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ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 ΟΜΑΔΑ 1ΟΜΑΔΑ 1ηη

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣΠΕΤΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΟΝΤΙΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΟΝΤΙΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΣΩΛΑΣ ΘΩΜΑΣΤΣΩΛΑΣ ΘΩΜΑΣ

 ΟΜΑΔΑ 2ΟΜΑΔΑ 2ηη

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΤΕΡΓΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣΤΕΡΓΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ

 ΟΜΑΔΑ 3ΟΜΑΔΑ 3ηη

ΡΟΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΡΟΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΑΝΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑΣΑΝΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΣΥΜΠΟΥΡΑ ΝΙΝΑΣΥΜΠΟΥΡΑ ΝΙΝΑ
ΦΑΛΑΓΓΑ ΦΑΝΗΦΑΛΑΓΓΑ ΦΑΝΗ

 ΟΜΑΔΑ 4ΟΜΑΔΑ 4ηη

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΡΕΪΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑΡΕΪΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΣΚΛΗΡΗ ΕΛΕΝΑΣΚΛΗΡΗ ΕΛΕΝΑ
ΧΑΛΒΑΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΣΧΑΛΒΑΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΣ



  



  



  



  



  



  



 Επιπτώσεις
 κινητών

 τηλεφώνων



ΓΕΝΙΚΑΓΕΝΙΚΑ
Το κινητό Το κινητό 
τηλέφωνο είναι μια τηλέφωνο είναι μια 
συσκευή χαμηλής συσκευή χαμηλής 
εκπομπής και λήψης εκπομπής και λήψης 
ραδιοκυμάτων που ραδιοκυμάτων που 
επικοινωνεί με τις επικοινωνεί με τις 
κεραίες κινητής κεραίες κινητής 
τηλεφωνίας τηλεφωνίας 
προκειμένου να προκειμένου να 
είναι εφικτή η είναι εφικτή η 
επικοινωνία.επικοινωνία.



   Έρευνες αποδεικνύουν ότι ένα μεγάλο 
μέρος του πληθυσμού χρησιμοποιεί 
καθημερινά το κινητό του τηλέφωνο. Η 
χρήση του έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να 
προκαλέσει διάφορα προβλήματα στο 
χρήστη λόγω της ακτινοβολίας που 
εκπέμπει.



  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΩΝΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

Οι επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει 
είναι πολλές αλλά χωρίζονται σε 3 
κατηγορίες. Τις περιβαλλοντικές, τις 
κοινωνικές  και αυτές στην υγεία του 
ανθρώπου.

   



 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

 Διάβρωση εδάφους

 Μόλυνση υδάτινων πόρων και 
περιοχών συλλογής νερού

 Επιπτώσεις σε χλωρίδα και 
πανίδα



 Κοινωνικές Επιπτώσεις Κοινωνικές Επιπτώσεις

 Αποξένωση

 Εθισμός 

 Καταναλωτισμός

 Τροχαία Ατυχήματα



   Επιπτώσεις στη σωματική υγεία   Επιπτώσεις στη σωματική υγεία

 Καταστροφή Καταστροφή 
νευρικών νευρικών 
κυττάρωνκυττάρων

 Βλάβες στο Βλάβες στο 
DNADNA

 Διαταραχές Διαταραχές 
μνήμηςμνήμης

 Προβλήματα Προβλήματα 
ύπνουύπνου

 Καρκίνος στον Καρκίνος στον 
εγκέφαλοεγκέφαλο

 Μείωση 
προσοχής

 Κούραση
 Νόσος του 

Αλτσχάιμερ



    Επιπτώσεις στην ψυχική υγεία    Επιπτώσεις στην ψυχική υγεία

 Ψευδής αίσθηση ελευθερίας
 Δημιουργία άγχους
 Αδυναμία σωστού προγραμματισμού 

του χρόνου
 Απομάκρυνση από ωφέλιμες 

δραστηριότητες
 Κατάθλιψη 



  

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΕΗ 
ΚΑΙ WIFI



  

Ηλεκτρικά πεδίαΗλεκτρικά πεδία

 Ανεβασμένες τιμές ηλεκτρικών πεδίων Ανεβασμένες τιμές ηλεκτρικών πεδίων 
καταγράφονται συνήθως μόνο σε καταγράφονται συνήθως μόνο σε 
εξωτερικούς χώρους πλησίον γραμμών εξωτερικούς χώρους πλησίον γραμμών 
υψηλής ή μέσης τάσης.υψηλής ή μέσης τάσης.

 Πηγή ηλεκτρικών πεδίων αποτελούν τα Πηγή ηλεκτρικών πεδίων αποτελούν τα 
καλώδια των γραμμών υψηλής τάσης και καλώδια των γραμμών υψηλής τάσης και 
όχι οι πυλώνες (οι τιμές ακτινοβολιών, όχι οι πυλώνες (οι τιμές ακτινοβολιών, 
λόγω μεγαλύτερου ύψους καλωδίων είναι λόγω μεγαλύτερου ύψους καλωδίων είναι 
χαμηλότερες στα σημεία των πυλώνων).χαμηλότερες στα σημεία των πυλώνων).



  

Γιατί έχει αυξηθεί η επιβάρυνση Γιατί έχει αυξηθεί η επιβάρυνση 
μας από το δίκτυο ηλεκτρισμού;μας από το δίκτυο ηλεκτρισμού;

 Η Η μεγάλη επέκταση του ηλεκτρικού μεγάλη επέκταση του ηλεκτρικού 
δικτύουδικτύου πολλαπλασίασε τα σημεία  πολλαπλασίασε τα σημεία 
έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικές έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικές 
ακτινοβολίες. Οι γραμμές μεταφοράς έχουν ακτινοβολίες. Οι γραμμές μεταφοράς έχουν 
δεκαπλασιαστεί και τα δίκτυα διανομής δεκαπλασιαστεί και τα δίκτυα διανομής 
έχουν εικοσαπλασιαστεί από το 1960 μέχρι έχουν εικοσαπλασιαστεί από το 1960 μέχρι 
σήμερα. Αντίστοιχη είναι και η αύξηση των σήμερα. Αντίστοιχη είναι και η αύξηση των 
μετασχηματιστών/υποσταθμών της ΔΕΗ.μετασχηματιστών/υποσταθμών της ΔΕΗ.



  

 Η Η μεγαλύτερη μεγαλύτερη 
κατανάλωση κατανάλωση 
ρεύματοςρεύματος υπερφορτών υπερφορτών
ει τις υπάρχουσες ει τις υπάρχουσες 
γραμμές δημιουργώντας γραμμές δημιουργώντας 
μεγαλύτερα μεγαλύτερα 
εκπεμπόμενα μαγνητικά εκπεμπόμενα μαγνητικά 
πεδία.πεδία.

 Οι ακτινοβολίες που Οι ακτινοβολίες που 
εκπέμπονται από τα εκπέμπονται από τα 
καλώδια σήμερα καλώδια σήμερα 
έχουν έχουν πιο πιο 
επιβαρυντική επιβαρυντική 
κυματομορφήκυματομορφή..



  

Επιπτώσεις Επιπτώσεις WiWi--FiFi
 Ενώ η εξάπλωση των Ενώ η εξάπλωση των 

ασύρματων συσκευών ασύρματων συσκευών 
έχει κάνει την πρόσβαση έχει κάνει την πρόσβαση 
στο διαδίκτυο πιο εύκολη στο διαδίκτυο πιο εύκολη 
και λιγότερο ενοχλητική, και λιγότερο ενοχλητική, 
οι μελέτες αποκαλύπτουν οι μελέτες αποκαλύπτουν 
πλέον τις συνέπειες που πλέον τις συνέπειες που 
πάνε πακέτο με την πάνε πακέτο με την 
άνεση.άνεση.

 Μία από τις πιο Μία από τις πιο 
επικίνδυνες πτυχές των επικίνδυνες πτυχές των 
ασύρματων συσκευών ασύρματων συσκευών 
είναι ο "always-on" είναι ο "always-on" 
χαρακτήρας τους. χαρακτήρας τους. 



  

      Η συντριπτική πλειοψηφία Η συντριπτική πλειοψηφία 
των ανθρώπων που των ανθρώπων που 
χρησιμοποιούν χρησιμοποιούν 
ασύρματους ασύρματους 
δρομολογητές (δρομολογητές (router)router)  
τους έχουν μόνιμα τους έχουν μόνιμα 
ενεργοποιημένους. Αυτό ενεργοποιημένους. Αυτό 
σημαίνει ότι συνεχώς σημαίνει ότι συνεχώς 
δημιουργούν ένα δημιουργούν ένα 
επικίνδυνο πεδίο επικίνδυνο πεδίο 
ηλεκτρομαγνητικής ηλεκτρομαγνητικής 
ενέργειας, 24 ώρες την ενέργειας, 24 ώρες την 
ημέρα, 365 ημέρες το ημέρα, 365 ημέρες το 
χρόνο. Αυτό κάνει την χρόνο. Αυτό κάνει την 
ασύρματη τεχνολογία να ασύρματη τεχνολογία να 
είναι ένας πολύ είναι ένας πολύ 
σημαντικός χρόνιος σημαντικός χρόνιος 
κίνδυνος για την υγεία.κίνδυνος για την υγεία.



  

Οι κίνδυνοι για την υγεία από το Οι κίνδυνοι για την υγεία από το 
wi-fiwi-fi

Οι επιπτώσεις του wi-fi στην υγεία Οι επιπτώσεις του wi-fi στην υγεία 
γίνονται όλο και πιο γνωστές. γίνονται όλο και πιο γνωστές. 
Μερικές από αυτές είναι:Μερικές από αυτές είναι:

- Διαταραχές ύπνου- Διαταραχές ύπνου
- Δυσκολία στη συγκέντρωση- Δυσκολία στη συγκέντρωση
- Ταχυσφυγμία- Ταχυσφυγμία
- Πονοκέφαλοι / ημικρανία- Πονοκέφαλοι / ημικρανία
- Επίμονη κόπωση- Επίμονη κόπωση
- Αρνητική σκέψη- Αρνητική σκέψη
- Προβλήματα πέψης- Προβλήματα πέψης
- Απώλεια μνήμης- Απώλεια μνήμης
- Άγχος και κατάθλιψη- Άγχος και κατάθλιψη
- Χρόνιο στρες- Χρόνιο στρες
- Έλλειψη ενέργειας- Έλλειψη ενέργειας
- Ζάλη- Ζάλη



  

Οφέλη από τον περιορισμό της Οφέλη από τον περιορισμό της 
χρήσης της ασύρματης τεχνολογίαςχρήσης της ασύρματης τεχνολογίας

 Αίσθηση "ανεβάσματος", συναισθηματικού, σωματικού 
και ψυχικού

 Περισσότερη ενέργεια 

 Αίσθηση καλύτερης διάθεσης 

 Αίσθηση περισσότερης καθαρότητας μυαλού 

 Αίσθηση ηρεμίας 
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