτων. Από την μπροστινή πλευρά του φούρνου μικροκυμάτων δηλαδή το 

ηλεκτρομαγνητικό πεδίο επηρεάζει περισσότερο τον άνθρωπο γιατί είναι η πλευρά η οποία εχει 

περισσότερη επαφή το ανθρώπινο σώμα. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου σε μηδενική 

απόσταση από την μπροστινή πλευρά είναι ίση με 120μΤ μαζί με την ένταση του μαγνητικού 

πεδίου του υποβάθρου όπως φαίνεται στην μπλε γραφική παράσταση. Στην  κόκκινη γραφική 

φαίνεται το μαγνητικό πεδίο χωρίς το υπόβαθρο που είναι 74μΤ. Τέλος η ένταση του μαγνητικού 

πεδίου του φούρνου μικροκυμάτων στην μπροστινή πλευρά μηδενίζεται στα 30εκ. περίπου 

μηδενίζεται το υπόβαθρο που το βρήκαμε γύρω στα 46μΤ. 

Φούρνος μικροκυμάτων από αριστερή πλευρά 

Η μετρήσεις μας από την αριστερή πλευρά. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου σε μηδενική 

απόσταση από την αριστερή  πλευρά του φούρνου μικροκυμάτων είναι ίση με 76μΤ μαζί με την 

ένταση του μαγνητικού πεδίου του υποβάθρου (μαγνητικό πεδίο της Γης και της περιοχής που 

βρίσκεται ο υπόβαθρο όπως φαίνεται στην μπλε γραφική παράσταση. Στην  κόκκινη γραφική 

φαίνεται το μαγνητικό πεδίο χωρίς το υπόβαθρο που είναι 30μΤ. Τέλος μετά τα  20εκ. περίπου 

μηδενίζεται η ένταση του μαγνητικού πεδίου από τον φούρνο αφού βρήκαμε την ένταση του 

μαγνητικού πεδίου του υποβάθρου γύρω στα 46μΤ. 



 

Φούρνος μικροκυμάτων από πίσω πλευρά 

Η μετρήσεις μας από την πίσω πλευρά όπου τις πλείστες φορές δεν έχει άμεση επαφή με το 

σώμα. Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο σε μηδενική απόσταση από την πισινή  πλευρά είναι ίσο με 

180μΤ μαζί με το υπόβαθρο όπως φαίνεται στην μπλε γραφική παράσταση. Στην  κόκκινη 

γραφική φαίνεται το μαγνητικό πεδίο χωρίς το υπόβαθρο που είναι 134μΤ. Τέλος στα 50εκ. 

περίπου μηδενίζεται το υπόβαθρο που το βρήκαμε γύρω στα 46μΤ. 

 

 

 



Μαγνητικό Πεδίο Ψυγείου 

Για το ψυγείο κάναμε δύο μετρήσεις στην μπροστινή πλευρά του ψυγείου που είναι η μόνη 

πλευρά που έρχεται σε άμεση επαφή με τον κόσμο που χρησιμοποιεί την κουζίνα του σπιτιού. 

Στα πλείστα σπίτια τα ψυγεία είναι εντοιχισμένα ανάμεσα στα αρμαράκια της κουζίνας και έτσι 

δεν υπάρχει λόγος  

Μετρήσεις από πολύ χαμηλό ύψος πάνω από το έδαφος (το ύψος στο οποίο βρίσκεται 

στη πίσω πλευρά το κομπρεσέρ του ψυγείου.  

Οι μετρήσεις μας από την μπροστινή 

πλευρά του ψυγείου έγιναν ανά 

10εκ. και σε ύψος 0εκ. Πήραμε μετρήσεις από δύο 

διαφορετικά ψυγεία για πιο έγκυρα αποτελέσματα. 

Σε μηδενική απόσταση το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο 

ήταν 305μΤ μαζί με το υπόβαθρο όπως φαίνεται 

στην μπλε γραφική. Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο 

χωρίς το υπόβαθρο ισούται με 269μΤ όπως φαίνεται 

στην κόκκινη γραφική. Τέλος το ηλεκτρομαγνητικό 

πεδίο φτάνει το υπόβαθρο που είναι ίσο με 36μΤ 

περίπου στα 30εκ. 

 

Μαγνητικό πεδίο ψυγείου σε ύψος 125εκ.  

Οι μετρήσεις μας από την μπροστινή πλευρά του 

ψυγείου έγιναν ανά 10εκ. και σε ύψος 125εκ. 

Πήραμε μετρήσεις από δύο 

διαφορετικά ψυγεία για πιο έγκυρα 

αποτελέσματα. Σε μηδενική 

απόσταση το ηλεκτρομαγνητικό 

πεδίο ήταν 292μΤ μαζί με το 

υπόβαθρο όπως φαίνεται στην 

μπλε γραφική. Το 



ηλεκτρομαγνητικό πεδίο χωρίς το υπόβαθρο ισούται με 249μΤ όπως φαίνεται στην κόκκινη 

γραφική. Τέλος το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο φτάνει το υπόβαθρο που είναι ίσο με 43μΤ περίπου 

στα 30εκ. 

Μαγνητικό Πεδίο τηλεόρασης 

Η μετρήσεις μας από την μπροστινή πλευρά 

της τηλεόρασης όπου έχει περισσότερη 

επαφή με τον άνθρωπο έγιναν ανά 10εκ. 

.Πήραμε μετρήσεις από δύο τηλεόρασης   

για πιο έγκυρα αποτελέσματα. Σε μηδενική 

απόσταση το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο ήταν 

250μΤ μαζί με το υπόβαθρο όπως φαίνεται 

στην μπλε γραφική. Το ηλεκτρομαγνητικό 

πεδίο χωρίς το υπόβαθρο ισούται με 209μΤ όπως φαίνεται στην κόκκινη γραφική. Τέλος το 

ηλεκτρομαγνητικό πεδίο φτάνει το υπόβαθρο που είναι ίσο με 41μΤ περίπου στα 40εκ. 

Μαγνητικό πεδίο σεσουάρ (πιστολάκι μαλλιών) 

 

 

Οι μετρήσεις μας έγιναν από την πλευρά από την 

οποία έχει περισσότερη επαφή με το ανθρώπινο 

κεφάλι. Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο σε μηδενική 

απόσταση από την αριστερή  πλευρά είναι ίσο με 

450μΤ μαζί με το υπόβαθρο όπως φαίνεται στην 

μπλε γραφική παράσταση. Στην  κόκκινη γραφική 

φαίνεται το μαγνητικό πεδίο χωρίς το υπόβαθρο 

που είναι 410μΤ. Τέλος στα 50εκ. περίπου 



μηδενίζεται το υπόβαθρο που το βρήκαμε γύρω στα 40μΤ. 

 

 

 

Μετρήσεις έντασης μαγνητικού πεδίου ηλεκτρικής σκούπας 

Η μετρήσεις μας έγιναν μετρήσεις έγιναν από τη πλευρά της σκούπας όπου εκπέμπει το 

μεγαλύτερο μαγνητικό πεδίο. Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο σε μηδενική απόσταση από την πάνω  

πλευρά είναι ίσο με 450μΤ μαζί με το υπόβαθρο όπως φαίνεται στην μπλε γραφική παράσταση. 

Στην  κόκκινη γραφική φαίνεται το μαγνητικό πεδίο χωρίς το υπόβαθρο που είναι 410μΤ. Τέλος 

στα 50εκ. περίπου μηδενίζεται το υπόβαθρο που το βρήκαμε γύρω στα 40μΤ. 

 

(γ) Απάντηση ερευνητικών ερωτημάτων 

Στη συνέχεια θα υπάρχει συζήτηση για το κάθε ερευνητικό μας ερώτημα.  

 

Κατά πόσο τα μαγνητικά πεδία στο σπίτι μας από τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές που 

βρίσκονται σε λειτουργία είναι μεγάλα και πως θα μπορούσαμε  να προφυλαχτούμε από 

αυτά.  

Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στα ερευνητικά μας ερωτήματα θα συμβουλευτούμε τους 

πίνακες που αναφέρονται στην μεθοδολογία σε σχέση με τα όρια που δίνουν για έκθεση του 

κοινού στην ένταση του μαγνητικού πεδίου (πίνακας 2) και μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν όλοι 

οι κανονισμοί ασφαλείας βρίσκονται σε συμφωνία εκτός από τον κανονισμό της Μεγάλης 

Βρετανίας. Συγκεκριμένα σε όλους τους κανονισμούς λέει ότι το κοινό πρέπει να αποφεύγει 

τιμές εντάσεως του μαγνητικού πεδίου πάνω από 100 μΤ εκτός από το κανονισμό της Μεγάλης 

Βρετάνιας που είναι στην τιμή της μέγιστης έντασης του μαγνητικού πεδίου στα 1600 μT που 

είναι πολύ μεγαλύτερη των 100 μΤ. Άρα βλέποντας τους κανονισμούς ασφαλείας όλων των 

οργανισμών μπορούμε να πούμε ότι αρκετές ηλεκτρικές οικιακές συσκευές ξεπερνούν αυτές τις 

μέγιστες εντάσεις κατά πολύ σε μικρές αποστάσεις από την συσκευή. Στην ουσία όλες οι 



ηλεκτρικές οικιακές συσκευές τις ξεπερνούν σε μηδενική απόσταση. Το καλό είναι ότι σε πολύ 

μικρές αποστάσεις των 20 και 30 εκατοστών το μαγνητικό πεδίο που εξαγάγετε από την 

συσκευή μηδενίζετε και αυτό μας δίνει το δικαίωμα να πούμε ότι μπορείτε να χρησιμοποιείται τις 

ηλεκτρικές οικιακές συσκευές φτάνει όταν βρίσκονται σε λειτουργία να μην είμαστε πολύ κοντά 

σε αυτές. Μοναδική ίσως εξαίρεση το σεσουάρ των μαλλιών που βρίσκεται κοντά στον 

εγκέφαλο μας και θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιούσαμε όχι τόσο συχνά για να μην κάψουμε 

στο τέλος τον εγκέφαλο μας.    

Κατά πόσο τα μαγνητικά πεδία στο σπίτι είναι μεγαλύτερα ή μικρότερα από τα 

μαγνητικά πεδία λόγω των διάφορων κατασκευών  που υπάρχουν λόγω της 

τεχνολογίας και του ηλεκτρισμού (πυλώνες υψηλής τάσης, κεραίες κινητής τηλεφωνίας, 

μετασχηματιστές και σε γενικές γραμμές συσκευές κοινής χρήσεως που βλέπουμε κατά 

διαστήματα να διαμαρτύρονται για τα μαγνητικά πεδία αυτών των συσκευών) 

Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα θα έπρεπε να παίρναμε και τιμές του 

μαγνητικού πεδίου αυτών των συσκευών κάτι που δεν καταφέραμε στο τέλος να πάρουμε. ¨Έτσι 

για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε με τις τιμές που μετρήσαμε από τις ηλεκτρικές οικιακές 

συσκευές θα χρησιμοποιήσουμε τις τιμές που πήρε η μαθητική ομάδα του Λυκείου Αγίου 

Αντωνίου το 2012 στην ερευνητική εργασία που έκαναν στα πλαίσια του διαγωνισμού ΜΕΡΑ και 

μας προμήθευσε ο συντονιστής καθηγητής (Νικολάου και άλλοι, 2012). Στις γραφικές που 

ακολουθούν παρατηρούμε τις μετρήσεις που έκαναν και τις γραφικές της έντασης του 

μαγνητικού πεδίου καθώς βρίσκονταν κάτω από τους πυλώνες και παρατηρούμε ότι ακόμα και 

κάτω από τους πυλώνες να βρίσκεσαι η τιμής της έντασης του μαγνητικού πεδίου είναι πολύ 

μικρή και πολύ πιο κάτω από τις τιμές που βρίσκαμε για το μαγνητικό πεδίο των ηλεκτρικών 

οικιακών συσκευών αλλά και των κανονισμών ασφαλείας.  



 

 

 

Κατά πόσο οι συσκευές που έχουμε στα σπίτια μας παράγουν μαγνητικά πεδία που 

συμβαδίζουν με την βιβλιογραφία. 

Παρατηρώντας κανείς τον πίνακα 1 της μεθοδολογίας μας θα δει ότι στην ουσία όλες μας οι 

τιμές είναι στα όρια που δίνονται στην βιβλιογραφία  

Δ. Γενικά Συμπεράσματα  

Μέσα από την εργασία μας βγάλαμε αρκετά γενικά συμπεράσματα. Αρχικά μέσα από την 

εργασία μας καταλάβαμε ότι το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο στο σπίτι και συγκεκριμένα στις οικιακές 

συσκευές είναι πολύ μεγαλύτερο και σαφώς επηρεάζει πολύ περισσότερο τον ανθρώπινο 

οργανισμό σε σχέση με το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο στους πυλώνες. Για αυτό το λόγω πρέπει ο 

καθένας στο σπίτι του να λάβει κάποια μέτρα ούτως ώστε να προφυλάσσει την οικογένεια του 

από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Για παράδειγμα είναι αναγκαίο να μειωθεί η χρήση του 

σεσουάρ (πιστολάκι μαλλιών) γιατί το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο είναι απευθείας προς τον 

εγκέφαλο. Επίσης πρέπει να κρατούμε πάντοτε κάποιες συγκεκριμένες αποστάσεις από τις 

υπόλοιπες οικιακές συσκευές. Επιπρόσθετα βλέπουμε πώς το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που 

βρήκαμε εμείς στις συσκευές με  την εφαρμογή PhyPhox είναι κοντά στις μετρήσεις του πίνακα 

που πήραμε από την άλλη ερευνα. 

 

ε. Διάχυση Αποτελεσμάτων  

Τα αποτελέσματα μας παρουσιάστηκαν και θα παρουσιαστούν ως εξής:  

(α) Συγκεκριμένα ετοιμάσαμε παρουσίαση την οποία παρουσιάσαμε στο 7ο Παγκύπριο 

Συνέδριο μαθητών καθηγητών για τις Θετικές Επιστήμες που έγινε στο Lordos Beach Hotel από 



τις 16 μέχρι τις 18 Μαρτίου του 2018. Στη φωτογραφία που ακολουθεί φαίνεται μέρος του 

προγράμματος του συνεδρίου στο οποίο αναγραφόμαστε για να κάνουμε την παρουσίαση μας.  

Επίσης τα αποτελέσματα μας θα παρουσιαστούν υπό μορφή άρθρου στις πιο κάτω 

περιπτώσεις:  

 Στην ιστοσελίδα του σχολείου στο μέρος που υπάρχει στην ιστοσελίδα για τις ερευνητικές 

εργασίες. Στο λινκ που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τις περσινές ερευνητικές εργασίες 

του σχολείου μας:  http://lyk-ag-ioannis-lem.schools.ac.cy/index.php/library/proj-2016-17  

 Στην ιστοσελίδα του συντονιστή καθηγητή μας στις διαθεματικές ερευνητικές εργασίες. 

Στο λινκ που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τις εργασίες από προηγούμενες χρονιές που 

ήραν συντονιστής εκπαιδευτικός. www.nikolas-nikolaou.net  

 Στο περιοδικό του σχολείου μας που θα εκδοθεί στο τέλος του χρόνου 

 

Θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε με την ερευνητική μας εργασία μετρώντας από πυλώνες, 

μετασχηματιστές κεραίες και σε γενικές γραμμές συσκευές που είναι σε κοινή χρήση για να 

μπορέσουμε στο τέλος να έχουμε μια συνολική άποψη για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που 

εκπέμπουμε εμείς με τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές στα σπίτια μας.  

Επίλογος  

Τελειώνοντας αισίως την ερευνητική μας εργασία μπορούμε να κάνουμε ένα αναλογισμό σε 

σχέση με τις εμπειρίες και τις δεξιότητες που αποκτήσαμε. Καταρχήν μάθαμε την διαδικασία την 

οποία πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για να διεξάγει μια κοινωνική έρευνα. Αυτό πιστεύουμε 

πως θα μας βοηθήσει και αργότερα στο πανεπιστήμιο. Αποκτήσαμε πολλές γνώσεις σχετικά με 

το πως διεξάγει κάποιος μια έρευνα αλλά και πως τελικά υπάρχουν διάφορα πράγματα όπως η 

http://lyk-ag-ioannis-lem.schools.ac.cy/index.php/library/proj-2016-17
http://www.nikolas-nikolaou.net/


κλασσική μουσική που μπορούν να συμβάλουν στην αυτοσυγκέντρωση του ανθρώπου. Με 

βάση της εμπειρίας που αποκτήσαμε βρισκόμαστε σε μια καλύτερη θέση για να μπορούμε να 

κρίνουμε το κατά πόσο η κλασσική μουσική μπορεί να επηρεάσει. Σαν ομάδα αν μας δινόταν 

ξανά τέτοια ευκαιρία δηλαδή να λάβουμε μέρος ξανά από την αρχή σε μια κοινωνική έρευνα θα 

λαμβάναμε πολύ ευχαρίστως λόγο τις ευχάριστης εμπειρίας που είχαμε.  

Κατά την διάρκεια της ερευνάς μας αντιμετωπίσαμε αρκετές δυσκολίες και προβλήματα που μας 

έδωσαν αρκετή ταλαιπωρία αλλά και επιπλέον χρόνο εργασίας για να τα αντιμετωπίσουμε. Η 

ταλαιπωρία και ο επιπλέον χρόνος που δώσαμε για την εργασία άξιζαν τελικά τον κόπο όταν 

είδαμε τελικά τα αποτελέσματα μας και τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί μέσα από την 

συζήτηση των αποτελεσμάτων μας.  Αρχικά δυσκολευτήκαμε αρκετά στην βιβλιογραφική 

ανασκόπηση και φάγαμε αρκετό χρόνο να βρούμε βιβλιογραφικές αναφορές οι οποίες να είχαν 

ακαδημαϊκή υπόσταση ή να χαρακτηρίζονταν σαν σοβαρές χωρίς να υπάρχει υπόνοια ότι 

πρόκειται για άχρηστη πληροφορία ή άποψη χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση. Για να 

μπορέσουμε στο τέλος να ξεμπερδέψουμε από την βιβλιογραφική μας ανασκόπηση μας πήρε 

πέραν των δύο μηνών ενημέρωσης κάτι που μας έκανε να πιστεύουμε ότι στο τέλος δεν θα 

τελειώναμε ποτέ μετά την πρώτη μαζεμένη δουλειά που είχαμε να κάνουμε. Επίσης 

δυσκολευτήκαμε στον τομέα με τα ερωτηματολόγια οπού έπρεπε να οργανώσουμε την αίθουσα 

κατάλληλα ώστε να μπορεί να γίνει σωστά η έρευνα και να ακούγεται καθαρά το ακουστικό 

κομμάτι. Το πιο δύσκολο κομμάτι όμως ήταν που έπρεπε να γράψουμε τα συμπεράσματα και 

να τα αιτιολογήσουμε πολύ αναλυτικά έτσι ώστε να μπορεί ο αναγνώστης να τα κατανοεί. 

Βάση των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων που πήραμε μέσα από αυτήν την 

διαδικασία της ερευνητικής μας εργασία μπορούμε να εισηγηθούμε κάποιες νέες μεθόδους 

διδασκαλίας που να σχετίζονται με την κλασσική μουσική. Έτσι με βάση όλα τα πιο πάνω που 

έχουμε αναφέρει και με βάση τα δικά μας αποτελέσματα μπορούμε να εισηγηθούμε τα πιο 

κάτω:  

(α) Ίσως να ήταν πιο αποδοτικό αν οι καθηγητές κατά την διάρκεια ενός διαγωνίσματος έβαζαν 

κλασσική μουσική να ακούγεται σε χαμηλή ένταση, έτσι ώστε οι μαθητές να χαλαρώσουν  και να 

συγκεντρώνονται καλύτερα  

(β)  Επίσης ίσως με τις κατάλληλες υποδομές σε κάποια μαθήματα που ο μαθητής χρειάζεται να 

είναι συνεχώς συγκεντρωμένος όπως τα φιλολογικά και τα μαθηματικά να μπορούσαν να 

δομηθούν κατάλληλα οι αίθουσες και να ακούγεται κλασσική μουσική.  

 

Τελειώνοντας με την ερευνητική μας εργασία θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όσους μας 

βοήθησαν να φέρουμε εις πέρας όλο το ερευνητικό μας έργο που παρουσιάζεται, έτσι θα 

θέλαμε να ευχαριστήσουμε: 



 Τους 44 μαθητές που μας έδωσαν λίγο από τον χρόνο τους για να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο μας  

 Επίσης τους καθηγητές των μαθημάτων που είχαν μάθημα την συγκεκριμένη περίοδο 

για τον χρόνο που μας έδωσαν για να μπορέσουμε να διεξάγουμε την έρευνά μας   

 Την ψυχολόγο Κα Μαρία Στυλιανού για την βοήθεια και την όλη καθοδήγηση που μας 

έδωσα μέχρι να φτιάξουμε το δικό μας μετρήσιμο τεστ αυτοσυγκέντρωσης για να 

μπορέσουμε να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα για την αυτοσυγκέντρωση των 

μαθητών με επιστημονικό τρόπο και όχι απλά με λόγια.  

 Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή που μας βοήθησε και μας 

καθοδήγησε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που διεξαγόταν η έρευνα. ευχαριστούμε 

λοιπόν τον κύριο Νικόλα Νικολάου    
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Παράρτημα 1: Δ ι α γ νωσ τ ι κ ό  Τεσ τ  Σ υγ κέ ντ ρ ωσ η ς  

Μελέτη Περίπτωση: Μπορεί η μουσική να βελτιώσει και να ενισχύσει την 

αυτοσυγκέντρωση των μαθητών του Λυκείου Αγίου Ιωάννη;  

Το διαγνωστικό τεστ, που έχετε στα χέρια σας, αποτελεί το εργαλείο για μια έρευνα, που 

διεξάγεται από μια ομάδα μαθητών του Λυκείου μας. Από τη στιγμή που έχετε αυτό το διαγνωστικό 

τεστ σημαίνει ότι έχετε επιλεγεί να συμμετέχετε στην έρευνα και μαζί με αυτό το τεστ θα απαντήσετε 

σε μια σειρά από τεστ που θα λάβουν χώρα τις επόμενες 2 βδομάδες των μαθημάτων σε πρόγραμμα 

που θα σας δοθεί από τους ερευνητές.  

Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να προσπαθήσετε να συγκεντρωθείτε για να μπορέσετε να 

απαντήσετε στο τεστ και να μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος. Να αναφέρουμε ότι τα τεστ είναι ανώνυμα 

απλά ο κωδικός που σας δίνεται για να έχετε σε όλα τα τεστ είναι για να έχουμε όλα τα δικά σας τεστ 

για τις διαφορετικές συνθήκες που θα επικρατούν στο κάθε τεστ για σκοπούς σύγκρισης. Είναι 

σημαντικό να αναφέρουμε ότι η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι προαιρετική.  

Παρακαλούμε όπως διαβάζετε προσεχτικά τις οδηγίες της κάθε άσκησης  

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική ανταπόκρισή σας.  

 

 

https://www.maxmag.gr/mousiki/diavasma-ke-mousiki-fili-echthri/


 

 

Μέρος Α΄: Βασικές Πληροφορίες  

 

Φύλο:  1. αγόρι  2. κορίτσι 

Τάξη:          1. Α΄ Λυκείου   2. Β΄ Λυκείου  3. Γ΄ Λυκείου 

 

Κωδικός δείγματος (ο κάθε επιλεχθέν μαθητής για συμμετοχή στην έρευνα  θα πάρει ένα κωδικό 

από τους ερευνητές και θα τον χρησιμοποιήσει σε όλη την σειρά και των τριών τεστ): 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Μέρος Β: Ακουστική Αυτοσυγκέντρωση 
Θα ακούσετε μαγνητοφωνημένες δύο σειρές από ακολουθίες γραμμάτων και αριθμών. Για την 
πρώτη σειρά θα ξεχωρίζετε τους. Ενδεικνυόμενος χρόνος6 λεπτά   
(α) Θα ακούσετε μαγνητοφωνημένα μια σειρά από ακολουθίες γραμμάτων και αριθμών. Σε κάθε 
ακολουθία που θα είναι αριθμημένη όπως θα την ακούτε θα γράφετε μόνο τους αριθμούς στο 
φύλλο απαντήσεων.  
 

Α/Α Σειρά αριθμών Βαθμολογία 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

   

 
(β) Θα ακούσετε μαγνητοφωνημένα μια σειρά από ακολουθίες γραμμάτων και αριθμών. Σε κάθε 
ακολουθία που θα είναι αριθμημένη όπως θα την ακούτε θα γράφετε μόνο τα γράμματα στο 
φύλλο απαντήσεων.  



 

Α/Α Σειρά γραμμάτων Βαθμολογία 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μέρος Γ: Επιλεκτική συγκέντρωση 
(α) Στις πιο κάτω ομάδες με φατσούλες θα πρέπει να κυκλώσετε σε κάθε ομάδα την φατσούλα 

που είναι διαφορετική από τις υπόλοιπες 3. Η κάθε ομάδα έχει 4 φατσούλες.  

Ενδεικνυόμενη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της άσκησης: 1 λεπτό 

 

  

  

 
 

  

 
 



  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
Μέρος Γ: Επιλεκτική συγκέντρωση 
 
(β) Να κυκλώσετε όσα εφτά (7) μπορείτε να δείτε πιο κάτω.   
Ενδεικνυόμενη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της άσκησης: 1 λεπτό 

 

ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖΖΖΖ7ΖΖ

ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖΖΖΖΖΖΖ7

ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖΖ7ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖ

ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖ

7ΖΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖΖΖ7ΖΖΖΖΖ7Ζ

ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖΖΖ 

 
(γ) Να κυκλώσετε τα ε στην πιο κάτω ακολουθία αριθμών και γραμμάτων.  
Ενδεικνυόμενη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της άσκησης: 1 λεπτό 

3333ε3333333333333333333ε333333333333333333333333

3ε3333333333ε3333ε333333333333εε33333333333333333



3ε3333333333333333333333ε333333333333333333ε33333

33333333ε33333ε3333333333333333333333ε3333ε333333

33333333333333333333333333ε33333333333333333ε3333

33333333ε333333333333333ε33333333333333333ε333333

3333333333ε333333333333333ε33333333333333ε3333333

333333333ε333333 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μέρος Δ: Οπτική Συγκέντρωση 
Σε αυτήν την ενότητα θα δείτε στον πίνακα ένα βίντεο το οποίο  θα γράφει κάποια χρώματα που 
θα είναι ζωγραφισμένα με άλλα χρώματα. Στο κάθε αριθμημένο χρώμα θα κυκλώνεται την 
σωστή απάντηση για το χρώμα που βλέπετε  
 
Ενδεικνυόμενη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της άσκησης: 4 λεπτά 
 
 

Α/Α  Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

1 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

2 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

3 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

4 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

5 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

6 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

7 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

8 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

9 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

10 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

11 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

12 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

13 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

14 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μέρος Ε: Συνεχής Συγκέντρωση 
Σε αυτό το μέρος θα δούμε ασκήσεις που έχουν να κάνουν με την διάρκεια που μπορείτε να 

είστε συγκεντρωμένοι. Θα κάνετε όσες ασκήσεις προλάβετε μέσα σε χρόνο 5 λεπτών.  

(α) Κοιτάξετε τις πιο κάτω ομάδες γραμμάτων. Σε κάθε ομάδα θα επιλέξετε το γράμμα που έχει 

2 τελείες από πάνω του.   

Ενδεικνυόμενη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της άσκησης: 1 λεπτό 

 

�̈�     �̇�       𝛾      �́�       휀 ̌ �̇�     �̈�      𝛾      �́�       휀̌ �̈�     �̇�       𝛾      �́�       휀 ̌

�̈�     �̇�       𝛾      �́�       휀 ̌ �̈�     �̇�       𝛿      �́�       휀 ̌ �̇�    �̈�        𝛾      �́�       휀 ̌

 �̇�       𝛾      �́�       휀̌     �̈� �̇�       𝛼      �́�     �̈�       휀 ̌ �̇�       𝛾      �̈�      �́�       휀̌ 

�̇�       𝛼      �́�       �̈�      휀̌ �̇�       𝛾      �́�      �̈�     휀̌ �̈�      �̇�       𝛼      �́�       휀̌ 

�̇�       𝛾    �̈�       �́�       휀 ̌ 휀̈     �̇�       𝛾      �́�       �̌� �̈�     �̇�       𝛾      �́�       휀 ̌

�̈�     �̇�       휀⃛      �́�       �̌� �̈�     �̇�       𝛾      �́�       휀 ̌ �̇�       𝛼      �́�     �̈�       휀 ̌

휀̇       𝛾      �́�      �̈�        �̌� �̇�       휀⃛       �̈�      �́�     �̌� �̇�       𝛾      �́�       휀̌      �̈�  

휀̈     �̇�       𝛾      �́�       �̌� 𝛾     �̈�     �̇�      �́�       휀̌ �̈�     �̇�       𝛾      �́�       휀 ̌
 

(β) Στην πιο κάτω ακολουθία με αριθμούς να κυκλώσετε τους μονούς αριθμούς.  

Ενδεικνυόμενη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της άσκησης: 1 λεπτό 

 

15, 87, 88, 98, 111, 132, 153, 876, 89705, 83495937, 94847329, 

80457897, 9357938, 348850, 03540358, 0580385, 4096, 04958, 580, 

9385, 278449845, 39857, 6754, 6457, 6546744, 64571, 64564, 64, 98 , 

15 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

16 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

17 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

18 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

19 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

20 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

21 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

22 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

23 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

24 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 



974, 64, 654, 13 , 645, 6445, 0345, 045, 40586340, 4957, 049586, 

49867, 547, 3, 03958, 3058, 394587, 05, 30458, 058, 023.  
 

(γ) Στην πιο κάτω ακολουθία με αριθμούς να κυκλώσετε τους ζυγούς αριθμούς  

Ενδεικνυόμενη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της άσκησης: 1 λεπτό 

 

15, 88, 86, 98, 118, 132, 153, 876, 89705, 83495937, 948473278, 

80457898, 935793349, 348859, 03540358, 0580385, 4096, 04958, 

580, 9385, 278449845, 39857, 6754, 6457, 65467465, 645798, 

645656, 68, 99 , 975, 64, 655, 16 , 644, 6444, 0345, 044, 40586340, 

4958, 049586, 49868, 548, 3, 03958, 3058, 394588, 06, 30459, 058, 

023.  
 

 

 

 

 

(δ) Στις πιο κάτω ακολουθίες γραμμάτων και αριθμών να κυκλώσετε μόνο τους αριθμούς  

Ενδεικνυόμενη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της άσκησης: 2 λεπτά 

 

ΣΚ3ΣΟΨ4Ω3ΡΘΣ3Φ3ΞΖΚ3ΑΓΗ9ΣΔ3ΚΓ3ΗΛΓ3ΕΡ3ΟΤΘ3ΡΤΘ3Β0ΩΧ3

Ω2Δ4Σ2ΣΣΣΣ3Σ4Β9ΠΙΦΔΣΑΦΗΧΦΗ4Μ8Ν3ΩΥ3Ω9Ν5ΑΣΥΡ9ΚΓ43Τ57

Υ75342ΦΩ28ΗΣΡΙΓ265ΗΣΦ98ΗΓΓΗ48Ρ402ΔΦ4320ΒΨ820ΒΨ1ΛΔΓΨ

324ΒΗΛ8ΦΔΗ9ΛΔΚΗΛ3ΒΝ4Ν508ΦΝ3ΨΩΧ2Ν2ΩΧ8ΓΦΒ75ΔΦΒΓ96ΩΧ

Ψ72ΓΣ34ΔΓ0ΓΓΣ8Ψ3Η2Β2Φ8ΓΔ7Β5ΜΝ9ΦΚΗ6Φ7Γ2Γ4Γ1Γ7 

(ε) Στην πιο κάτω ακολουθία γραμμάτων και αριθμών να κυκλώσετε τα γράμματα  

Ενδεικνυόμενη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της άσκησης: 2 λεπτά 

 

ΣΚ3ΣΟΨ4Ω3ΡΘΣ3Φ3ΞΖΚ3ΑΓΗ9ΣΔ3ΚΓ3ΗΛΓ3ΕΡ3ΟΤΘ3ΡΤΘ3Β0ΩΧ3

Ω2Δ4Σ2ΣΣΣΣ3Σ4Β9ΠΙΦΔΣΑΦΗΧΦΗ4Μ8Ν3ΩΥ3Ω9Ν5ΑΣΥΡ9ΚΓ43Τ57

Υ75342ΦΩ28ΗΣΡΙΓ265ΗΣΦ98ΗΓΓΗ48Ρ402ΔΦ4320ΒΨ820ΒΨ1ΛΔΓΨ

324ΒΗΛ8ΦΔΗ9ΛΔΚΗΛ3ΒΝ4Ν508ΦΝ3ΨΩΧ2Ν2ΩΧ8ΓΦΒ75ΔΦΒΓ96ΩΧ

Ψ72ΓΣ34ΔΓ0ΓΓΣ8Ψ3Η2Β2Φ8ΓΔ7Β5ΜΝ9ΦΚΗ6Φ7Γ2Γ4Γ1Γ7 

(στ) Στην πιο κάτω ακολουθία ελληνικών και αγγλικών γραμμάτων να κυκλώσετε τα ελληνικά 

γράμματα που δεν χρησιμοποιούνται στο αγγλικό αλφάβητο  

Ενδεικνυόμενη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της άσκησης: 2 λεπτά 



 

ΑFΣFΔBDFSHMFHΞΡΙCMMVVMNMΥΔΛΚΒΧΝΒΧΛΒΝΧΒΝΧΒΝΓΕΠΟΙ

ΤΡΕΡΞΓΔΦΟΣΞΛΖΝΝΓΝΝΓΦΗΗΞΓΦΛΗΞΓΧΒΧΝΚΨΚΝΜΨΚΞΓΗΚΞΓΚ

ΞΨΓΚΞΗZXCVBNMERTQERWDFGYUIOSDKBFΨMΚΠΟΔVMΙΓΞΣΟΙΔ

ΦΗΓVNVΖΒΗΒΨΩΚΒΝΝΩΨΝΒΒΝΖΨΖΧΨΜΨΩΒΨΩΒΜΩASJDABKLA

FEWURPWORIUTΣΗΓΩΒΨΝΓΘΛQPRΦΗΔΗΒΜDFSΑΣΦΔ 

 
 
 
 
 
 
 
(ζ) Στην πιο κάτω ακολουθία ελληνικών και αγγλικών γραμμάτων να κυκλώσετε τα αγγλικά 

γράμματα που δεν χρησιμοποιούνται στο ελληνικό αλφάβητο  

Ενδεικνυόμενη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της άσκησης: 2 λεπτά 

 

ΑFΣFΔBDFSHMFHΞΡΙCMMVVMNMΥΔΛΚΒΧΝΒΧΛΒΝΧΒΝΧΒΝΓΕΠΟΙ

ΤΡΕΡΞΓΔΦΟΣΞΛΖΝΝΓΝΝΓΦΗΗΞΓΦΛΗΞΓΧΒΧΝΚΨΚΝΜΨΚΞΓΗΚΞΓΚ

ΞΨΓΚΞΗZXCVBNMERTQERWDFGYUIOSDKBFΨMΚΠΟΔVMΙΓΞΣΟΙΔ

ΦΗΓVNVΖΒΗΒΨΩΚΒΝΝΩΨΝΒΒΝΖΨΖΧΨΜΨΩΒΨΩΒΜΩASJDABKLA

FEWURPWORIUTΣΗΓΩΒΨΝΓΘΛQPRΦΗΔΗΒΜDFSΑΣΦΔ 

 

(η) Στην πιο κάτω ακολουθία γραμμάτων να κυκλώσετε τα φωνήεντα 

Ενδεικνυόμενη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της άσκησης: 2 λεπτά 

 

ΕορτισφνσκνζχψνωνβωψνβσοιφξοςπριπςιρπαδΚΔΚΔΞΦΣΛΞΦΧΩΝΧΩ

ΝΣΔΛΦΗΣΔΦΞΔΣΦΘΟΙςΘΑΣΘΟΙΘΕΑΘΕΘΙΑΡΦΣΦΗΣΦΗΚΔΚΦΗΞΗΔ

ΣΚΗΚΞΓΗΦΚΞΛΓΗΣΘςΕΡςΠΕΤΡςΕΘΡΠΘΠΟΡΙΟ[ΟςΠΡΘςΘΟΘςΑΣΛ

ΔΞσοςιρςπριιρσδκφησηφξκφησκδφχκψωνχωνχβνωωχζνσδφιξριθςεοφδ

γνλγξλδσγξλφξιξρφεςιρεςριπεςποεςριεςπριςεπρςεριςειφησςεπρ 

 

(θ) Στην πιο κάτω ακολουθία γραμμάτων να κυκλώσετε τα σύμφωνα 

Ενδεικνυόμενη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της άσκησης: 2 λεπτά 



 

ΤΡςΕΘΡΠΘΠΟΡΙΟ[ΟςΠΡΘςΘΟΘςΑΣΛΔΞσοςιρςπριιρσδκφησηφξκφησ

κδφχκψωνχωνχβνωωχζνσδφιξριθςεοφδγνλγξλδσγξλφξιξρφεςιρεςριπες

ποεςριεςπριςεπρςεριςειφησςεπρΛΞΦΧΩΝΧΩΝΣΔΛΦΗΣΔΦΞΔΣΦΘΟΙς

ΘΑΣΘΟΙΘΕΑΘΕΘΙΑΡΦΣΦΗΣΦΗΚΔΚΦΗΞΗΔΣΚΗΚΞΓΗΦΚΞΛΓΗΣΘςΕ

ΡςΠΕΕορτισφνσκνζχψνωνβωψνβσοιφξοςπριπςιρπαδΚΔΚΔΞΦΣ 

 

 
 

Παράρτημα 2: Γραφικές για συγκριτικά αποτελέσματα των δύο 

περιπτώσεων Α και Β για κάθε άσκηση.  
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