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ΤΟ ΟΡΑΜΑ μας 
 

Τα παιδιά στην Κύπρο από το στάδιο της σύλληψης μέχρι την 

ενηλικίωσή τους να απολαμβάνουν ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον 

με την ελάχιστη δυνατή έκθεσή τους σε περιβαλλοντικούς κινδύνους, 

έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή σωματική, πνευματική και 

ψυχική ανάπτυξή τους και να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις υγιούς 

μελλοντικής ζωής. 

 

 

 

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ 

Η ελαχιστοποίηση των ασθενειών περιβαλλοντικής αιτιολογίας που 

μπορούν ν’ αποφευχθούν κυρίως μέσω της μείωσης της έκθεσης του 

παιδιού και του εμβρύου σε τοξικές ουσίες και άλλους βλαπτικούς 

παράγοντες. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η Εθνική Επιτροπή εγκαθιδρύθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο (αρ. απόφασης 

59.304, ημερομηνίας 28/1/2004 και αρ. απόφασης 65.450, ημερομηνίας 9/5/2007, 

νέες αποφάσεις με αριθμό 71.140 στις 22/10/2010 και αριθμό απόφασης 76.640 

ημερομηνίας 12/3/2014 (Παράρτημα 3), με βασικό σκοπό να προωθήσει και να 

συντονίσει τις προσπάθειες για μείωση της νοσηρότητας των παιδιών που οφείλεται 

ή και επηρεάζεται από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ο ακρογωνιαίος λίθος της 

προσπάθειας είναι η πρόληψη και προστασία του παιδιού από τις επιδράσεις των 

τοξικών ουσιών και άλλων περιβαλλοντικών κινδύνων.  

Το 2007 με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 66.124, 4/10/2007 

εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το «Περιβάλλον και την Υγεία του 

Παιδιού CY –CEHAP 2007-2010», στο οποίο ενσωματώνονται όλες οι δράσεις σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει 

χαρακτηρίσει το Σχέδιο Δράσης της Κύπρου ως ένα από τα πιο επιτυχημένα. Η 

Επιτροπή λάμβανε από το 2004-2011 από το Υπουργείο Υγείας έναν ετήσιο 

Προϋπολογισμό της τάξης των 75,000 για χρηματοδότηση κυρίως δράσεων 

συντονισμού, εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, παρέμβασης και  

διεθνούς δραστηριότητας (Ε.Ε. και WHO) καθώς και πιλοτικών ερευνών. Ο 

προϋπολογισμός αυτός  διασφάλιζε τη σταθερότητα και τη διαχρονική συνέχεια των 

στόχων και δράσεων του Cy-CEHAΡ. Δυστυχώς, το 2012 λόγω της οικονομικής 

κρίσης έγινε δραστική μείωση του Προϋπολογισμού στις 30,000 ενώ το 2013-2014 

μειώθηκε περαιτέρω στις 11,500 Ευρώ γεγονός  που δυσχέρανε  και περιόρισε  την 

έκταση υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης. Το  2016 ο Προϋπολογισμός ενισχύθηκε 

μέσα από το κοντύλι Διαφώτισης και κυμάνθηκε  στα 21000 ευρώ. 

Με στόχο τη μείωση των δαπανών και τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας 

σε σχέση με το κόστος αξιοποιείται  έμμεση χρηματοδότηση του Σχεδίου Δράσης, 

μέσω της μερικής προσαρμογής/πολλαπλής αξιοποίησης προγραμμάτων που 

εκτελούνται από τους εμπλεκόμενους φορείς στα πλαίσια άλλων ενταξιακών 

υποχρεώσεων. Στην πιο πάνω απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου aλλά και στην 

απόφαση εγκαθίδρυσης της Επιτροπής προβλέπεται ως 3ος σημαντικός πυλώνας 

χρηματοδότησης η εξωτερική χρηματοδότηση από τα σχέδια της Ε.Ε. (FP7, 

Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας), του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), της Π.Ο.Υ.  

το ΙΠΕ  κ.ά,  που όμως η αξιοποίησή του κωλύεται  από το γεγονός ότι η Επιτροπή 

δεν έχει νομική οντότητα.  
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Η ύπαρξη της Επιτροπής από το 2004 πέτυχε την ανάδειξη της άμεσης και 

καθοριστικής σημασίας διασύνδεσης του Περιβάλλοντος με την Υγεία και την 

ανάγκη αλλά και τις τεράστιες δυνατότητες της ΠΡΟΛΗΨΗΣ χρόνιων ασθενειών 

όπως ο καρκίνος, το άσθμα, νευροαναπτυξιακές. ανωμαλίες κ.α. Ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας επανειλημμένα αναφέρθηκε στο έργο της Εθνικής Επιτροπής και 

χαρακτήρισε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης ως ένα από τα πιο πετυχημένα. Πιστεύουμε 

ότι πετύχαμε μια ευαισθητοποίηση και μεταφορά γνώσης σε όλα τα επίπεδα, στο 

πολιτειακό, στο επαγγελματικό (παιδίατροι και λειτουργοί υγείας, εκπαιδευτικοί), και 

ιδίως στο ευρύ κοινό. Σημαντικός πυλώνας των δράσεων είναι η διεξαγωγή 

στοχευμένων ερευνών που σκοπό έχουν κυρίως την ανάδειξη τυχόν 

προβλημάτων και στη συνέχεια την αξιοποίησή τους μέσω δράσεων διάχυσης  

στην ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας, των 

εκπαιδευτικών,  των γονιών και των παιδιών. 

Η Υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης είναι το αποτέλεσμα συλλογικής 

προσπάθειας όλων των εμπλεκομένων φορέων. H Εθνική Επιτροπή ευχαριστεί 

θερμά  τους εμπλεκόμενους φορείς και όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση των 

δράσεων και ιδιαίτερα, το Υπουργείο Υγείας και όλους τους Υπουργούς Υγείας για 

τη συνεχή και διαχρονική υποστήριξη και χρηματοδότηση από το 2004, το Γενικό 

Χημείο του Κράτους για τη φιλοξενία της Γραμματείας και την προώθηση ερευνών 

που αφορούν το παιδί καθώς και το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής για την 

φιλοξενία των εκπαιδευτικών ημερίδων. Θερμές ευχαριστίες στον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας για τη συνεχή στήριξη και συνεργασία. Η Επιτροπή ευχαριστεί, 

επίσης, όλους όσους στηρίζουν τις προσπάθειες της, ιδιαίτερα το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού, την Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου, τους οργανωμένους 

γονείς,  τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζεται η δράση της Επιτροπής για το 2016. Στο 

πρώτο μέρος γίνεται αναλυτική παράθεση των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν 

και αφορούν συμβουλευτικές  υπηρεσίες, προγράμματα παρέμβασης σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο / διαφώτισης και εκπαίδευσης καθώς και πιλοτικές έρευνες. 

Στο μέρος Β γίνεται συνοπτική παράθεση. παρεμβάσεων και ερευνών. Οι 

διαχρονικές εκστρατείες για σκοπούς αποφυγής επανάληψης παρουσιάζονται ως 

ενιαίο κείμενο.   



5 
 

ΣΥΝΟΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2016 

Κατά τη διάρκεια του 2016, η Επιτροπή υλοποιώντας το διαχρονικό της στόχο για 

πρόληψη και προστασία του παιδιού από τις επιδράσεις των τοξικών ουσιών και 

άλλων περιβαλλοντικών κινδύνων, συνέχισε τις προσπάθειες για ενημέρωση του 

κοινού. Λόγω της οικονομικής κρίσης και του μη επαρκούς προϋπολογισμού για 

έρευνα και διαφώτιση, το ερευνητικό κομμάτι περιορίστηκε σημαντικά και αφορούσε 

βιβλιογραφική έρευνα για την Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και τις επιδράσεις της 

στα παιδιά. Το εκδοτικό καλύφτηκε σε σημαντικό βαθμό μέσα από το εκδοτικό 

πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας με την επανέκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου για 

την Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Ετοιμάστηκε επίσης δεύτερο VIDEO για την 

επίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στις εγκύους και το έμβρυο σε 

συνέχεια του πρώτου που έγινε το 2015 . Σε όλα τα videos έχουν προστεθεί 

αγγλικοί υπότιτλοι για διεθνή χρήση και ενημέρωση.  

Πραγματοποίησε την ετήσια εκπαιδευτική ημερίδα και απευθυνόταν κυρίως σε 

ιατρούς και Λειτουργούς Υγείας. Η Ημερίδα του 2016 ήταν υπό την αιγίδα του 

Υπουργού Υγείας, Δρος Γιώργου Παμπορίδη  με φιλοξενούμενη την Καθηγήτρια 

Πολυξένη Νικολοπούλου που κάλυψε το θέμα της επίδρασης των ουσιών των 

καλλυντικών στην υγεία του παιδιού και της εγκύου.  

Παράλληλα, η Επιτροπή έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεχή επικαιροποίηση της 

ιστοσελίδας, η οποία αποτελεί το βασικότερο τρόπο δικτύωσης και άμεσης / 

έγκαιρης επικοινωνίας με το ευρύ κοινό και τους επαγγελματίες υγείας. Η 

ιστοσελίδα έχει ευρεία απήχηση στο ευρύ κοινό αλλά και τους επαγγελματίες Υγείας. 

Η δικτύωση έχει αναπτυχτεί περαιτέρω μέσω του μηνιαίου ενημερωτικού φυλλαδίου 

(newsletter), το οποίο αποστέλλεται σε 230 εγγεγραμμένους συνδρομητές / 

χρήστες.   
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ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

 

1. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ –ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΥΓΕΙΑΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Η Επιτροπή καθ’ όλη τη διάρκεια και του 2016, συνέχισε τη στενή συνεργασία της με το 

Υπουργείο Υγείας. Εκπροσωπείται από μέλη της στην Εθνική Επιτροπή κατά του 

Καπνίσματος, στη Διαφωτιστική Επιτροπή για το Κάπνισμα και στην Επιτροπή που 

συστάθηκε από Υπουργείο Υγείας για τα Δικαιώματα του παιδιού στον τομέα της υγείας και 

μέσα από τις οποίες συμμετέχει ενεργά στις σχετικές δραστηριότητες και στις 

διαφωτιστικές καμπάνιες του Υπουργείου Υγείας με υλικό, συμμετοχή σε εκπομπές, 

αρθρογράφηση, διαλέξεις και εκδηλώσεις ενημέρωσης του κοινού.  

Επίσης, η Επιτροπή αντιπροσωπεύτηκε από μέλη της στο διήμερο εργαστήρι 22-23 Ιουνίου 

2016 του Υπουργείου Υγείας για τη σύμβαση των δικαιωμάτων του παιδιού στην υγεία. 

Προέδρευσε στην ομάδα για το Περιβάλλον, αναφέρθηκε σε νομοθεσίες/στρατηγικές/πολιτικές 

που ισχύουν ήδη, σε δράσεις της Επιτροπής για πρόληψη και ευαισθητοποίηση καθώς και σε 

μελλοντικές δράσεις που θα βοηθήσουν για την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού στον 

τομέα της Υγείας ιδίως σε σχέση   με το  περιβάλλον του.   

 

Στα πλαίσια της Συντονιστικής Επιτροπής για το θέμα της Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

(ΗΜΑ) υπό την Προεδρία της Επιτρόπου Περιβάλλοντος συνεργάστηκε στενά και με το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) για την προώθηση ασφαλέστερων πρακτικών για τα 

παιδιά ιδίως σε σχέση με την χρήση ασύρματης σύνδεσης με το Διαδίκτυο. Το τελικό Υπόμνημα 

που υποβλήθηκε επισυνάπτεται ως Παράρτημα  Ι. Η Επιτροπή χαιρετίζει την υιοθέτηση 

εισηγήσεων της που αντανακλά  και στην Εγκύκλιο του ΥΠΠ Ιανουαρίου 2017 για  απαγόρευση 

των Wi-Fi στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και περιορισμό της χρήσης στα Δημόσια Δημοτικά για 

σκοπούς κυρίως διοικητικούς στα γραφεία . Η εγκύκλιος αποτελεί ένα πρώτο σοβαρό βήμα.  

 

Η Επιτροπή συνεργάστηκε στενά με την Επίτροπο Περιβάλλοντος και αρμόδιες Επιτροπές της 

Βουλής ιδιαίτερα την Επιτροπή Περιβάλλοντος. 

 

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Η  Εθνική Επιτροπή «Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού» θέλοντας να συμβάλει στην 

ουσιαστική προφύλαξη των παιδιών από τις τοξικές ουσίες και άλλους περιβαλλοντικούς 

κινδύνους και να συμβάλει στην ουσιαστική πρόληψη, οργανώνει από το 2004 εκπαιδευτικές 

ημερίδες για παιδιάτρους και άλλους λειτουργούς υγείας, εκπαιδευτικούς και γονείς. Στόχος 
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των ημερίδων είναι η ενημέρωση για τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις στο θέμα 

Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού. 

2.1 Σεμινάρια σε Ιατρούς και Λειτουργούς Υγείας 

 

2.1.1. Η «Εθνική Επιτροπή Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού» στις 26 Νοεμβρίου 2016 

διοργάνωσε την 13η ετήσια εκπαιδευτική ημερίδα της με τίτλο: “Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ, ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ” υπό την αιγίδα του Υπουργού Υγείας. 

Απευθυνόταν κυρίως σε λειτουργούς υγείας και γιατρούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Στόχος η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση και ιδίως η αποτελεσματική ΠΡΟΛΗΨΗ. Ιδιαίτερη 

βαρύτητα δόθηκε στον παιδικό καρκίνο από τα αίτια μέχρι και την πρόληψη. Επίσης, 

παρουσιάστηκαν νεώτερα στοιχεία για τις επιδράσεις των κινητών τηλεφώνων , Wi-Fi και 

άλλων ασύρματων συσκευών/συνδέσεων, των παιδικών καλλυντικών και ειδών φροντίδας 

καθώς και των χημικών ουσιών. 

Φιλοξενούμενη ήταν η Καθ. του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Πολυξένη Νικολοπούλου, η οποία 

ενημέρωσε τους συνέδρους σε βάθος για το θέμα των πιθανών επιπτώσεων από τις ουσίες 

των καλλυντικών στο έμβρυο, το παιδί και τη μητέρα.  

 

 

  

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ 

ΠΑΙΔΙ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ, ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ 

13η Ετήσια Εκπαιδευτική Ημερίδα 

  
Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, Λευκωσία 

26 Νοεμβρίου 2016, 14.00 – 19.00 

 

13.30 

- 

14.00 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

 

14:00 

- 

14.30 

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟ ΜΕΡΟΣ  

Καλωσόρισμα και εισαγωγή στο θέμα από τον Συντονιστή της Ημερίδας      

Δρ Ανδρέα Χατζησάββα 

Χαιρετισμός από το Γενικό Εκτελεστικό Ιατρικό Διευθυντή Ινστιτούτου 
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Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, Καθηγητή Λεωνίδα Φυλακτού 

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Περιβάλλοντος, Δρ Αδάμο Αδάμου 

Χαιρετισμός-Κήρυξη της έναρξης από τον Έντιμο Υπουργό Υγείας  

Δρα Γιώργο Παμπορίδη  

  ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

14.30  

-  

15.10 

Αιτίες και Πρόληψη καρκίνου σε παιδιά και εφήβους  

Δρ Λοϊζος Λοϊζου 

 

15.10 

– 

15.40 

Παιδιατρικός καρκίνος πολλών παραγόντων και πολλών γενεών 

Δρ Χριστιάνα Δημητρίου  

3.1.  

15.40 

– 

16.20 

Στάσεις ζωής και επίπεδα ψυχικής και σωματικής υγείας παιδιών και εφήβων 

στην Κύπρο που προάγουν τον καρκίνο  

Δρ Μιχάλης Τορναρίτης 

 

16.20 

– 

16.50 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

 

16.50 

– 

17.30 

Πιθανές επιπτώσεις από τις ουσίες των καλλυντικών στο έμβρυο, το παιδί και 

τη μητέρα. Μέτρα προφύλαξης  

Καθηγήτρια Πολυξένη Νικολοπούλου 

 

17.30 

– 

18.00 

Οι επιδράσεις της ακτινοβολίας κινητών κ.ά: το παγόβουνο αναδύεται και η 

προφύλαξη είναι η μόνη επιλογή  

Δρ Στέλλα Κάννα Μιχαηλίδου  

 

18.00 

– 

18.30 

HPV και αναδυόμενοι ογκογόνοι ιοί  

Δρ Κατερίνα Στρατή 

 18.30 

– 
Τα νανοϋλικά στη ζωή μας  
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19.00 Δρ Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου 

 

19.00 

– 

19.10 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

 

2.1.2. Το Ινστιτούτο Παθολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ιατρικής Σχολής στην 

Ελλάδα διοργάνωσε διεθνή κύκλο μαθημάτων «Central Nervous System Pathology-Oncology” 

6-8 Ιουνίου 2016 για εκπαίδευση  νέων Παθολόγων  και Συμβούλων- εμπειρογνωμόνων σε 

διάφορους τομείς της Παθολογίας. Η Εθνική Επιτροπή συμμετείχε στα μαθήματα του 

Ινστιτούτου Παθολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων-Ιατρικής Σχολής στην Ελλάδα. Η 

Πρόεδρος της Επιτροπής Δρ Στελλα Κάννα Μιχαηλίδου, παρουσίασε το θέμα “Neurological 

and behavior effects οf Non Ionizing Radiation emitted from mobile devices on 

children: Steps to be taken ASAP for the protection of children and future 

generation». 

  

2.2. Σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς: 

Διοργάνωση Εκπαιδευτικών σεμιναρίων για μάχιμους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, 

σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε σχολεία περιφέρειας Λευκωσίας 

και Λάρνακας.  

2.2.1. Στις 11 Ιανουαρίου 2016, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών σεμιναρίων του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για νηπιαγωγούς και δασκάλους, η Εθνική Επιτροπή έδωσε 

διάλεξη με θέμα «Οι κίνδυνοι στην υγεία του παιδιού από την ακτινοβολία κινητών, 

συνδέσεων μέσω Wifi κ.α. Μύθοι – πραγματικότητες – προφύλαξη». 

2.2.2. Στις 22 Ιανουαρίου 2016, στα πλαίσια του διήμερου των εκπαιδευτικών, η Εθνική 

Επιτροπή έδωσε διάλεξη στο Λύκειο Αγίου Αντωνίου στη Λεμεσό με θέμα «Ηθικά διλήμματα 

στη διαχείριση σοβαρών αναδυόμενων κινδύνων: το παράδειγμα της μη ιονίζουσας 

ακτινοβολίας. Τα παιδιά θα πληρώνουν για τυχόν αβεβαιότητες;». 
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3. ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

3.1 Διαλέξεις σε οργανωμένα σύνολα γονιών και ευρύτερο κοινό από μέλη της 

Εθνικής Επιτροπής. 

13-2-16 
Διάλεξη σε νέους γονείς για ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στα πλαίσια διάλεξης 

θηλασμού 

24-2-16 Διάλεξη σε γονείς του GC School of careers για ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

20-4-16 

Διάλεξη για ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε εκδήλωση της Επιτροπής Λεμεσού για το 

Φυσικό Περιβάλλον, του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του 

ΤΕΠΑΚ και του Ορειβατικού Φυσιολατρικού ομίλου Λεμεσού 

23-4-16 
Διάλεξη για ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο Παγκύπριο Συνέδριο για γονείς που 

οργανώνεται  από την  ιστοσελίδα paidiatros.com  

24-5-16 
Συμμετοχή στο 11ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο EPRW για τα φυτοφάρμακα με Θέμα τις 

Επιπτώσεις των Φυτοφαρμάκων στα Παιδιά 

08-10-16 Συμμετοχή στο 6ο φεστιβάλ ανακύκλωσης της Green Dot στη Λεμεσό 

23-11-16 Διάλεξη για ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στη Σχολή Γονέων 

 

 

3.2 Συμμετοχή σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές  

13-04-16 Συμμετοχή στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Πρωτοσέλιδο» για ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

16-05-16 Συμμετοχή στην εκπομπή του ΡΙΚ «Μαζί» για το κάπνισμα  

17-05-16 
Συμμετοχή στην εκπομπή του ΑΛΦΑ «Κάθε μέρα άλλη μέρα» για την 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

02-06-16 
Συμμετοχή στην εκπομπή του ΑΛΦΑ «Κάθε μέρα άλλη μέρα» για τους οικονομικούς 

λαμπτήρες  

3.3 Εκστρατείες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης 

Α. Παθητικό Κάπνισμα  

Η Επιτροπή έχει διαχρονική δράση από το 2005 μέχρι σήμερα, με στόχο την προστασία της 

υγείας των παιδιών στην Κύπρο μέσα από τη μείωση της έκθεσης τους στο παθητικό 

κάπνισμα.  
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Το 2005 σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 

και το Γενικό Χημείο του Κράτους, άρχισε μια ολοκληρωμένη και συνεχή αντικαπνιστική 

εκστρατεία. Οι στόχοι της εκστρατείας είναι: 

1. Ανάπτυξη αντικαπνιστικής νοοτροπίας από την παιδική ηλικία μέχρι την ενηλικίωση  

2. Σπίτια απαλλαγμένα καπνού: Αλλαγή Νοοτροπίας και Πρακτικών-Συνηθειών των 

γονιών καπνιστών  

Στις δράσεις περιλαμβάνονται πιλοτικές έρευνες, διαλέξεις σε οργανωμένα σύνολα από 

γονείς και παιδιά, εκπαιδευτικά προγράμματα σε εκπαιδευτικούς και Λειτουργούς Υγείας, 

ετοιμασία βίντεο και συμμετοχή σε εκπομπές ραδιοφώνου και τηλεόρασης καθώς και σε 

άλλα ΜΜΕ.  

Η Επιτροπή, επίσης, εκπροσωπείται από μέλη της στην Εθνική Επιτροπή κατά του 

Καπνίσματος καθώς και στη Διαφωτιστική Επιτροπή για το κάπνισμα, μέσα από τις οποίες 

συμμετέχει ενεργά σε συνεδριάσεις και διαφωτιστικές καμπάνιες του Υπουργείου Υγείας με 

υλικό και επί τόπου ενημέρωση του κοινού.  

 

Β. Εκστρατεία ενημέρωσης για τους σοβαρούς κινδύνους  των λαμπτήρων 

εξοικονόμησης ενέργειας και την αποτελεσματική προφύλαξη των παιδιών 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας προχώρησε στη σταδιακή 

κατάργηση των ενεργοβόρων λαμπτήρων. Με βάση τον Κανονισμό 244/2009/ΕΚ, οι 

συμβατικοί / συνηθισμένοι λαμπτήρες πυράκτωσης καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με 

οικονομικότερους λαμπτήρες. Όμως, οι πλέον διαδεδομένοι δηλ. οι συμπαγείς λαμπτήρες 

φθορισμού CFLS (διανέμονταν δωρεάν) όπως και οι κοινές φλορένσες, περιέχουν τοξικό 

υδράργυρο, ο οποίος όταν ο λαμπτήρας σπάσει διαχέεται στην ατμόσφαιρα και απορροφιέται 

άμεσα κατά 80% από το αναπνευστικό σύστημα. Ο υδράργυρος είναι  εξαιρετικά επικίνδυνος 

γιατί, μεταξύ άλλων, επηρεάζει την ανάπτυξη του εγκεφάλου των παιδιών και του εμβρύου 

και μπορεί επίσης να επηρεάσει την ανάπτυξη της νοημοσύνης τους και το ΙQ. Σύμφωνα με 

τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν υπάρχει ασφαλές όριο έκθεσης των παιδιών στον 

υδράργυρο. Το σπάσιμο φλορένσων και λαμπτήρων μπορεί να συμβεί σε σχολεία και σπίτια 

θέτοντας την υγεία των παιδιών σε σοβαρό κίνδυνο αν δεν τύχει σωστής διαχείρισης.   

Η Εθνική Επιτροπή «Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού» συνεχίζει την ενημέρωση για το 

θέμα. Σχετικό  φυλλάδιο σε μορφή pdf βρίσκεται στη ιστοσελίδα της Επιτροπής 

 http://www.cyprus-child-environment.org  

 

 

http://www.cyprus-child-environment.org/


12 
 

Γ. Συνεχιζόμενη εκστρατεία ενημέρωσης για ασφαλέστερες επιλογές αντικειμένων 

καθημερινής χρήσης και, επίσης, μείωση της έκθεσης των παιδιών σε τοξικές ουσίες 

στο σπίτι και το σχολείο 

Ενδεικτικά, αναφέρεται ο ολοκληρωμένος οδηγός «Κτίστε την φωλιά του με αγάπη και 

ασφάλεια» καθώς και σχετικές ενημερωτικές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές. 

Επίσης, ο νέος συνοπτικός οδηγός 2014 « Πρακτικός Οδηγός Προφύλαξης των παιδιών  

από Τοξικές ουσίες στο σπίτι και το σχολείο» διατίθεται δωρεάν στις εκδηλώσεις και 

στις διαλέξεις που πάνε τα μέλη της Επιτροπής.  

 

Δ. Εκστρατεία για την Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία, κινητά και τα Wi-Fi και άλλες 

ασύρματες συσκευές και συνδέσεις: «Το σπίτι και το σχολείο  ΟΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 

από την ακτινοβολία των κινητών, WiFi και άλλων ασύρματων συσκευών» 

  

Το 2011, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατέταξε την 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Ραδιοσυχνοτήτων 30kHz-300GHZ, που 

εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα, Wi-Fi, καθώς και  

υπολογιστές,tablets, i-pads συνδεδεμένα ασύρματα μέσω Wi-Fi ή 

Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας (πχ G3ή G4) και οι ασύρματες συσκευές 

παρακολούθησης των βρεφών και  άλλες παρόμοιες ασύρματες συσκευές/συνδέσεις, ως 

«πιθανώς καρκινογόνa για τον άνθρωπο κατηγορίας 2Β». Πρόσφατες έρευνες (Hardell 

2014) υποδεικνύουν την ανάγκη αναβάθμισης της κατάταξης από «πιθανώς», σε 

«δυνητικά» (κατηγορία 2Α) ή και «καρκινογόνα» (κατηγορία 1). Ήδη το ρίσκο για Γλοίωμα 

και καρκίνο του ακουστικού νεύρου επιβεβαιώνεται. Ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του 

εγκεφάλου βρέθηκε να είναι 20% μεγαλύτερος στους πάνω από δεκαετία χρήστες κινητών 

τηλεφώνων και 200% μεγαλύτερος όταν μιλάνε κρατώντας το τηλέφωνο κυρίως από τη ίδια 

πλευρά του κεφαλιού (Hardell et al 2012). 

 

Πέρα όμως από αυτό τον κίνδυνο, η συνεχής/πολλαπλή και μακρόχρονη  έκθεση στην 

ακτινοβολία αυτή,  σύμφωνα με νεώτερες έρευνες, είναι πιθανόν να προκαλέσει και άλλες 

σοβαρές επιδράσεις όπως π.χ. στην ανάπτυξη/λειτουργία του εγκεφάλου, του  

αναπαραγωγικού και άλλων συστημάτων του εμβρύου και του παιδιού, να προκαλέσει  

καταστροφή των νευρικών κυττάρων και του DNA, διάσπαση της προσοχής, διαταραχές στη 

μάθηση, και άλλες νευρολογικές παθήσεις. Ολοένα και περισσότεροι κίνδυνοι 

αναδεικνύονται, και οι πιθανές επιπτώσεις είναι πολύ σοβαρές για να διακινδυνεύσουμε 

αναμένοντας παθητικά. Επιβάλλεται άμεσα η  ευαισθητοποίηση για την ανάγκη 

δραστικής μείωσης της χρήσης και της έκθεσης των παιδιών και των εμβρύων, στη 

βάση της Αρχής της Προφύλαξης. Ιδιαίτερα στο σπίτι και το σχολείο όπου τα παιδιά 

ανάλογα με την ηλικία περνούν τουλάχιστο 60-90% χρόνου τους.  

http://www.paidiatros.com/paidi/mathisi-sxoleio
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Η Εθνική Επιτροπή Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού (ΕΕΠΥΠ) στα πλαίσια των όρων 

εντολής της, του επιστημονικού/συμβουλευτικού ρόλου της  και της αποστολής της για 

Προφύλαξη των Παιδιών, έχει εντάξει από το Δεκέμβρη του 2014 το θέμα στις 

προτεραιότητες, το έχει επεξεργαστεί επιστημονικά στη βάση της διεθνούς βιβλιογραφίας 

και προωθεί μια πολύπλευρη εκστρατεία εκπαίδευσης και ενημέρωσης με τίτλο  «Το σπίτι 

και το σχολείο  ΟΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, από την ακτινοβολία των κινητών, WiFi και 

άλλων ασύρματων συσκευών» . Απώτερος στόχος η ευαισθητοποίηση, η εκπαίδευση και 

η χρήση και αξιοποίηση της τεχνολογίας και ιδίως του Διαδικτύου με ασφάλεια και 

πάντα ανάλογα και με την ηλικία των παιδιών. Έχει ήδη ετοιμάσει σχετικά Videos και 

οδηγό Προφύλαξης, και προώθησε την εκπαίδευση Παιδιάτρων (Οκτώβρης/Νοέμβρης 

2015) και Λειτουργών Υγείας (Οκτώβρης 2015 – Νοέμβρης 2016).  

 

Το Υπουργείο Υγείας, και το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και η Παιδιατρική 

Εταιρεία είναι σταθεροί υποστηρικτές του έργου της ΕΕΠΥΠ. Τον Ιούνιο 2015 με 

πρωτοβουλία της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας και με στόχο τη 

μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα της διαφώτισης και της άμεσης λήψης μέτρων 

προφύλαξης των παιδιών, αποφασίστηκε η δημιουργία Συντονιστικής Επιτροπής 

Ενημέρωσης  με συμμετοχή των τριών εμπλεκομένων Υπουργείων (Υγείας, Παιδείας και 

Πολιτισμού και Συγκοινωνιών και Έργων)  του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και 

της  ΕΕΠΥΠ. Ο συντονισμός ανατέθηκε στην Επίτροπο Περιβάλλοντος. Βλ  και κεφ. 5.2 

σελ 15. 

 

Στα πλαίσια του Εκδοτικού προγράμματος του Υπουργείου Υγείας του 2016, έχει εκδώσει 

σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο με αρκετό υλικό το οποίο διανέμεται για σκοπούς 

ενημέρωσης στις διάφορες εκδηλώσεις και διαλέξεις που συμμετέχουν τα μέλη. 

Προγραμματίζεται να δοθεί αριθμός αντιτύπων στην Επίτροπο Περιβάλλοντος, στις 

σχολιατρικές υπηρεσίες για διανομή στα σχολεία καθώς και στην Παιδιατρική Εταιρεία για 

διανομή σε Παιδιάτρους και γονείς. Παράλληλα, συμμετείχε σε πολλές ραδιοτηλεοπτικές 

εκπομπές και παρείχε συνεντεύξεις σε έντυπα μέσα ενημέρωσης σχετικά με το θέμα της 

ακτινοβολίας.  

 

4. ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΕΝΤΥΠΑ-ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ VIDEO 

 
Κατά τη διάρκεια του 2015, η Επιτροπή μέσω του εκδοτικού προγράμματος του Υπουργείου 

Υγείας έκδωσε το φυλλάδιο «Πρακτικός Οδηγός 

Προφύλαξης  των παιδιών  από ηλεκτρομαγνητική 
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ακτινοβολία (κινητά, Wi-Fis κτλ)». Το 2016 επανεκδόθηκε με επικαιροποιημένο υλικό. 

Διανέμεται ήδη, όπως προαναφέρθηκε, σε διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνει η ίδια η 

Επιτροπή αλλά και σε αυτές που συμμετέχει καθώς και σε διαλέξεις. Προγραμματίζεται να 

δοθεί αριθμός αντιτύπων στην Επίτροπο Περιβάλλοντος, στις σχολιατρικές υπηρεσίες για 

διανομή στα σχολεία καθώς και στην Παιδιατρική Εταιρεία για διανομή σε Παιδιάτρους και 

γονείς.  

 

Το 2016 έχει αποστείλει αναθεωρημένο / επικαιροποιημένο  κείμενο (πέραν τω ν 100 

σελίδων του Βιβλίου «Μαθαίνω και μπορώ να προφυλάξω το παιδί μου από τοξικές 

ουσίες και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες»  που εκδόθηκε το 2011 και το 2013.  

 

Το 2015 η Εθνική Επιτροπή με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας, στα πλαίσια του 

κονδυλίου διαφώτισης, δημιούργησε ένα τετράλεπτο video με θέμα την Ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία, στα πλαίσια της Αρχής της προφύλαξης. Σημαντική συμβολή στη δημιουργία 

του video ήταν η εθελοντική συμμετοχή παιδιών, μελών της Επιτροπής και του 

δημοσιογράφου Λουκά Χάματσου. Η πρώτη προβολή έγινε στα πλαίσια της δημοσιογραφικής 

διάσκεψης στις 11 Δεκεμβρίου 2015 στο Υπουργείο Υγείας. Το video έχει βγει σε αντίτυπα 

για να παρουσιαστεί στα σχολεία με τη βοήθεια των Σχολιατρικών υπηρεσιών.  

Το 2016, στα πλαίσια και πάλι του κονδυλίου διαφώτισης και με χρηματοδότηση από το 

Υπουργείο Υγείας η Εθνική Επιτροπή δημιούργησε  ένα δίλεπτο video με θέμα την επίδραση 

της Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην έγκυο και το έμβρυο. Σημαντική συμβολή στη 

δημιουργία του video ήταν η εθελοντική συμμετοχή των δημοσιογράφων Λουκά Χάματσου 

και Κατερίνας Αγαπητού.  

Και τα δυο Video έχουν τύχει ευρείας αποδοχής και διεθνώς και συνεχώς μεταφράζονται  

(με υποτίτλους) σε αγγλικά, γαλλικά, εβραϊκά, σουηδικά κ.α. 

 

Παράλληλα, η Επιτροπή συνεχίζει τη διανομή των εξής φυλλαδίων για ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση του κοινού: 

α. Ζωγραφική προσώπου: στο φυλλάδιο περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα της 

πιλοτικής έρευνας που έγινε το 2012 σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους.  

Το έντυπο εκδόθηκε σε 3000 αντίτυπα και δόθηκε κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων και 

διαλέξεων μελών της Επιτροπής σε 280 αντίτυπα. Προωθήθηκε, παράλληλα, σε 

ηλεκτρονική μορφή διανεμήθηκε μέσω της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών 

Συνδέσμων γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης σε όλους τους Συνδέσμους γονέων 

δημοτικών σχολείων σε ολόκληρη την Κύπρο με στόχο την άμεση ενημέρωση των γονιών.  

 

β.  Βιβλίο «Μαθαίνω και μπορώ να προφυλάξω το παιδί μου από τοξικές ουσίες και άλλους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες» μέσα από το εκδοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου 

Υγείας. Το βιβλίο είναι βασισμένο στις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις, γραμμένο 
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από ειδικούς σε απλή γλώσσα, έχοντας ως στόχο «την προφύλαξη των παιδιών και 

μείωση των ασθενειών που σχετίζονται με το περιβάλλον», για μια καλύτερη και υγιή 

μελλοντική ζωή. Το βιβλίο στοχεύει να μεταφέρει τη γνώση και να δώσει τα αναγκαία 

εφόδια στους γονείς αλλά και σε όσους σχετίζονται με τα παιδιά, εκπαιδευτικούς, 

λειτουργούς υγείας και την κοινωνία γενικότερα σε θέματα που αφορούν την προστασία 

του παιδιού από περιβαλλοντικούς κινδύνους.  

 

γ.  «Πρακτικός Οδηγός Προφύλαξης των παιδιών από Τοξικές ουσίες στο σπίτι και το 

σχολείο». Τα περιστατικά καρκίνου, άλλων χρόνιων ασθενειών, μαθησιακών και άλλων 

νοητικών ανωμαλιών αυξάνονται καθώς τα παιδιά βομβαρδίζονται καθημερινά από 

πολλές τοξικές ουσίες. Υπάρχει ανάγκη αλλά και δυνατότητα  δραστικής μείωσης της 

έκθεσης. Σκοπός της αυτόνομης έκδοσης είναι να δώσει ένα εύχρηστο περιληπτικό  

οδηγό που θα καθοδηγεί γονείς και δάσκαλους σε ασφαλέστερες επιλογές και 

ουσιαστικής προφύλαξης των παιδιών.  

 

δ.  "Λαμπτήρες Εξοικονόμησης Ενέργειας Μάθετε να κάνετε τις σωστές 

επιλογές και να αποφεύγεται τους κινδύνους" εκδόθηκε σε 

συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους το 2011 και αναφέρεται 

στους πολύ σοβαρούς κινδύνους που κρύβουν μερικοί λαμπτήρες 

εξοικονόμησης ενέργειας ιδίως για το παιδιά και τις εγκύους και δίνει 

πρακτικές συμβουλές ασφαλέστερων επιλογών και προφύλαξης. 

Το φυλλάδιο διανεμήθηκε σε παιδιάτρους μέσω της Παιδιατρικής 

Εταιρείας το 2013. Η Eπιτροπή, επίσης, ετοίμασε σε ηλεκτρονική 

μορφή ένα συνοπτικό μονοσέλιδο για εύκολη διανομή και άμεση ευαισθητοποίηση. Το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ανταποκρινόμενο σε εισήγηση της Επιτροπής, 

εξέδωσε σχετική εγκύκλιο για ηλεκτρονική διανομή σε όλα τα σχολεία.  

 

5. ΕΡΕΥΝΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ 

5.1.Έρευνα σε γάλα για βρέφη και νήπια  

Η Επιτροπή σε συνεργασία  με το Γενικό Χημείο του Κράτους, είχε κάνει  μια πιλοτική  

έρευνα για τυχόν παρουσία ραδιονουκλεϊδων στο γάλα για βρέφη και νήπια. Δεν 

διαπιστώθηκε κανένα πρόβλημα.  

5.2.Κίνδυνοι για τα Παιδιά από την Έκθεσή τους στη Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία 

(κινητά τηλέφωνα, Wi-Fi, tablets κ.α) 

Η Επιτροπή συνεχίζει την ενδελεχή έρευνα της παγκόσμιας βιβλιογραφίας και 

παρακολουθεί στενά το θέμα για να ενημερώνει άμεσα το κοινό και τους φορείς  μέσω της 

ιστοσελίδας της και των ΜΜΕ. Από την βιβλιογραφική ανασκόπηση το 2016 προκύπτουν τα 

εξής συμπεράσματα: 
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1. Η έκθεση στην ΗΜΑ/RF είναι καθολική –πολλαπλή και αδιάκοπη . Θα αυξάνεται 

γεωμετρικά  και υπάρχει ήδη διάσπαρτη αθέλητη έκθεση (ΑΝSES 2016).  

2. Υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις για το είδος (θερμικές Vs αθερμικές/βιολογικές), 

την σοβαρότητα των επιπτώσεων και τα επίπεδα που τις προκαλούν. Υπάρχει 

έλλειψη εξειδικευμένων μελετών για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις ιδίως στα 

παιδιά (WHO, ANSES, Council of Europe), ενώ είναι τεκμηριωμένο και 

αδιαμφισβήτητο ότι η έκθεση και η ευαισθησία του εμβρύου και των παιδιών είναι 

μεγαλύτερες και οι όποιες επιπτώσεις μεγαλύτερες (WΗΟ 2011, COUNCIL of 

EUROPE, PAEDIATRIC Associations,ANSES 2016). 

 

3. Οι βιολογικές επιδράσεις έχουν τεκμηριωθεί σε σημαντικό βαθμό  και συμβαίνουν σε 

πολύ χαμηλότερα επίπεδα από υφιστάμενα όρια ενώ η τεκμηρίωση της πιθανότητας 

καρκινογένεσης (ΙARC/WHO 2011), ενισχύεται συνεχώς  (Bionitiative 2014, 

NTP/USA 2016 κ.ά). Σε συνθήκες χρόνιας /συνεχούς έκθεσης ευλόγως 

τεκμαίρεται και  συνεχώς τεκμηριώνεται επιδημιολογικά  ότι οι επιδράσεις μπορεί να 

οδηγήσουν σε δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία (Bionitiative 2014). 

 

4. Τα όρια έκθεσης  έχει τεκμηριωθεί ότι  είναι ασυμβίβαστα με την επιστημονική 

πραγματικότητα των μακροχρόνων βιολογικών επιπτώσεων (που εξ’ ορισμού δεν τις 

καλύπτουν- ICNIRP 1999) που συμβαίνουν σε  πολύ χαμηλότερα επίπεδα καθώς και 

τις σημερινές συνθήκες έκθεσης. Οι υποστηρικτές των υφισταμένων ορίων, δεν 

αποκλείουν άλλους πιθανούς κινδύνους, αλλά επικαλούνται έλλειψη «αδιάσειστων» 

αποδείξεων. Δημιουργούν μια πλασματική σιγουριά ασφάλειας  που εντείνει την 

εξάπλωση της τεχνολογίας σε όλες τις ηλικίες και χώρους μακριά από την 

λελογισμένη χρήση και προφύλαξη. Στην βάση της Αρχής της Προφύλαξης και της 

αρχής ότι τα όρια πρέπει να διασφαλίζουν στο μέτρο του εφικτού, την απουσία 

επιδράσεων, προτείνεται  ως ρεαλιστική προσέγγιση η, αξιοποίηση  καθοδηγητικών/ 

βιολογικών κριτήριων ως  συμπληρωματική των ορίων βάση αξιολόγησης της 

έκθεσης των παιδιών στο σχολείο και το σπίτι.  

 

5. Ελλιπής έως ανύπαρκτος έλεγχος των διαφόρων συσκευών  ως προς τις επιπτώσεις 

της χρήσης τους (ΑΝSES 2016) .. 

 

6. Υπάρχει ελλιπής ενημέρωση ή και λανθασμένες πεποιθήσεις ασφάλειας και άγνοια 

των σωστών πρακτικών ασφαλούς αξιοποίησης της τεχνολογίας ιδιαίτερα του 

διαδικτύου που υπάρχουν. 
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Με βάση τα πιο πάνω και ιδίως την σοβαρότητα των κινδύνων, η θέση σχεδόν όλων των 

επιστημονικών σωμάτων, οργανισμών καθώς και  η θέση της Εθνικής Επιτροπής  είναι ότι 

υπάρχει αρκετή γνώση και τεκμηρίωση που επιβάλει την εφαρμογή των δυο  Αρχών 

που η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  θέσπισε, ως πρόσθετα εργαλεία διαχείρισης  καλά 

τεκμηριωμένων και σοβαρών κινδύνων -που δεν έχουν πλήρως εκτιμηθεί/καθιερωθεί - 

και για τους οποίους υπάρχουν αβεβαιότητες στην ποσοτικοποίηση τους δηλ.  την Αρχή 

της Προφύλαξης COM 2000 και της  ALARA (as low exposure as possible). Η απαίτηση 

για αποδείξεις αδιαμφισβήτητης πρόκλησης βλάβης, όταν μάλιστα υπάρχει αξιόπιστη 

επιστημονική μαρτυρία σοβαρών δυνητικών κινδύνων, συγκρούεται με την ΑΡΧΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ.   

Γι’ αυτό επιβάλλεται συστηματική  ενημέρωση ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση γονιών, 

δασκάλων, παιδιών και επαγγελματιών υγείας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους 

χώρους   εκπαίδευσης, διαβίωσης, περίθαλψης και ψυχαγωγίας των παιδιών. Το 

νηπιαγωγείο, το σχολείο, και το σπίτι όπου τα παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους περνάνε 

60-90% του χρόνου τους πρέπει να γίνουν  όαση προστασίας από την  ακτινοβολία 

ασύρματων συσκευών  και  συνδέσεων . Είναι ευθύνη των γονιών, εκπαιδευτικών, της 

πολιτείας και του κοινωνικού συνόλου η προφύλαξη των παιδιών και η διασφάλιση του 

δικαιώματός τους στην Υγεία. 

Τα πιο πάνω οριοθετούν τους στόχους και τις δραστηριότητες της Επιτροπής στο θέμα της 

ΗΜΑ. 

 

 

 

 

 

6. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

Η Επιτροπή, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, δίνει ιδιαίτερη 

βαρύτητα στη συνεχή επικαιροποίηση της ιστοσελίδας, η οποία αποτελεί και το βασικότερο 

τρόπο δικτύωσης και άμεσης / έγκαιρης επικοινωνίας με το ευρύ κοινό και τους 

επαγγελματίες υγείας. Μέσω της ιστοσελίδας η Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια στενότερη 

επαφή με το ευρύ κοινό.  

Από το 2012 καθιερώθηκε η παρουσίαση σε μηνιαία βάση σε εύχρηστη μορφή όλων των 

προβληματικών προϊόντων που εντοπίζει το Σύστημα RAPEX. Το RAPEX αποτελεί σύστημα 

ταχείας ενημέρωσης της Ε.Ε. που διευκολύνει τη γρήγορη ανταλλαγή των πληροφοριών 

μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, με σκοπό να αποτραπεί ή να περιοριστεί το 
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μάρκετινγκ και η χρήση των προϊόντων που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία και την 

ασφάλεια των καταναλωτών. Στόχος η εύκολη πρόσβαση και ενημέρωση των γονιών. Η 

συμβολή της Υπηρεσίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και 

Τουρισμού στην ετοιμασία του μηνιαίου δελτίου εκτιμάται ιδιαίτερα. 

Παράλληλα, από το 2014 έχει αναπτυχτεί και ο μηχανισμός δικτύωσης/ενημέρωσης μέσω 

μηνιαίου ενημερωτικού φυλλαδίου (newsletter), το οποίο αποστέλλεται στους πέρα των 230 

εγγεγραμμένους συνδρομητές/χρήστες, ενημερώνοντάς τους για όλες τις 

εκδηλώσεις/δραστηριότητες της Επιτροπής και τα τρέχοντα ζητήματα. Επίσης, μέσω του 

ενημερωτικού φυλλαδίου μπορούν να συνδεθούν με τους οδηγούς και τα άρθρα που αναρτά η 

Επιτροπή στην ιστοσελίδα της σε τακτά χρονικά διαστήματα.  

Συγχρόνως, η Επιτροπή έχει ήδη εγγραφεί δωρεάν ως φορέας στο πρόγραμμα του ΚΕΠΑ 

«Ενημέρωσέ με», μέσω του οποίου έχει τη δυνατότητα να αναρτά οποιεσδήποτε 

δραστηριότητες, άρθρα και οδηγούς της. Μέσω του προγράμματος αυτού, υπάρχει η 

δυνατότητα να αποστέλλονται άμεσα σε χρήστες, οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον να 

ενημερώνονται για τη θεματική ενότητα της υγείας και του περιβάλλοντος. Στόχος είναι η 

διεύρυνση και επέκταση της ενημέρωσης των γονιών για προφύλαξη των παιδιών τους.    

Η δυνατότητα της επικοινωνίας με την Επιτροπή που δίνεται στους χρήστες μέσω της 

ιστοσελίδας, έχει αποδειχθεί ισχυρό και αποτελεσματικό εργαλείο αφού οι ενδιαφερόμενοι 

επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης αλλά και τηλεφωνικώς με την Επιτροπή 

θέτοντας προβληματισμούς τους, εισηγήσεις αλλά και ζητώντας γνωματεύσεις και απόψεις 

σε διάφορα προβλήματα σχετικά με το κτίσιμο/διαμόρφωση των παιδικών δωματίων, το 

κάπνισμα, τους λαμπτήρες, τα κινητά τηλέφωνα κτλ. Έχουν προσφερθεί αντίτυπα βιβλίων 

και έντυπου υλικού άμεσα σε γονιούς και ενδιαφερόμενους, ως αποτέλεσμα αυτής της 

άμεσης επικοινωνίας.  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί το γεγονός ότι στην ιστοσελίδα μας αναρτώνται ανακοινώσεις 

από διάφορους φορείς, όπως το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Υπηρεσία του Καταναλωτή, 

Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας, οι οποίες αφορούν άμεσα τα παιδιά και τους γονείς. 

Θέματα όπως προβληματικά προϊόντα στην κυπριακή αγορά, επικίνδυνες αποκριάτικες 

στολές κτλ είναι κάποια που έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και συμπεριλαμβάνονται 

και στα μηνιαία μας ενημερωτικά φυλλάδια.  
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ΜΕΡΟΣ Β: Συνοπτικοί Πίνακες Δραστηριοτήτων Υλοποίησης του Εθνικού 

Σχεδίου Δράσης το 2016 

 

 

 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

Από το 

Σεπτέμβριο 

του 2012 

Εκπροσώπηση  της Επιτροπής στην Επιτροπή για τη Στρατηγική και τον Έλεγχο του 

Καπνίσματος στην Κύπρο και στη Διαφωτιστική Επιτροπή για το Κάπνισμα του 

Υπουργείου Υγείας  και συμμετοχή στις καμπάνιες διαφώτισης 

 
Από τον 

Μάιο 2013 

Εκπροσώπηση της Επιτροπής που συστάθηκε από το Υπουργείο Υγείας για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού στον τομέα της Υγείας. Συμμετέχει ενεργά στις 

συνεδριάσεις και συνέβαλε στη δημιουργία σχετικού ενημερωτικού φυλλαδίου το 

2014.   

 
01/2015 - 

12/2016 

Αποστολή επιστολών προς τους Υπουργούς Υγείας, Παιδείας και  

Πολιτισμού καθώς και τους Προέδρους των κοινοβουλευτικών Επιτροπών  

Υγείας, Παιδείας και Περιβάλλοντος, με τις οποίες η Επιτροπή ενημέρωνε  

και εξέφραζε την προθυμία  να συμβάλει, στα πλαίσια του συμβουλευτικού της  

ρόλου, στην αντιμετώπιση του αναδυόμενου προβλήματος των επιδράσεων της 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας  των κινητών τηλεφώνων στα παιδιά  

 2016 
Μέλη της Επιτροπής έδωσαν διαλέξεις σε επιστημονικά Συνέδρια στην Κύπρο 

και το εξωτερικό 
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Από Ιούνιο 

2015 

Συμμετοχή στην ad hoc Επιτροπή για μείωση της έκθεσης σε Ηλεκτρομαγνητική 

Ακτινοβολία για παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού, της οποίας προεδρεύει η 

Επίτροπος Περιβάλλοντος 

 
Από Νοέμβριο 

2015 

Συμμετοχή στην Επιτροπή  διαμόρφωσης του Σχεδίου Δράσης της Επιτροπής 

για τα Παιδικά Ατυχήματα και Δηλητηριάσεις  

 

 

 

 
 

ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ-ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 

ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ & ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 

Από το 

2005 

συνεχιζό-

μενη 

ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ :  ενημερωτικό υλικό/video  - ενημέρωση-

εκπαίδευση -πιλοτικές έρευνες - διανομή στα νεογέννητα σαλιαρίτσας με την 

επιγραφή  "όταν καπνίζεις καπνίζω και εγώ". Συμμετοχή στη καμπάνια 

Υπουργείου Υγείας για το κάπνισμα και στις σχετικές εκδηλώσεις 

 

Από το 2010 

συνεχιζό-

μενη 

Συνεχιζόμενη εκστρατεία ενημέρωσης για ΑΦΕΛΕΣΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ:  διαφώτιση-video-ενημερωτικό υλικό-εκπαίδευση  

 

Από το 2012 

συνεχιζό-

μενη 

Εκστρατεία ενημέρωσης για ΤΟΥΣ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και την αποτελεσματική προφύλαξη των 

παιδιών σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους και το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού 

 

Από το 2014 

συνεχιζό-

μενη 

Εκστρατεία ενημέρωσης με στόχο την ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΜΒΡΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

ΑΠΟ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ, WI-FI Κ.Α  

 08-10-16 Συμμετοχή στο 6ο φεστιβάλ ανακύκλωσης της green-dot 

 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 11-01-16 

Διάλεξη σε νηπιαγωγούς και δασκάλους στα εκπαιδευτικά σεμινάρια του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου «Οι κίνδυνοι στην υγεία του παιδιού από την 

ακτινοβολία κινητών, συνδέσεων μέσω Wifi κ.α. Μύθοι – πραγματικότητες – 

προφύλαξη» 

 22-01-16 

Διάλεξη σε εκπαιδευτική ημερίδα στο Λύκειο Αγίου Αντωνίου στη Λεμεσό «Ηθικά 

διλήμματα στη διαχείριση σοβαρών αναδυόμενων κινδύνων: το παράδειγμα της 

μη ιονίζουσας ακτινοβολίας. Τα παιδιά θα πληρώνουν για τυχόν αβεβαιότητες;» 
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06-06-16  

- 

08-06-16 

Συμμετοχή στα μαθήματα του Ινστιτούτου Παθολογίας του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων-Ιατρικής Σχολής στην Ελλάδα, δίνοντας διάλεξη σχετικά με την 

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. 

   

 
 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ για το ευρύ κοινό  

 13-2-16 
Διάλεξη σε νέους γονείς για ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στα πλαίσια διάλεξης 

θηλασμού 

 24-2-16 Διάλεξη σε γονείς του GC School of careers για ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

 20-4-16 

Διάλεξη για ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε εκδήλωση της Επιτροπής Λεμεσού για 

το Φυσικό Περιβάλλον, του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος 

του ΤΕΠΑΚ και του Ορειβατικού Φυσιολατρικού ομίλου Λεμεσού 

 23-4-16 
Διάλεξη για ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο Παγκύπριο Συνέδριο για γονείς από 

την ιστοσελίδα paidiatros.com  

 24-5-16 Συμμετοχή στο 11ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο EPRW για τα φυτοφάρμακα  

 08-10-16 Συμμετοχή στο 6ο φεστιβάλ ανακύκλωσης της Green Dot στη Λεμεσό 

 23-11-16 Διάλεξη για ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στη Σχολή Γονέων 

  ΕΡΕΥΝΕΣ –ΜΕΛΕΤΕΣ 

 
Από 2012-

2014 

Διερεύνηση του θέματος χρήσης των σκευασμάτων ζωγραφικής προσώπου σε 

παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το 1ο μέρος σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του 

Κράτους  

 Από 2014 
Έρευνα για το γάλα βρεφών και νηπίων σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του 

Κράτους 

 
Από το 

2014 

Συνεχιζόμενη βιβλιογραφική διερεύνηση κ.α του θέματος των επιπτώσεων των 

κινητών τηλεφώνων, Wi-Fi, κ.α στο Έμβρυο και στο Παιδί 

   

  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.cyprus-child-environment.org ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ  

 

2012 (Από  

Ιούλιο μέχρι 

σήμερα) 

Μελέτη σε μηνιαία βάση, όλων των προϊόντων που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα 

του συστήματος ταχείας ενημέρωσης Rapex ως επικίνδυνα για την ασφάλεια και 

υγεία των παιδιών. Δημιουργία για κάθε μήνα ξεχωριστά power point με όλα τα 

προϊόντα που αφορούν μόνο παιδιά και ακολούθως δημοσίευση του, στην Ιστοσελίδα 

της Επιτροπής. 

http://www.cyprus-child-environment.org/
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Από Οκτώβρη 

2014 

Έχει αναπτυχτεί ο μηχανισμός δικτύωσης/ενημέρωσης μέσω μηνιαίου ενημερωτικού 

φυλλαδίου (newsletter), το οποίο αποστέλλεται στους 150 εγγεγραμμένους 

συνδρομητές/χρήστες, ενημερώνοντάς τους για όλες τις 

εκδηλώσεις/δραστηριότητες της Επιτροπής και τα τρέχοντα ζητήματα. Επίσης, 

μέσω του ενημερωτικού φυλλαδίου μπορούν να συνδεθούν με τους οδηγούς και τα 

άρθρα που αναρτά η Επιτροπή στην ιστοσελίδα της σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

 
Από Νοέμβριο 

2014 

Η Επιτροπή έχει εγγραφεί δωρεάν ως φορέας στο πρόγραμμα του ΚΕΠΑ 

«Ενημέρωσέ με», μέσω του οποίου έχει τη δυνατότητα να αναρτά οποιεσδήποτε 

δραστηριότητες, άρθρα και οδηγούς της. Μέσω του προγράμματος αυτού, υπάρχει η 

δυνατότητα να αποστέλλονται άμεσα σε χρήστες, οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον να 

ενημερώνονται για τη θεματική ενότητα της υγείας και του περιβάλλοντος. Στόχος 

είναι η διεύρυνση και επέκταση της ενημέρωσης των γονιών για προφύλαξη των 

παιδιών τους.    

 

 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ (ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ και ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ 

ΤΥΠΟΣ 

 13-04-16 
Συμμετοχή στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Πρωτοσέλιδο» για ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία 

 16-05-16 Συμμετοχή στην εκπομπή του ΡΙΚ «Μαζί» για το κάπνισμα  

 17-05-16 
Συμμετοχή στην εκπομπή του ΑΛΦΑ «Κάθε μέρα άλλη μέρα» για την 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

 02-06-16 
Συμμετοχή στην εκπομπή του ΑΛΦΑ «Κάθε μέρα άλλη μέρα» για τους οικονομικούς 

λαμπτήρες  

   

  ΕΚΔΟΣΕΙΣ / ΒΙΝΤΕΟ 

 2016 

Επανέκδοση/ επικαιροποίηση  φυλλαδίου για Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία  

«Προστατέψτε τα παιδιά και τις εγκύους από τους πιθανούς κινδύνους της 

ακτινοβολίας που εκπέμπεται από τα κινητά τηλέφωνα και άλλες ασύρματες 

συνδέσεις» 

 Μαίος 2016 

Υποβολή στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών επικαιροποιημένου κειμένου για 

επανέκδοση του Βιβλίου «Μαθαίνω και μπορώ να προφυλάξω το παιδί μου από 

τοξικές ουσίες και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες»τ 

 
Νοέμβριος- 

2016 

Ετοιμασία video για Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία «Προστατέψτε την έγκυο και το 

έμβρυο από την ακτινοβολία των κινητών και των Wi-Fi» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ  

ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
Αρ. Φακ.: ΕΕΠΥΠ – 1 – 2016 

Αρ. Τηλ.: 22809412, 99431695,Αρ. Φαξ 22316981, 22809455 

Εmail: stellacm@spidernet.com.cy ,    cyprus-env-child-health@hotmail.com  
Ιστοσελίδα: http://www.cyprus-child-environment.org/ 

     

 

Λευκωσία, 11 Ιανουαρίου  2016, 

 

ΜΕΜΟ θέσεων της Εθνικής Επιτροπής Περιβάλλον και Υγεία Του Παιδιού για την 

Συνεδρία της 11ης Ιανουαρίου 

 

Στην προβληματική του θέματος πρέπει να ληφθούν υπόψη  τα πιο κάτω  τεκμηριωμένα 

δεδομένα  

1) Ότι τα ισχύοντα στην Κύπρο όρια της ICNIRP εξ’ ορισμού  καλύπτουν μόνο άμεσες 

επιπτώσεις βραχείας έκθεσης και μόνο θερμικές επιδράσεις και επομένως δεν καλύπτουν 

πιθανές μακροπρόθεσμες, μη θερμικές επιδράσεις και  ούτε καν λαμβάνουν υπόψη την 

γνωμάτευση WHO/IARC «η ΗΜΑ 30KHz-300GHz είναι πιθανώς καρκινογόνος 2Β για 

τον άνθρωπο» . To Συμβούλιο της Ευρώπης,  το Ευρωκοινοβούλιο, ιατρικοί σύλλογοι και  

επιστημονικοί οργανισμοί και σώματα διαπιστώνουν και προειδοποιούν επίσης ότι τα 

υφιστάμενα όρια ICNIRP, χρήζουν αναθεώρησης γιατί επιπλέον δεν ανταποκρίνονται στην 

σημερινή πραγματικότητα της εκτεταμένης (σε πολλαπλότητα, διάρκεια και συχνότητα)  

χρήσης κινητών, tablets, Wi-Fi και άλλων ασύρματων συσκευών, ούτε αντιμετωπίζουν 

mailto:stellacm@spidernet.com.cy
mailto:cyprus-env-child-health@hotmail.com
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επαρκώς την αυξημένη έκθεση και ευαισθησία των παιδιών. Η συμμόρφωση μόνο σ’ αυτά  

δεν παρέχει επαρκή προστασία. Συστήνουν την χρήση κριτηρίων που αποτρέπουν 

βιολογικές επιδράσεις και που είναι πολύ χαμηλότερα των νομοθετημένων δηλ  0.1-10 

μW/m2   Vs 7-10 W/ m2 αντίστοιχα , ιδίως σε εσωτερικούς χώρους σχολεία, σπίτια  και 

παιδότοπους. 

2) Το puzzle της εκτίμησης όλων των επιπτώσεων και της απόλυτης τεκμηρίωσης θα 

χρειαστεί χρόνια συγκεντρωτικής έκθεσης για συμπληρωθεί πλήρως. Όμως ανάμεσα στις 

πιθανές επιπτώσεις, ως αποτέλεσμα ακόμα και βραχυπρόθεσμης έκθεσης, που έχουν 

τεκμηριωθεί σε σοβαρό βαθμό στην διεθνή βιβλιογραφία είναι: η κόπωση , διαταραχές του 

ύπνου, της προσοχής, της συγκέντρωσης και της συμπεριφοράς, ανεξήγητες χαμηλές 

επιδόσεις στο σχολείο. Σοβαρότερες πιθανές επιπτώσεις συνεχούς ή/και μακρόχρονης 

έκθεσης είναι η καρκινογένεση (καρκίνος εγκεφάλου /γλοίωμα και μαστού κ.ά ), επιδράσεις 

στο DNA, εκφυλισμός της μυελίνης, καταστροφή νευρικών κυττάρων, διασύνδεση με 

νευρολογικές παθήσεις, μείωση  στη γονιμότητα, στις νοητικές λειτουργίες και ικανότητες, 

αύξηση της διαπερατότητας του αιματοεγκεφαλικού φραγμού, μείωση της μελατονίνης, 

κατάθλιψη, αύξηση των στρεσογόνων ορμονών και των ελευθέρων ριζών κ.ά. To 

ανησυχητικό και επιβεβαιωμένο είναι πως σύμφωνα με τον ΠΟΥ, οι μακροπρόθεσμες 

επιπτώσεις δεν είναι ακόμη όλες γνωστές, όμως  όποιες και αν είναι  θα είναι πολύ 

μεγαλύτερες και σοβαρότερες για το έμβρυο και το παιδί σε σχέση με τους ενήλικες.  

3) Τα Wi-Fi όπως και τα κινητά  εκπέμπουν  μη ιονίζουσα ακτινοβολία που χαρακτηρίζεται 

από παλμούς ιδιαίτερα ψηλής έντασης και βιοδραστικούς. Αν και η ένταση ακτινοβολίας των 

κινητών είναι σαφώς μεγαλύτερη εκείνης των Wi-Fi όμως όπως τελικά χρησιμοποιείται το 

Wi-Fi (μεγάλη διάρκεια και εγγύτητα των συνδεδεμένων συσκευών με αυτό)  και ιδιαίτερα 

σε μια τάξη οδηγεί σε επίπεδα έκθεσης των παιδιών συγκρίσιμη  με εκείνη που δέχονται 

όταν κάνουν χρήση κινητού εκ του σύνεγγυς. Για πολλούς πλέον η μεγαλύτερη πηγή 

έκθεσης σε ασύρματες ακτινοβολίες δεν είναι οι κεραίες των μόντεμ-ρούτερ αλλά οι ιδίως οι 

κεραίες επικοινωνίας με το Wi-Fi (WLAN) των  desktop, laptop, tablet και κινητών, 

λόγω της εγγύτητας στο σώμα. Σε μια τάξη με πολλούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές η 

έκθεση του κάθε μαθητή θα είναι πολύ μεγαλύτερη καθώς είναι πολλαπλή και 

πολλαπλασιαστική (από 15-20 υπολογιστές ταυτόχρονα συνδεδεμένους μέσω Wi-Fi και με 

πιθανώς ισχυρό/ους δρομολογητή/τες). Επιπρόσθετα, είναι μια επαναλαμβανομένη, διαρκής 

και ίσως  καθημερινή  έκθεση. Έστω και αν η συνολική ακτινοβολία στην τάξη και οι 

δρομολογητές Wi-Fi είναι εντός των ορίων ICNIRP δεν διασφαλίζονται τα παιδιά (βλ 

παραγρ.1). Πολλοί Οργανισμοί προειδοποιούν ότι, σε παιδικούς σταθμούς και σχολεία 

πρέπει οι συνδέσεις με το διαδίκτυο να είναι μόνο ενσύρματες, γιατί έτσι περιορίζεται στο 

ελάχιστο η ακτινοβολία και ταυτόχρονα η ανεξέλεγκτη, εκτεταμένη και συνεχής χρήση του 

Wi-Fi και κατ’ επέκταση του διαδικτύου  από τα παιδιά μέσω έξυπνων συσκευών. 

4) Επίσης συνδεδεμένη με το πιο πάνω θέμα είναι η χρήση κινητών ιδίως «έξυπνων» από 

τα παιδιά στα σχολεία που δημιουργεί αυξημένη και πολλαπλή έκθεση στην ΗΜΑ (παθητική 

έκθεση) από τα τηλέφωνα των άλλων παιδιών με πολύ σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική 

αλλά και την ψυχική και πνευματική υγεία τους.  
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Η Εθνική Επιτροπή Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού με βάση τα πιο πάνω και στη Βάση 

της Αρχής της Προφύλαξης, έχει σοβαρές ανησυχίες και, προβληματισμούς (σχετικές οι  

επιστολές μας 24/4/15 και 2/10/15), για την τροχοδρομούμενη απόφαση για εγκατάσταση 

Wi-Fi στη Μέση Εκπαίδευση. Χαιρετίζει τη σύγκληση της σημερινής συνεδρίας ώστε να 

τύχει επανεξέτασης λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα και πρωτίστως αυτά που αφορούν 

την Υγεία των παιδιών. Θεωρούμε ότι στο παρόν στάδιο η λύση της ενσύρματης σύνδεσης με 

το διαδίκτυο  έστω και αν φαίνεται, πιο δαπανηρή θα πρέπει να προτιμηθεί γιατί είναι 

σαφώς ασφαλέστερη. Θεωρούμε ότι η εμπειρία και η πολιτική των χωρών, όπως πχ Αυστρία, 

Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ισραήλ και Ελβετία είναι σημαντική και πρέπει να ληφθεί υπόψη. 

Σε αντίθεση με τις προαναφερόμενες χώρες, η Αγγλία, η Σουηδία π.χ. προωθούν τα έξυπνα 

τηλέφωνα, τάπλετς και Wi-Fi στην εκπαίδευση στη βάση κυρίως στόχων 

τεχνολογικής/ηλεκτρονικής ανάπτυξης στόχων που σε τελευταία ανάλυση, εξυπηρετούν 

πρωτίστως τα τεράστια οικονομικά συμφέροντα των χωρών τους. Οι λύσεις αυτές, σε σχέση 

με την ενσύρματη σύνδεση εκτός από την «βολικότητα» δεν προσφέρουν επί της ουσίας  

οτιδήποτε περισσότερο στην εκπαίδευση. Στην περίπτωση  «δοκιμαστικής» /πιλοτικής 

εγκατάστασης Wi-Fi σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης πρέπει  απαραίτητα 

 Η εγκατάσταση να γίνει πιλοτικά ξεκινώντας από τις μεγαλύτερες τάξεις (Λύκειο) 

 Η  εμβέλεια του Wi-Fi να περιοριστεί σε συγκεκριμένο χώρο του σχολείου, και να 

αποκλείεται η δυνατότητα χρήσης του για κινητά, τάπλετς στον υπόλοιπο χώρο του 

σχολείου.  

 Στον χώρο εγκατάστασής  του  η χρήση κινητών να απαγορεύεται  για όλους, για να 

μην επαυξάνεται η συνολική ακτινοβολία 

 Ο χρόνος χρήσης /συχνότητα να περιοριστεί στο ελάχιστο απόλυτα αναγκαίο για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς με βάση και την διεθνή εμπειρία 

 Να επιλεγούν συσκευές (π.χ. δρομολογητές) όχι απλώς εντός των «ορίων» αλλά 

κριτήριο επιλογής να είναι η ελαχίστη ακτινοβολία. 

 Συστηματική παρακολούθηση των επιπέδων ακτινοβολίας σε συνθήκες πραγματικής 

/πολλαπλής  έκθεσης των παιδιών στην τάξη. Η Αξιολόγηση  της έκθεσης πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια αποφυγής μακρόχρονων βιολογικών επιδράσεων 

 Να υπάρχει συστηματική παρακολούθηση από τη σχολιατρική υπηρεσία για τυχόν 

συμπτώματα Ηλεκτρονικής Υπερευαισθησίας ή άλλα (διαταραχή του ύπνου και της 

προσοχής)   

 Na  προηγηθεί σε βάθος ενημέρωση των μαθητών και εκπαιδευτικών (ιδίως των 

εγκύων) για τους δυνητικούς κινδύνους ώστε να επιδιώκουν ενσύρματη σύνδεση και 

να  περιορίζουν τη συνολική χρήση του Wi-Fi στο σχολείο και το σπίτι 

 Στα πλαίσια της διαφάνειας τα αποτελέσματα των ελέγχων  κοινοποιούνται  στην 

Εθνική Επιτροπή, και  στους άμεσα εμπλεκόμενους γονείς. 
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 Αν η έκθεση βρίσκεται σε επίπεδα που δυνατόν να συνεπάγονται βιολογικές 

επιδράσεις ή εάν διαπιστωθούν ήπιες ενοχλήσεις  το Υπουργείο εφαρμόζοντας την 

Αρχή της Προφύλαξης, να είναι έτοιμο ν’ αναθεωρήσει πρακτικές ή και να 

«ξηλώσει» τα Wi-Fi.  

Περαιτέρω στοιχεία δίνονται στο ΜΕΜΟ για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

ραδιοσυχνοτήτων, στις βιβλιογραφικές παραπομπές και στα  6 έγγραφα που υποβλήθηκαν 

με την επιστολή μας 2/10/15. 

: 

 Δρ Στέλλα Κάννα Μιχαηλίδου  

Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού»  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:  

Σύνθεση Επιτροπής 2010 – 2013 και 2014-2017 

2010 - 2013 
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2014 – 2017.  

Με νεώτερες αποφάσεις του ΥΥ, ο ΠΙΣ εκπροσωπείται από τον Δρ Μ. Αναστασιάδη 

και το Τμήμα ΙΥΔΥ από την Δρα Μισσούρη 
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