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Ζούμε σε θάλασσα 
ακτινοβολίας

Η ακτινοβολία είναι μζρος της φύσης

ΡαδόληνΡαδηελεξγό έδαθνο θαη 

πέηξεο

Κνζκηθέο αθηίλεο

Φπηά

ώκαηα

Η θπζηθή αθηηλνβνιία είλαη παληνύ



1860 – Maxuel JC – έλλνηα ηνπ ειεθηξνκαγλεηηζκνύ σο θύκα θαη ελέξγεηα

πνπ ηαμηδεύεη κε ηελ ηαρύηεηα ηνπ θσηόο.

1895 - Ο Wilhem Conrad Roentgen αλαθάιπςε αθηηλνγξαθίεο θαη ην 1901

έιαβε ην πξώην βξαβείν Νόκπει γηα ηε θπζηθή.

1903 - Ζ Marie Curie θαη ν Pierre Curie, καδί κε ηνλ Henri Becquerel

βξαβείν Νόκπει ζηε θπζηθή γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο ξαδηελέξγεηαο θαη ηνπ

νπξαλίνπ.

1942 - Ο Enrico Fermi  πξώηε ζπλερή ππξεληθή αιπζηδσηή αληίδξαζε

1945 - Ππξεληθέο βόκβεο ζηελ Ηαπσλία (Hiroshima, Nagasaki).

1986 – Ππξεληθό δπζηύρεκα ζην Chernobyl (έθξεμε θαη ηήμε ηνπ ππξήλα).

2011 – Ππξεληθό δπζηύρεκα ζηε Fukushima (ηζνπλάκη).

Ιζηορηθή αλαδροκή



Ζ ακτινοβολία είναι η εκπομπή ή η μετάδοση ενέργειας υπό μορφή κυμάτων

ή σωματιδίων διαμέσου χώρου ή μέσω υλικού υλικού.

Μορφές:

• ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία: ραδιοκύματα, μικροκύματα, υπέρπθρε,

ορατό φως, υπεριώδη ακτινοβολία, ακτίνες Χ και γ

• Ακτινοβολία σωματιδίων: ακτινοβολία άλφα (α), βήτα (β) και νετρονίων

• Ακουστική ακτινοβολία: υπερήχων, ήχων και σεισμικών κυμάτων

• Βαρυτική ακτινοβολία

Η ακτινοβολία :

ιονηίζουσα ή μη ιονηίζουσα ανάλογα με την ενέργεια των σωματιδίων.

Η ιοντίζουσα ακτινοβολία είλαη ε αθηηλνβνιία κεγάιεο ελέξγεηαο πνπ

μεταφέρει περισσότερα από 10 eV, η οποία είναι αρκετή για να ιονίσει άτομα

και μόρια και να σπάσει τους χημικούς δεσμούς επιβλαβή δράση ζην DNA

των ζωντανών οργανισμών

Ακτινοβολία και οι Πηγές της



ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ

Ινληζκόο λεξνύ  ειεύζεξεο ξίδεο

Άκεζε δηάζπαζε DNA

Δπηδηόξζωζε DNA
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ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ

Solarium



Γήηλε αθηηλνβνιία

Πεγή: Ραδηελεξγό νπξάλην θαη ζόξην

Έδαθνο, λεξό θαη ιαραληθά

Δπίδξαζε ζηνλ άλζξσπν κέζσ θαγεηνύ, λεξνύ θαη αλαπλνή 

(ξαδόλην από ηε δηάζπαζε ηνπ νπξαλίνπ)

Πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ηεο Γεο

Κνζκηθή αθηηλνβνιία

Πεγή : Ήιηνο θαη ύκπαλ

Δπίδξαζε : Μαγλεηηθό πεδίν Γεο θαη αηκόζθαηξα

Πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ηεο Γεο

Τςειόηεξε δόζε ζηα βνπλά / αεξνπνξηθά ηαμίδηα

Δζσηεξηθή αθηηλνβνιία

Πεγή: Δζσηεξηθή αθηηλνβνιία

Ραδόλην, Κ-40 (κύεο-νζηά), νπξάλην, ζόξην, Ζ-3, C14

Ραδόλην 40-55% αλάινγα κε ηελ πεξηνρή



Πηγζς ακτινοβολίας

Η αθηηλνβνιία πξνέξρεηαη από θπζηθέο

θαη από ηερλεηέο πεγέο.

Πεξίπνπ ην 85% ηεο αθηηλνβνιίαο καο

είλαη θπζηθή θαη 15% ηερλεηή.

Η τεχνητή ακτινοβολία αφορά ηε

ξαδηελέξγεηα πνπ παξάγεηαη από

ηαηξηθέο πεγέο θαη ηελ ππξεληθή

βηνκεραλία. Οη ξαδηελεξγέο νπζίεο

παξάγνληαη ηερλεηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο

δηαδηθαζίαο ππξεληθήο ζράζεο.

Οη ηαηξηθέο πεγέο εληάζζνληαη ζε όιεο

ηηο δηαγλωζηηθέο πξάμεηο πνπ

εθαξκόδνληαη από ηελ αθηηλνινγία,

ππξεληθή ηαηξηθή θαη αθηηλνζεξαπεία γηα

ηε δηάγλωζε θαη ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ

θαη δηάθνξωλ άιιωλ παζήζεωλ.

Υξεζηκνπνηνύληαη αθηίλεο Υ θαη

ξαδηελεξγά ζωκαηίδηα πρ α- β- θαη γ-.



Ραδόνιο -86

Σο ραδόνιο είναι ένα ραδιενεργό,

άχρωμο, άοσμο, άγευστο ευγενές

αέριο. Εμφανίζεται ζηε θύζε σε

μικρές ποσότητες ως διάσπαση του

ουρανίου  ραδίου. Ο χρόνοο

ημίσειας ζωής μόνο 3,8 ημερών.

Σο ραδόνιο είναι ένας ρύπος που

επηρεάζει την ποιότητα του αέρα

εσωτερικού χώρου παγκοσμίως.

Οι επιδημιολογικές μελέτες έχουν

δείξει σαφή σχέση μεταξύ της

αναπνοής υψηλών συγκεντρώσεων

ραδονίου και της συχνότητας

εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα,

πξνθαιώληαο 21.000 ζαλάηνπο

ζηηο ΗΠΑ (2.900 κε θαπληζηέο).

Θεωξείηαη δεκόζηνο

θίλδπλνο.



Ραδόνιο -86πίτια, ιαματικές πηγές, σπήλαια,

ορυχεία, υπόγειοι χώροι εργασίας.

Παρατηρούνται υψηλότερες τιμές κατά

τη διάρκεια της νύχτας και τον χειμώνα.

Σο ραδόνιο αποτελεί παγκοσμίως την

πιο σημαντική πηγή έκθεσης του

πληθυσμού σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες.

Καηαηάζζεηαη από ηελ ΠΟΤ ζηελ ίδηα

θαηεγνξία κε ην ηζηγάξν.

Οι επιπτώσεις  θυγατρικά του

ραδονίου (Po-218, Pb-214, Bi-214 και

Po-214)  πνευμονικό επιθήλιο 

σωματίδια άλφα. Καξθίλνο ηνπ πλεύκνλα

θαη ελδείμεηο γηα ιεπραηκία ζηα παηδηά.

ΕΕ (Οδηγία 2013/59/Εuratom) η Ελλάδα

 μέση ετήσια συγκέντρωση στον αέρα

των κτιρίων, < των 300 Bq/m3.

Οδηγία 2013/51/Euratom <100Bq/lt στο

πόσιμο νερό



Ραδόνιο -86

Ραδόνιο – Κατανομή στην Ελλάδα - ΕΕΑΕ

Μόλσζε ηεο ζεκειίσζεο ησλ θηηξίσλ

Δμαεξηζκόο ηνπ εζσηεξηθνύ ησλ θηηξίσλ

Μέτρηση ραδονίου από ΕΕΑΕ

Ζ μέση ετήσια συγκέντρωση Rn

στην Ελλάδα ~ 55 Bq/m3. 

Γόση < 2 mSv ετησίως.



Πηγζς ακτινοβολίας
Αόξαηε απεηιή ζτο θαπλό !

τον καπνό περιέχεται ραδιενεργό 210Po

που εκπέμπει 5,3 MeV σε σωματίδια άλφα

με ημίσεια ζωή Σ1/2 = 138,4 ημέρες.

Σο 210Po είναι ένας σημαντικός μολυντής στο

περιβάλλον, που επηρεάζει κυρίως τα

θαλασσινά και τον καπνό. Είναι επίσης

εξαιρετικά τοξικό για τον άνθρωπο ως

αποτέλεσμα της έντονης ραδιενέργειας του.

Κατά τη διάρκεια του καπνίσματος το 210Po

απορροφάται από το βρογχικό σύστημα και

οι πνεύμονες εκτίθενται σε ακτινοβολία άλφα

(μαζί με άλλες τοξίνες καρκινογόνο μείγμα).

Καπνιστές δέχονται ακτινοβολία > 20mSv

ανά έτος.



Σφποι ιοντίηουςασ ακτινοβολίασ

Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed.
I hope and I believe that this Template will your Time.

Αθηηλνβνιία άιθα: Γελ κπνξεί λα

δηεηζδύζεη ζην δέξκα θαη κπνξεί λα

απνθεπρζεί εύθνια από έλα θύιιν

ραξηηνύ

01

Βήηα αθηηλνβνιία: Μπνξεί λα

δηεηζδύζεη ξερά κέζα ζην ζώκα, αιιά

κπνξεί λα απνθιεηζηεί από έλα θύιιν

θύιινπ αινπκηλίνπ

02

Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. 
I hope and I believe that this Template will your Time.

Αθηηλνβνιία γάκκα: Μπνξεί λα

δηεηζδύζεη κέζα από ην ζώκα θαη

απαηηεί αξθεηά εθαηνζηά κνιύβδνπ ή

ζθπξόδεκα ή πεξίπνπ έλα κέηξν λεξό

γηα λα κπινθάξεη

03

Οι πιο συνηθισμένοι τύποι ακτινοβολίας σωματιδίων είναι:

ζεξαπεία



X RAY εκπέμπεται από ηηο 

ιπρλίεο τοπ αθηηλνινγηθνύ

κεραλήκαηνο

Gamma RAY  από τον ασθενή 

 ραδιενεργή ουσία

Σφποι ιοντίηουςασ ακτινοβολίασ



Σφποι ιοντίηουςασ ακτινοβολίασ

Ακτινοβολία Χ

Sievert : κνλάδα κέηξεζεο της επίδρασης στην υγεία των επιπέδων ιοντίζουσας ακτινοβολίας στο ανθρώπινο 

σώμα.

Αλώηαην όξην επαγγεικαηηθήο έθζεζεο : 20mSv/έηνο. 

Αλώηαην όξην πιεζπζκνύ : 1mSv/έηνο εθηόο από ηα 3mSv ηεο θπζηθήο αθηηλνβνιίαο



Ιατρικές εφαρμογές ιοντίζουσας ακτινοβολίας

Αθηηλνινγηθέο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο (π.ρ. αμνληθέο ηνκνγξαθίεο, αθηηλνγξαθίεο, καζηνγξαθίεο),

δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο ππξεληθήο ηαηξηθήο (π.ρ. ζπηλζεξνγξαθήκαηα, θαξδηνινγηθέο δπλακηθέο κειέηεο,

Positron Emision Tomography - PET/CT) θαη

Δπεκβαηηθέο αθηηλνινγηθέο δηαδηθαζίεο (αγγεηνρεηξνπξγηθέο θαη θαξδηνινγηθέο επεκβάζεηο, αγγεηνπιαζηηθέο,

ηνπνζέηεζε βεκαηνδνηώλ).

Θεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο (αθηηλνζεξαπεία θαη ζεξαπείεο ππξεληθήο ηαηξηθήο).

Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο έρεη ηελ ηδηόηεηα αλάπιαζεο ησλ βηνινγηθώλ βιαβώλ, κέζσ ησλ επηδηνξζσηηθώλ

κεραληζκώλ ηνπ DNA

Αλώηαην όξην 

επαγγεικαηηθή

ο έθζεζεο : 

20mSv/έηνο.



Ιατρικές εφαρμογές ιοντίζουσας ακτινοβολίας



Βιολογικές συνέπειες της ιοντίζουσας ακτινοβολίας

01

02

τοχαςτικζσ 
επιδράςεισ ςτθν 
υγεία

Καζνξηζηηθέο 

επηδξάζεηο 

ζηελ πγεία
 ηνραζηηθά απνηειέζκαηα ζπλδένληαη

κε καθξνπξόζεζκε ρξόληα έθζεζε ζηελ

αθηηλνβνιία ρακειήο έληαζεο.

 Ο θαξθίλνο ζεσξείηαη ην θπξηόηεξν

απνηέιεζκα έθζεζεο ζηελ αθηηλνβνιία.

 Πξνθαινύληαη αιιαγέο ζηε δνκή ηνπ

DNA θαη βιάβε ησλ θπηηάξσλ.

 Σν ζώκα απνηπγράλεη λα επηδηνξζώζεη

ηα θύηηαξα, ηηο κεηαιιάμεηο ή δεκηνπξγεί

κεηαιιάμεηο θαηά ηελ επηζθεπή τουσ.

 Καζνξηζηηθά αποτελέσματα

εμφανίζονται σε περιπτώσεις έκθεσης σε

υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας, κε

ζνβαξόηεξεο ζπλέπεηεο καθώς η έκθεση

αυξάνεται.

• Ναυτία

• Αδυναμία

• Απώλεια μαλλιών

• Κάψιμο του δέρματος

• Μειωμένη λειτουργία οργάνων

• Πρόωρη γήρανση

• Θάνατος

πζζωξεπηηθή 

δξάζε

Παύζε «αλάξξωζεο»

Γελ ππάξρεη δόζε 

αζθαιείαο

A.L.A.R.A.

HORMESIS



Άιιες «αόραηες» πεγές αθηηλοβοιίας

01

02

Πυρθνικά 
κατάλοιπα 
1945-1980

Ππξεληθά 

αηπρήκαηα πλδξνκή στην ανθρώπινη έκθεση σε

ακτινοβολία είναι η πτώση από τις 450

θερμοπυρηνικές δοκιμές που εκτελέστηκαν

μεταξύ 1945 και 1980.

 Κύριο προϊόν διάσπασης είναι ο 14C (70%) με

T1/2= 5730 y.

 3H (12 y), 54Mn (312 d), 136Cs (13 d),

137Cs (30 y) 

 Γξαζηηθή δόζε ζήκεξα 10Sv

 Σο χειρότερο πυρηνικό ατύχημα 

καταστροφή του Σσερνομπίλ (1986 στην

Ουκρανία).

 Σο ατύχημα σκότωσε 31 άτομα άμεσα.

 Μελέτη 2005 από την ΠΟΤ έως και 4.000

επιπλέον θάνατοι από καρκίνο που σχετίζονται με

το ατύχημα μεταξύ εκείνων που εκτίθενται σε

σημαντικά επίπεδα ακτινοβολίας.

 Κπξίσο θαξθίλνη ζπξενεηδνύο θαη ζπκπαγώλ

νξγάλσλ (10 ρξόληα κεηά), ιεπραηκίεο (2ρξόληα

κεηά).

 Fukushima (2011)



Kαηαιακβάλεη ηα κήθε θύκαηνο 100 - 400 nm. Δληνπίδεηαη

ζην όξην ηνληηδνπζώλ - κε ηνληηδνπζώλ αθηηλνβνιηώλ,

αλάκεζα ζηηο αθηίλεο Υ θαη ηελ νξαηή πεξηνρή ηνπ

ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο.

Κύξηα πεγή : Ήιηνο

(55% ππέξπζξε, 40% νξαηή θαη 5% ππεξηώδεο)

Τπεξηώδεο - Μαύξν θωο – νμπγνλνθόιιεζε –

ιακπηήξεο θζνξηζκό – solarium (x15 θνξέο

ειηαθή αθηηλνβνιία)

Άκπλα : ζηξώκα όδνληνο θαη παξαγωγή κειαλίλεο

Ζ Γηεζλήο Δπηηξνπή γηα ηελ Έξεπλα ζηνλ Καξθίλν (IARC)

θαη (ΠΟΤ)  ππεξηώδε αθηηλνβνιία, (ειηαθή, θαη

ιακπηήξεο ησλ κεραλεκάησλ ηερλεηνύ καπξίζκαηνο),

«θαξθηλνγελή» γηα ηνλ άλζξσπν.

Τπεξηώδεο αθηηλνβνιία



Άκεζεο επηπηώζεηο:

Δξύζεκα (θνθθίληζκα ηνπ δέξκαηνο)

Ζιηαθό έγθαπκα

Μαύξηζκα

Φσηναιιεξγηθέο & θσηνηνμηθέο αληηδξάζεηο

Παξνδηθέο βιάβεο ζηα κάηηα, όπσο

εξεζηζκόο, έληνλε δαθξύξξνηα, αίζζεζε 

μέλνπ ζώκαηνο, δπζθνιία ζηελ όξαζε, 

θ.α.

Μαθξνρξόληεο επηπηώζεηο:

Φσηνγήξαλζε (ξπηίδεο, παλάδεο)

Οθζαικηθέο παζήζεηο, π.ρ. θαηαξξάθηεο

Με κειαλσκαηηθνί θαξθίλνη ηνπ δέξκαηνο

Μειάλσκα (ε πιένλ ζαλαηεθόξα κνξθή 

δεξκαηηθνύ θαξθίλνπ).

Τπεξηώδεο αθηηλνβνιία



Mθ ιοντίηουςα ακτινοβολία

Πεγέο

Τπεξηώδεο θσο

Οξαηό θσο

Τπέξπζξε αθηηλνβνιία

Φνύξλνη κηθξνθπκάησλ

Ραδηόθσλν θαη ηειεόξαζε

Ππιώλεο ξεύκαηνο

Hιεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία

Πρόκειται για ταλαντώσεις ηλεκτρικών και

μαγνητικών πεδίων που διαδίδονται στο χώρο

υπό τη μορφή κύματος και μεταφέρουν

ενέργεια κε ηελ ηαρύηεηα ηνπ θωηόο. Η

συχνότητα ηνπο μετράται σε Hz.



Με ηνληίδνπζα 

ελεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία (ΗΜΑ)
Ζ έθζεζή καο ζε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία είλαη θαζεκεξηλή θαη

αδηάθνπε. Οη θπξηόηεξεο πεγέο εθπνκπήο ειεθηξνκαγλεηηθήο

αθηηλνβνιίαο πνπ αθνξνύλ ηνλ ζεκεξηλό άλζξσπν είλαη νη εμήο:

 πνκπνί ξαδηνθσληθώλ ζηαζκώλ,

 πνκπνί ηειενπηηθώλ ζηαζκώλ,

 θεξαίεο ζηαζκώλ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο,

 θεξαίεο θηλεηώλ ηειεθώλσλ,

 θεξαίεο βάζεσλ αζύξκαησλ ηειεθσληθώλ ζπζθεπώλ

 αζύξκαηα ηειέθσλα

 wi-fi routers

 tablet (ζε ιεηηνπξγία wi-fi ή ζύλδεζεο κε δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο)

 laptops (ζε ιεηηνπξγία wi-fi ή ζύλδεζεο κε δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο)

 Lasers, laserprints



Ορατό φωσ

Λέηδεξ

Ο όξνο ιέηδεξ ή ιέεδεξ πξνέξρεηαη από ην αγγιηθό

αθξσλύκην LASER: (Light Amplification by Stimulated Emission

of Radiation) - ενίζσςζη θωηόρ

Σα ιέηδεξ παξάγνπλ ζπκθαζηθό, κνλνρξσκαηηθό θσο κε

ζπγθεθξηκέλν κήθνο θύκαηνο, ην νπνίν δηαδίδεηαη ζε κία

ζπγθεθξηκέλε θαηεύζπλζε, ζρεκαηίδνληαο εζηηαζκέλεο ζηελέο

δέζκεο. Έλα κηθξό θσηεηλό ζεκείν ζε απνζηάζεηο >100m.

ην ζπίηη, ηα ιέηδεξ κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζε πνιιέο ζύγρξνλεο

ζπζθεπέο όπωο ζε ππνινγηζηέο, εθηππωηέο ιέηδεξ,

ζπζθεπέο αλαπαξαγωγήο DVD θαη Blu-Ray®. Γείθηεο ιέηδεξ,

ηαηξηθέο ζπζθεπέο (εζηηαθό έγθαπκα) θαη παηρλίδηα.

Βηνινγηθή δξάζε ιέηδεξ

Έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηα κάηηα θαη ζην

δέξκα. Πξνζνρή ζηηο επηθάλεηεο αλάθιαζεο.

Σο φως ή ορατό φως είναι

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που

μπορεί να αντιληφθεί το ανθρώπινο

μάτι. Μήκη κύματος στην περιοχή των

400-700 νανόμετρα (nm).

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Laser_Towards_Milky_Ways_Centre.jpg


Πίνακασ μθ ιοντίηουςασ θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ



Ραδιοςυχνότθτεσ

Από 30 kilohertz 

(30 kHz ή 30.000 

Hz) έως 300 

gigahertz (300 

GHz). 

υχνότθτα

κινητά τηλέφωνα, 

τηλεοράσεις και 

ραδιοφωνικές 

εκπομπές. 

Χριςθ

Σο ανθρώπινο 

σώμα απορροφά 

ενέργεια από 

ραδιοσυχνότητα 

ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας. 

Επίδραςθ

Η δόση της 

απορροφούμενης 

ενέργειας 

εκτιμάται κε ηνλ 

εηδηθό ρυθμό 

απορρόφησης 

(SAR): Watt ανά 

κιλό σωματικού 

βάρους.

Μζτρθςθ

Δεν πξνθύπηεη

στατιστική 

σημαντική αύμεζε

θαξθίλνπ

εγκέφαλο ή 

άιισλ νξγάλσλ

Μελζτεσ

Οι μέγιστες επιτρεπτές τιμές του SAR είναι:

0.056 W / kg νιόζωκα

1,4 W / kg για τμήμα σώματος (πρ κεφάλι)



Κινητή τηλεφωνία

Η χρήση του κινητού τηλεφώνου είναι ευρύτατα 
διαδεδομένη με διζεκαη. συνδρομές παγκοσμίως

Χριςθ

από τη Διεθνή Επιτροπή για την Έρευνα του Καρκίνου (IARC) ως ενδεχομένως καρκινογενή για τον 

άνθρωπο.

Σαξινόμθςθ

Κάθε σταθμός βάσης μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα ένα μέγιστο αριθμό χρηστών. Η πυκνότητα

των σταθμών βάσης εξαρτάται από την «τηλεπικοινωνιακή κίνηση» που πρόκειται να

εξυπηρετήσουν. Σα κινητά τηλέφωνα αναπροσαρμόζουν την ισχύ εκπομπής ανάλογα με την ισχύ

του σήματος.

τακμοί βάςθσ

Μόλν ζεξκηθά απνηειέζκαηα. Σα κύματα ραδιοσυχνοτήτων δεν είναι ικανά να διασπάσουν ρημικούς 

δεσμούς ή να προκαλέσουν ιοντισμό των μορίων του ανθρώπινου σώματος

Μθ ιοντίηουςα ακτινοβολία



15’



Eπιδημιολογικές μελέτες ζε ρξήζηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο

2011

CEFALO Study
Παιδιά με καρκίνο εγκεφάλου

Σκανδιναβικζσ χϊρεσ
7-19 ετϊν

Καμία ςυςχζτιςθ

2013

Million Women Study
UK

7 ρξόληα

Πηζαλή αύμεζε ζε γινίσκα θαη 

αθνπζηηθό λεπξίλσκα ζε βαξηά 

ρξήζε

2010

Interphone
13 χώρες – 10 ρξόληα

Ακουστικό νευρίνωμα ;

IARC (Intern Agency for 

Research on Cancer )

Danish study
420.000 χρήστες κινητού τηλ

-> 15 χρόνια παρακολούθηση

Κακία έλδεημε

2006

CERENAT Study
Γαλλία

Καμία ζνδειξθ ςτο μζςο 
χριςτθ

Σε υπερβολικι χριςθ –
γλοίωμα μθνιγγίωμα

2006



Κινθτό τθλζφωνο
Υαμηλής ισχύος πνκπόο ραδιοσυχνοτήτων, που λειτουργεί μεταξύ 450 και 2700

MHz, με μέγιστες τιμές ισχύος από 0,1 έως 2 Watts.

30-40 

cm
Η έθζεζε κεηώλεηαη ραγδαία κε ηελ αύμεζε ηεο

απόζηαζεο από ην θηλεηό ηειέθωλν.

Ποιότθτα ςιματοσ

ε περιοχές με καθό 

σήμα απμάλεηαη ε

έκθεση, καθώς ην 

κινητό τηλέφωνο 

εκπέμπει με 

απμεκέλα επίπεδα

ισχύος.

Εκπομπι ιςχφοσ

Σν θηλεηό ηει 

εθπέκπεη κόλν όηαλ 

είλαη 

ελεξγνπνηεκέλν.

Εξαρτιματα προςταςίασ 

Η χρήση μεταλλικού 

καλύμματος «προκειμένου 

να μειωθεί η εκπεμπόμενη 

ισχύς» οδηγεί στη 

λειτουργία του κινητού με 

τη μέγιστη ισχύ.

Μείωζε ηεο έθζεζεο: Δθηόο ηεο ρξήζεο "hands-free" εξαρτημάτων,

bluetooth, «αλνηρηή αθξόαζε»  πεξηνξηζκόο τοπ αξηζκνύ και τηο

διάρκειαο των κλήσεων.

ΌΧΙ

σε κλειστούς 

χώρους 

Ασανσέρ

ΙΧ – ηαμίδη

Τπόγειο



Κινητή τηλεφωνία

Ζ ΠΟΤ σπζηήλεη

εστίαση στην έρευνα 

ζηηο λέεο ειηθίεο

εξέλιξη

Χρήση από τους νέους

«Ζλεκτρομαγνητική 

υπερευαισθησία".

Η έρευνα  όρη αιτιατή 

σχέση με έκθεση σε 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Τπερευαισθησία στην ΗΜΑ

Έλλειψη δεδομένων για 

χρονικές περιόδους >

15 ετών,

 περαιτέρω έρευνα

Η έρευνα συνεχίζεται

Όχι δυσμενείς επιπτώσεις 

στην ηλεκτρική 

δραστηριότητα του 

εγκεφάλου, τη γνωσιακή 

λειτουργία, τον ύπνο, τον 

καρδιακό ρυθμό και την 

αρτηριακή πίεση.

Εγκεφαλική λειτουργία



ΕΕΑΕ

Χαρτογράφθςθ κεραιών 
κινθτισ τθλεφωνίασ

Όρια προστασίας

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ 

που έχουν θεσπίσει αυστηρότερα όρια από τα οριζόμενα 

στη σχετική ύσταση του υμβουλίου της ΕΕ. 

Καθορίστηκαν στους Νόμους 3431/2006, 4070/2012 θαη 4635/2019

Ως όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού στην Ελλάδα θεωρούνται το 70% των

τιμών των πινάκων που δίνονται στην ΔΔ για τη ζώνη συχνοτήτων στην οποία

λειτουργούν οι εκάστοτε εγκατεστημένες διατάξεις κεραιών, εισάγοντας έτσι

ένα πρόσθετο συντελεστή ασφαλείας.

Ειδικά σε περίπτωση εγκατάστασης κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρα

από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών,

σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, προβλέπεται περαιτέρω μείωση των

ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού, < 60% των τιμών των πινάκων που

καθορίζονται ζηελ ΔΔ.

Η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια μειώνεται δραστικά με την απομάκρυνση από

την κεραία  τα επίπεδα της ΖΜΑ Ρ στο έδαφος είναι πολύ < από αυτά

κοντά στην κεραία ή στο υψομετρικό επίπεδο της κεραίας.



ΕΕΑΕ – όρια έκθεσης του κοινού

Έληαζε αθηηλνβνιίαο εμαξηάηαη 

από:

1. Ηζρύ εθπνκπήο: 10W έσο 40W 

ζηηο αξαηνθαηνηθεκέλεο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη < 10W 

ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο. 

2. Γηάγξακκα αθηηλνβνιίαο ηεο 

θεξαίαο

3. Απόζηαζε από ηελ θεξαία

4. Φπζηθά ή ηερλεηά εκπόδηα 

εμαζζέληζε



Κεραία κινθτισ τθλεφωνίασ
Η επηξξνή ποικίλει από τη σχέση 1/m2 όπου το m είναι η 

απόσταση από την κεραία.

Η μετάδοση της κύριας δέσμης 

μεταφέρεται οριζόντια από την 

κεραία.

Μοντζλο εκπομπισ κεραίασ 

Άτομα που ηουν ςτα 50-300 οριηόντια από το 
φψοσ μετάδοςθσ ιςχφοσ βρίςκονται ςτθ ηϊνθ 
υψθλισ επιρροισ από τθν ΗΜΑ.

Απόςταςθ αςφαλείασ

Γηάδνζε θύξηαο δέζκεο από ζηαζκό βάζεο

Απόςταςθ Ζκκεςθ

1 μζτρο 1

2 μζτρα 0,25

4 μζτρα 0,06



Κεραία κινθτισ τθλεφωνίασ

Οη θεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο 

δελ εθπέκπνπλ ζθαηξηθά, αιιά 

αθηηλνβνινύλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεπζύλζεηο 

Μοντζλο εκπομπισ κεραίασ 

Οη θεξαίεο απηέο αθηηλνβνινύλ 

πεξηζζόηεξν πξνο ηα εθεί όπνπ 

θαηεπζύλεηαη ε θύξηα δέζκε ηνπο 

Κατεφκυνςθ δζςμθσ

Γηάδνζε θύξηαο δέζκεο από ζηαζκό βάζεο

Εεύμε ζήκαηνο: Όιε ε αθηηλνβνιία  ζηε θαηεύζπλζε ηεο επζείαο πνπ ζπλδέεη δύν θεξαίεο

Αθηηλνβνιία ζρεδόλ κεδεληθή εθηόο δέζκεο 

Πνκπνί θαη δέθηεο ηαπηόρξνλα

Πνιινί ζηαζκνί – κηθξή ηζρύ εθπνκπήο



Κεραία κινθτισ τθλεφωνίασ
Η επηξξνή ποικίλει από τη σχέση 1/m2 όπου το m είναι η 

απόσταση από την κεραία.

Γηάδνζε θύξηαο δέζκεο από ζηαζκό βάζεο
Απόςταςθ Ζκκεςθ

1 μζτρο 1

2 μζτρα 0,25

4 μζτρα 0,06



Πφργοι     εκπομπισ       TV radio

Οη πύξγνη εθπνκπήο 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα κεηάδνζε 

 ξαδηόθσλν θαη ηειεόξαζε. 

Πφργοι εκπομπισ

Οη θεξαίεο απηέο εθπέκπνπλ 

ξαδηνζπρλόηεηα θαη 

ειεθηξνκαγλεηηθή ελέξγεηα.

Είδοσ εκπομπισ

Γηάδνζε νξηδόληηαο δέζκεο από ζηαζκό βάζεο

Ζ επηθνηλσλία είλαη κνλόδξνκε από ηελ θεξαία εθπνκπήο πξνο ηνλ 

δέθηε. 

Δθπνκπή από κία ζέζε κε κεγάιε ηζρύ

Μεγάιν ύςνο – βνπλό  – νξηδόληηα κεηάδνζε

Σα ηππηθά επίπεδα έθζεζεο ζην επίπεδν ηνπ εδάθνπο γύξσ από 

ηνπο πύξγνπο < από ην όξην γηα ηελ έθζεζε ηνπ θνηλνύ.



Μζςθ ιςχφ ςυςκευών 

Μικρή απόσταση του ασύρματου 

τηλεφώνου από την βάση 

μικρή εκπομπή

Ασύρματα τηλέφωνα

Λειτουργούν σε εξαιρετικά 

χαμηλή  ισχύ και δεν χρειάζονται 

ειδική άδεια.

Wi-fi routers

Μεηώλνπλ ηελ έθζεζε ηνπ 

εγθεθάινπ ζηελ αθηηλνβνιία

Hands free / Bluetooth



υσκευές / SAR

παθητική διάταξη, δηλαδή μόνο λαμβάνει και 

δεν εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

Γνξπθνξηθή θεξαία

συχνά εγκαθίστανται σε υψηλούς ιστούς, 

προκειμένου να επεκτείνουν το εύρος τους. 

Χαμηλή έκθεση στον πληθυσμό

Δξαζηηερληθέο θεξαηνδηαηάμεηο

Οι μέγιστες επιτρεπτές τιμές του SAR είναι:

0.056 W / kg νιόζωκα

1,4 W / kg για τμήμα σώματος (πρ κεφάλι)

Ο SAR κυμαίνεται για την συντριπτική 

πλειονότητα των συσκευών από 0,5W/kg έως 

1,3W/kg (με όριο ΕΕ 2W/kg). 

SAR 



Πυλώνεσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ

Δμαξηώληαη από:

1. Μέγεζνο ηάζεο (Volt/m)

2. Γεσκεηξία ηεο δηάηαμεο

Θσξαθίδνληαη από 

νηθνδνκηθά πιηθά, 

δέλδξα, θξάθηεο

Σα ειεθηξηθά πεδία 

εμαζζελνύλ κε ηελ 

απόζηαζε. 

Ζιεθηξηθά θνξηία 

αηκόζθαηξαο : 100 V/m

Ζιεθηξηθά πεδία
Δμαξηώληαη από:

1. Μέγεζνο ηάζεο ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο 

2. Γεσκεηξία ηεο δηάηαμεο

κηθξνηέζια κΣ ή mGauss= 

1/10 κΣ

Γελ ζσξαθίδνληαη από 

νηθνδνκηθά πιηθά θιπ. 

Σα καγλεηηθά πεδία εμαζζελνύλ 

κε ηελ απόζηαζε

Σν θπζηθό καγλεηηθό πεδίν ηεο 

Γεο είλαη 45κΣ ζηελ Διιάδα

Μαγλεηηθά πεδία



Βιολογικές επιπτώσεις ELF (Extremely Low Frequency)

Δπαγόκελα πεδία  ξεύκαηα 

ζην εζσηεξηθό ηνπ ζώκαηνο 

 αλαθαηαλνκή θνξηίσλ

Άκεζεο επηδξάζεηο

πηλζεξηζκνί (κνλσκέλνο άλζξσπνο 

σο πξνο ηε Γε  επαθή κε 

γεησκέλν ή αγείσην αληηθείκελν

Έκκεζεο επηδξάζεηο

Βεκαηνδόηεο : κηθξή πηζαλόηεηα επίδξαζεο:

Ζιεθηξηθό πεδίν < 2KV/m

Μαγλεηηθό πεδίν < 20κΣ

Δπηδεκηνινγηθέο κειέηεο

Αζζελήο ζηαηηζηηθή ζρέζε παηδηθήο ιεπραηκίαο 

κε καγλεηηθό πεδίν >0,4κΣ

Δλδερνκέλσο θαξθηλνγελή (IARC)
Hλεκτροπληξία, 

εκτεταμένοη

σπασμοί, 

εγκαύματα θαη

ανακοπή. 



Ηλεκτρικζσ 
ςυςκευζσ

Μικρή περιοχή

Μικρή διάρκεια έκθεσης

Μικρή σύζευξη

100μΣ

10V/m  < 5000V/m



Λόγσ βηνινγίαο ηα παηδηά βξίζθνληαη ζπλερώο ππό αλάπηπμε,

νπόηε κεγάινο πιεζπζκόο ησλ θπηηάξσλ ηνπο βξίζθνληαη ζε θάζε

πνιιαπιαζηαζκνύ.

Δπηπξνζζέησο έρνπλ κεγαιύηεξνπο πιεζπζκνύο αλώξηκσλ θαη αδηαθνξνπνίεησλ θπηηάξσλ (άσξα

θύηηαξα θαη βιαζηνθύηηαξα), ε πξνζβνιή ησλ νπνίσλ, πέξαλ ηεο αλαζηνιήο σξίκαλζήο ηνπο, απμάλεη

ζεκαληηθά ηελ πηζαλόηεηα παηδηθώλ θαξθίλσλ κεηώλνληαο ην πξνζδόθηκν επηβίσζεο.

Οη ζηαζκνί ειεθηξηθώλ κεηαζρεκαηηζηώλ, πιεζίνλ ηωλ νπνίωλ θαηαγξάθνληαη ζεκαληηθά

επίπεδα Η/Μ ελέξγεηαο, ζεωξνύληαη ππαίηηα γηα ηελ αύμεζε θξνπζκάηωλ ιεπραηκίαο θαη

λεπξνινγηθώλ παζήζεωλ ζε παηδηά.

Σν θεληξηθό λεπξηθό ηνπο ζύζηεκα είλαη ππό αλάπηπμε θαη πην επαίζζεην ζηελ επίδξαζε

αθηηλνβνιίαο.

Σα παηδηά είλαη θαηά 10 θνξέο πην επαίζζεηα από ηνπο ελήιηθεο ζηελ ίδηα πνζόηεηα

αθηηλνβνιίαο, ηόζν ιόγω ηωλ πξναλαθεξόκελωλ, όζν θαη ιόγω ηεο κηθξόηεξεο κάδαο ηνπο.

Αθηηλνβνιία θαη παηδηά



5G

Σα δίκτυα 5ης γενιάς (5G) αποτελούν την επόμενη γενιά δικτύων κινητής τηλεφωνίας 10 φορές μεγαλύτερες ταχύτητες από

τα δίκτυα 4G. Σο φάσμα συχνοτήτων του 5G χωρίζεται σε ρηιηνζηνκεηξηθά κύματα, μεσαία ζώνη και χαμηλή ζώνη. Η χαμηλή

ζώνη χρησιμοποιεί παρόμοια περιοχή συχνοτήτων με τον προκάτοχό της, 4G. O ρξόλνο κεηάδνζεο θπκαίλεηαη ζηα 8-

12msec. Επηρεάζεται σε μεγαλύτερο βαθμό από τα φυσικά εμπόδια πυκνότερο δίκτυο.

Ιστορικό

H Εθνική Επιτροπή Σηλεπικοινωνιών και Σαχυδρομείων (ΕΕΣΣ) στις 14/11/2018  όρους χορήγησης δικαιωμάτων

δοκιμαστικής χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 5ης γενιάς στις ζώνες 3400-3800 ΜΗz και 24,25 - 27,5 GHz.

Πιλοτική λειτουργία των δικτύων 5ης γενιάς σε 3 δήμους, στον Δήμο Ζωγράφου / COSMOTE, στο Δήμο Σρικάλων/Vodafone

και στον Δήμο Καλαμάτας / Wind (διακοπή με απόφαση δημοτικού συμβουλίου).

το τέλος του 2020  δημοπράτηση για την εκχώρηση του βασικού φάσματος για τα δίκτυα 5G (3,5GHz) θαη ζύληαμε

κειέηεο 5G Roadmap.

Έθθιεζε επηζηεκόλσλ γηα επηδεκηνινγηθέο κειέηεο πξηλ ηελ εθαξκνγή, θαζώο δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα γηα ηηο βηνινγηθέο

επηπηώζεηο.



5G

«Με το 5G Θα ψηθούμε όλοι» - αλζρώπηλο πείρακα – έιεγτος ηοσ λοσ – σπερόπιο καδηθής

θαηαζηροθής - ζσέδιο ζηείπωζηρ, με παπάλληλη ειζποή μεηαναζηών, ώζηε να αλλάξει η

δημογπαθική ζύνθεζη ηων πόλεων

Συνθήκες «μεσαιωνικής» αντίληψης το έτος 2020

Επηζηεκοληθά επητεηρήκαηα θαηά ηοσ 5G

Η βιομησανία ηηλεπικοινωνιών ςποθέηει όηι οι εκθέζειρ σαμηλού επιπέδος ηοςρ δεν θα πποκαλέζοςν ποηέ επιπηώζειρ

ζηην ςγεία αλλά δεν ςπάπσοςν ηεκμηπιωμένα επιδημιολογικά δεδομένα.

Δάλ θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη πηνζεηήζεη ηελ «αξρή ηεο πξόιεςεο» (άξζξν 174-2) πνπ επηηάζζεη ηελ ιήςε

πξνιεπηηθώλ κέηξσλ πξηλ ππάξμεη βεβαηόηεηα γηα ηελ βιαπηηθόηεηα κηαο νπζίαο ή πξντόληνο, ζηελ πεξίπησζε

ησλ ηερλεηώλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίσλ ε δηαθήξπμε απηή έρεη κείλεη ζηα ραξηηά.

Δπέλδπζε ππέξ ηεο ελζύξκαηεο θαη απνεπέλδπζε από ηελ αζύξκαηε αθηηλνβνιία

Σα δίθηπα 5G ζα έρνπλ πξόβιεκα αδεηνδόηεζεο ζε ρώξεο κε απζηεξά όξηα αζθαιείαο

Σν ππθλό δίθηπν ησλ θεξαηώλ 5G ζα παξνπζηάδεη ζεκεία αζξνηζηηθήο αθηηλνβνιίαο ζε θάπνηα ζεκεία.

Αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηε δεκόζηα πγεία από πξαθηηθέο ηνπ παξειζόληνο πρ ακίαληνο, αθηίλεο Υ.

Σεξάζηηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα επηζθηάδνπλ ηηο δπζκελείο ζπλέπεηεο ηεο εθαξκνγήο ησλ 5G



5G
«Με ηο 5G Θα ψηθούμε όλοι» - συνθήκες «μεσαιωνικής» αντίληψης το έτος 2020

Επιστημονικές αλήθειες - Ακτινοφυσικοί, Ακτινολόγοι, Ακτινοθεραπευτές, Πυρηνικοί Ιατροί και ΔΔΑΔ

1. Με ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία – δελ επεξεάδεη ην DNA

2. Τψηλή συχνότητα δεν σημαίνει υψηλή έκθεση. Όσο αυξάνει η συχνότητα της ακτινοβολίας, τόσο το

μέσο βεληνεκές της ακτινοβολίας μειώνεται σημαντικά. την πράξη, με τις υψηλές συχνότητες της 5G

τεχνολογίας, > ποσοστό της ακτινοβολίας ανακλάται και διαχέεται στον χώρο, ελώ απορροφάται

επιφανειακά από το δέρμα (πηζαλή αλάπηπμε ζεξκόηεηαο).

3. Καθώς μειώνεται η αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας με τους ανθρώπινους ιστούς, ην ζώκα εθηίζεηαη

λιγότερο στο 5G από ότι στο 4G.

4. Γεθάδεο ηαηξηθέο ζπζθεπέο όπσο νη νξζνπαηδηθέο, δεξκαηνινγηθέο θαη άιιεο εθαξκνγέο (έιεγρνο ζηα

αεξνδξόκηα), ιεηηνπξγνύλ ήδε επί ρξόληα ζηηο ίδηεο αθξηβώο ζπρλόηεηεο κε ηηο θεξαίεο 5G, ρσξίο

αλαθεξόκελεο επηπινθέο. Για την πρώτη φάση λειτουργίας των δικτύων 5G στην Ελλάδα, οι

συχνότητες ζα είλαη πνιύ θνληά ζηα 4G / Wifi πνπ έχουν χρησιμοποιηθούν εκτενώς. ρεδηαζκόο

«έμππλεο πόιεο» θαη βηνκεραληθή ρξήζε.



5G

«Με το 5G Θα ψηθούμε όλοι» - συνθήκες «μεσαιωνικής» αντίληψης το έτος 2020

Επιστημονικές αλήθειες - Ακτινοφυσικοί, Ακτινολόγοι, Ακτινοθεραπευτές, Πυρηνικοί Ιατροί και ΕΕΑΕ

5. Η ΑRPANSA (Απζηξαιία) διευκρινίζει ότι τα δίκτυα 5ης Γενιάς, δεν ενέχει κινδύνους για την

ανθρώπινη υγεία. Προχώρησε σε διπλές, «τυφλές», δοκιμές σε άτομα τα οποία ισχυρίζονται ότι έχουν

ήδη βιώσει παρενέργειες από την πιλοτική λειτουργία των δικτύων 5G. Σα υποκείμενα της έρευνας

δήλωναν ότι είχαν συμπτώματα, ακόμα και όταν οι κεραίες δεν ήταν σε λειτουργία.

6. Η πυκνή τοποθέτηση σταθμών βάσης και κεραιών  τα smartphones να λειτουργούν με μικρότερες

ενεργειακές απαιτήσεις, μειώνοντας τα συνολικά επίπεδα της ακτινοβολίας στα οποία είναι

εκτεθειμένος ο πληθυσμός.

7. Δεν υπάρχει καθιερωμένη βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κειέηε επίπησζεο στους ανθρώπους

ή το περιβάλλον από τα ραδιοκύματα στα επίπεδα ισχύος που χρησιμοποιούνται για το 5G.

Κακία κνξθή ακτινοβολίαο δεν είναι αθώα ( εργαλείο ή όπλο μαζικής καταστροφής ).

Σην Ακτινοβολία την σεβόμαστε αλλά δεν την φοβόμαστε.



ALARA

Ειατηζηοποίεζε 

θηλδύλοσ

Ακτινοπροςταςία

Υξόλνο 

έθζεζεο

Απόζηαζε

Θσξάθηζε



ALARA

Ειατηζηοποίεζε 

θηλδύλοσ
Εκτίμθςθ απώλειασ ηωισ ςε ζτθ

Σχετικότθτα κινδφνου

Κηλεηή ηειεθσλία

ξαδόλην

Αληηεκβνιηαζηηθό θίλεκα



Οδθγίεσ προςταςίασ

Πξνζνρή ζηα παηδηά :απνξξνθνύλ x 10 
αθηηλνβνιία από θηλεηά ηειέθσλα

Κινθτι τθλεφωνία

Τα δομικά υλικά μειϊνουν τθν ακτινοβολία από τισ 
κεραίεσ κινθτισ τθλεφωνίασ και το θλεκτρικό πεδίο

Θωράκιςθ

Αντικατάςταςθ με ενςφρματο ι περιοριςμόσ 
λειτουργίασ του

Αςφρματο δίκτυο

Απόςταςθ αςφαλείασ
Μείωςθ χρόνου ζκκεςθσ

Ηλεκτρικζσ ςυςκευζσ

Εξαεριςμόσ ςπιτιοφ και εργαςίασ
Ζλεγχοσ καταςκευισ ςπιτιοφ - μζτρθςθ.

Ραδόνιο

Όχι ςε κακό ςιμα και κλειςτοφσ χϊρουσ
Ναι ςε Hands free, bluetootth

Κινθτι  τθλεφωνία

Περιοριςμόσ χριςθσ
Μακριά από ηωτικά όργανα

Κινθτι τθλεφωνία

Κλείςιμο ςυςκευϊν (PC, rooter, κλπ) το βράδυ
Φόρτιςθ κινθτοφ τθλ ςε αςφαλι απόςταςθ

Ηλεκτρικζσ ςυςκευζσ

Προςοχι 
εντόσ 

ςπιτιοφ

A.L.A.R.A.

Προςοχι ςτθν υπερβολικι ζκκεςθ ςτον ιλιο  
όχι ςτο solarium

Τπεριώδθσ ακτινοβολία

Προςοχι 
ςτα παιδιά 
και ζγκυεσ 
γυναίκεσ



Ευχαριςτώ πολφ

Δεν εκφράηω κανζνα ςυμφζρον παρά μόνο εκείνο τθσ 
δθμόςιασ υγείασ


