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Ο  Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας  αναφέρει ότι οι ακτινοβολίες γ΄ αποτελούν, μετά το 

κάπνισμα, τη δεύτερη σημαντικότερη αιτία του καρκίνου του πνεύμονα και η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή έχει προτείνει την τήρηση χαμηλών τιμών ραδονίου για νέες (<200 Bq/m3) και 

υπάρχουσες κατοικίες (<400 Bq/m3). 

Συνηθισμένες αιτίες ανεβασμένων τιμών ραδιενέργειας: 

 Δομικά υλικά με υψηλό ποσοστό ραδιενεργών υλικών (π.χ. διάφορα κεραμικά 

πλακάκια, πάγκοι γρανίτη, τούβλα, τσιμέντο, ελαφρόπετρα, πέτρες από ηφαιστειακή 

τέφρα, φωσφογύψος κ.α.) 

 Φαγητό με ραδιενεργά κατάλοιπα (π.χ. λαχανικά, γάλα, κρέας και ψάρια που 

προέρχονται από τις πληγείσες από τη ραδιενέργεια περιοχές στην Ιαπωνία και τις 

γειτονικές περιοχές - οτιδήποτε έχει παραχθεί μετά τις 12 Μαρτίου 2011). 

 Ρολόγια που φωσφορίζουν, κεραμικά σκεύη, πυρανιχνευτές ιονισμού κ.α. 

 Κουζίνες που λειτουργούν με φυσικό αέριο 

 Νερό από πηγάδια 

 Πυρηνικά εργοστάσια και αντιδραστήρες, ιδιαίτερα μετά από κάποιο πυρηνικό 

ατύχημα (για το οποίο ενδεχομένως να μην ενημερωθεί το κοινό – ή να ενημερωθεί 

πολύ καθυστερημένα όπως έγινε με το ατύχημα του Τσέρνομπιλ). 

 Απόβλητα βιομηχανιών (μπορεί να εμφανίζουν μερικές φορές αρκετά αυξημένα 

επίπεδα ραδιενέργειας κ.α.), νοσοκομείων (εφαρμογές πυρηνικής ιατρικής) κ.α. 

 Πολύ υψηλό υψόμετρο (υψηλότερα επίπεδα κοσμικών ακτινοβολιών) 

 Ραδιενεργό υπέδαφος (υψηλότερα ποσοστά θορίου, ουρανίου κ.α.) 

 Ιατρικά μηχανήματα (σε ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια για ακτινογραφίες, αξονικές 

τομογραφίες, σπινθηρογραφήματα κλπ) 

 Εργοστάσια τσιμέντου, αλουμίνας και φωσφορικών λιπασμάτων, σε γεωτρήσεις 

πετρελαίου και σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση λιγνίτη 

 Αεροπλάνα κατά τη διάρκεια των πτήσεων 
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Ρυθμός δόσης ραδιενέργειας 

Οι φυσιολογικές τιμές ραδιενέργειας στο περιβάλλον είναι γενικά <0,3 

μSv/h (π.χ. 0,13 μSv/h είναι παγκόσμιος μέσος όρος έκθεσης σε φυσικές 

πηγές ραδιενέργειας - εκτός ραδονίου [4] και τιμές μεγαλύτερες τιμές από 

0,4 μSv/h ενεργοποιούν συναγερμό στη Φιλανδία). 

Τα όρια έκθεσης που ορίζει η νομοθεσία είναι τα εξής: 

 Ελληνικό και ευρωπαϊκό όριο επαγγελματικά εκτιθέμενων: 10 μSv/h 

(20 mSv/έτος - 2000 εργατοώρες το χρόνο) [5] 

 Ελληνικό όριο επαγγελματικά εκτιθέμενων κατά τη διάρκεια 

εγκυμοσύνης: 0,70 μSv/h (1 mSv/έτος – 1440 εργατοώρες τους 9 

μήνες) 

 Ελληνικό όριο κοινού πληθυσμού: 0,11 μSv/h (1 mSv/έτος) Προσοχή: 

δεν περιλαμβάνονται δόσεις που οφείλονται σε ιατρικές εφαρμογές, σε 

ραδιονουκλίδια στο υπέδαφος, στο ανθρώπινο σώμα, στην κοσμική 

ακτινοβολία στο επίπεδο της θαλάσσης ή στο ραδόνιο. 

Πιθανές επιπτώσεις υγείας ανάλογα με τον ρυθμό δόσης ραδιενέργειας [6] 

 100 μSv/h: αυξημένη πιθανότητα αρρώστιας 

 100.000 μSv/h: ναυτία, εμετός (radiation sickness) 

 1.000.000 μSv/h: αυξημένη πιθανότητα καρκίνου 

 10.000.000 μSv/h: βλάβες σε όργανα και θάνατος μέσα σε λίγες ώρες 
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 Μετά από ελέγχους και μετρήσεις των απορριμματοφόρων 

στους ΧΥΤΑ Φυλής και Άνω Λιοσίων, κατά τους οποίους οι 

ενδείξεις των ραδιενεργών αποβλήτων ήταν αυξημένες, ο  

Δήμος Νέας Σμύρνης αποφάσισε ότι η προμήθεια 

επαγγελματικών μετρητών ακτινοβολίας Γ΄ ήταν επιτακτική 

ανάγκη. 

 Στην προσπάθεια αυτή ο Δήμος μας, προκειμένου να 

προστατέψει την υγεία των κατοίκων της πόλης μας και των 

εργαζομένων της υπηρεσίας καθαριότητας και εφόσον 

έκανε τις απαραίτητες μελέτες γύρω από τις θανατηφόρες 

επιπτώσεις της ακτινοβολίας Γ΄, προμηθεύτηκε 

επαγγελματικούς μετρητές ραδιενέργειας εγκεκριμένους 

από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 

πιστοποιημένους από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής 

Ενέργειας (ΕΕΑΕ). 
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 Η παραλαβή δύο (2) μετρητών ακτινοβολίας γ΄ έγινε με σκοπό να 

ξεκινήσουν εντατικοί έλεγχοι σε περιοχές όπου υπάρχουν διαγνωστικά 

κέντρα και φαρμακεία. 

 Ο μετρητής ραδιενέργειας  ή ιονίζουσας ακτινοβολίας μετρά την 

ακτινοβολία από ραδιενεργά υλικά (υπέδαφος, φαγητό, δομικά υλικά, 

πλακάκια, πάγκοι γρανίτη, πυρηνικά ατυχήματα, πυρανιχνευτές 

ιονισμού, ιατρικά μηχανήματα κ.α.). καθώς και από το ραδιενεργό 

αέριο ραδόνιο που εκλύεται από το έδαφος, εισέρχεται στα κτίρια από 

σωληνώσεις και ρωγμές) και συσσωρεύεται ιδιαίτερα σε χαμηλούς 

ορόφους με ελλιπή εξαερισμό. 

 Είναι εγκεκριμένος από το υπουργείο και πιστοποιημένος από την 

Ελληνική Εταιρεία Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). 
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Μετά την κατάλληλη εκπαίδευση από την εταιρεία στους 

επόπτες καθαριότητας και παρουσία του Ιατρού εργασίας και του 

τεχνικού ασφαλείας του Δήμου μας, αρχίσαμε εντατικούς 

ελέγχους σε σημεία όπου υπάρχουν Ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα 

και φαρμακεία. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 4 της με αριθμό Η.Π 37591/2003 (ΦΕΚ. 

1419/1.10.2003), απόφασης, οι κάτοχοι ιατρικών αποβλήτων 

υποχρεούνται να εξασφαλίζουν οι ίδιοι την συλλογή, 

αποθήκευση και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων σε χώρους 

στους οποίους έχει χορηγηθεί σχετική άδεια. 

 Οι μετρήσεις αυτές, αφενός  αποθηκεύονται στην μνήμη του 

μετρητή και αφετέρου εκτυπώνονται και κρατούνται σε αρχείο 

από την υπηρεσία. Σε περίπτωση που έχουμε αυξημένες τιμές 

ραδιενέργειας, αμέσως ενημερώνονται οι αρμόδιες υγειονομικές 

υπηρεσίες του κράτους.  
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Αρχείο καταγραφής  μετρήσεων σε κάδους απορριμμάτων 
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Επισημαίνουμε ότι τα φαρμακεία και διαγνωστικά κέντρα είναι 

υποχρεωμένα να τοποθετήσουν  κάδους  οικιακών φαρμάκων για 

ιατρικά απόβλητα. 
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Με την προμήθεια των δύο μετρητών ακτινοβολίας Γ΄ ο Αντιδήμαρχος 

Kαθαριότητας Ανακύκλωσης και Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου 

Νέας Σμύρνης Κος Γεώργιος Κρικρής ενημέρωσε με επιστολή του 

όλα τα ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα και φαρμακεία της πόλης μας για 

τους ελέγχους που θα πραγματοποιηθούν για την ακτινοβολία Γ΄.  

Παράλληλα  ο Αντιδήμαρχος έχει δηλώσει ότι οι έλεγχοι θα 

εντατικοποιηθούν σε όλα τα ευπαθή σημεία της πόλης μας  ώστε οι 

κάτοικοι να νιώθουν ασφαλείς, κάτι το οποίο είναι υποχρέωση κάθε 

σύγχρονης Δημοτικής Αρχής. 
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ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ 

ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ. 
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