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Η επανάσταση της κινητής τηλεφωνίας



« Ηλεκτροφοβία »

 ανεξέλεγκτα και υπερβολικά δημοσιεύματα στον 
καθημερινό τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης



Τα κινητά « ψήνουν » τον εγκέφαλο μας...



Κινητά, άκρως επικίνδυνα!..
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 31/03/2008

SOS για τις ακτινοβολίες από κινητά και συσκευές!
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 30/12/2007

« τα κινητά βλάπτουν σοβαρά το DNA”

« ανατριχιαστικά αποτελέσματα από πειράματα σε έντομα »

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 24/02/2008





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

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

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

« επιλεκτική ανάγνωση επιστημονικών μελετών, που καταλήγουν σε 

συμπεράσματα που έρχονται σε αντίθεση με αυτά της Παγκόσμιας 

Οργάνωσης Υγείας και πάνω από 30 άλλων οργανισμών………..»



« η μακροχρόνια σταθερή και παρατεταμένη έκθεση σε 

χαμηλής συχνότητας ηλεκτρομαγνητικά πεδία και 

ραδιοσυχνότητες μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία 

καρκίνου καθώς και άλλων προβλημάτων υγείας;;;;;;;; »   

 « Δεν υπάρχει εμφανής κίνδυνος, αλλά αυτό 
το ενδεχόμενο δεν μπορεί να αποκλειστεί »  



Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα

 Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τον τρόπο λειτουργίας των 

συσκευών που κατηγορούμε, να είμαστε εξοικειωμένοι με την 

τεχνολογία τους ώστε να επιτυγχάνουμε την καλύτερη δυνατή 

χρήση και την ελαχιστοποίηση της έκθεσης   



ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

 Η ενέργεια της είναι πολύ χαμηλή για να προκληθούν μεταλλάξεις ή γονοτοξικές 

επιδράσεις από άμεση δράση στο DNA 

 Θα μπορούσε να υπάρχει μια αλληλεπίδραση με καρκινικούς προωθητές

στο κυτταρικό επίπεδο με πιθανούς μηχανισμούς :
 Ελαττώνοντας τα επίπεδα μελατονίνης, GH και LH

 Επηρεάζοντας την διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης

 Επηρεάζοντας πρωτείνες



ΙΟΝΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

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

 Μεταλλάξεις στο DNA

 Έναρξη καρκίνου



Η μικροκυμματική επικοινωνία τον 21ο αιώνα: είναι η 

ακτινοβολία από τις  ραδιοσυχνότητες καρκινογόνος ;;;

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

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

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

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

 Οι μελέτες είχαν πάρα πολλούς περιορισμούς προκειμένου να επαναβεβαιώσουν ότι 

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

 Ακόμη και σήμερα συνεχίζονται οι αντιφατικές ενδείξεις για την καρκινογόνο βλάβη 

της έκθεσης στις ραδιοσυχνότητες….. 

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

χρήση των κινητών τηλεφώνων μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία 

μας….(EMF project)



Κινητό τηλέφωνο:

Ένας γνωστός μας άγνωστος

 πολυμηχάνημα επικοινωνίας, ενημέρωσης και διασκέδασης



Αδιαμφισβήτητο βιολογικό φαινόμενο είναι 

η αύξηση της θερμοκρασίας τοπικά για μία 

συσκευή που είναι τόσο συχνά κοντά στον 

εγκέφαλο
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Έκθεση σε κινητό τηλέφωνο……..

 Η ποσότητα ενέργειας που 

απορροφάται από το σώμα 

ονομάζεται Ρυθμός Ειδικής 

Απορρόφησης (Specific Absorption 

Rate-SAR) που εκφράζεται σε W/kg

 Η αύξηση της θερμοκρασίας στον 

εγκέφαλο είναι μικρότερη του 0.1 

°C όταν τηρείται το όριο των 2 

w/kg για τον SAR



Σύστημα κινητής τηλεφωνίας - Δομικά στοιχεία συστήματος

ένα κινητό τηλέφωνο για να μπορεί να λειτουργήσει πρέπει να 

επικοινωνήσει με κάποιον σταθμό βάσης μέσω κεραιών !!!! 



Σύστημα κινητής τηλεφωνίας

Δομικά στοιχεία συστήματος



Ακτινοβολία κινητού τηλεφώνου

• Περίπου το 65% της ισχύος του κινητού 

απορροφάται στο κεφάλι

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

που διαφέρουν περίπου 1000 φορές : 

 δεν εκπέμπει ραδιοκύματα συνεχώς

 δεν εκπέμπει όταν ακούμε (DTX)

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

 όταν είναι κλειστό δεν εκπέμπει

• Η ενέργεια που απορροφάται εξαρτάται από την ισχύ που εκπέμπεται, την 

απόσταση από το κεφάλι, τη συχνότητα και το χρόνο κλήσης
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 Το επίπεδο SAR που δημιουργεί το τηλέφωνο στο κεφάλι εξαρτάται 

από σειρά παραγόντων όπως ο τύπος του κινητού, η πραγματική ισχύς 

εξόδου του κινητού, ο χρόνος ομιλίας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης 

και η απόσταση του κινητού από το κεφάλι του χρήστη.



Έκθεση σε κινητό τηλέφωνο



Όταν ο χρήστης απομακρύνει τη συσκευή από το κεφάλι και το 

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

συνέπεια, η τιμή του SAR, μειώνεται δραστικά 

(στο μισό από το 1 σε 2 cm)
900ΜΗz 1800ΜΗz



Είναι γνωστό ότι…….

 Οι συσκευές αλλάζουν και η τεχνολογία είναι 
διαφορετική ………….

 αναλογικά 

 GSM

 3G 

 4G

……….



Ισχύς λειτουργίας κινητού τηλεφώνου

 100 φορές λιγότερη ενέργεια



Είναι γνωστό ότι…….



 Όσο αυξάνεται ο αριθμός των συνδρομητών τόσο 

μεγαλύτερη ανάγκη σταθμών και κεραιών

« κάθε τετράγωνο και μια κεραία »

 όσο εγγύτερα βρίσκεται ο χρήστης του κινητού στο 

σταθμό βάσης, τόσο χαμηλότερη είναι η ισχύς εκπομπής 

του κινητού και η τιμή του SAR στο κεφάλι του χρήστη

 Τα επίπεδα έκθεσης γενικά μειώνονται 

όσο απομακρυνόμαστε από την πηγή



ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Είναι γνωστό ότι…….

 Στο περιβάλλον που ζούμε υπάρχουν και άλλες 

ενοχλητικές πηγές εκπομπής ραδιοσυχνοτήτων 

όπως κεραίες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, 

τηλεειδοποίησης, δορυφορικών συστημάτων

 Για τον γενικό πληθυσμό τα επίπεδα έκθεσης 

από τα κινητά κοντά στο κεφάλι ή άλλα μέρη 

του σώματος μας είναι σημαντικά υψηλότερα 

από την ολόσωμη έκθεση μας από τις 

συχνότητες των κεραιών   



Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών

Τμήμα Φυσικής

Έκθεση μπροστά από την κεραία

Έκθεση στο απέναντι μπαλκόνι

Ακτινοβολία κεραίας σταθμού βάσης

Έκθεση στο δρόμο



Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών

Τμήμα Φυσικής

Αριστοτοτέλειο Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης

Παράδειγμα έκθεσης σε κεραία σταθμού βάσης

(V/m) (V/m) (W/kg) (W/kg)

Θεσμοθετημένο 

όριο για 

(W/kg)

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

0,048απέναντι από την κεραία 8,1 2,2 0,00850 0,00046

στο δρόμο 1,3 1,1 0,00017 0,00001

inc

maxE inc

aveE 10gSAR
WBSAR

WBSAR



Είναι γνωστό ότι…….

Χαμηλότερα επίπεδα ισχύος απαιτούνται όταν υπάρχει 

ανεμπόδιστη σύνδεση μεταξύ κινητού τηλεφώνου και

σταθμού βάσης, σε σχέση με την περίπτωση που

υπάρχουν κτίρια ή άλλα εμπόδια στη διαδρομή.



Ισχύς λειτουργίας κινητού τηλεφώνου στο δρόμο……

Θεόδωρος Σαμαράς

Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.



Ισχύς λειτουργίας κινητού τηλεφώνου στο αυτοκίνητο…..

Θεόδωρος Σαμαράς

Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.



Έκθεση σε κινητό τηλέφωνο………

Θεόδωρος Σαμαράς

Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών

Αριστοτοτέλειο Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης



Κοινωνική ταυτότητα κινητής τηλεφωνίας στην χώρα μας

• Διείσδυση 158%

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

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

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

• 17.3 εκατ. συνδέσεις-γραμμές 

Οι Έλληνες δεν εμπιστεύονται Πολιτεία, εταιρείες και   

επιστήμονες για τις επιπτώσεις των κινητών ( > 80% )



 ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

διατάραξη της ευημερίας των ανθρώπων 

από την παρουσία κεραιών κοντά στα 

σπίτια τους, σχολεία, άλλα κτίρια και από 

τον φόβο για άμεσες επιπτώσεις υγείας, 

οικονομικές και αισθητικές 

 ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

- θερμικές από τα κινητά

- μη θερμικές από κινητά και κεραίες   









Εξεταζόμενες επιπτώσεις στην υγεία

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

• Υπογονιμότητα (ανδρική)

• Νευρολογικές διαταραχές
(αιματοεγκεφαλικός φραγμός, διαταραχές του ύπνου)

• Διανοητικές λειτουργίες
(μνήμη, μάθηση, χρόνος αντίδρασης)

• Καρδιολογικά προβλήματα

• Συμπτωματικές διαταραχές
(πονοκέφαλος, ζάλη, κούραση)

• Κακώσεις στις αρθρώσεις των δακτύλων
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The INTERPHONE study 



Cellular phone use and brain tumor: a meta-analysis

J Neurooncol (2008) 86:71–78

 9 μελέτες. 5.259 όγκοι εγκεφάλου και 12,074 μάρτυρες 

 Δεν βρέθηκε συνολικά αυξημένος κίνδυνος

 Η δυναμική αυξημένου κινδύνου για γλοίωμα, ακουστικό νευρίνωμα, μηνιγγίωμα σε 

ενήλικες μετά από μακροχρόνια χρήση (>10 χρόνια) και κανονική ετερόπλευρη χρήση 

χρειάζεται επιβεβαίωση με μελλοντικές μελέτες



Mobile Telecommunications & Health Research Programme

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

2002-2008

 28 ερευνητικά προγράμματα. 23 δημοσιεύθηκαν σε έγκυρα περιοδικά

 Η ορθολογική χρήση κινητού τηλεφώνου δεν σχετίζεται με αυξημένο 

κίνδυνο προσβολής από γλοίωμα ή μηνιγγίωμα OR = 0.78 

 βιολογικές ή άλλες δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία δεν παρατηρήθηκαν

 Δεν υπάρχουν ενδείξεις για καρκίνο εγκεφάλου για χρήση < 10 χρόνια

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

Stewart Committee (ΗΒ 2007 report)



Mobile Telecommunications & Health Research Programme

ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ, (ΗΒ 06/2008)

 200 χιλιάδες μακροχρόνιοι χρήστες κινητού > 10 χρόνια στο ΗΒ και την 

Ευρώπη

 παρακολούθηση για απώτερες συνέπειες όπως όγκοι εγκεφάλου, 

νευροεκφυλιστικά νοσήματα, Parkinson,  Alzheimer

 Μεθοδολογία…………….
 όγκοι εγκεφάλου (All, Acoustic Neuroma, Glioma, Meningioma)

 χρόνια χρήσης 

 άθροισμα ωρών χρήσης

 αθροιστικός αριθμός κλήσεων

 “κανονική” χρήση κινητού, ημερήσιος χρόνος χρήσης 

 χρόνια μονόπλευρης χρήσης

 χρόνια αμφοτερόπλευρης χρήσης 



ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

 ορισμένοι επιμένουν ότι συμπτώματα όπως κεφαλαλγίες, κόπωση, απώλεια 

μνήμης, διαταραχές στον ύπνο και στη συγκέντρωση που έχουν αναφερθεί 

σε ανθρώπους και περιγράφονται ως το «σύνδρομο μικροκυμάτων» 

δυνητικά μπορεί να οφείλονται σε δυσλειτουργία εγκεφαλικών κυττάρων 

ή σε βλάβη του αιματοεγκεφαλικού φραγμού από τη χρήση κινητών 

τηλεφώνων και την μακροχρόνια έκθεση σε ραδιοσυχνότητες και 

ραδιοκύματα

 Δεν επηρεάζεται η εγκεφαλική λειτουργία από την έκθεση 

στα σήματα των κινητών** 



Are some people sensitive to mobile 

phone signals?

BMJ 2006;332;886-891;

 « ηλεκτρική υπερευαισθησία » μία κατάσταση ανεξήγητη ιατρικά,  

1.5% - 3%

 Κεφαλαλγία, αίσθημα καύσους, ζάλη, κούραση, και  εμβοές

 Ενοχοποιούνται περισσότερο ψυχολογικοί μηχανισμοί

 τα δυσάρεστα συμπτώματα από την «ηλεκτρική 

υπερευαισθησία» ορισμένων ανθρώπων δεν σχετίζονται με 

έκθεση στα κινητά και τους σταθμούς βάσης**

 Τα συμπτώματα που αναφέρονται από «ευαίσθητα» άτομα ίσως είναι  

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



ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 

ΚΑΙ ΟΓΚΟΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

 Τα δεδομένα δεν υποστηρίζουν την 

υπόθεση  ότι γενικά η χρήση κινητών 

τηλεφώνων προκαλεί όγκους εγκεφάλου,

αλλά δεν είναι επαρκή για να εκτιμήσουν 

τους κινδύνους ανάμεσα σε μεγάλης 

διάρκειας μακροχρόνιους χρήστες με 

ετερόπλερη και «βαριά» χρήση



Περιορίστε το χρόνο που μιλάτε στο κινητό σας τηλέφωνο

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

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

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

αλλάζετε αυτί τουλάχιστον κάθε λεπτό συνομιλίας

• Προτιμάτε την επικοινωνία με μηνύματα

Πώς μπορώ να μειώσω την έκθεση;



Πώς μπορώ να μειώσω την έκθεση;

Χρησιμοποιείτε handsfree για τις συνομιλίες σας

το κινητό σε απόσταση από το σώμα και το κεφάλι 

Οι μελέτες συμφωνούν ότι η χρήση handsfree μειώνει ΔΡΑΣΤΙΚΑ

την απορρόφηση ακτινοβολίας στον εγκέφαλο



Πώς μπορώ να μειώσω την έκθεση;

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

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

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

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

• Μη καλύπτετε την κεραία του κινητού ενώ μιλάτε



Κινητό τηλέφωνο και παιδιά

• Το 80% των μαθητών γυμνασίου και λυκείου 

διαθέτει κινητό τηλέφωνο

• Το ποσοστό αυξάνεται με την ηλικία (από 60% στην Α' 

τάξη του Γυμνασίου στο 98% στην Γ' τάξη του Λυκείου)

• Το 70% των ερωτηθέντων δηλώνει άγνοια σχετικά 

με το ενδεχόμενο πιθανών επιπτώσεων στην υγεία

• Το 30% των μαθητών δημοτικού διαθέτει κινητό τηλέφωνο

οι γονείς που αγοράζουν στα παιδιά τους κινητό σε ποσοστό    

70% αποκηρύσσουν τη χρήση τους από τα παιδιά

 συνήθως υψηλού μορφωτικού επιπέδου



Κινητό τηλέφωνο και παιδιά

Είναι τα παιδιά πιο ευάλωτα;

 Είναι διαφορετικός ο τρόπος απορρόφησης της ενέργειας στα παιδικά κεφάλια;

Οι επιστήμονες διαφωνούν …………

 Υπάρχουν κρίσιμες ηλικίες στην ανάπτυξη των παιδιών;

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

Τι γίνεται με τη μακροχρόνια χρήση;

Αυτό το ερώτημα δεν μπορούμε ακόμα να το απαντήσουμε…

ή

η μακροχρόνια έκθεση των παιδιών δυνητικά μπορεί να μειώσει την

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

προκαλέσει διαταραχές συμπεριφοράς 



Τι προτείνω.................

 Απαγόρευση χρήσης κινητού σε παιδιά ηλικίας < 10 χρόνων

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

ανάγκη ΚΑΙ επικοινωνία με μηνύματα 

 Για εφήβους και νεαρούς ενήλικες επικοινωνία με μηνύματα, χρήση μόνο 

όταν είναι αναγκαίο, για περιορισμένο χρόνο, και με hands free, bleutooth







Η πλέον σημαντική επίπτωση στην υγεία μας από την χρήση 

της κινητής τηλεφωνίας (μέχρι τώρα) είναι τα τροχαία 

ατυχήματα

- απροσεξία ;

- μειωμένη αντίδραση ;

Το ίδιο και σε hands free συσκευές !



Κινητά... δυστυχήματα
Η απόσπαση της προσοχής την ώρα της 

οδήγησης προκάλεσε 998 τροχαία σε 6 μήνες 

 Καμπανάκι για τη χρήση κινητού τηλεφώνου στο 

αυτοκίνητο χτυπά το Τεχνικό Επιμελητήριο της 

Ελλάδας, ενώ σημειώνει ότι «15 μήνες μετά την 

εφαρμογή του νέου αυστηρού ΚΟΚ τα στοιχεία 

είναι απογοητευτικά». 
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ΓΕΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 Η έκθεση στην κινητή τηλεφωνία είναι τεράστια

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

κροταφικό λοβό ) 

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

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

επαρκή επιστημονικά συμπεράσματα



 Μελλοντικά πρέπει να υιοθετηθούν ακριβείς μετρήσεις έκθεσης που θα υπερβαίνουν τα 

σφάλματα επιλογής, τους διαφορετικούς τύπους και τις συνεχείς αλλαγές στην 

τεχνολογία

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

 Συνολικά, η χρήση κινητών δεν σχετίζεται με όγκους εγκεφάλου 



 Αυξημένοι κίνδυνοι αναφέρθηκαν σε χρήστες > 10 χρόνια, και 

ειδικότερα σε ετερόπλευρη μόνο χρήση, με εντόπιση στον κροταφικό 

λοβό

 Η αναφορά αφορά ορισμένες μελέτες για γλοιώματα, ακουστικό 

νευρίνωμα, και όγκους παρωτίδας αλλά όχι για μηνιγγίωμα

 Υπάρχει έντονη συζήτηση στην επιστημονική κοινότητα όσον 

αφορά την ερμηνεία αυτών των παρατηρήσεων : ενώ 

ορισμένοι νομίζουν ότι θα μπορούσε να υπάρχει πραγματική 

συσχέτιση άλλοι πιστεύουν ότι σφάλματα και λάθη 

μεθοδολογίας επηρεάζουν την ερμηνεία των αποτελεσμάτων  



 Για όλα αυτά πολλοί έχουν υιοθετήσει την προληπτική πολιτική

καλώντας στην λήψη απλών μέτρων για να μειωθεί η έκθεση  και 

με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά



ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, Ραδιοσυχνότητες 

και επιπτώσεις στην υγεία

Είναι ασφαλής ;;;

SO… What Do You Think?



Ένα βραβείο NOBEL περιμένει αυτόν που θα 

αποδείξει ότι οποιαδήποτε νέα τεχνολογία 

είναι ασφαλής !!!

 Είναι πολύ νωρίς να καταδικάσουμε τελεσίδικα  την κινητή και 
ασύρματη τηλεφωνία 

 Ελάχιστος ο χρόνος παρακολούθησης

 χρειάζεται σύνεση και επιφυλακτικότητα στην χρήση τους



 IARC CLASSIFIES RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ……


