
  

Δρ Στέλλα Δρ Στέλλα ΚάνναΚάννα  ΜιχαηλίδουΜιχαηλίδου  
Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής   

Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού   

  

  

Εκδήλωση ΣΥΛ Εκδήλωση ΣΥΛ 24 Οκτωβρίου 2018 24 Οκτωβρίου 2018   

“Η ακτινοβολία των κινητών, Wi-Fi    και 
όχι μόνο – Προφύλαξη από πιθανούς 

κινδύνους”. 
  



  

    

Είμαστε ηλεκτρομαγνητικές 
υπάρξεις Και 

 μέσα στο κάθε κύτταρο μας μέσα στο κάθε κύτταρο μας 
έχουμε μια ευαίσθητη αντένα:έχουμε μια ευαίσθητη αντένα:  
  το το DNA DNA   !!!!  



Tα παιδιά μας είναι εκτεθειμένα σ’ένα 
πρωτοφανές ηλεκτρονικό νέφος 

ΡΑΔΙΟΚΥΜΜΑΤΩΝ 

SCMichaelidou 
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WIFI  

Παρακολούθηση 
βρεφών  

Bluetooth 

Ασύρματο 
τηλέφωνο  

κινητά 

•• ΑσύρματεςΑσύρματες κονσόλες 
παιχνιδιών ,Υπολογιστές με 
ασύρματη διαδικτυακή σύνδεση  
φούρνοι μικροκυμάτων 

Ηλεκτρονικό Ηλεκτρονικό Νέφος…. Από Νέφος…. Από 
μη μη ιονιζουσαιονιζουσα  ακτινοβολίαακτινοβολία  



 

κτινοβολία αυτή διεισδύει  βαθιά 
μέσα στο σώμα (και στον 
ΠΟΛΛΑΠΛΗέφαλο)  

4 

ΗΗ  ΕΚΘΕΣΗΕΚΘΕΣΗ  ??  

  

1999 
2015-…. 

ΑΡΧΙΖΕΙ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΣΕ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ 
ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΣΥΝΕΧΗΣ 
ΕΩΣ 
ΑΔΙΑΚΟΠΗ  

ΠΟΛΛΑΠΛΗ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ  

ΣΥΧΝΗ 

No previous generation has been exposed No previous generation has been exposed 
during childhood and adolescence to this during childhood and adolescence to this 

kind of kind of radiation radiation Hardell, L. (2017), The The 
largestlargest  fullfull--scalescale  experiment experiment everever  Ole 

Johansson 2017, preentation 
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Η ακτινοβολία ραδιοκυμάτων    30ΚΗ ακτινοβολία ραδιοκυμάτων    30ΚHzHz--
300GHz  300GHz  είναι  είναι  πιθανώς πιθανώς 

καρκινογόνος  2Β για τον καρκινογόνος  2Β για τον άνθρωποάνθρωπο 



EMF/RFR= EMF/RFR= Καρκινογόνο ?Καρκινογόνο ?  
2018:Το 2018:Το PuzzlePuzzle  ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 

“καρκινογόνο 2Α     1 » 
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ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ  
(2014-2017 Hardell, et al   

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΖΩΑΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΖΩΑ  
, NTP/USA 2016, NTP/USA 2016--1717  
RamazziniRamazzini  20182018  

Οι ίδιες 
σπάνιες μορφές 

καρκίνου  

       



 Στην ανάπτυξη-λειτουργία του εγκεφάλου, του  
αναπαραγωγικού, ανοσοποιητικού  και άλλων 
συστημάτων του εμβρύου & παιδιού 

  Καταστροφή νευρικών Καταστροφή νευρικών κυττάρων κυττάρων & DNA& DNA, ,   

  διαταραχές διαταραχές της της προσοχής, προσοχής, & της & της μάθησημάθησης, ς, 
ΔΕΠΥ, ΑυτισμόςΔΕΠΥ, Αυτισμός  κάκά  νευρολογικές παθήσειςνευρολογικές παθήσεις  

  Καταστροφή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ μηχανισμών Καταστροφή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ μηχανισμών   

  Ηλεκτρονική Υπερευαισθησία ΕΗΗλεκτρονική Υπερευαισθησία ΕΗSS  
SCMichaelidou 
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ΠΙΘΑΝΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ   
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ   

Ref : Bio Initiative 2012 REVIEW, Report 2014 Radiofrequency Radiation Research Summary 
Updated March 29, 2014, & supplement summary for public based on 8000 papers 

http://www.paidiatros.com/paidi/mathisi-sxoleio
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Η τεκμηρίωση για τις βιολογικές επιδράσεις Η τεκμηρίωση για τις βιολογικές επιδράσεις 

είναι ισχυρή και αυξανόμενη με είναι ισχυρή και αυξανόμενη με βασηβαση  
αξιόπιστες/ανεξάρτητες έρευνες αξιόπιστες/ανεξάρτητες έρευνες  

 
Review 2012,2014,2017 of peer review studies  on impact of  EMF/RFR, Bionitative 

Report  summary of studies 2017 (Lay 2017) 

  
  

Νευρολογικές Νευρολογικές επιδρασειςεπιδρασεις  : Επιβεβαιωμένη επίδραση από το 

72% 72%   των των 325 μελετών.  

  ΓΟΝΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ/ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΓΟΝΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ/ΕΠΙΔΡΑΣΕΙS S ΣΤΟ ΣΤΟ DNADNA  

Comet Assay Comet Assay : Επιβεβαιωμένη επίδραση από  το  64%64%   των 
76 76   μελετών μελετών   

Καταστροφή του Καταστροφή του DNADNA  (Οξειδωτικό στρες)(Οξειδωτικό στρες): : 

επιβεβαιωμένη από το επιβεβαιωμένη από το 90%90%    τωντων    200 200 μελετώνμελετών 



Συμπτώματα Βραχυπρόθεσμης 
έκθεσης…. Μπορείτε να τα 

αντιληφθήτε 

  Διαταραχές Διαταραχές   ύπνουύπνου,,  κόπωση, Εκνευρισμόςκόπωση, Εκνευρισμός  

  Ξαφνικές ανεξήγητες Ξαφνικές ανεξήγητες χαμηλές χαμηλές επιδόσεις επιδόσεις στο στο 
σχολείο κ.ά.σχολείο κ.ά.  

  αναίτιο κλάμα βρέφους αναίτιο κλάμα βρέφους το βράδυ το βράδυ   

    ΣφυριγμαΣφυριγμα    στα αυτιά , πονοκέφαλος, άλγη στα αυτιά , πονοκέφαλος, άλγη 
σε πολλαπλά σημεία σε πολλαπλά σημεία   

    κ.άκ.ά……….. Όπως ο ΕΘΙΣΜΟΣ……….. Όπως ο ΕΘΙΣΜΟΣ  
  



ΗΗ    WHO WHO   
Κατατάσσει τον Κατατάσσει τον 
εθισμό εθισμό   στα    στα    
ψηφιακά και ψηφιακά και video video 
gamesgames  

ως εθιστική ως εθιστική 
διαταραχή διαταραχή της της 
συμπεριφοράςσυμπεριφοράς  
στο σχετικό Αρχείο στο σχετικό Αρχείο 
Καταγραφής Καταγραφής   
Code 6C51Code 6C51, Ιούνιος , Ιούνιος 2018 2018   

SCMichaelidou 10 

Η Εθνική Επιτροπή Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού συμβουλεύει: Η Εθνική Επιτροπή Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού συμβουλεύει:   
ΠΡΟΦΥΛΑΞΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ από την  ΠΡΟΦΥΛΑΞΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ από την  νευροτοξικήνευροτοξική  και και 

πιθανώς καρκινογόνο ακτινοβολία και την εξάρτηση/εθισμό που πιθανώς καρκινογόνο ακτινοβολία και την εξάρτηση/εθισμό που 
προκαλούν τα ψηφιακά και βίντεο παιχνίδιαπροκαλούν τα ψηφιακά και βίντεο παιχνίδια  
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ΙΣΧΥΟΝΤΑ: 

ΠYKNOTHTA ΙΣΧΥΟΣΙΣΧΥΟΣ 10 W/m2  : 

 ΜΟΝΟΜΟΝΟ    ΒΡΑΧΕΙΑΒΡΑΧΕΙΑ    ΕΚΘΕΣΗΕΚΘΕΣΗ  
 ΜΟΝΟΜΟΝΟ  ΘΕΡΜΙΚΕΣΘΕΡΜΙΚΕΣ  ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ  

SCMichaelidou 12 

ΕΧΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΗ  ΟΡΙΑ? 

Μακροπρόθεσμη έκθεση:Μακροπρόθεσμη έκθεση:  
  ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ που μπορεί που μπορεί να να 

συμβούν σε επίπεδασυμβούν σε επίπεδα  
έως και 100.000 έως και 100.000 ––  μέχρι 1 εκατομμύριο φορές μέχρι 1 εκατομμύριο φορές 

χαμηλότεραχαμηλότερα  
Χρειαζόμαστε ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ  Χρειαζόμαστε ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ  

κριτήρια αξιολόγησης που να είναι ασφαλή κριτήρια αξιολόγησης που να είναι ασφαλή   
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Νομικά Όρια Vs βιολογικά Κριτήρια 
κριτήρια-  

Fragopoulou AF_KI_April 2015 13 

CRITERIA  CRITERIA  based on biological effects  till 2015based on biological effects  till 2015  

Η Κύπρος και οι πλείστες ΙCΝIRP 

CRITERIA  based on biological effects  till 2007   

EUROPAEM Guidelines  2016 10EUROPAEM Guidelines  2016 10  σε χώρους ύπνουσε χώρους ύπνου--100100  εξωτερικούς εξωτερικούς   
μμW/mW/m2  2  καικαι  για ευαίσθητες ομάδες για ευαίσθητες ομάδες 1 1 μμW/mW/m22    

Για Για εκθεσηεκθεση  από από WiWi--Fi oFi oι αντίστοιχες τιμές  είναι 10ι αντίστοιχες τιμές  είναι 10--11--0.1 0.1 μμW/mW/m2 2   



ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΜΥΘΟΣ  ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΜΥΘΟΣ  
ΚΑΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

SCMichaelidou 14 

 
Τα ορια δεν καλύπτουν τις 

βιολογικές επιδράσεις  
ούτε την  μακροπρόθεσμη 
έκθεση και επιπτώσεις 
ούτε καν τον πιθανό 

κίνδυνο κίνδυνο καρκινογένεσηςκαρκινογένεσης  
 

 
 

     ΟΧΙΟΧΙ  



1.Ο εγκέφαλος, το αναπαραγωγικό, 
ανοσοποιητικό  και άλλα συστήματα  τους 
είναι σε συνεχή   προγραμματισμό ή/και προγραμματισμό ή/και 
ανάπτυξη. ανάπτυξη.   

2.2.Τα Τα κύτταρά τους πολλαπλασιάζονται κύτταρά τους πολλαπλασιάζονται 
ταχύτερα ταχύτερα και είναι πιο ευάλωτα και είναι πιο ευάλωτα σε σε 
γενετικές γενετικές αλλοιώσεις αλλοιώσεις   

3.3.Τα Τα παιδιά θα εκτεθούν παιδιά θα εκτεθούν για περισσότερα για περισσότερα 
χρόνια χρόνια στην στην ακτινοβολίαακτινοβολία  
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    Οι ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ Οι ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ 
ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ: ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΕΣΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ: ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΕΣ.   



SCMichaelidou 
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Review Morgan et al Journal of Microscopy and 
Ultrastructure (2014) 197–204)  

Μέχρι 2χ  Μέχρι 2χ  
στους στους ιστούς ιστούς 
του εγκεφάλου του εγκεφάλου 
και  μέχρι και  μέχρι 10χ 10χ 
στο μυελό των στο μυελό των 
οστών του,οστών του,  
Ref WHO/IARC Ref WHO/IARC 

20112011, , 102102 4.5 W/Kg 2.9 W/Kg 3.2 W/Kg 

5 years Ενήλικας 10 years 

Ghandi et al. IEEE Trans, Microwave Theory & 

Techniques, Vol. 44(10), pp. 1884-1897, 1996 

4. Τα παιδιά απορροφούν βαθυτερα 
& περισσότερη ακτινοβολία  / Kg 



Cell Phone Radiation Simulation 

Ref EHT by Fernandez 

From RED the highest , to YELLOW the lowest  intensity to YELLOW the lowest  intensity   



Παιδιά με νευρολογικά προβλήματα, Παιδιά με νευρολογικά προβλήματα, 
αυτισμό , και  ΔΕΠΥαυτισμό , και  ΔΕΠΥ  

  Παιδιά που έχουν περάσει από Παιδιά που έχουν περάσει από 
αντικαρκινικές  διαδικασίες  και με αντικαρκινικές  διαδικασίες  και με 
εξασθενημένο το ανοσοποιητικό εξασθενημένο το ανοσοποιητικό   

Αρρώστα και υπό ανάρρωση   Αρρώστα και υπό ανάρρωση    
SCMichaelidou 18 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ 
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ , ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ 

ΕΥΑΛΩΤΑ  ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΙΣΟΤΕΡΟ τα    
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Πιθανοί Μηχανισμοί επίδρασηςΠιθανοί Μηχανισμοί επίδρασης  

Ασύρματες συσκευές (τηλέφωνα, και Ασύρματες συσκευές (τηλέφωνα, και 
laptopslaptops  χρησιμοποιούμενα από εγκύους χρησιμοποιούμενα από εγκύους 
μπορεί μπορεί να διαφοροποιήσουν την ανάπτυξη να διαφοροποιήσουν την ανάπτυξη 
του εγκεφάλου του εμβρύουτου εγκεφάλου του εμβρύου  

  Αυτή η επίδραση συνδέεται Αυτή η επίδραση συνδέεται (με βαση 
μελέτες σε ζώα και ανθρώπους) με ) με 
υπερκινητικότηταυπερκινητικότητα, προβλήματα μάθησης , προβλήματα μάθησης 
και συμπεριφοράς και συμπεριφοράς (Bionitative 2012).  
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WiWi--FiFi: Μύθος και πραγματικότητα: Μύθος και πραγματικότητα  

SCMichaelidou 

WIFI  

1. ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ 
ΠΑΛΜΟΥΣ ψηλής έντασης κατά τη μεταφορά πληροφοριων 

2. H μεγαλύτερη έκθεση είναι για τον χρήστη κοντά  στην 
ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ συσκευή (Wi-Fi ή 3G ή 
4G/5G). Και επίσης για όποιο είναι κοντά του!!! 

3. To,Wi-Fi  καταστρέφει τα Αντιοξειδωτικά και δημιουργεί 
προ- οξειδωτικό/οξειδωτικό στρες που καταστρέφει το 
DNA, κυτταρικές δομές, μεμβράνες κ.ά, και διασυνδέεται 
με πλείστες χρόνιες ασθένειες (Martha Hebert 2016 
presentation) 

4. Πρόσφατο REVIEW 2018 , 100 μελετων αναδεικνυει 
επιδράσεις στο αναπαραγωγικό , την λειτουργία του επιδράσεις στο αναπαραγωγικό , την λειτουργία του 
εγκεφάλου της καρδιάς του εγκεφάλου της καρδιάς του σικωτιούσικωτιού  , , θυροειδούςθυροειδούς  της της 
έκφρασης των γονίδιων επιδράσεις στα κύτταρα και τις έκφρασης των γονίδιων επιδράσεις στα κύτταρα και τις 
μεμβράνες τους στην μνήμη , στην μάθηση , προσοχή και μεμβράνες τους στην μνήμη , στην μάθηση , προσοχή και 
συμπεριφορά συμπεριφορά κ.α Wilke I : umwelt ∙ medizin ∙ 
gesellschaft 2018 Feb 31(1) 

  

ΧΑΜΗΛΗΧΑΜΗΛΗ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ… … 
ΑΡΑΑΡΑ  
ΑΣΦΑΛΕΣΑΣΦΑΛΕΣ??  
                  
ΌΧΙ ΌΧΙ ΓΙΑΤΙΓΙΑΤΙ  



Wi-Fi Radiation Penetrates The Brain 
Simulation of Peak Exposures from Tablet into 6 Year Old 

Child  

W:10V/m        Black 32mV/m 

Tablet at 150  mm (5.9 
inches) from eye lens 
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Wi-Fi στο σχολείο σημαίνει περίπου αυτό !!!! 
Απείρως μεγαλύτερη και  πολλαπλασιαστική Απείρως μεγαλύτερη και  πολλαπλασιαστική 

έκθεσηέκθεση  

Image adapted from the excellent 
video  by WiFi in Schools Australia 

ΕΝΤΑΣΗΕΝΤΑΣΗ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑΔΙΑΡΚΕΙΑ  

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ   

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ   

http://3.bp.blogspot.com/-LR-C1nyUKG0/USZ07Zr6MtI/AAAAAAAAAME/Tdc372qrPqc/s1600/WiFi-Classroom-Capture-02-600.jpg
http://www.wifi-in-schools-australia.org/
http://www.wifi-in-schools-australia.org/
http://www.wifi-in-schools-australia.org/


ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ??? 
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Για να αποφεύγεται η 
παθητική έκθεση θα 
πρέπει να τηρείται 
απόσταση τουλαχιστον 
ενός μέτρου από εκείνο 
που τηλεφωνά  …… 
Πράγμα ανέφικτο !!! 

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ 
έκθεσηέκθεση  

  
Ηλεκτρονικό Ηλεκτρονικό   

νέφοςνέφος  

Ενεργητική Ενεργητική 
έκθεσηέκθεση  
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Γαλλία Φεβρουάριος 2015 : Νομοθετική  απαγόρευση του 
Wi-Fi σε παιδικούς σταθμούς….. 

Κύπρος Ιανουάριος 2017  Εγκύκλιος Υπ Παιδείας για 
ανάλογα μέτρα σε Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά 

Εμείς δεν πρέπει να  κάνουμε το ίδιο μέσα στο σπίτι μας? 

Όχι  Wi-Fi σε παιδικούς 

σταθμούς 

ΓΑΛΛΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018:  ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΧΡΙ 15 ΓΑΛΛΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018:  ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΧΡΙ 15 χρονωνχρονων  

απαγορεύεται η χρήση κινητών , απαγορεύεται η χρήση κινητών , ταπλετςταπλετς  και υπολογιστών συνδεδεμένων στο και υπολογιστών συνδεδεμένων στο 

διαδίκτυο στο σχολειό ακόμα και στα διαλλείματα  διαδίκτυο στο σχολειό ακόμα και στα διαλλείματα    

Εξαίρεση σε ανάγκες αναπήρων ή εκπαιδευτικών συγκεκριμένων Εξαίρεση σε ανάγκες αναπήρων ή εκπαιδευτικών συγκεκριμένων 

δραστηριοτήτων. Η εφαρμογή είναι προαιρετική για τα Λύκεια και παιδιά > 15 δραστηριοτήτων. Η εφαρμογή είναι προαιρετική για τα Λύκεια και παιδιά > 15   



ΑΠΟΦΥΓΗ /περιορισμός ΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ  ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΣΩ  

   WiWi--FiFi, , 3G3G, , 4G4G  κτλκτλ  
 ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ / ΑΠΑΙΤΕΙΣΤΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΑ &  ΣΧΟΛΕΙΑ   ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ / ΑΠΑΙΤΕΙΣΤΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΑ &  ΣΧΟΛΕΙΑ   ΕΛΕΥΘΕΡΑ 

ΑΠΟ ΑΠΟ WiWi--FiFi  
  

ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ και ΑΠΛΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ χωρίς ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ και ΑΠΛΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ χωρίς 
εγκατάσταση με την χρήση εγκατάσταση με την χρήση Power line Power line μέσω της ηλεκτρικής μέσω της ηλεκτρικής 

γραμμής γραμμής   για χρήση στα σχολεία, νηπιαγωγεία και σπίτι.  για χρήση στα σχολεία, νηπιαγωγεία και σπίτι.    

  
Περιορίστε την χρήση κινητού  και ασύρματων Περιορίστε την χρήση κινητού  και ασύρματων 

συνδέσεων στο σπίτι, σχολείο  και χώρους  ψυχαγωγίας συνδέσεων στο σπίτι, σχολείο  και χώρους  ψυχαγωγίας 
των παιδιών < 15των παιδιών < 15  

ΟΣΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΣΟ ΛΙΓΩΤΕΡΕΣ ΑΝΤΕΝΕΣ ..ΟΣΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΣΟ ΛΙΓΩΤΕΡΕΣ ΑΝΤΕΝΕΣ ..  
SCMichaelidou 26 

ΑΞΙΟΠΟΙΑΞΙΟΠΟΙHHΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ…… ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑΕΝΣΥΡΜΑΤΑ…… ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  



Είναι τόσο απλό  …… μέσω της ηλεκτρικής Είναι τόσο απλό  …… μέσω της ηλεκτρικής 
γραμμήςγραμμής……χωρίς νεες εγκαταστασεις μονο με δυο 

πρίζες55. Φτάνει το Φτάνει το laptop laptop ή το ή το tablets tablets να να 
έχουνέχουν  απόληξη απόληξη     USBUSB  

SCMichaelidou 27 



ΣΠΙΤΙ /ΣΧΟΛΕΙΟ/παιδότοποι  ΣΠΙΤΙ /ΣΧΟΛΕΙΟ/παιδότοποι    
ΟΑΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΟΑΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ   

ΑΠΟ ΑΠΟ WiWi--FiFi, ΚΙΝΗΤΑ , ΚΙΝΗΤΑ κ.άκ.ά  

SCMichaelidou 28 

6060--90% 90% ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥΣ  

Ναι στο Διαδίκτυο, με….. σύρμαΝαι στο Διαδίκτυο, με….. σύρμα  Αγαπάμε τα παιδία 
ΔΕΝ χρησιμοποιούμε  
WIFI 



Τι όμως συμβαίνει καθημερινά από την εισβολή της 
ψηφιακής τεχνολογίας στην ζωή των νηπίων και 

παιδιών 

Χιλιάδες εφαρμογές και συσκευές 
που ΠΟΤΕ δεν έχουν ελεγχθεί για 
τις επιπτώσεις στον αναπτυσσόμενο 
οργανισμό των παιδιών και ιδιαίτερα 

τον εγκέφαλο 



  Τα αποτελέσματα διεθνούς έρευνας  
(OECD's PISA) απόδοσης των μαθητών σε 
σχέση με την έκταση της χρήσης 
υπολογιστών δείχνουν :  

 ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ στην ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ στην ανάγνωση ανάγνωση 
και τα μαθηματικά και τα μαθηματικά στις χώρες που στις χώρες που 
κάνουν μέγιστη  εφαρμογή και επένδυσαν κάνουν μέγιστη  εφαρμογή και επένδυσαν 
στην  ψηφιακή τεχνολογία στην  ψηφιακή τεχνολογία   

 Τα καλύτερα αποτελέσματα παρουσίαζαν Τα καλύτερα αποτελέσματα παρουσίαζαν 
στις χώρες  με μέτρια λελογισμένη χρήση στις χώρες  με μέτρια λελογισμένη χρήση   

 Ref. OECD (2015). Students, Computers and Learning: Making the 
Connection, PISA, OECD Publishing. Available at: 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264239555-en.  SCMichaelidou 30 

Η ανεξέλικτη υποκατάσταση της κλασσικής εκπαίδευσης 
με την ψηφιακή  έχει  ωφελήσει ??? 

Ακόμα δεν έχουμε μια τεκμηριωμένη απάντηση .  Όμως 
εχουμε  ήδη  μια «απρόσμενη» αλλά αξιοπιστη αρνητική 

αξιολόγηση 

ΛΕΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΛΕΛΟΓΙΣΜΕΝΗ 
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ . .   
  
Ο ρόλος Ο ρόλος του του 
δασκάλου δεν δασκάλου δεν 
μπορεί να μπορεί να 
υποκατασταθεί υποκατασταθεί 
από τις εφαρμογές από τις εφαρμογές 
ούτε ούτε του βιβλίου του βιβλίου 
από τα από τα tabletstablets  

http://dx.doi.org/10.1787/9789264239555-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264239555-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264239555-en
https://www.slideshare.net/OECDEDU/students-computersand-learningmaking-the-connection-andreas-schleicher-director-oecd-directorate-for-education-and-skills/43


   

H H ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ  ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ  ΤΗΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΊΑΣΛΕΥΚΩΣΊΑΣ    ΓΙΑ ΓΙΑ TA TA ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

ΡΑΔΙΟΚΥΜΜΑΤΩΝ ΡΑΔΙΟΚΥΜΜΑΤΩΝ ––  16 ΚΑΝΟΝΕΣ16 ΚΑΝΟΝΕΣ  

ΝΝοέμβρηοέμβρη20172017  

του του ΠΙΣ , του  Ιατρικού Συλλόγου Βιέννης/ Αυστρίας και της ΠΙΣ , του  Ιατρικού Συλλόγου Βιέννης/ Αυστρίας και της ΕΕΥΠΕΕΥΠ  

ΣΥΣΤΗΝΕΙ  ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ --  ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ  . . ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ  ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ    

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  --          Εντωμεταξύ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ Εντωμεταξύ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ  σε ΣΧΟΛΕΙΑ  ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ  σε ΣΧΟΛΕΙΑ  ΚΑΙ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ που χρησιμοποιούνται από ΣΥΣΚΕΥΕΣ που χρησιμοποιούνται από απόαπό  παιδιαπαιδια  

ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση--  ΕυαισθητοποιησηΕυαισθητοποιηση  εκπαιδευτικών εκπαιδευτικών γιατρωνγιατρων  και γονιών και γονιών   SCMichaelidou 31 



ΜΗΝ  ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΕΙΤΕ  ΤΟ ΜΗΝ  ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΕΙΤΕ  ΤΟ 
ΠΑΙΔΙ!! ΠΑΙΔΙ!!   

SCMichaelidou 32 

 
Source: adapted from weekly 

healthylife 2015 



ΟΔΗΓΟΣ 2015/16, VIDEO 
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Αύξηση απόστασης Αύξηση απόστασης από από πηγές εκπομπήςπηγές εκπομπής--
hands hands freefree  & & οχιοχι  κινητό στο υπνοδωμάτιοκινητό στο υπνοδωμάτιο  

    ΜείωσηΜείωση  της συνολικής  της συνολικής  διάρκειας και διάρκειας και 
συχνότητας συχνότητας χρήσηςχρήσης  

  Χρήση Χρήση αντιστρόφως αντιστρόφως ανάλογη ανάλογη της της ηλικίαςηλικίας  

  Επιλογή Επιλογή ενσύρματωνενσύρματων  συσκευώνσυσκευών//συνδέσεων συνδέσεων 
με το διαδίκτυο με το διαδίκτυο   

  Απενεργοποίηση Απενεργοποίηση WiWi--FiFi, , BluetoothBluetooth, , ΔΚΤ ΔΚΤ 
πάντοτε το βράδυπάντοτε το βράδυ, , όταν είναι κοντά έγκυος όταν είναι κοντά έγκυος 
και πακαι παιδιά  και όταν ιδιά  και όταν δεν χρησιμοποιούνταιδεν χρησιμοποιούνται..  SCMichaelidou 34 



Τα παιδιά και οι έφηβοι κάτω των 16 ετών 
θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα κινητά 
τηλέφωνα μόνο σε περιπτώσεις άμεσης 
ανάγκης.  

Τα Τα κινητά /κινητά /tabletstablets  δινονταιδινονται  στα παιδιά μόνο στα παιδιά μόνο σε σε 
flightflight  modemode  και με τα  και με τα  WiWi--FiFi, , BluetoothBluetooth  και ΔΚΤ  και ΔΚΤ  
απενεργοποιημένααπενεργοποιημένα  

  Περιορισμένη χρήση τους  ανάλογα Περιορισμένη χρήση τους  ανάλογα με την ηλικία με την ηλικία 
του του παιδιού.παιδιού.  

 Έκθεση σε οθόνες: Ελάχιστη στην προσχολική Ελάχιστη στην προσχολική 
ηλικία ποτέ όμως  σε βρέφη ή νήπια κάτω των  ηλικία ποτέ όμως  σε βρέφη ή νήπια κάτω των  
2 ετών 2 ετών ((American Paediatric Association)American Paediatric Association)  SCMichaelidou 35 
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Το κινητό ΠΑΝΤΑ Το κινητό ΠΑΝΤΑ 
ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΚΑΙ ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΚΑΙ 

ΔΕΧΕΤΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 
……εκτός αν είναι ……εκτός αν είναι 

σε σε   flight modeflight mode!!momo  

 

OTAN TO OTAN TO ΣΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΔΥΝΑΤΟΑΔΥΝΑΤΟ    

ΚΑΙ ΚΑΙ   

Πάντα  Πάντα  επικοινωνεί επικοινωνεί με   με   
WiWi--Fi Fi ή ΔΚΤ ή ΔΚΤ εκτός εκτός αν αν τα τα 

απενεργοποιήσετεαπενεργοποιήσετε  

ΓΓΙΑ ΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΙΑ ΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ 

ΑΧΡΙΑΣΤΑΑΧΡΙΑΣΤΑ!!  



37 SCMichaelidou 

ΠΟΤΕ ΚΟΝΤΑ 
ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ 
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http://www.allnewz.gr/uploads/1/1/0/9/11093193/6262084_orig.jpg
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Ευχαριστώ, τον ΣΥΛ και ιδίως τον Ευχαριστώ, τον ΣΥΛ και ιδίως τον 
Διευθυντή για την πρόσκληση, τους Διευθυντή για την πρόσκληση, τους 

συνεργάτες μου, συνεργάτες μου, και και ιδίως όλους εσάς ιδίως όλους εσάς   
 

 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΕΥΧΑΡΙΣΤΩ  

https://youtu.be/xxQNdeW_xe4
https://youtu.be/-kb_KWHPFk0
https://www.youtube.com/watch?v=RCy3WfaXZkI
https://www.youtube.com/watch?v=RCy3WfaXZkI
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Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ποτέ δεν Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ποτέ δεν 
έχει αποδειχθεί και ΠΡΟέχει αποδειχθεί και ΠΡΟ--
ΕΛΕΓΧΘΕΙΕΛΕΓΧΘΕΙ--  ΑΠΛΩΣ  ΑΠΛΩΣ  
‘‘’εντός ορίων» ’εντός ορίων» ….. ….. 
ασύμβατων ασύμβατων με την έρευνα με την έρευνα 
& τη συνεχή/πολλαπλή & τη συνεχή/πολλαπλή 
έκθεση έκθεση ……και ……και 
δημιουργείται  άκρατοςδημιουργείται  άκρατος--
επικίνδυνος εφησυχασμός!επικίνδυνος εφησυχασμός! 

Δεν υπάρχει Δεν υπάρχει 
απόλυτη βεβαιότητα απόλυτη βεβαιότητα 
αλλαλλάά  σοβαρή σοβαρή 
τεκμηρίωση σε τεκμηρίωση σε 
επιπεδαεπιπεδα  7070--90% σε 90% σε 
επιπεδαεπιπεδα  πολύ πιο πολύ πιο 
κάτω των κάτω των «ορίων»«ορίων»

 
 

ΑΡΧΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ  & & 
ΛΙΓΩΤΕΡΟ ΒΛΑΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣΛΙΓΩΤΕΡΟ ΒΛΑΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
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Anauevrhsh Υπάρχουν επιλογές 
συνετής αξιοποίησης της 
τεχνολογίας   ……..ίσως λιγότερο ……..ίσως λιγότερο 
βολικές. βολικές.   
  
ΤΩΡΑ ΞΕΡΟΥΜΕ και μπορούμε ΤΩΡΑ ΞΕΡΟΥΜΕ και μπορούμε 
να επιλέξουμε …… να επιλέξουμε …… …… ώστε…… ώστε    ν’ ν’ 
αξιοποιήσουμε την τεχνολογία αξιοποιήσουμε την τεχνολογία 
χωρίς να γίνουν τα δικά μας χωρίς να γίνουν τα δικά μας 
παιδιά πειραματόζωα  παιδιά πειραματόζωα    
    

 



Ανησυχίες για ελλειπή ανάπτυξη  ιδίως της ικανότητας αυτοελέγχου,αυτοελέγχου,    
επικοινωνίας και αυτορρύθμισηςεπικοινωνίας και αυτορρύθμισης  
Υπάρχουν ενδείξεις  για δυσκολία ανάπτυξης των ικανοτήτων στα στα 
μαθηματικά /επιστήμεςμαθηματικά /επιστήμες  

 

Χρειάζεται καθημερινά χρόνος έστω μικρός αλλά  
ουσιαστικός για επαφή και ή επικοινωνία με τον γονιό 

μακριά από κινητά, οθόνες κλπ  : Ανάπτυξη  Ανάπτυξη  
ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ     (νοιώθω τους γύρω μου και μπαίνω 

στην θέση τους)  και ικανότητας ομαδικής  επίλυσης  )  και ικανότητας ομαδικής  επίλυσης  
προβλημάτωνπροβλημάτων  

 Η ικανότητα  σκέψης ,  μάθησης  και έκφρασης  των διαφορών,  απαιτεί  
την πολλαπλή επαφή μέσω των αισθήσεων, με πραγματικά πρόσωπα  
κοίταγμαγιγμα,  επαφή , οσμή  και ακρόαση.  

Χρειάζονται τα πραγματικά δημιουργικά παιχνίδια και    τα… βιβλία Χρειάζονται τα πραγματικά δημιουργικά παιχνίδια και    τα… βιβλία !!   
SCMichaelidou 42 

Η χρήση Η χρήση tablets tablets και  κινητών στην προσχολική ηλικία ? και  κινητών στην προσχολική ηλικία ?   
Οι επιπτώσεις επιπρόσθετα και πέρα  από την Οι επιπτώσεις επιπρόσθετα και πέρα  από την 

ακτινοβολίαακτινοβολία 
 



Τα παιδία χρειάζονται βαθιές ρίζες με την 
πραγματικότητα  προτού να εκτεθούν στην 
«εικονικότητα/ επίπλαστη πραγματικότητα» των 
tablets  

 ΧρειαζόνταιΧρειαζόνται  «ελεύθερες από ψηφιακή τεχνολογία»  «ελεύθερες από ψηφιακή τεχνολογία»  
περιόδους της ζωής περιόδους της ζωής τουςτους  

Ξεκινούμε  σταδιακά από τα 12 περίπου την εισαγωγή  
των ψηφιακών μέσων  ως εργαλείων και βοηθητικών 
μέσων,.ΕτσιΕτσι  oι μαθητές μαθαίνουν τις δυνατότητες αλλά μαθαίνουν τις δυνατότητες αλλά 
και τα ρίσκα  και διαμορφώνουν μια  ώριμη αντίληψη και τα ρίσκα  και διαμορφώνουν μια  ώριμη αντίληψη 
για για ορθολογιστική αξιοποορθολογιστική αξιοποίηση  και όχι  ίηση  και όχι  εξάρτησηεξάρτηση   SCMichaelidou 43 

From  From  neurobiologist Prof neurobiologist Prof emem. . GertraudGertraud  TeuchertTeuchert--NoodtNoodt  
(University of Bielefeld)/(University of Bielefeld)/LeipnerLeipner  2015:215, 2016 b2015:215, 2016 b  

  



Πόσο επικοινωνήσατε σήμερα με τα 
παιδιά σας ?? 
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Επικοινωνήσατε Επικοινωνήσατε σήμερασήμερα  
  με με τα τα παιδιά παιδιά σας σας   

Χωρίς λόγια……Χωρίς λόγια……  

http://www.commercialfreechildhood.org/blog/and-toady-goes-ipotty-cta-digital
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Πρέπει να 
επικοινωνείτε  με το 
παιδί σας! 

Μα  πως ?  Δε 
γνωρίζει ακόμα το  
WhatsApp 
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Τα Baby monitor δεν είναι πάντα  απαραίτητα και 
ουτε ασφαλή 

Δρ. Εδουάρδ Εστιβίλ, διευθυντής Μονάδας Διαταραχών Ύπνου Νοσοκομείου Καταλονίας 
 

 ”Τα ασύρματα baby monitors,  μπορεί να αποτελούν την μπορεί να αποτελούν την 
πιο επικίνδυνη πηγή πιο επικίνδυνη πηγή ακτινοβολίας σήμεραακτινοβολίας σήμερα  για το για το παιδί παιδί 
με μη αναστρέψιμες βλάβες στον με μη αναστρέψιμες βλάβες στον εγκεφαλοεγκεφαλο    
Τα Τα ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ baby monitorsbaby monitors    ή ή αυτά του αυτά του 
αναλογικού  αναλογικού  τύπου τύπου είναι  τα πλέον ασφαλή είναι  τα πλέον ασφαλή   
Οι ψηφιακές συσκευές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
χωρίς δυνατότητα βίντεο χωρίς δυνατότητα βίντεο και να ενεργοποιούνται μόνομόνο  
όταν το βρέφος κλάψει δηλ  μόνο μόνο όταν όταν υπάρχει υπάρχει ηχητικό ηχητικό 
ερέθισμα.ερέθισμα.    
Σε Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τοποθετούνται  σε κάθε περίπτωση πρέπει να τοποθετούνται  σε 
απόστασηαπόσταση  >2m >2m   τουλάχιστοντουλάχιστον 


