
 
 
 
 
 
 
 

«Η έκθεση των παιδιών στη μη ιονίζουσα 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και το αναδυόμενο 

παγόβουνο των επιπτώσεων. Μπορούμε να τα 
προστατέψουμε?  

Δρ Στέλλα Κάννα Μιχαηλίδου 
Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Περιβάλλον και Υγεία 

του Παιδιού 
 

Ημερίδα Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και  
της Εθνικής Επιτροπής  Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού 

 
Λευκωσία 11 Νοεμβρίου 2017 

Λευκωσία 
 
 
 



 H έκθεση και η ευαισθησία των παιδιών –  

 Οι μηχανισμοί και η επιστημονική 

τεκμηρίωση των επιπτώσεων  

 Διαχείριση κινδύνων  
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Η δομή  



1. Η μεγάλη πολλαπλότητα συσκευών και μοτίβων χρήσης / η ΣΥΝΕΧΩΣ 
ΜΕΤΑΒΑΛΟMENH  ΕΚΘΕΣΗ (συχνότητα- είδος-ένταση και διάρκεια 
(ANSES 2016) 

2. Η εξάρτηση έντασης-επίδρασης καθώς και επίδρασης- συχνότητας. δεν 
είναι ΓΡΑΜΜΙΚΗ  (windows of intensity) Daniells 1998  

3. Η διάσπαρτη αθέλητη έκθεση καθιστά πολύ δύσκολο το εντοπισμό 
πραγματικά «λευκών»/επαναλήψιμών δειγμάτων σύγκρισης  

4. η χρονική εμβέλεια χρόνιων ασθενειών (καρκίνος κ.α) μπορεί να 
ξεφεύγει από τον χρονικό ορίζοντα των ερευνών 
 

5. Η Διαφορετικότητα  της έκθεσης  και τρωτότητας των παιδιών και η 
απουσία επαρκών μελετών (WHO/ANSES 2016) 

6. Δυσκολίες στην διασύνδεση αιτίου και αιτιατού causality  

Ta πιο πάνω οδηγούν σε αβεβαιότητες και κενά και  δυσχεραίνουν την 
διαχρονική σύγκριση μελετών και την μεταξύ τους βιολογική συνέπεια 

(biological Consistency)) 

Πραγματικότητες και εγγενείς δυσκολίες στην 
εκτίμηση των κινδύνων της ΕMF/RF 



Το παγόβουνο των επιδράσεων 
αναδύεται   όπως και η 
επιστημονική διαμαχη 

ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ 
ΒΛΑΒΗ  ΜΟΝΟΝ   

Μόνο ΟΤΑΝ 
ΘΕΡΜΑΝΘΟΥΝ  
ΟΙ  ΙΣΤΟΙ  
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 1999 

…….. 

 

 …….2017 

 ΠΟΛΛΕΣ 

 ΆΛΛΕΣ 

 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 
χωρίς να υπάρξει  
θέρμανση 



National Toxicology Program Study Finds Increased Rare, 
Malignant Cancers (schwannoma and glioma) in  Rats 

Exposed to Cell Phone Radiation (2016) 2016 

5 

Significantly increased DNA damage were found in specific 
brain regions after exposure to wireless radiation) 
  

US/NTP,(sept 17 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001gh4Pz64f5iRKgqdhpcf8aKoIYYPx4Yh-YiFfdv_iAnYrBPToub9-KBGwHKFqt4P4xa4du2woXN39J0aKgNHqDpdSZcsgnCEb-tzqTQHOfvvBYxNGPmW5uV4lB7l-JIRYa6v5Zoi8m-FLmpGpBMxEawc3wFqV-HkL4eOzEDkx82AwfNQnR2LX3kIjBYn130OZV2Set6O5nDSXyQmTdNIJzDFv6K5I5NOqRSj0mlm-ZjWLUEewrW0f26gKZBvQQlvCcxJ_qfKjobA=&c=U9oxoitLD4SFOpsP0kOoHhfWc_QnueBf_kGc-y-KFt5LsuMxJw3e9Q==&ch=199uyvQx9yTNPODMtjQoV944ODoAvV2e3s6-0EFLDEPwDEKMSxxERQ==


 

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

6 

Η ΕΚΘΕΣΗ ? 

  

1999 
2017-…. 

ΑΡΧΙΖΕΙ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΣΕ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ 
ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΩΣ 
ΑΔΙΑΚΟΠΗ  

ΠΟΛΛΑΠΛΗ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ  

ΣΥΧΝΗ 

ΚΑΜΜΙΑ ΓΕΝΗΑ ΔΕΝ 
ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ 
ΕΚΤΕΘΕΙ ΩΣ ΕΜΒΡΥΟ 
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ Σ ΑΥΤΉ 
ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ  
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Η Έκθεση των Παιδιών αυξάνεται 
γεωμετρικά 

ΑΔΙΑΚΟΠΗ,  
μέχρι  365 μ /24 
ώρες  

ΑΔΙΑΚΟΠΗ,  
μέχρι  365 μ /24 
ώρες  

ΑΔΙΑΚΟΠΗ,  
μέχρι  365 μ /24 
ώρες  

ΑΔΙΑΚΟΠΗ,  
μέχρι  365 μ /24 
ώρες  

ΑΔΙΑΚΟΠΗ,  μέχρι  
365 μ /24 ώρες  και  
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙ
ΚΗ & ΠΟΛΛΑΠΛΗ 



Εάν η έκθεση είναι ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ & 
ΧΡΟΝΙΑ τότε μπορεί να έχουμε σοβαρές 

επιπτώσεις στην υγεία 

1/2 Ref Bionitiative updated report 2014 

 
ΓΙΑΤΙ?? 

Διαταράσσεται  η ομοιόσταση  - επιδράσεις  σε κανονικές 
λειτουργίες του οργανισμού 

 Εμποδίζεται η αυτό-ίαση  του προσβεβλημένου DNA 

 Προκαλούνται ανισορροπίες στο ανοσοποιητικό σύστημα 

Μεταβολικές διαταραχές και μειωμένη άμυνα σε ασθένειες 
δια μέσου πολλαπλών μονοπατιών 

Τελικά σημαντικές λειτουργικές διαδικασίες μπορούν να 
απενεργοποιηθούν από την  αδιάκοπες εξωτερικές πιέσεις  
στην ηλεκτροφυσιολογία του σώματος  με  διάχυτες 
απομειωμένες   μεταβολικές κα αναπαραγωγικές διαδικασίες 
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    Οι ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟ 
ΕΜΒΡΥΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ (WHO 2014). 

ΓΙΑΤΙ??   

Η ανάπτυξη των παιδιών  (WΗΟ 2005) 

χαρακτηρίζεται από μια μοναδικότητα που δεν 

συναντούμε στην ανάπτυξη του ενήλικα   Το 

έμβρυο και το παιδί έχουν μοναδική τρωτότητα 

σε  σχέση με τους ενήλικες  σε κρίσιμα 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ  

Tο Παιδί έχει μόνο μια ευκαιρία να αναπτύξει τον εγκέφαλο του 
 
 
 
  

Tο Παιδί έχει μόνο μια ευκαιρία να        
αναπτύξει τον εγκέφαλο του 

 
 

 



Καταστροφή της μυέλινης ή και επηρεασμός της διαδικασίας 
μεταβίβασης μηνυμάτων από τους νευρώνες 

Αύξηση της διαπερατότητας  αιματο εγκεφαλικού φραγμού-– 

 Εξασθένηση άλλων αντιοξειδωτικών και επανορθωτικών 
μηχανισμών  

Μέσω της ενεργοποίησης ή ενίσχυσης της πρόσβασης 
επίδρασης, προαγωγής  άλλων καρκινογόνων 
ουσιών/παραγόντων 

Ref : Bio Initiative 2012 Report 2014 Radiofrequency Radiation Research Summary 

Updated March 29, 2014, & supplement summary for public 

 

 

Βιολογικές Επιδράσεις μείζονος σημασίας 
για τα παιδιά 

SCMichaelidou 

συνέργεια 



 

Επηρεασμός της  εμβρυογένεσης και της εξέλιξη του 
εμβρύου  

Νευρολογικές παθήσεις, νοητικές ανωμαλίες διασύνδεση  με 
προβλήματα συμπεριφοράς με αυτισμό, ΔΕΠΥ κ.ά ως 
αποτελεσμα της έκθεσης της εγκύου 

Επηρεασμός του αναπαραγωγικού & Υπογονιμότητα 

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ  ΕΗS 

 

Υπάρχουν και Επιπτώσεις σε επίπεδο Συστημικό που 
επηρεάζουν το παιδί διαχρονικά στην ενήλικη ζωή . 

Τεκμηριώνονται  συνεχώς μέσα από τις επιδημιολογικές 
και κλινικές έρευνες   

SCMichaelidou 

Ref : Bio Initiative 2012 Report 2014 Radiofrequency Radiation Research Summary,Updated March 29, 
2014, & supplement summary for public and ΗΜΕΡΙΔΑ Cyprus 22-10-15, Λ.Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 



Development of CNS sheathing –MYELINATION  

(M.Redmayne 2014, Rathus, 2010),(Paus et al,1999),(Yakovlev& Lecours, 1967  
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12 

Αρχιζει και είναι εντονότερη το 4ο the 5ο μήνα της κύησης μέχρι την 
ηλικία των 2 . Όμως συνεχίζει κατά την παιδική ηλικία μεχρι την 
εφηβεία 



 
Could Myelin Damage from RFR  Exposure Help Explaining 

the Functional Impairment Electrohypersensitivity? A 
Review of the Evidence 

Mary Redmayneab* & Olle Johanssonc  

                                               
 

O μηχανισμός ενεργοποίησης  της  καταστροφικής διαδικασίας της 
μυελίνης  θεωρείται ότι σχετίζεται με παράγοντες γενετικούς και 
περιβαλλοντικούς 

Ιn vivo και in vitro καθώς και επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν  
συσχέτιση μεταξύ  της έκθεσης σε  RF-EMF και του εκφυλισμού 
της μυελίνης ή  άμεση επίδραση στην αγωγιμότητα των νευρώνων  
που μπορεί να συνδέόνται με αρκετα συμτωματα ΕΗS 

 Εάν η μυέλινη  πάθει ζημιές θα επιβραδυνθεί ανάλογα η διακίνηση 
των παλμών στα νεύρα 

Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B: Critical Reviews .Volume 17, Issue 5, pages 247-258,2014  

http://www.tandfonline.com/loi/uteb20?open=17#vol_17
http://www.tandfonline.com/toc/uteb20/17/5


 
Could Myelin Damage φrom RFR  Exposure Help Explain the 
Functional Impairment Electrohypersensitivity? A Review of 

the Evidence 
Mary Redmayneab* & Olle Johanssonc  

                                               
 

 Εάν η μυελίνη δεν αποκατασταθεί προκύπτει ποικιλία 
συμπτωμάτων  και ασθενειών, με πιο συνήθη την αυτοάνοση 
κατάσταση πολλαπλής σκλήρωσης που επηρεάζει το ΚΝΣ ,  

Η μεγαλύτερη επίδραση στο άνθρωπο είναι το πιθανότερο να 
συμβαίνει στα δυο άκρα της ζωής τους 

Στο ΚΝΣ το εμβρύου νηπίου και παιδιού  εφήβου η μυελίνωση 
είναι ακόμα ατελής ,οι συνδέσεις των νευρώνων δημιουργούνται 
και αποψιλώνονται τάχιστα καθιστώντας τα  πιθανώς τα πιο 
ευάλωτα  

Στους ηλικιωμένους επιδεινώνει τον ήδη  υφιστάμενο  
εκφυλισμό.  

Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B: Critical Reviews .Volume 17, Issue 5, pages 247-258,2014  

http://www.tandfonline.com/loi/uteb20?open=17#vol_17
http://www.tandfonline.com/toc/uteb20/17/5


1. Ο εγκέφαλος, το αναπαραγωγικό, ανοσοποιητικό  
και άλλα συστήματα  των εμβρύων και των παιδιών 
σε  διεργασίες προγραμματισμού και ανάπτυξης.  

2. Τα κύτταρά τους πολλαπλασιάζονται ταχύτερα 

3. Το έμβρυο & τα βρέφη είναι ευάλωτα σε 
επιγενετικές αλλαγές στο DNA (αλλαγές στην 
έκφραση των γονιδίων) (Davis and Lowell 2008). Η 
επανόρθωση του  DNA των γονιδίων και των 
κυττάρων δεν είναι δεδομένη  
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    Οι ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟ 
ΕΜΒΡΥΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ . ΓΙΑΤΙ??   



 

4. Τα πολυδύναμα εμβρυονικά κύτταρα (stem cells) δεν 
προσαρμόζονται σε χρόνιες εκθέσεις  RF/EMF, δεν 
μπορούν να διορθώσουν  το βλαμμένο DNA) 

5. Τα παιδιά θα εκτεθούν για περισσότερα χρόνια στην 
ακτινοβολία 

 

 

 Bionitiative 2012, Λ.Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, Ημεριδα ΕΕΠΥΠ2015 
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    Οι ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟ 
ΕΜΒΡΥΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ . ΓΙΑΤΙ??   



6. H ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ της  ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας είναι μεγαλύτερη και η 
ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ γίνεται σε μεγαλύτερο βάθος,  
γιατί ο εγκέφαλος του παιδιού: 

 έχει διαφορετικές διηλεκτρικές σταθερές και 
γενικά μεγαλύτερη αγωγιμότητα 

 μικρότερο μέγεθος, λεπτότερα κρανιακά οστά 
και μικρότερη απόσταση από τον πομπό 
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    Οι ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟ 
ΕΜΒΡΥΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ . ΓΙΑΤΙ??   



18 



Τα παιδιά απορροφούν περισσότερη ακτινοβολία  / 
Kg  βάρους 

19 

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

Μέχρι 2  πλάσια 
στους ιστούς του 
εγκεφάλου και  
μέχρι  10 πλάσια 
στο μυελό των 
οστών 
IARC 2011 

4.5 W/Kg 2.9 W/Kg 3.2 W/Kg 

5 years Ενήλικας 10 years 

SCMichaelidou 

Ghandi et al. IEEE Trans, Microwave Theory & 

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



Cell Phone Radiation Simulation 
Ref Fernandez et al 2015, EHT 



Η μέγιστη έκθεση συμβαινει στην 
κεφαλή του εμβρύου & στον νωτιαίο 

μυελό  

21 



Deeper Penetration of Cell Phone 
Radiation Into the Child Brain 

 



Specific Absorption Rate (SAR) in 6 Year 
Old Head from  2.45 GHz Wi-Fi Tablet 

Radiation pattern normalized to 0.0132 W/kg = 0 dB, with a 30 dB color 

scale, and SAR averaged over 1g cube of tissue. 

Tablet at 150  mm (5.9 
inches) from eye lens 

 

JULIANA BORGES FERREIRA, AND 

 ALVARO AUGUSTO ALMEIDA DE SALLES  (2015) 

JULIANA BORGES FERREIRA, AND 

 ALVARO AUGUSTO ALMEIDA DE SALLES  (2015) 



ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  
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ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ  
ΕΚΘΕΣΗ 

 

Σε βαθμό και 
διάρκεια 

 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ  



Κάποια άμεσα διαπιστούμενα Συμπτώματα ακόμα 
και βραχυπρόθεσμης έκθεσης- πιθανώς και λογω 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗS ΥΠΕΡΕΥΣΘΗΣΙΑS  

EHS 
Διαταραχές του ύπνου,              
πονοκέφαλος και άλλα άλγη, κόπωση       
υπνηλία 

Διαταραχές της προσοχής,                      
της μαθησιακής ικανότητας και της     
συγκέντρωσης, αναίτια πτώση των                     
επιδόσεων στο σχολείο κ.ά 

Επιθετικότητα 

Βουητό στα αυτιά 
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 Increased risk for brain tumor development 
(meningioma, glioma, acoustic neuroma, salivary gland 
tumor) after 10 years of heavy use [Hardell et al., 2002, 2006, 2009, 
2013, 2014, 2015; Söderqvist et al., 2011, 2012–Orebro group-; Khurana et al. 2008; Baan et al., 
2011]  

 

 Possible correlation of ASD (autism spectrum 
disorders) symptoms deterioration and EMF [Thornton et 
al., 2006; Herbert  and   Sage C, 2013] 
 

 Behavioral problems in children, aggressiveness  [Divan 
et al., 2008, 2010] 

NECATIVE OR NO EFFECT 

 NEGATIVE   

 

 Prenatal cell phone use and developmental milestone 
delays among infants, Divan. J et al ,2012, 

Σημ. Η  μελέτη αφορούσε μόνο  τα αναπτυξιακά σταδια 6 και 18 μ. Δεν 
κάλυψε μεταγενέστερες αναπτυξιακές διαδικασίες 

Fragopoulou AF_KI_April 2015 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠIΔHΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ  

 

26 



 Οι μητέρες που χρησιμοποιούσαν κινητό 2-3 φορές/μερα, 
είχαν 54% περισσότερες πιθανότητες να έχουν παιδιά με 
προβληματική συμπεριφορά και ότι το ποσοστό αυξανόταν 
ανάλογα με το ποσό της δυναμικής έκθεσης στην ακτινοβολία. 

  
Oταν τα  ίδια τα παιδιά πριν τα 7  χρησιμοποιούσαν κινητό 
τηλέφωνο, τότε είχαν  περισσότερες πιθανότητες κατά 

 80% να έχουν προβληματική συμπεριφορά,  

 25% να έχουν συναισθηματικά προβλήματα,  

 34% προβλήματα στις σχέσεις  

 49% να είναι  επιρρεπή στην παραβατικότητα.  
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Χρήση 2-3 χ κινητού από   
της εγκύους-  13000 παιδια 2008 

&2100 

13,000 

Τέλος 
10ετιας 
του 90 

 τα Πανεπιστήμια της Καλιφόρνιας  UCLA) 
και AarhusΔανίας 



Αυξανόμενος αριθμός μελετών  αποκαλύπτουν  
επιπτώσεις στον μεταβολισμό και την ενδοκρινική 
λειτουργία 

Ιδιαίτερη πρόκληση είναι η αξιολόγηση των επιπτώσεων 
στο Αναπαραγωγικό Σύστημα και στην Ανάπτυξη   

Επιζήμιες επιδράσεις στο Θυρεοειδή , τις ορμόνες 
των επινεφριδίων, τον  ομοιοστατικό μηχανισμό της 
γλυκόζης και των επιπέδων μελατονίνης έχουν ήδη 
διαφανεί 

Επίπεδο τεκμηρίωσης σοβαρό παρά τα υπάρχοντα ακόμα 
κενά/ αβεβαιότητες για την αιτιότητα (causality)  

28 

2015 Dec;13(2):531-45, 

The Effects of Electromagnetic Field on the 
Endocrine System in Children and Adolescents 



ΠΙΘΑΝΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 
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 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝEΤΑΙ:  

Το Οξειδωτικό στρες  θεωρείται ως 

ο πρωταρχικός μηχανισμός βιολογικής 

ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ των EMF/RF και 

καταστροφής του DNA  
30 

Πιθανοί Μηχανισμοί επίδρασης  
Ref : Yakymenko Ι.,et al  Oxidative mechanisms of biological activity of low-
intensity radiofrequency radiation, 2015, Review, Electromagn Biol Med, Early 

Online: 1–16, http://informahealthcare.com/ebm, ISSN: 1536-8378 (print), 
1536-8386 (electronic) 

SCMichaelidou 
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 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ από το 93% των 100 ερευνών  

Τα EMF/RF ακόμα και σε χαμηλή 
ένταση είναι οξειδωτικός 
παράγοντας υψηλού  δυναμικού  
παθογένεσης για καρκίνο και άλλες 
παθήσεις 
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Πιθανοί Μηχανισμοί επίδρασης  
Ref : Yakymenko Ι.,et al  Oxidative mechanisms of biological activity of low-
intensity radiofrequency radiation, 2015, Review, Electromagn Biol Med, Early 

Online: 1–16, http://informahealthcare.com/ebm, ISSN: 1536-8378 (print), 
1536-8386 (electronic) 

SCMichaelidou 
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Ref : Yakymenko Ι.,et al  Oxidative mechanisms of 
biological activity of low-intensity radiofrequency 

radiation, 2015, Review, Electromagn Biol Med, Early Online: 1–16, 
http://informahealthcare.com/ebm, ISSN: 1536-8378 (print), 1536-8386 

(electronic) 

32 

ΠΩS ΔΡΟΥΝ ΤΑ EMF/RF 
 Σημαντική ενεργοποίηση βασικών μηχανισμών παραγωγής 

μορίων ενεργού  οξυγόνου  (ROS),  

ενεργοποίηση της υπεροξειδάσης,  

 Αλλαγές στην δραστικότητα αντιοξειδωτικών ενζύμων  
και ……..αλλα 

οξειδωτική καταστροφή του DNA 
   

SCMichaelidou 
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Πιθανοί Μηχανισμοί επίδρασης 

Μεταβαλλόμενα  με το χρόνο ηλεκτρομαγνητικά κύματα 
έχουν την δυνατότητα να αναδιαμορφώσουν (modulate) 
προσωρινά το νευρικό σύστημα. Αυτή η διαφοροποίηση 
και προσωρινή διαταραχή μπορεί να επιδράσει 

 καθυστερώντας ή διαταράσσοντας ζωτικές  
διαδικασίες βαθμονόμησης στα νήπια.  ή 

 να αποσυντονίσει την αρχική βαθμονόμηση των 
εγκεφαλικών δικτύων και του συστήματος των 
νευρώνων-κατόπτρων (mirror neuron system) στα 
νεογέννητα, οδηγώντας σε αυτιστικά μοτίβα 
συμπεριφοράς 
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(Thornton 2006) 



 «Παρεμποδίζουν την διαμόρφωση της 
φυσιολογικής ηλεκτρομαγνητικής 

δραστηριότητας του εγκεφάλου, η οποία 
σταθεροποιείται περίπου σε ηλικία 12 

ετών, γεγονός που εξηγεί την αύξηση των 
περιστατικών υπερκινητικότητας και 
επιληψίας στις παιδικές ηλικίες»  

 

 Δρ. Gerard Hyland, βιοφυσικός 2 φορές υποψήφιος 
για βραβείο Νόμπελ Ιατρικής[iii] London[iv] 
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Πιθανοί Μηχανισμοί επίδρασης .  
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http://www.home-biology.gr/ilektromagnitikes-aktinovolies/aktinovolies-ipsilon-sixnotiton/bany-monitors#_edn3
http://www.home-biology.gr/ilektromagnitikes-aktinovolies/aktinovolies-ipsilon-sixnotiton/bany-monitors#_edn3
http://www.home-biology.gr/ilektromagnitikes-aktinovolies/aktinovolies-ipsilon-sixnotiton/bany-monitors#_edn4
http://www.home-biology.gr/ilektromagnitikes-aktinovolies/aktinovolies-ipsilon-sixnotiton/bany-monitors#_edn4


Οι  ευρείας ακτίνας παθοφυσιολογικές επιπτώσεις των  

ΕΜF/RF, δεν  προϋποθέτουν «σπάσιμο μοριακών δεσμών 

Όμως οι προκαλούμενοι Επιγενετικοί μηχανισμοί από μόνοι 

τους  μπορούν να αλλάξουν  ριζικά  την ανάπτυξη του 

εμβρύου  διαταράσσοντας διαχρονικά την  υγεία τους -

Προκαλώντας αλλαγές στην ενεργοποίηση και έκφραση των 

γονιδίων  (χωρίς αλλαγές στην αλληλουχία τους)  

35 

Electromagnetic Fields, Pulsed Radiofrequency 
Radiation, and Epigenetics:  How Wireless 

Technologies May Affect Childhood Development.. 

Sage, C. and Burgio, E. (2017), Child Dev. doi:10.1111/cdev.12824 



Περιβαλλοντικές επιγενετικές επιδράσεις  στην ανάπτυξη 

του εμβρύου και του νεογέννητου have been plausibly 

established έχουν καθιερωθεί  ως προκαλούσες 

παθοφυσιολογικές αλλαγές οι οποίες μπορούν να αλλάξουν 

την νευρολογική ανάπτυξη 

Επίμονες /συνεχείς εκθέσεις  συμβάλουν σε χρόνιες 

δυσλειτουργίες και εθισμό και μπορούν να μπλοκάρουν τις 

βιολογικές ανταποκρίσεις προσαρμογής.  
36 

Electromagnetic Fields, Pulsed Radiofrequency 
Radiation, and Epigenetics:  How Wireless 

Technologies May Affect Childhood Development.. 

Sage, C. and Burgio, E. (2017), Child Dev. doi:10.1111/cdev.12824 



California Medical Association   
Resolution on Wireless Standards Reevaluation 12/2014 

 

S
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CMA support efforts to implement new safety exposure 
limits for wireless devices that do not cause human or 

environmental harm”  
 

“Peer reviewed research has demonstrated the following 
adverse biological effects of wireless EMF....  

B
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“Single and double strandedNA breaks 
Creation of reactive oxygen species 
Immune dysfunction, 
Cognitive processing effects 
Stress protein synthesis in the brain 
Altered brain development 
Sleep and memory disturbances 
ADHD 
Sperm dysfunction 
Brain tumors” 

https://issuu.com/18621/docs/bulletin_0415_web/17?e=8664035/12346964
https://issuu.com/18621/docs/bulletin_0415_web/17?e=8664035/12346964
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Safety 
limits 

Protective 
for child/ 
embryo 
Exposure 
reduction 



ANSES (French Agency for Food, Environmental & Occup. Health & Safety) 

Opinion on  EMF and Children 2016 (review  of 

studies  up Feb 2014) 

 Διαπιστώνει  

την ραγδαία αύξηση στην έκθεση των παιδιών 

 και τις πιθανές επιδράσεις στις ΝΟΗΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Σοβαρό έλλειμμα  μελετών  για τα παιδιά που δεν 
επιτρέπει την αξιόπιστη εξαγωγή συμπερασμάτων ως 
προς την καρκινογένεση κ.ά μακρόχρονες επιπτώσεις 

Ακαταλληλότητα των ορίων  

Ανεπαρκή έλεγχο συσκευών, με αποτέλεσμα να είναι  
εκτός των «ορίων»: “89% of 95 mobiles tested have 
SAR>2 W/Kg and 25% SAR >4W/Kg.”  

SCMichaelidou 39 
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AAP Webpage  
 

10 New Safety Tips for Cell 
Phones 
“If you plan to watch a movie 

on your device, download it 

first, then switch to airplane 

mode while you watch in order 

to avoid unnecessary radiation 

exposure.” 

US Pediatricians Issues Recommendations 
 To Reduce Children’s Exposure  

 

https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/all-around/Pages/Cell-Phone-Radiation-Childrens-Health.aspx
https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/all-around/Pages/Cell-Phone-Radiation-Childrens-Health.aspx


 

«Yφίστανται και έχουν τεκμηριωθεί στην 
επιστημονική βιβλιογραφία οι  

Δυσμενείς επιπτώσεις στην Υγεία όπως μαθησιακές 
δυσκολίες , αλλοιώσεις στην ανταπόκριση του 
ανοσοποιητικού συστήματος, πονοκεφάλους, κ.ά 

από τα ασύρματα ραδιοκύμματα» 

 

“Το γεγονός ότι η έκθεση σε ραδιοσυχνότητες 
προκαλεί  νευρολογικές βλάβες έχει επίσης 

επανειλημμένα τεκμηριωθεί” 
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The American Academy of Environmental 

Medicine (AAEM)  
 



Παιδιά με νευρολογικά προβλήματα, 
αυτισμό , και  ΔΕΠΥ 

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

Αρρώστα και υπό ανάρρωση    
SCMichaelidou 42 

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

ΕΥΑΛΩΤΑ  ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΙΣΟΤΕΡΟ τα    



The Austrian Medical Chamber  (40,000 doctors): 
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 “Χώροι με Wi-Fi προκαλούν μεγάλη έκθεση σε 
μικροκύματα σε μαθητές και δασκάλους που θα 

μπορούσε να αυξήσει τo βαθμό του Οξειδωτικού 
stress  To Οξειδωτικό stress θα μπορούσε  να 
επιβραδύνει την παραγωγή ενέργειας ιδίως στα 
κύτταρα του εγκεφάλου και μπορεί να οδηγήσει 
πχ, σε δυσκολίες συγκέντρωσης , προβλήματα 

μνήμης  σε  συγκριμένα άτομα. 
 

  Ο Αυστριακός Ιατρικός Σύνδεσμος  συστήνει   
«ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΑΠΌ  Wi-Fi»  Wi-

Fi free school environments. 
"http://wifiinschools.org.uk/resources/safeschools2012.pdf 

 

http://wifiinschools.org.uk/resources/safeschools2012.pdf
http://wifiinschools.org.uk/resources/safeschools2012.pdf
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Τhe Russian National Committee 

on Non-Ionizing Radiation 
Protection, 2011  

“H ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από το Wi-Fi 
δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για τον 
εγκέφαλο των παιδιών, των οποίων το σώμα 
είναι σε μια κατάσταση ανάπτυξης και 
δημιουργίας νοητικής δραστηριότητας.  
 
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα παιδιά 
είναι πιο ευαίσθητα σε δυσμενείς 
περιβαλλοντικούς παράγοντες.” 

https://docs.google.com/file/d/0B1KQ639Tc1Z9TTg2WGxpTlRvb2M/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B1KQ639Tc1Z9TTg2WGxpTlRvb2M/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B1KQ639Tc1Z9TTg2WGxpTlRvb2M/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B1KQ639Tc1Z9TTg2WGxpTlRvb2M/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B1KQ639Tc1Z9TTg2WGxpTlRvb2M/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B1KQ639Tc1Z9TTg2WGxpTlRvb2M/edit?pli=1


Wi-Fi: Μύθος και πραγματικότητα 

SCMichaelidou 

WIFI  

ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ… ΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΣ? 
                  ΌΧΙ ΓΙΑΤΙ 
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) 



ΜΥΘΟΣ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
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ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

WIFI  

 
η ασφάλεια των  Wi-Fi  ΙΔΙΩΣ Η 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ   ποτέ δεν 
έχει μελετηθεί /αποδειχθεί με  
έρευνες σε συνθήκες ρεαλιστικής, 
πολλαπλής και ιδιως μακρόχρονης 
χρήσης 



 

 
 

Conrado Avendaño, M.S. et .al .,Fertility and Sterility  Volume 97, Issue 1, Pages 
39-45.e2 (January 2012)  

Διαπιστώθηκε σημαντική μείωση της 
κινητικότητας των σπερματοζωαρίων και 
κατακερματισμός του DNA του ανθρώπινου 
σπέρματος  μόνο μετά 4 ωρη χρήση laptop 
συνδεδεμένου ασύρματα με Wi-Fi στο 
ίντερνετ. 
 

SCMichaelidou 
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Τι λένε οι έρευνες ??? 
 

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΕΝΑΙ 
ΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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Wi-Fi στο σχολείο σημαίνει περίπου αυτό !!!! 
Απείρως μεγαλύτερη και  πολλαπλασιαστική 

έκθεση 

Image adapted from the excellent 
video  by WiFi in Schools Australia 

ΠΑΘΗΤΙΚΗ  

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/


SCMichaelidou 49 

  
 

Γαλλία Φεβρουάριος 2015 : Νομοθετική  απαγόρευση του 
Wi-Fi σε παιδικούς σταθμούς….. 
 
ΚΥΠΡΟΣ 2017 (ΥΠΠ) ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ  Wi-Fi στα δημόσια 

Νηπιαγωγεία- Δημοτικά  ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ  
 
 
 

, 2011 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, 
η Γαλλία, Γερμάνια ,Αυστρία , Ιταλία Ισραήλ 
Ιατρικοί και επιστημονικοί οργανισμοί  
Reykjavik Appeal on wireless technology in 
schools 2017 



 

Δρ. Εδουάρδ Εστιβίλ, διευθυντής Μονάδας Διαταραχών 
Ύπνου Νοσοκομείου Καταλονίας, συγγραφέας του διεθνούς 
best seller  

 “Κοιμήσου παιδί μου – Πώς να λύσετε το πρόβλημα της  

παιδικής αϋπνίας” 

  ”Τα ασύρματα baby monitors, κατά τη 
γνώμη μας, μπορεί να αποτελούν την πιο 
επικίνδυνη πηγή ακτινοβολίας σήμερα για 
το παιδί, δεδομένου ότι η ανάπτυξη του 
νευρικού συστήματος συμβαίνει μόνο μία 
φορά στη ζωή κάθε ανθρώπου και οι 
ενδεχόμενες βλάβες στο βρεφικό 
εγκέφαλο θα είναι μη αναστρέψιμες” 

SCMichaelidou »50 

Baby monitor δεν είναι πάντα  
απαραίτητα και ουτε ασφαλή ? 

⊘ 
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Baby monitor 

Τα ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ baby monitors  ή 
αναλογικού  τύπου είναι  τα πλέον ασφαλή  
 
Αν είναι ψηφιακά θα πρεπει τουλάχιστον 
να ενεργοποιούνται μόνο όταν υπάρξει 
ηχητικό ερέθισμα . Σε κάθε περίπτωση 
πρέπει να τοποθετούνται  σε απόσταση 
>2m  τουλάχιστον 
 



LIMITS INTERNATIONAL -  

Fragopoulou AF_KI_April 2015 52 

CRITERIA  based on biological effects  till 2015 

Η Κύπρος και οι πλείστες ΙCΝIRP 

CRITERIA  based on biological effects  till 2007   
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ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ  
COM 2000  

Πρέπει να ληφθούν πολιτικές αποφάσεις ώστε μέχρι την 
αλλαγή της Νομοθεσίας η  ασφάλεια της έκθεσης των 
παιδιών   να κρίνεται  στην βάση βιολογικά συμβατών 

κριτηρίων της τάξης του μW/m2  (10-6W/m2 ) 

 και όχι W/m2 

Στο σχολείο,τους παιδότοπους. Παιδιατρικές μονάδες  
και σπίτι τα επίπεδα έκθεσης  σε καμιά περίπτωση 
δεν πρέπει να είναι > 10μW/m2 και κατά προτίμηση 
να είναι <1μW/m2  

Πρέπει να διασφαλιστεί το δικαίωμα σωστής 
ενημέρωσης ! 
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VIDEO 



   

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΤΗς ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΙΑ TA 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΡΑΔΙΟΚΥΜΜΑΤΩΝ  

 Νοέμβρης 2017 

   

Οι 16 Πρακτικοί 
Κανόνες 
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Τα ανοικτά επιστημονικά 
ερωτηματικά και προκλήσεις 

Δεν γνωρίζουμε πλήρως  όλους τους μηχανισμούς 
επίδρασης  
Πολύ λίγα γνωρίζουμε για το μέγεθος της ήδη 
διαφαινόμενης  συνέργειας με άλλους τοξικούς 
παράγοντες 
Δεν γνωρίζουμε όλες τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις 
ιδίως μετά από την διαρκή έκθεση σε χαμηλή 
ενέργεια  και  για μεγάλη χρονική διάρκεια 
Οι ακριβείς διαχρονικές επιπτώσεις στην νέα γενιά  
και στα παιδιά είναι ακόμα άγνωστες. Θα χρειαστεί 
να ολοκληρωθεί η έκθεση μιας γενιάς τουλάχιστον 
και όχι μόνο                   ΌΜΩΣ ……. 

ΗΜΕΡΙΔΑ Cyprus 22-10-15, Λ.Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 56 



1. Οι βιολογικές επιδράσεις εχουν τεκμηριωθεί σε σημαντικό βαθμό  
ιδίως σε συνθήκες  χρόνιας /συνεχούς έκθεσης. 

2. Αντίθετα η θεωρία της ανυπαρξίας μη θερμικών βιολογικών 
επιπτώσεων στερείται επιστημονικής βάσης αφού μεταξύ 
βασίζονται σε μελέτες που δεν έγιναν σε ρεαλιστικές  συνθήκες 
συνεχούς  και πολλαπλής έκθεσης, ηλικιακής ευαισθησίας και 
ιδίως σε βάθος χρόνου ωστέ νακαλύπτουν τον ορίζονταχρόνιων 
ασθενειών 

3.  Η έκθεση στην ΗΜΑ είναι μεγάλη καθολική –πολλαπλή και 
αδιάκοπη . Θα αυξάνεται γεωμετρικά  και ΥΠΑΡΧΕΙ  ΗΔΗ 
ΔΙΑΣΠΑΡΤΗ ΑΘΕΛΗΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΝΤΟΥ καθιστώντας την 
ακτινοβολία πολύ  πιο βλαπτική  ακόμα και από άλλους εν 
δυναμει επικινδυνότερους παράγοντες. 

  

Βασισμένο στο «ΗΜΕΡΙΔΑ Cyprus 22-10-15», Λ.Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 
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KATAΛHKTIKA 



4. Είναι τεκμηριωμένο και αδιαμφισβήτητο ότι η έκθεση και η 
ευαισθησία του εμβρύου και των παιδιών είναι μεγαλύτερες και οι 
διαπιστωμένες επιπτώσεις σοβαρές και διαχρονικές (WΗΟ 2011, 

COUNCIL of EUROPE, Pαεδιατριψ ανδ Associations,ANSES 2016) 

5. Τα όρια έκθεσης  «αναχρονιστικά»  (19-20χρονων)  

6. Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ των συσκευών ποτέ δεν έχει  ΠΡΟ-ΕΛΕΓΧΘΕΙ- 
αποδειχθεί .  ΑΠΛΩΣ   ‘’εντός ορίων» ….. ασύμβατων με την έρευνα 
& τη συνεχή/πολλαπλή έκθεση ……και δημιουργείται  άκρατος-
επικίνδυνοςησυχασμός 

7. Ο κόσμος αγνοεί ή εχει λανθασμένες γνώσεις ασφάλειας 

8. Υπάρχουν καλές πρακτικές  λελογισμένης χρήσης-
αξιοποίησης 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ  

 

Βασισμένο στο «ΗΜΕΡΙΔΑ Cyprus 22-10-15», Λ.Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 
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ΑΜΕΣΑ ΔΡΟΥΜΕ: Με ενσύρματο 
διαδίκτυο και μειώνοντας την χρήση 
ασύρματων συσκευών  ιδίως από τα 

παιδιά -   
ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ… 

όπου τα παιδιά  περνούν 
60-90% τουλάχιστον του 

χρόνου τους. 

 

 

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ. 

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥΣ 



MAZI ΜΠΟΡΟΥΜΕ! 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΟΣ ο ρόλος του Γιατρού ιδιαίτερα του 
Παιδίατρου, Γυναικολόγου και οικογενειακού γιατρού στην 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ   ΤΩΝ 
ΓΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ . Η συμβολή της ΕΕΥΠ 
είναι σημαντική σε θέματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης. 

 Ο ρόλος του ΠΙΣ  ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ  ΕΙΝΑΙ 
ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟ, ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ & ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ . Ο ρόλος της ΕΕΠΥΠ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΠΑΝΤΑ 
ΤΗς ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ είναι 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚOΣ & ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟΣ 
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Η σημερινή κοινή διακήρυξη της 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

μεταξύ του ΠΙΣ , του  Ιατρικού 
Συλλόγου Βιέννης/ Αυστρίας και της 
ΕΕΥΠ θα αποτελέσει ένα  ορόσημο 
διεθνούς εμβελείας και ανοίγει νέους 

ορίζοντες διεθνούς συνεργασίας  
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ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΜΕ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ 
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Η Εθνική Επιτροπή Η Εθνική Επιτροπή  αγωνίζεται με επιστημονική 

προσέγγιση και αφοσίωση  και  θα κρατήσει ζωντανό το όραμα της 

προφύλαξης των παιδιών. ΟΛΟΙ ΜΑΖΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ 

ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ θερμά τον ΠΙΣ ,τον Ιατρικό Σύλλογο  Βιέννης , 

τον Υπουργό Υγείας , τους εκλεκτούς ομιλητές  μας ,τους 

συνεργάτες  μου στην ΕΕΥΠ   και  ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ 

 

 www.cyprus-child-environment.org 



Εισηγήσεις της ΕΕΠΥΠ 2015-2017 
βασισμένες στις θέσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης , του 

Ευρωκοινοβουλίου, Ιατρικών  και επιστημονικών  σωμάτων  και 
πρακτικών αλλων χωρών,  

 

Νομοθετικό πλαίσιο για τις ασύρματες τεχνολογίες με  στόχευση στην  
προφύλαξη των παιδιών  στο πρότυπο της Γαλλικής Νομοθεσίας που 
μεταξύ άλλων 

να απαγορεύει την χρήση Wi-Fi  συνδέσεων στα νηπιαγωγεία, 
παιδότοπους  και στα δημοτικά  (μερικώς ΟΚ). 

Να θέτει αυστηρούς περιορισμούς στην χρήση   στο γυμνάσιο και μετά, σε 
συγκεκριμένους μόνο χώρους  όταν δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα, με  
ταυτόχρονη   συστηματική παρακολούθηση  της έκθεσης αλλά και της υγείας 
των παιδιών,  

σε συνθήκες πραγματικής /πολλαπλής  έκθεσης των παιδιών στην τάξη .Η 
αξιολόγηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα  την συνολική έκθεση 

 και «καθοδηγητικά» βιολογικα κριτήρια έκθεσης των παιδιών (βασισμένα στα 

επίπεδα όπου δεν έχουν διαπιστωθεί βιολογικές επιδράσεις) και η λειτουργία 
να αναστέλλεται ή να μειώνεται   όταν αυτά ξεπερνιούνται 

 

 

 

 

SCMichaelidou 

63 



Το θεμα της ΗΜΑ να ενταχθεί στο Πρόγραμμα  των Ιατρικών 
Σχολών - συνεχής Εκπαίδευση των γιατρών και των λειτουργών υγείας 
σε θέματα διάγνωσης και συμπτωμάτων 

Σταδιακή προώθηση ενσύρματης σύνδεσης Διαδικτύου για χρήση από 
τα παιδιά σε Νοσοκομειακές Παιδιατρικές  μονάδες. 

Η ανάπτυξη από την Πολιτεία μιας συγκροτημένης πολιτικής συνεχούς 
ενημέρωσης του κοινού σε συνεργασία με τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΣΜΟ , τους 
εκπαιδευτικούς , την Τοπική Αυτοδιοίκηση   

Να διασφαλίζεται το δικαίωμα στα οργανωμένα σύνολα των γονιών να 
γνωρίζουν εκ των προτέρων και να έχουν λόγο στην εγκατάσταση /χρήση  
ασύρματων συνδέσεων/συσκευών στους χώρους που τα παιδιά τους 
φιλοξενούνται ή εκπαιδεύονται 
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Εισηγήσεις της ΕΕΠΥΠ 2015-2017 
βασισμένες στις θέσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης , του 

Ευρωκοινοβουλίου, Ιατρικών  και επιστημονικών  σωμάτων  και 
πρακτικών αλλων χωρών,  
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 A call to European governments to “take all reasonable measures” to reduce 
exposure to 

 electromagnetic fields “particularly the exposure to children and young people who 
seem to be most at risk from head tumours.” The Resolution calls for member 
states to: 

  Implement “information campaigns about the risk of biological effects on the 
environment and human health, especially targeting children and young people of 
reproductive age. “ 

 “Reconsider the scientific basis for the present standards on exposure to 
electromagnetic fields set by the International Commission on Non-Ionising 
Radiation Protection, which have serious limitations,  and apply ALARA principles, 
covering both thermal effects and the athermic or biological effects of 
electromagnetic emissions or radiation.” “For children in general, and particularly in 
schools and classrooms, to ban all mobile phones, DECT phones or WiFi or WLAN 
systems and opt for  wired Internet connections, and strictly regulate the use of 
mobile phones by schoolchildren on school premises.”  

  Ενδεικτικά παρατίθενται αυτούσια τα σημαντικότερα άρθρα 
 8.1.2. reconsider the scientific basis for the present electromagnetic fields 

exposure standards set by the International Commission on Non-Ionising Radiation 
Protection, which have serious limitations and apply “as low as reasonably 
achievable” (ALARA) principles, covering both thermal effects and the athermic 
or biological effects of electromagnetic emissions or radiation; 
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The Parliamentary Assembly of the Council of Europe issued Resolution 
1815 in 2011 Potential Dangers of Electromagnetic Fields and Their Effect on 

the Environment. 

 



 8.2.4. raise awareness on potential health risks of DECT-type wireless telephones, baby 
 monitors and other domestic appliances which emit continuous pulse waves, if all electrical 
 equipment is left permanently on standby, and recommend the use of wired, fixed telephones at 
 home or, failing that, models which do not permanently emit pulse waves; 
 8.3. concerning the protection of children: 
 8.3.1. develop within different ministries (education, environment and health) targeted 
 information campaigns aimed at teachers, parents and children to alert them to the specific risks 
 of early, ill-considered and prolonged use of mobiles and other devices emitting microwaves; 
 8.3.2. ban all mobile phones, DECT phones or WiFi or WLAN systems from classrooms and 
 schools, as advocated by some regional authorities, medical associations and civil society 
 organisations; 
 After analysing the scientific studies available to date, and also following the hearings for expert 

opinions organised in the context of the Committee on the Environment, Agriculture and Local and 
Regional Affairs, there is sufficient evidence of potentially harmful effects of electromagnetic fields 
on fauna, flora and human health to react and to guard against potentially serious environmental 
and health hazards. 
 

SCMichaelidou 69 

The Parliamentary Assembly of the Council of Europe issued Resolution 
1815 in 2011 Potential Dangers of Electromagnetic Fields and Their Effect on 

the Environment. 

 


