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1.1. ΕΊΝΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΕΊΝΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕMF/RFR MF/RFR 

ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΗ ‘η ΑΘΩΑ?ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΗ ‘η ΑΘΩΑ?  

2.2.   ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ  ΣΟΒΑΡΟΙ?ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ  ΣΟΒΑΡΟΙ?  Κάποιοι Κάποιοι 

ισχυρίζονται ότι δεν έχουν «αποδειχθεί» ισχυρίζονται ότι δεν έχουν «αποδειχθεί» ??????  

3.3.   ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΠΙΘΑΝΟΙ Η ΜΗΠΩΣ  ………..η ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΠΙΘΑΝΟΙ Η ΜΗΠΩΣ  ………..η 
επιστήμη τεκμηριώνει  την Ύπαρξη τους σε μεγάλο επιστήμη τεκμηριώνει  την Ύπαρξη τους σε μεγάλο 
βαθμό βαθμό   

4.4. Αν Αν ΝαιΝαι  τότε…….  ΠΩΣ ΘΑ  ΠΡΟΦΥΛΑΞΟΥΜΕ ΤΑ τότε…….  ΠΩΣ ΘΑ  ΠΡΟΦΥΛΑΞΟΥΜΕ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ……ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΓΕΝΗΑΠΑΙΔΙΑ ……ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΓΕΝΗΑ  
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ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ   



  

    

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   !! Το οποίο λόγω της διπλής !! Το οποίο λόγω της διπλής 
ελικοειδούς μορφής λειτούργει ως ελικοειδούς μορφής λειτούργει ως 

πολλαπλώς ευαίσθητη αντένα πολλαπλώς ευαίσθητη αντένα (fractal(fractal))    

ΗΗ  ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ  
AAΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ ΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ   



Δεν μπορεί να είναι τα Δεν μπορεί να είναι τα EMF/RFR  EMF/RFR  
ΑΘΩΑΑΘΩΑ  

  

 

Ref.1.Wi-Fi is an important threat to human health, Martin L. Pall Washington State University, 638 NE 
41st Avenue, Portland, OR 97232-3312, USA, HER 164, 2018, 

 2.  Bionitiative2012/14 

Επηρεασμός της  Επηρεασμός της  
ηλεκτροφυσιολογίας ηλεκτροφυσιολογίας του σώματος του σώματος   

Πρόκληση  Πρόκληση  ηλεκτροβιολογικώνηλεκτροβιολογικών  
βλαβώνβλαβών  

  Καταστροφή του Καταστροφή του DNADNA    & & 
Περιορισμός της Περιορισμός της αυτοίασηςαυτοίασης  τουτου 

Κυματοειδής Κυματοειδής 
μορφημορφη--

πολικοτηταπολικοτητα    



 

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

2Β για τον 2Β για τον άνθρωποάνθρωπο  
Από το 2011Από το 2011--2018 Σοβαρή τεκμηρίωση 2018 Σοβαρή τεκμηρίωση 

/επιβεβαίωση/επιβεβαίωση 
SCMichaelidou 

Baby 
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Cancer epidemiology update, following the 2011 IARC evaluation of Cancer epidemiology update, following the 2011 IARC evaluation of 
radiofrequency electromagnetic fields (Monograph 102)radiofrequency electromagnetic fields (Monograph 102)☆☆  

Anthony Anthony B.MillerB.MilleraaLL.  .  LloydMorganLloydMorgan  bbIrisUdasinIrisUdasincc  DevraDevra  LeeDavisLeeDavisdede  
https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.06.043https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.06.043Get rights and Get rights and contentcontent. Available . Available online 6 online 6 

September 2018September 2018  
  
  

  
  

Β.ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΜΕΛΈΤΕΣΜΕΛΈΤΕΣ    

9 μελέτες 9 μελέτες (2011(2011––20172017) ) καταγράφουν αυξημένο ρίσκο καρκίνου του καταγράφουν αυξημένο ρίσκο καρκίνου του 
εγκεφάλου από την χρήση του κινητού εγκεφάλου από την χρήση του κινητού ..  

4 4   casecase--control studies (3 in 2013, 1 in 2014) control studies (3 in 2013, 1 in 2014) καταγράφουν καταγράφουν 
αυξημένο ρίσκο  όγκων στο αυξημένο ρίσκο  όγκων στο προθαλαμικόπροθαλαμικό    νευρονευρο  

Ανησυχίες και για άλλες μορφές  καρκίνου όπως του μαστού , των Ανησυχίες και για άλλες μορφές  καρκίνου όπως του μαστού , των 
όρχεων, όρχεων, Λευχαιμία κι θυρεοειδούςΛευχαιμία κι θυρεοειδούςs.s.  

To To Γλοίωμα είναι σημαντικός καρκίνος που συσχετίζεται  με τα ε Γλοίωμα είναι σημαντικός καρκίνος που συσχετίζεται  με τα ε 
RFRRFR  σε 9 σε 9   casecase--control studies control studies στην Σουηδία, Γαλλία  και άλλες στην Σουηδία, Γαλλία  και άλλες 
χώρες Αυξητικές τάσεις καταγράφηκαν στο ΗΒ  και αλλού χώρες Αυξητικές τάσεις καταγράφηκαν στο ΗΒ  και αλλού ..  

  Στους μη κακοήθεις όγκους περιλαμβάνεται το ακουστικό Στους μη κακοήθεις όγκους περιλαμβάνεται το ακουστικό νευριωμανευριωμα  
((acousticacoustic  neuroma neuroma --vestibular vestibular Schwannoma) Schwannoma) και το και το μηνιγκίωμαμηνιγκίωμα. .   

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.06.043
https://s100.copyright.com/AppDispatchServlet?publisherName=ELS&contentID=S0013935118303475&orderBeanReset=true
https://s100.copyright.com/AppDispatchServlet?publisherName=ELS&contentID=S0013935118303475&orderBeanReset=true
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/acoustics
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00139351
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00139351


  
Cancer epidemiology update, following the 2011 IARC evaluation Cancer epidemiology update, following the 2011 IARC evaluation 

of radiofrequency electromagnetic fields (Monograph 102)of radiofrequency electromagnetic fields (Monograph 102)☆☆  
Anthony Anthony B.MillerB.MilleraaLL.  .  LloydMorganLloydMorgan  bbIrisUdasinIrisUdasincc  DevraDevra  LeeDavisLeeDavisdede  

https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.06.043https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.06.043Get rights and Get rights and contentcontent. . 
Available Available online 6 September 2018online 6 September 2018  

  
  

  
  

Α  Two consistent and mutual confirmed Two consistent and mutual confirmed ΑΑnimalnimal  
studies studies   

1.. The US National Toxicology Program Carcinogenesis US National Toxicology Program Carcinogenesis 
Studies Studies of Cell Phone RFR on  rats which found 
increases in glioma and schwannoma of the heart of male 
rats.  

2.The RamazziniRamazzini  Institute’s Institute’s “Report of final results “Report of final results 
regarding brain and heart tumours regarding brain and heart tumours in Sprague Dawley 
rats exposed from prenatal life until natural death to 
mobile phone radiofrequency field representative of a 
1.8 GHz GSM base station environmental emission” 

THE SAME RARE TUMORS THE SAME RARE TUMORS   

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.06.043
https://s100.copyright.com/AppDispatchServlet?publisherName=ELS&contentID=S0013935118303475&orderBeanReset=true
https://s100.copyright.com/AppDispatchServlet?publisherName=ELS&contentID=S0013935118303475&orderBeanReset=true
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00139351
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00139351


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

Exposed to Cell Phone Exposed to Cell Phone Radiation (Radiation (20162016))  20162016  
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Significantly Significantly increased DNA damage increased DNA damage were found in were found in specific specific 
brain regions after exposure to wireless brain regions after exposure to wireless radiationradiation) 
  

US/NTP,US/NTP,((sept sept 17  
Expert Expert Panel on Cell Phone Radiation, Panel on Cell Phone Radiation, 

March March 2018, evaluated the NTP study 2018, evaluated the NTP study 

CONCLUDEDCONCLUDED  

““CLEAR CLEAR EVIDENCE OF CANCEREVIDENCE OF CANCER””  

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==


Cancer epidemiology Cancer epidemiology update (2018), update (2018), following following 
the 2011 IARC evaluation of radiofrequency the 2011 IARC evaluation of radiofrequency 

electromagnetic fields electromagnetic fields (Monograph 102(Monograph 102))  
Anthony Anthony B.MillerB.MilleraaLL.  .  LloydMorganLloydMorgan  bbIrisUdasinIrisUdasincc  DevraDevra  LeeDavisLeeDavisdede, ,   

  
  Glioma is an important human cancer found to 

be associated with RFR in 9 case-control 
studies conducted in Sweden and France, and in 
other countries. Increasing glioma incidence 
trends have been reported in the UK and other 
countries. 
 Non-malignant endpoints linked include acoustic 
neuroma (vestibular Schwannoma) and 
meningioma. 

Based on the evidence reviewed it is 

our opinion that IARC's current 

categorization of RFR as a possible 

human carcinogen (Group 2B) ) should be should be 

upgraded to Carcinogenic to Humans upgraded to Carcinogenic to Humans 

(Group 1).(Group 1).  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/acoustics
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20012001--20102010: 13% increase, : 13% increase, 
140/million age 0140/million age 0--1414  
LeukemiaLeukemia  30% ,30% ,  
  
  cancer of centre nervous cancer of centre nervous 
system 20%system 20%  

Όχι μόνο πιθανότητα Όχι μόνο πιθανότητα ΠΡΠΡOOΚΛΗΣΗΣΚΛΗΣΗΣ  καρκίνου καρκίνου 
αλλά ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ή/και ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣαλλά ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ή/και ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ  
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 Επιδράσεις στην νευρολογική ανάπτυξη, τον Επιδράσεις στην νευρολογική ανάπτυξη, τον 
Εγκέφαλο, το ανοσοποιητικό και το Εγκέφαλο, το ανοσοποιητικό και το 
αναπαραγωγικό αναπαραγωγικό   

 Καταστροφή του Καταστροφή του DNA DNA --  Καρκίνος Καρκίνος   

 Εθισμός, Προβλήματα Νοητικά, Εθισμός, Προβλήματα Νοητικά, 

συμπεριφοράς και ύπνου, πρόκληση ή συμπεριφοράς και ύπνου, πρόκληση ή 

τουλάχιστον επιδείνωση ΔΕΠΥ, Αυτισμού τουλάχιστον επιδείνωση ΔΕΠΥ, Αυτισμού   
SCMichaelidou 

 

Άλλες Βιολογικές επιδράσεις Άλλες Βιολογικές επιδράσεις σημαντικές σημαντικές για τα για τα 
παιδιάπαιδιά(L. Hardell (2017)  M.RedmayneM.Redmayne  & & OlleOlle  JohanssonJohanssoncc Journal of Toxicology and Environmental 

Health, Part B: Critical Reviews . pages 247-258, 2014, Ref : Bio Initiative 2012 REVIEW, Report 2014 
Radiofrequency Radiation Research Summary Updated March 29, 2014, & supplement summary for public based on 8000 

papers 
 



 
Άλλες Βιολογικές επιδράσεις Άλλες Βιολογικές επιδράσεις --  

σημαντικές για τα παιδιάσημαντικές για τα παιδιά(L. Hardell (2017)  M.RedmayneM.Redmayne  & & 

OlleOlle  JohanssonJohanssoncc Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B: Critical Reviews . pages 
247-258, 2014, Ref : Bio Initiative 2012 REVIEW, Report 2014 Radiofrequency Radiation Research Summary 

Updated March 29, 2014, & supplement summary for public based on 8000 papers 
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ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ  και ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ  και 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΡΓΙΑ  ΜΕ  ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΞΙΚΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΡΓΙΑ  ΜΕ  ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΞΙΚΟΥΣ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  

Μείωση της Μείωση της ΜελατονίνηςΜελατονίνης    και άλλων αντικαρκινικών και και άλλων αντικαρκινικών και 
μηχανισμών εξουδετέρωσης των ελευθέρων ριζών μηχανισμών εξουδετέρωσης των ελευθέρων ριζών   

Καταστροφή της Καταστροφή της μυελίνηςμυελίνης: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ : Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ 
εκθεσηςεκθεσης  στα στα RFRF--EMFEMF και εκφυλισμού της εκφυλισμού της μυελίνηςμυελίνης  ή ή 
απευθείας απευθείας επιπτωσηεπιπτωση  στην αγωγιμότητα  των νευρώνωνστην αγωγιμότητα  των νευρώνων,,    

Αύξηση της διαπερατότητας Αύξηση της διαπερατότητας του του ααιματοααιματο  εγκεφαλικού φραγμού εγκεφαλικού φραγμού   
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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 μελετών200 μελετών SCMichaelidou 



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

Exposed to Cell Phone Exposed to Cell Phone Radiation (Radiation (20162016))  20162016  

15 

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

US/NTP,US/NTP,((sept sept 17  

Οι επιπτώσεις στο Οι επιπτώσεις στο DNA DNA 

τεκμηριώνεται εκ νέουτεκμηριώνεται εκ νέου  

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==


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) 
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ΠΩΠΩS S ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΤΑ EMF/RFEMF/RF  στο στο DNADNA  
 Σημαντική ενεργοποίηση βασικών μηχανισμών παραγωγής 

μορίων ενεργού  οξυγόνου  (ROS),  

ενεργοποίηση της υπεροξειδάσης,  

 Αλλαγές στην δραστικότητα αντιοξειδωτικών ενζύμων  
και ……..αλλα 

οξειδωτική καταστροφή του DNA 
   

SCMichaelidou 

http://informahealthcare.com/ebm
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 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ από το 93% των 100 ερευνών από το 93% των 100 ερευνών   

ΤαΤα  EMFEMF//RF O RF O ΚΥΡΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΤΟΦΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΟΦΗΣ ΤΟΥ DNADNA  

   ακόμα ακόμα και σε χαμηλή ένταση είναι και σε χαμηλή ένταση είναι 
οξειδωτικός παράγοντας υψηλού  
δυναμικού  παθογένεσης για καρκίνο 
και άλλες παθήσεις  



We conclude that age-dependent RF-EMR study 
results, when considered in the context of 
developmental stage, indicate increased indicate increased 
specific vulnerabilities in the young specific vulnerabilities in the young 
((fetusfetus  to adolescent), the elderly, and to adolescent), the elderly, and 
those with cancerthose with cancer.  
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““  
Radiofrequency Radiofrequency exposure in young and old: exposure in young and old: 

different sensitivities in light of agedifferent sensitivities in light of age--relevant relevant 
natural differences.” natural differences.” ReviewsReviews  Redmayne M, and O. Redmayne M, and O. 

Johansson. Johansson. in Environmental Health,in Environmental Health,  vol. 30, no. 4, 2015, pp. vol. 30, no. 4, 2015, pp. 
323323--35.35.  

  

Προκύπτει ειδική τρωτότητα  από το  Προκύπτει ειδική τρωτότητα  από το  
έμβρυο μέχρι την εφηβεία  καθώς και έμβρυο μέχρι την εφηβεία  καθώς και 

στους ηλικιωμένους και στους στους ηλικιωμένους και στους 
καρκινοπαθείς   καρκινοπαθείς     

http://1.usa.gov/1PWOqlc
http://1.usa.gov/1PWOqlc
http://1.usa.gov/1PWOqlc
http://1.usa.gov/1PWOqlc
http://1.usa.gov/1PWOqlc
http://1.usa.gov/1PWOqlc


SCMichaelidou 

19 

  
  

  

ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΕΥΠΑΘΕΙΑΣ    

Το Έμβρυο και το Παιδί Το Έμβρυο και το Παιδί εχουνεχουν  μοναδικά μοναδικά 

παράθυρα ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ που δεν παράθυρα ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ που δεν 

βρίσκονται στους ενήλικες (βρίσκονται στους ενήλικες (WWΗΟΗΟ  20052005))  

 
 

 

WHO 2014: “We don’t know yet all the 
effects but the impact of EMF/RFR on 
Foetuses and Children might be higherbe higher  

Ο χρόνος έκθεσης καθίσταται Ο χρόνος έκθεσης καθίσταται 
καθοριστικόςκαθοριστικός  



Σ’ αυτό το συμπεραίνεταιΣ’ αυτό το συμπεραίνεται    ότι ότι 

τεκμηριώνεται διασύνδεση μεταξύ  της τεκμηριώνεται διασύνδεση μεταξύ  της 

αναπτυξιακής αναπτυξιακής νευροπλαστικότηταςνευροπλαστικότητας  

(developmental neuroplasticity) και των και των 

νευροεκφυλιστικώννευροεκφυλιστικών  διαδικασιών διαδικασιών αργότερα αργότερα 

στην ζωή όπωςστην ζωή όπως  Alzheimer's Alzheimer's και και 

Parkinson's DiseaseParkinson's Disease  
SCMichaelidou 20 

Developmental neuroplasticity and the origin of Developmental neuroplasticity and the origin of 
neurodegenerative neurodegenerative diseases, diseases,   review review Schaefers At. , 

Teuchert-Noodt, G. 

 
World J Biol Psychiatry. 2016 Dec;17(8):587-599. Epub 2013 May 24 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23705632
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23705632
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23705632
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23705632


Η  ανάπτυξη  των ασθενειών και η  κατάσταση της Η  ανάπτυξη  των ασθενειών και η  κατάσταση της 
Υγείας του ατόμου    Υγείας του ατόμου    επηρεάζεται σοβαρά από το επηρεάζεται σοβαρά από το 

περιβάλλον και την περιβάλλον και την διάδρασήδιάδρασή    του με την  διαδικασία του με την  διαδικασία 
της ανάπτυξης της ανάπτυξης   

Το έμβρυο και το παιδί στα αρχικά σταδία της ζωήςΤο έμβρυο και το παιδί στα αρχικά σταδία της ζωής  

  χαρακτηρίζονται χαρακτηρίζονται από  περιόδους από  περιόδους 
«πλαστικότητας  «πλαστικότητας  ή μεταβλητότητας» του ή μεταβλητότητας» του 
προγραμματισμού της ανάπτυξης όπου οι τοξικοί προγραμματισμού της ανάπτυξης όπου οι τοξικοί 
παράγοντες παράγοντες μπορούν να αλλάξουν  την πορεία 
της ανάπτυξης , αυξάνοντας το ρίσκο των μη 
μεταδιδόμενων ασθενειών 

21 

Developmental Origins of Health & Disease  Developmental Origins of Health & Disease    
(adapted from WHO modules 2011)(adapted from WHO modules 2011)  

GluckmanGluckman, P. et al. The , P. et al. The fetalfetal, neonatal, and infant environments , neonatal, and infant environments --  the longthe long--term consequences for disease risk. term consequences for disease risk.   
Early Early Human DevelopmentHuman Development, 2005, 81: 51, 2005, 81: 51--59.59.  

GrandjeanGrandjean. P. Prenatal programming and toxicity.. P. Prenatal programming and toxicity.  Basic and Clinical Pharmacology and ToxicologyBasic and Clinical Pharmacology and Toxicology, 2008, 102:2, 2008, 102:2  



1.1. Ανώριμοι αμυντικοί μηχανισμοί και  ανοσοποιητικό Ανώριμοι αμυντικοί μηχανισμοί και  ανοσοποιητικό 
καικαι  

2.2. Συνεχώς αναπτυσσόμενα όργανα, συστήματα και Συνεχώς αναπτυσσόμενα όργανα, συστήματα και 
λειτουργίες λειτουργίες ιδιαίτερα ο ιδιαίτερα ο εγκέφαλος  εγκέφαλος  το νευρολογικό το νευρολογικό 
και το αναπτυξιακό σύστημα τουςκαι το αναπτυξιακό σύστημα τους  

3.3. Ταχύτερος πολλαπλασιασμός κυττάρωνΤαχύτερος πολλαπλασιασμός κυττάρων  

4.4. Διαχρονικά μεγαλύτερη έκθεση Διαχρονικά μεγαλύτερη έκθεση   
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   Γιατι το Εμβρυο και το παιδί είναι 
πιο ευάλωτα??  



1.1. Στα έμβρυα εκφυλίζεται η μυέλινη Στα έμβρυα εκφυλίζεται η μυέλινη ((A Review of the Evidence A Review of the Evidence   

Mary Mary RedmayneRedmayneabab**  & & OlleOlle  JohanssonJohanssoncc  Journal of Toxicology and 
Environmental Health, Part B: Critical Reviews .Volume 17, Issue 
5, pages 247-258,2014 ) 

5.5. Μεγαλύτερη ευαισθησία σε Μεγαλύτερη ευαισθησία σε επιγενετικέςεπιγενετικές  αλλαγές στο αλλαγές στο DNA 
που προκαλούνται από το RFR ((αλλαγές στην έκφραση 
γονιδίων)  ((Davis and Lowell 2008),Davis and Lowell 2008), .Αυτές οι Αυτές οι επιγενετικέςεπιγενετικές  αλλαγές  αλλαγές  
μπορούν να μπορούν να αλλαξουναλλαξουν  την ανάπτυξη του εμβρύου  ιδιαίτερα την ανάπτυξη του εμβρύου  ιδιαίτερα 
την ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗτην ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ  ((Sage, C. et al . 2017),  

6. Τα εμβρυονικά βλαστοκύτταρα είναι πιο ευαίσθητα σε πολλαπλές 
συχνότητες- δεν μπορούν να προσαρμοστούν σε χρόνιες 
εκθέσεις RFR,(Belyaev 2012,Environ Health Perspect.118(3); 394-99  
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   Γιατι το Εμβρυο και το παιδί είναι 
πιο ευάλωτα??  

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


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

  έχει διαφορετικές διηλεκτρικές σταθερές έχει διαφορετικές διηλεκτρικές σταθερές 
και γενικά και γενικά μεγαλύτερη αγωγιμότηταμεγαλύτερη αγωγιμότητα  

  μικρότερο μέγεθος, λεπτότερα κρανιακά μικρότερο μέγεθος, λεπτότερα κρανιακά 
οστά και μικρότερη απόσταση από τον πομπόοστά και μικρότερη απόσταση από τον πομπό  
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   Γιατι το Εμβρυο και το παιδί είναι 
πιο ευάλωτα??  
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Review Morgan et al Journal of Microscopy and 
Ultrastructure (2014) 197–204)  

ΜεχριΜεχρι  2Χ 2Χ 
στους ιστούς στους ιστούς 
και 10Χ στον και 10Χ στον 
μυελό οστών μυελό οστών   
  
Ref WHO/IARC Ref WHO/IARC 

20112011, , 102102 

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

5 years Adult 10 years 

Ghandi et al. IEEE Trans, Microwave Theory & 
Techniques, Vol. 44(10), pp. 1884-1897, 1996 
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Η μεγαλύτερη έκθεση είναι στο κεφάλι και την σπονδυλική Η μεγαλύτερη έκθεση είναι στο κεφάλι και την σπονδυλική 
στήλη του εμβρύουστήλη του εμβρύου  



1. ΑΑΠΌΠΌ  ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΑ ΖΩΑΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΑ ΖΩΑ: Η προγεννητική έκθεση σε 
EMF/RF βρέθηκε να: 

 προσβάλει έως και να καταστρέφει εγκεφαλικά κύτταρπροσβάλει έως και να καταστρέφει εγκεφαλικά κύτταρα 
(Zhao, et al 2007),  

Προκαλεί Προκαλεί υπερκινητικότηταυπερκινητικότητα, μείωση της μνήμης , μείωση της μνήμης (Aldad, et al 
2012,) 

  Βλάβες στην μαθησιακή διαδικασία  και μνήμη και Βλάβες στην μαθησιακή διαδικασία  και μνήμη και ιστοπαθολογικέςιστοπαθολογικές  

αλλαγές στον ιππόκαμπο  (αλλαγές στον ιππόκαμπο  (hippocampushippocampus)). ((InkinciInkinci, et al , et al 2013), 2013),  

Ζημιές στην σπονδυλική στήλη Ζημιές στην σπονδυλική στήλη (Odaci, et al 2013) 

2.2. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ  ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ  ΠροΠρο--  και Μεταγεννητική Έκθεση: και Μεταγεννητική Έκθεση:   
Επιδράσεις στην συμπεριφορά  Επιδράσεις στην συμπεριφορά  κ.ά.κ.ά.  

 

SCMichaelidou 
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The Joint Statement on Pregnancy and The Joint Statement on Pregnancy and 
Wireless Radiation Wireless Radiation 20142014, , signed by signed by 236 236 

scientistsscientists  
http://www.babysafeproject.org/jointhttp://www.babysafeproject.org/joint--statement.html statement.html   



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.  
SCMichaelidou 29 

Χρήση Χρήση 22--3 χ 3 χ κινητού από  κινητού από    
της εγκύουςτης εγκύους--    13000 13000 παιδιαπαιδια  2008 2008 

&2100&2100  

13,000 

Τέλος 
10ετιας 
του 90 

 τα Πανεπιστήμια της Καλιφόρνιας  UCLA) 
και AarhusΔανίας 



 J Epidemiol Community Health. 2012 

Cell phone use and behavioral problems in young children. 
Divan HA, Kheifets L, Obel C, Olsen J. UCLA, CA, USA.  

 

A 'new’ dataset consisted of 28 745 children (1998-2002)   with 
completed Age-7 Questionnaires to December 2008. 

Additional confounders were considered (e.g mother's and father's 
psychiatric, cognitive or behavioural problems as a child,  gestational age, 
mother's prenatal stress etc) 

  

CONCLUSIONS:  

The The findings of the previous publication findings of the previous publication were replicated were replicated 

demonstrating demonstrating that cell phone use that cell phone use was was associated with associated with 

behavioral behavioral problems problems at age 7 years in childrenat age 7 years in children, even if , even if 

confounder factors were consideredconfounder factors were considered. 

https://www.emf-portal.org/en/glossary/term/2408
https://www.emf-portal.org/en/glossary/term/2471
https://www.emf-portal.org/en/glossary/term/2248
https://www.emf-portal.org/en/glossary/term/2658
https://www.emf-portal.org/en/glossary/term/123
https://www.emf-portal.org/en/glossary/term/2571
https://www.emf-portal.org/en/glossary/term/557


1.1. MULTINATIONAL , MULTINATIONAL , 5 5 Cohorts,  Cohorts,  8383,,884 884 mothermother--child pairs child pairs , , 3838..88% % 
of mothers of mothers reported no use of reported no use of cell phones.cell phones.  

2.2. Evidence Evidence was was observed for hyperactivity/inattention problobserved for hyperactivity/inattention problems     

•• Medium users OR:Medium users OR:11..1111, , 9595%CI %CI 11..0101, , 11..2222  

•• High users; OR High users; OR 11..2828, , 9595%CI %CI 11..1212, , 11..4848,,  

•• AAssociation fairly consistent across cohorts and between cohorts 
with retrospectively and prospectively collected cell phone use data. 

3.3.   Maternal Maternal cell phone use during pregnancy may cell phone use during pregnancy may be associated with an be associated with an 
increased risk for increased risk for behavioubehaviou  

4.4. ralral  problems, particularly problems, particularly hyperactivity and inattention hyperactivity and inattention problems, in problems, in 
the the offspringoffspring 
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Maternal cell phone use during pregnancy and Maternal cell phone use during pregnancy and 
child child behavioural behavioural problems in five birth problems in five birth 

cohortscohorts, Birks L et al   Environ Int 2017 Jul;104:122-

j.envint.2017.03.024. Epub 2017 Apr 7. 

 
  

Η χρήση κινητού από την έγκυο Η χρήση κινητού από την έγκυο μπορειμπορει  να να 

διασυνδέταιδιασυνδέται  με αυξημένο με αυξημένο ρισκορισκο  προβλημάτων προβλημάτων 

συμπεριφοράς στο παιδί ιδιαίτερα συμπεριφοράς στο παιδί ιδιαίτερα 

υπερκινητικότηταςυπερκινητικότητας  & ελλειμματικής προσοχής & ελλειμματικής προσοχής   

Medium Medium users users OR:1.11, 95%CI OR:1.11, 95%CI 1.011.01--1.22, 1.22, High users High users OR 1.28, OR 1.28, 

95%CI 95%CI 1.121.12--1.481.48 

 



ΠΙΘΑΝΟΙ ΠΙΘΑΝΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ περαπερα  
από τον από τον οξειδωτικοοξειδωτικο  

 
SCMichaelidou 32 



Πιθανοί Μηχανισμοί επίδρασηςΠιθανοί Μηχανισμοί επίδρασης  

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

  καθυστερώντας ή διαταράσσοντας ζωτικές  καθυστερώντας ή διαταράσσοντας ζωτικές  
διαδικασίες βαθμονόμησης διαδικασίες βαθμονόμησης στα νήπιαστα νήπια. .   ήή  

 να αποσυντονίσει αποσυντονίσει την αρχική βαθμονόμηση την αρχική βαθμονόμηση των των 
εγκεφαλικών δικτύων και του συστήματος των εγκεφαλικών δικτύων και του συστήματος των 
νευρώνωννευρώνων--κατόπτρων (κατόπτρων (mirrormirror  neuronneuron  systemsystem) στα ) στα 
νεογέννητα,νεογέννητα, οδηγώντας σε αυτιστικά μοτίβα 
συμπεριφοράς  
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(Thornton (Thornton 20062006)) 



WiWi--Fi is an important threat to human Fi is an important threat to human 
health health   

Martin Martin L. Pall Washington L. Pall Washington State University, 638 NE 41st Avenue, Portland, OR State University, 638 NE 41st Avenue, Portland, OR 
9723297232--3312, USA, HER 164, 20183312, USA, HER 164, 2018  

    
  

H H ενεργοποίησηενεργοποίηση  των των τασοτασο--ελεγχομενωνελεγχομενων  

διόδωνδιόδων//καναλιώνκαναλιών    του ασβεστίου του ασβεστίου (VGCC). (VGCC). που που 

καθορίζουν την αναλόγια καθορίζουν την αναλόγια CaCa+2  +2  εντός και εκτός εντός και εκτός 

κύτταρου: κύτταρου: πρωταρχικός μηχανισμός επίδρασης  των πρωταρχικός μηχανισμός επίδρασης  των 

EMF EMF στην κυτταρική λειτουργία.στην κυτταρική λειτουργία.  

Η ενεργοποίηση των  VGCCs επιτρέπει την διείσδυση 

του  Ca2+  στο κύτταρο, με  αποτέλεσμα την 

ενεργοποίηση αλλων  εξαρτώμενων  μηχανισμών: οι  οι  

δίαυλοι  δίαυλοι  καλίου, η μυϊκή συστολή, η καλίου, η μυϊκή συστολή, η 

διέγερση των διέγερση των νευρώνων νευρώνων η η 

απόρυθμισηαπόρυθμιση/αύξηση /αύξηση της γονιδιακής της γονιδιακής 

έκφρασης, η απελευθέρωση έκφρασης, η απελευθέρωση ορμονών ή ορμονών ή 

νευροβιβαστώννευροβιβαστών  

REF. Photo   
http://medicine.nus.edu.sg/phys/lab/Soong_
Lab/Lab%20Interest/calcium%20channel.ht
ml 



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!!! 
ΠΑΘΗΤΙΚΗ 

3. To,Wi-Fi  καταστρέφει τα Αντιοξειδωτικά και τα Αντιοξειδωτικά και 
δημιουργεί δημιουργεί προπρο--  οξειδωτικό/οξειδωτικό στρες που οξειδωτικό/οξειδωτικό στρες που 
καταστρέφει το καταστρέφει το DNADNA,,, και διασυνδέεται με πλείστες 
χρόνιες ασθένειες (Martha Hebert 2016 presentation) 

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

  

ΧΑΜΗΛΗΧΑΜΗΛΗ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ… … 
ΑΡΑΑΡΑ  
ΑΣΦΑΛΕΣΑΣΦΑΛΕΣ??  
              
ΌΧΙ ΌΧΙ ΓΙΑΤΙΓΙΑΤΙ  

Π
Α
Θ
Η
Τ
Ι
Κ
Η
  



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

Child Child   

W:10V/m        Black 32mV/m 

Tablet at 150  mm (5.9 
inches) from eye lens 
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WiWi--Fi Fi στο σχολείο σημαίνει περίπου αυτό !!!! 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/


Ευρωκοινοβούλιο Ευρωκοινοβούλιο   

Πολλές χώρες όπως Γαλλία, Γερμάνια 
Αυστρία , Ιταλία Ισραήλ 

Ιατρικοί Σύλλογοι πχ ΠΙΣ,  Αυστρίας,  

Επιστημονικοί σύλλογοι 
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2011 2011 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ αποτρέπει  την χρήση ΕΥΡΩΠΗΣ αποτρέπει  την χρήση WiWi--Fi Fi 

ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ   

ΑΣΦΑΛΕΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ… ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ… απλοαπλο  και μέσω και μέσω 

power linespower lines  

http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/ERES1815.htm


Είναι τόσο απλό  …… μέσω της ηλεκτρικής Είναι τόσο απλό  …… μέσω της ηλεκτρικής 
γραμμής……χωρίςγραμμής……χωρίς  νεεςνεες  εγκαταστασειςεγκαταστασεις  μονομονο  με με 
δυο πρίζεςδυο πρίζες  power linepower line. Φτάνει το . Φτάνει το laptop laptop ή το ή το 

tablets tablets να έχουννα έχουν  απόληξη απόληξη     USBUSB  που θα που θα ενωθειενωθει  
μεσωμεσω  αυτού με το αυτού με το συρμασυρμα  ethernetethernet  
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USB 



ΙΣΧΥΟΝΤΑ:  κατά 
100,000- 1 εκατομμύριο 
φορές ψηλότερα από τα 
επιστημονικά τεκμηριωμενα  
όρια ασφάλειας 
 

ΚαλύΚαλύππτουντουν  μονομονο  ολιγολεολιγολεππτητη  
ΕΚΘΕΣΗΕΚΘΕΣΗ  
ΜΟΝΟΜΟΝΟ  ΘΕΡΜΙΚΕΣΘΕΡΜΙΚΕΣ  ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ  
  ΚΑΜΙΑΚΑΜΙΑ  ΑΠΌΑΠΌ  ΤΙΣΤΙΣ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ    
ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ  ΟΥΤΕΟΥΤΕ  ΤΗΝΤΗΝ  
ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ    καικαι  ππροκαλούνροκαλούν  
άκρατοάκρατο  εφησυχασμόεφησυχασμό  
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ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΗ  ΟΡΙΑΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΗ  ΟΡΙΑ!!!!  
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250250Km/hKm/h  

συσκευές εντός 
των «ορίων»?? 
MHN 
ΕΦΗΣΥΧΑΖΕΤΕ!!  



Νομικά Όρια Vs βιολογικά Κριτήρια 
κριτήρια-  

41 

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   

ΝΝATURAL BACKROUNDATURAL BACKROUND  

SCMichaelidou 



California Medical Association   
Resolution on Wireless Standards Reevaluation 12/2014 

 

S
anta C

lara M
ed

ical A
ssociation B

ulletin  

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

B
io
lo
gi
ca

l 
E
ff

e
ct

s 

“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 ANSES (French Agency for Food, Environmental & (French Agency for Food, Environmental & OccupOccup. Health . Health 

& Safety) & Safety) Opinion on  EMF and Children Opinion on  EMF and Children 
20162016  ((review  of studies  up Feb 2014)review  of studies  up Feb 2014)  

 Διαπιστώνει Διαπιστώνει   

την ραγδαία αύξηση στην έκθεση των παιδιώντην ραγδαία αύξηση στην έκθεση των παιδιών  

  και τις πιθανές επιδράσεις στις ΝΟΗΤΙΚΕΣ και τις πιθανές επιδράσεις στις ΝΟΗΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 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 Ακαταλληλότητα των ορίων   
Ανεπαρκή έλεγχο συσκευώνΑνεπαρκή έλεγχο συσκευών, με αποτέλεσμα να είναι  
εκτός των «ορίων»: “89% of 95 mobiles tested have 
SAR>2 W/Kg and 25% SAR >4W/Kg.”  
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Τι όμως συμβαίνει καθημερινά από την εισβολή Τι όμως συμβαίνει καθημερινά από την εισβολή 
της ψηφιακής τεχνολογίας στην ζωή των νηπίων της ψηφιακής τεχνολογίας στην ζωή των νηπίων 

και παιδιώνκαι παιδιών  

Χιλιάδες εφαρμογές και συσκευές 
που ΠΟΤΕ δεν έχουν ελεγχθεί για 

τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορούν 
να προκαλέσουν στον αναπτυσσόμενο 
οργανισμό των παιδιών και ιδιαίτερα 

τον εγκέφαλο 

SCMichaelidou 



 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 και τα μαθηματικά ανάγνωση και τα μαθηματικά στις στις 
χώρες που κάνουν μέγιστη  εφαρμογή χώρες που κάνουν μέγιστη  εφαρμογή 
και επένδυσαν στην  ψηφιακή τεχνολογία και επένδυσαν στην  ψηφιακή τεχνολογία   
Τα καλύτερα αποτελέσματα παρουσίαζαν Τα καλύτερα αποτελέσματα παρουσίαζαν 
στις χώρες  με μέτρια λελογισμένη στις χώρες  με μέτρια λελογισμένη 
χρήση χρήση   

 Ref. OECD (2015). Students, Computers and Learning: Making 
the Connection, PISA, OECD Publishing. Available at: 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264239555-en.  
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Η ανεξέλικτη υποκατάσταση της κλασσικής εκπαίδευσης Η ανεξέλικτη υποκατάσταση της κλασσικής εκπαίδευσης 
με την ψηφιακή  έχει  ωφελήσει ???με την ψηφιακή  έχει  ωφελήσει ???  

Ακόμα δεν έχουμε μια τεκμηριωμένη απάντηση .  Όμως Ακόμα δεν έχουμε μια τεκμηριωμένη απάντηση .  Όμως 
εχουμεεχουμε    ήδη  μια «απρόσμενη» αλλά ήδη  μια «απρόσμενη» αλλά αξιοπιστηαξιοπιστη  αρνητική αρνητική 

αξιολόγησηαξιολόγηση  

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

Κύπρος Ιανουάριος 2017  Εγκύκλιος Υπ Παιδείας για 
απαγόρευση σε Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά. 

Εκκρεμούν τα ιδιωτικά και τα Γυμνασια 

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   

SCMichaelidou 



ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ???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  

SCMichaelidou 



 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΓΙΑ 

TA ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 
ΡΑΔΙΟΚΥΜΜΑΤΩΝ , ΝΟΕΜΒΡΗΣ 

2017 
Κοινή Διακήρυξη Θέσεων, 

του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, Αυστριακού/Βιέννης 
Ιατρικού Συλλόγου και της Εθνικής Επιτροπής Περιβάλλον 

και Υγεία του Παιδιού 
 

 

 
Ένα καθοριστικό γεγονός προς την Πρόληψη/ 
Προφύλαξη   στην βάση μιας επιστημονικής, 

ρεαλιστικης  προσέγγιση 



  

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  

ΘΕΩΡΕΙ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΔΥΝΑΤΗ -ΣΥΣΤΗΝΕΙ  ΑΜΕΣΗ ΑΜΕΣΗ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ --  ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ  . . ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ  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 παιδιάΣΥΣΚΕΥΕΣ που χρησιμοποιούνται από παιδιά  

ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση--  Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών γιατρών και γονιών Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών γιατρών και γονιών   
SCMichaelidouSCMichaelidou  
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ΑΜΕΣΑ ΔΡΟΥΜΕ: Με ενσύρματο ΑΜΕΣΑ ΔΡΟΥΜΕ: Με ενσύρματο 
διαδίκτυο και μειώνοντας την χρήση διαδίκτυο και μειώνοντας την χρήση 
ασύρματων συσκευών  ιδίως από τα ασύρματων συσκευών  ιδίως από τα 

παιδιά παιδιά --      
ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ……  

όπου τα παιδιά  περνούν όπου τα παιδιά  περνούν 
6060--90% τουλάχιστον του 90% τουλάχιστον του 

χρόνου τουςχρόνου τους..  

 

 

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣΜΟΝΑΔΕΣ..  

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥΣΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥΣ  



   

Οι γονείς είναι δύσκολος στόχος: μπορεί να έχουν λανθασμένη Οι γονείς είναι δύσκολος στόχος: μπορεί να έχουν λανθασμένη 

αντίληψη «ασφάλειας» αντίληψη «ασφάλειας» και υπερβολικές προσδοκίες  για οφέλη της και υπερβολικές προσδοκίες  για οφέλη της 

ασύρματης τεχνολογίας……. ασύρματης τεχνολογίας……. Εθισμένοι /Γοητευμένο/ απολαμβάνοντας Εθισμένοι /Γοητευμένο/ απολαμβάνοντας 

την βολικότητα της τεχνολογίας την βολικότητα της τεχνολογίας είτε γιατί δεν ξέρουν ή γιατί είναι είτε γιατί δεν ξέρουν ή γιατί είναι 

απρόθυμοι να πληροφορηθούναπρόθυμοι να πληροφορηθούν. .   

Καλά εκπαιδευμένοι  στο θέμα  γιατροί και  οι Καλά εκπαιδευμένοι  στο θέμα  γιατροί και  οι 

λειτουργοί υγείας  μπορούν  να λειτουργοί υγείας  μπορούν  να 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΥΝΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΥΝ--ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΚΑΙ 

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΟΥΝ τους γονείς ώστε να ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΟΥΝ τους γονείς ώστε να 

εφαρμόσουν αλλά και να διεκδικήσουν  ασφαλές εφαρμόσουν αλλά και να διεκδικήσουν  ασφαλές 

σπιτισπιτι  και σχολείοκαι σχολείο    

ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ  & ΣΧΟΛΕΙΟΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ  & ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΑΛΛΑ……ΑΛΛΑ……  



. EUROPAEM (European Association 
of Environmental Medicine)  

“EMF Guidelines 2016 for the the 
prevention, diagnosis and prevention, diagnosis and 
treatment of EMFtreatment of EMF--related health related health 
problems and illnessesproblems and illnesses, Belyaev, I. et al  
Rev Environ Health 2016 
 
[PDF]EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention ... - 
Diagnose Funk 
https://www.diagnose-
funk.org/download.php?field=filename&id=363&class... 
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Χρήσιμο εγχειρίδιο για τους γιατρούςΧρήσιμο εγχειρίδιο για τους γιατρούς  

https://www.google.com.cy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwibkOj7utLYAhUOEVAKHeSABd8QFgg3MAE&url=https://www.diagnose-funk.org/download.php?field=filename&id=363&class=DownloadItem&usg=AOvVaw3IlFzlZ95DcIq631K-tp1_
https://www.google.com.cy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwibkOj7utLYAhUOEVAKHeSABd8QFgg3MAE&url=https://www.diagnose-funk.org/download.php?field=filename&id=363&class=DownloadItem&usg=AOvVaw3IlFzlZ95DcIq631K-tp1_
https://www.google.com.cy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwibkOj7utLYAhUOEVAKHeSABd8QFgg3MAE&url=https://www.diagnose-funk.org/download.php?field=filename&id=363&class=DownloadItem&usg=AOvVaw3IlFzlZ95DcIq631K-tp1_
https://www.google.com.cy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwibkOj7utLYAhUOEVAKHeSABd8QFgg3MAE&url=https://www.diagnose-funk.org/download.php?field=filename&id=363&class=DownloadItem&usg=AOvVaw3IlFzlZ95DcIq631K-tp1_


StrahlendeStrahlende  InformationenInformationen  
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ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2017   2017   για τα ΕΜγια τα ΕΜF/RF F/RF 
16 16 ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ  

10 Handy 
Regeln   



1.1. Οι βιολογικές Οι βιολογικές επιδράσεις επιδράσεις εεχουνχουν  τεκμηριωθείτεκμηριωθεί  
σε σημαντικό βαθμό  ιδίως σε συνθήκες  σε σημαντικό βαθμό  ιδίως σε συνθήκες  
χρόνιας /συνεχούς χρόνιας /συνεχούς έκθεσηςέκθεσης..  

2.2. Αντίθετα η θεωρία της ανυπαρξίας Αντίθετα η θεωρία της ανυπαρξίας τους τους 
στερείται στερείται επιστημονικής βάσης αφού μεταξύ επιστημονικής βάσης αφού μεταξύ 
βασίζονται σε μελέτες που βασίζονται σε μελέτες που δεν έγιναν σε δεν έγιναν σε 
ρεαλιστικές  συνθήκες συνεχούς  και ρεαλιστικές  συνθήκες συνεχούς  και 
πολλαπλής έκθεσης, ηλικιακής ευαισθησίας πολλαπλής έκθεσης, ηλικιακής ευαισθησίας 
και ιδίως και ιδίως σε βάθος χρόνου σε βάθος χρόνου ώστε να ώστε να 
καλύπτουν τον ορίζοντα χρόνιων ασθενειώνκαλύπτουν τον ορίζοντα χρόνιων ασθενειών  
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3.3. Τα Τα όρια έκθεσης όρια έκθεσης ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΟΡΙΑ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΟΡΙΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  (19(19--20χρονων20χρονων) )   

4.4. Η Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ των συσκευών για των συσκευών για επιπτωσειςεπιπτωσεις  στην στην 
υγεία ποτέ δεν υγεία ποτέ δεν έχει  ΠΡΟέχει  ΠΡΟ--ΕΛΕΓΧΘΕΙΕΛΕΓΧΘΕΙ--  αποδειχθεί αποδειχθεί .  .  
ΑΠΛΩΣ   ‘’εντός ορίων» ….. ασύμβατων με την έρευνα & 
τη συνεχή/πολλαπλή έκθεση ……και δημιουργείται  
άκρατος-επικίνδυνος εφησυχασμός 

5.5. Ο κόσμος Ο κόσμος αγνοεί ή αγνοεί ή εχειεχει  λανθασμένες γνώσεις λανθασμένες γνώσεις 
ασφάλειας ενώ ασφάλειας ενώ πάρχουνπάρχουν  καλές πρακτικές  λελογισμένης καλές πρακτικές  λελογισμένης 
χρήσηςχρήσης--αξιοποίησηςαξιοποίησης  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ  

ΛΕΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗΛΕΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ  
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ   

Βασισμένο στο «ΗΜΕΡΙΔΑ Cyprus 22-10-15», Λ.Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 
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ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΜΕ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣΕΛΑΤΕ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΜΕ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ  
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ θερμά την ΠΕΚ και τον ΠΙΣ ,για την διαχρονική 

στήριξη, τον Υπουργό Υγείας , τους εκλεκτούς ομιλητές  μας 

,τους συνεργάτες  μου στην ΕΕΥΠ   και  ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ 

 

 

www.cyprus-child-environment.org 

Αφιερωμένη Αφιερωμένη 
στην μνήμη στην μνήμη 
του συζύγου του συζύγου 
μου Πόλυ μου Πόλυ   

https://youtu.be/xxQNdeW_xe4
https://youtu.be/-kb_KWHPFk0
https://www.youtube.com/watch?v=RCy3WfaXZkI
https://www.youtube.com/watch?v=RCy3WfaXZkI


Το ΠρόβλημαΤο Πρόβλημα  
Οι πιθανές επιπτώσεις της μη Οι πιθανές επιπτώσεις της μη ιονίζουσαςιονίζουσας  ακτινοβολίας ραδιοκυμάτων ακτινοβολίας ραδιοκυμάτων 
((EMFEMF//RFRF) )   περιλαμβάνουν περιλαμβάνουν καρκινογένεση (πιθανώς καρκινογόνος 2b IARC καρκινογένεση (πιθανώς καρκινογόνος 2b IARC 
2011),  2011),  νευροαναπτυξιακήνευροαναπτυξιακή  τοξικότητα, επιδράσεις  στο τοξικότητα, επιδράσεις  στο DNADNA, στη γονιμότητα, , στη γονιμότητα, 
Ηλεκτρονική Υπερευαισθησία (Ηλεκτρονική Υπερευαισθησία (EHSEHS) και άλλες σοβαρές επιδράσεις που είναι ) και άλλες σοβαρές επιδράσεις που είναι 
καλά τεκμηριωμένες από έρευνες αξιολογημένες από ομότιμους κριτές (καλά τεκμηριωμένες από έρευνες αξιολογημένες από ομότιμους κριτές (peer peer 
reviewreview).).  

  

AAυτέςυτές  οι επιπτώσεις μπορούν να εμφανιστούν σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα οι επιπτώσεις μπορούν να εμφανιστούν σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα 
από υφιστάμενα όρια  του οργανισμού ICNIRP,  από υφιστάμενα όρια  του οργανισμού ICNIRP,  EC EC RecomRecom.  .  1999/5191999/519  και και 
τις Κύπρου τις Κύπρου   

Επιβεβαιώνουμε Επιβεβαιώνουμε εκ νέου πως το έμβρυο και τα παιδιά έχουν ευάλωτα  συστήματα εκ νέου πως το έμβρυο και τα παιδιά έχουν ευάλωτα  συστήματα 
ανάπτυξης που θα καθορίσουν την ανάπτυξη της ανθρώπινης ζωής. ανάπτυξης που θα καθορίσουν την ανάπτυξη της ανθρώπινης ζωής.   

ΑναγνωρίζουμεΑναγνωρίζουμε    πως ορισμένες επιπτώσεις ακόμη δεν έχουν πλήρως πως ορισμένες επιπτώσεις ακόμη δεν έχουν πλήρως 
καθιερωθεί και πως η επιστημονική έρευνα για την απόλυτη ποσοτικοποίηση καθιερωθεί και πως η επιστημονική έρευνα για την απόλυτη ποσοτικοποίηση 
και καθιέρωση  των επιπτώσεων αυτών είναι σε εξέλιξη. και καθιέρωση  των επιπτώσεων αυτών είναι σε εξέλιξη.   

ΕπισημαίνουμεΕπισημαίνουμε  την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα εξειδικευμένη για  παιδιά. την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα εξειδικευμένη για  παιδιά.   

Η τεκμηρίωση είναι αρκετά ισχυρή  Η τεκμηρίωση είναι αρκετά ισχυρή  για την για την στήριξη δράσεων Πρόληψης και στήριξη δράσεων Πρόληψης και 
την καθιέρωση  δραστηριοτήτων και κανόνων προσεκτικής διαχείρισηςτην καθιέρωση  δραστηριοτήτων και κανόνων προσεκτικής διαχείρισης.  

  

  
  

Πιθανές Επιπτώσεις στην ΥγείαΠιθανές Επιπτώσεις στην Υγεία  
 

καρκινογένεσηκαρκινογένεση  
Αναπτυξιακή Αναπτυξιακή νευροτοξικοτητανευροτοξικοτητα,,  

  επιδράσεις στο επιδράσεις στο DNA, DNA, στην γονιμότηταστην γονιμότητα, , 
Οξειδωτικό Οξειδωτικό ΣτρέςΣτρές,,    διαταραχές στην γνωστική διαταραχές στην γνωστική 
λειτουργία, μάθηση και μνήμη και Ηλεκτρονική λειτουργία, μάθηση και μνήμη και Ηλεκτρονική 

υπερευαισθησίαυπερευαισθησία  
Επιβεβαιώνεται η ευαισθησία Επιβεβαιώνεται η ευαισθησία του του έμβρυουέμβρυου  και και του του 
παιδιούπαιδιού  
Αναγνωρίζεται ότι Αναγνωρίζεται ότι   ορισμένες επιπτώσεις ορισμένες επιπτώσεις δεν δεν 
έχουν έχουν απόλυτα καθιερωθεί όμωςαπόλυτα καθιερωθεί όμως  
  η υπάρχουσα τεκμηρίωση είναι η υπάρχουσα τεκμηρίωση είναι   
ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΤΗΝ  ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΤΗΝ  ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ …….. ΤΩΡΑΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ …….. ΤΩΡΑ 
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