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4 Μαΐου 2017 
 

Δαμάζω και αξιοποιώ έξυπνα την 
ψηφιακή τεχνολογία και δεν 
εξαρτώμαι απ’ αυτή. Μπορώ!   



Τι χρειάζεται να γνωρίζουμε για να είμαστε 
έξυπνοι και σύγχρονοι αξιοποιώντας και  
ταυτόχρονα ελέγχοντας την ψηφιακή 

τεχνολογία ? 
 

1. ΜΕΡΟΣ Α :  Τι είναι ΗΜΑ,   τι προκαλεί και 
γιατί??  Τι λέει η διεθνής  έρευνα??? 
 

2. Videos  
3. ΜΕΡΟΣ Β:  ΜΑΖΙ….. ……………………………………… 

Δαμάζω και αξιοποιώ  ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ 
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Τι θα συζητήσουμε 



Το σώμα μας βιοχημικό/ ηλεκτρομαγνητικό 

εργαστήρι 

Η λειτουργία του  εγκέφαλου , της  καρδίας 

του νευρικού  συστήματος   και κάθε απλού 

κύτταρου βασίζονται σε ηλεκτρο-βιοχημικές 

διεργασίες 

Είμαστε ηλεκτρομαγνητικές υπάρξεις 
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ΤΟ DNA:   
ΜΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ & 
ΔΡΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΤΕΝΝΑ 

Μέσα στο κάθε 
κύτταρο μας !!

Γι’ αυτό σε δεδομένες συνθήκες  ο οργανισμός μας 

αλληλεπιδρά με και μπορεί  να επηρεαστεί 

δυσμενώς  από εξωτερικά  ηλεκτρομαγνητικά   



Ο ανθρώπινος εγκέφαλος 

Η ανάπτυξη του εγκεφάλου αποτελείται 
από μια σειρά σύνθετων και  περίπλοκα 
συντονισμένων σταδίων 
 
συμβαίνει σε συγκεκριμένα χρονικά 
διαστήματα, και με μια συγκεκριμένη 
αλληλουχία σε συγκεκριμένες θέσεις 
HMA παρεμβάλει «παράσιτα» 
αποδιοργανώνοντας την προγραμματισμένη 
λειτουργιά…… και όχι μόνο !! 

Είναι το πιο σημαντικό όργανο μας  



 .   



1. Ο εγκέφαλος, το αναπαραγωγικό, ανοσοποιητικό  και άλλα 
συστήματα  των εμβρύων και των παιδιών/εφήβων  σε  διεργασίες 
προγραμματισμού και ανάπτυξης.  
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   Το να είσαι παιδί ή έφηβος είναι 
μοναδικό !!!?   

Η ανάπτυξη των παιδιών/εφήβων   (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  



Θηλασμός Nov 09   SCMichaelidou 

Οι διεθνείς 
οργανισμοί  και οι 
επιστήμονες 
προειδοποιούν  

Tο Παιδί έχει μόνο μια 
ευκαιρία να αναπτύξει τον 

εγκέφαλο του 
  
 
 
  



Ειναι η μοναδική που  μεταφέρει 
πληροφορίες  

Για αυτό αν και είναι Χαμηλής μέσης 
ενέργειας έχει παλμούς ισχυρής έντασης 

Διεισδύει  βαθιά στο σώμα & στον 
εγκέφαλο 
 Μπορεί να επηρεάσει την ηλεκτροφυσιολογία 

του σώματος προκαλώντας βλάβες 

ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 
ΡΑΔΙΟΚΥΜΜΑΤΩΝ 30ΚHz-300GHz  



Πριν ακόμα γεννηθούμε και κάθε μέρα 
βρισκόμαστε σ’ένα πρωτοφανές 

ηλεκτρονικό νέφος 
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WIFI  

Monitors 
παρακολούθησης 
βρεφών  

Bluetooth 

Ασύρματο 
τηλέφωνο  

Κινητά 

• Ασύρματες κονσόλες παιχνιδιών 
,Υπολογιστές με ασύρματη σύνδεση  
στο διαδίκτυο, tablets  

Ηλεκτρονικό  
Νέφος…. Από μη ιονιζουσα 

ακτινοβολία 



 

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

11 

Η ΕΚΘΕΣΗ ? 

  

1999 
2015-…. 

ΑΡΧΙΖΕΙ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΣΕ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ 
ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΣΥΝΕΧΗΣ 
ΕΩΣ 
ΑΔΙΑΚΟΠΗ  

ΠΟΛΛΑΠΛΗ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ 

ΣΥΧΝΗ 



Cell Phone Radiation Simulation 
Ref EHT  



Η ακτινοβολία γύρω μας ….... 
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Η ακτινοβολία είναι 
αόρατη . Είναι 

ΑΘΩΑ????  
 

ΑΘΩΑΑΘΩΑ
ΟΧΙ 



 1999 
 

Το 1999 
Σε  συνθήκες 
σύντομης μικρής 
έκθεσης 
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 1999

σύντομης μικρής 
έκθεσης

SCMichaelidou 

ΣΗΜΕΡΑ σε 
συνθήκες 
μεγάλης 
/πολλαπλής 
εκθεσης 
ρονης 
έκθεσης 

 

/πολλαπλής 
εκθεσης
ρονης
έκθεσης
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ΣΗΜΕΡΑ σε συνθήκες μεγάλης 
/πολλαπλής και ταυτόχρονης 
Εκθεσης 
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Εκθεσης

 



 Η ακτινοβολία ραδιοκυμάτων    
30ΚHz-300GHz  είναι 

 «πιθανώς καρκινογόνος» 
κατ.  2Β για τον άνθρωπο 
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2011 WHO/ΙΑRC 

Ανασκοπήσεις των ερευνών 2014-2017 (Hardell et al) 
υποδεικνύουν την αναγκαιότητα αναβάθμισης της 
επικινδυνότητας σε «καρκινογόνο» 

IARC 102 

  

Κινητή Τηλεφωνία 
900, 1800 and 
2100 MΗz bands. . 
 
 WiFi  bands 
2.4 GHz  3.6 GHz, 
4.9 GHz, 5 GHz, & 
5.9 GHz 
 
Παιχνίδια με remote 
control, walking 
talking, baby 
monitors : 27-433 
MHz 



Ας δούμε τι μας λένε χιλιάδες 
αξιόπιστες (peer reviewed) 

επιστημονικές μελέτες 

Τι προκαλεί στο σώμα μας?? 

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



Ο εγκέφαλος και η καρδιά είναι 
πολύ ευαίσθητα, αλλά όχι μόνο 

αυτά 

 



 

  ΑΜΕΣΕΣ  
ΜΙΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ  

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 
• Σφίξιμο στο στήθος 

• Καρδιακές αρρυθμίες…..  

• Προβλήματα 
συγκέντρωσης, απώλεια 
μνήμης…..  

Τα πρώτα συμπτώματα 



Πολλά άλλα επηρεάζονται 

H ανάπτυξη-λειτουργία του 
εγκεφάλου, του  αναπαραγωγικού, 
ανοσοποιητικού  και άλλων 
συστημάτων του εμβρύου & παιδιού 
Καταστρέφονται Νευρικά κύτταρα & 
DNA,  
προκαλούνται διαταραχές της προσοχής, 
& της μάθησης, ΔΕΠΥ, Αυτισμός κά 
νευρολογικές παθήσεις 
 Καταστροφή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ 
μηχανισμών  
 Ηλεκτρονική Υπερευαισθησία ΕΗS 

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

http://www.paidiatros.com/paidi/mathisi-sxoleio


Η ΗΜΑ μειώνει την ικανότητα προστασιας του 
εγκεφάλου από τοξικές ουσίες(BBB) και 

καταστρέφει διορθωτικούς μηχανισμούς όπως η 

ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗ. 
  Γύρω από τον εγκέφαλο 

υπάρχει ένας φράκτης 
προστασίας  «Ο 
αιματοεγκεφαλικός φραγμός- 
BBB» 
 

 Ο  BBB μπλοκάρει την είσοδο 
χημικών/τοξικών ουσιών.  

 Η ΗΜΑ  ανοίγει 
«τρύπες» αυξάνοντας 
την διαπερατότητα 
στις χημικές ουσίες 
 



Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ εξαρτάται από: 

Το  ΕΙΔΟΣ, την ΜΟΡΦΗ  και ΕΝΤΑΣΗ 
της ακτινοβολίας  

Την ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΗΓΗ 

Την ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΕΚΘΕΣΗΣ 

Τον ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ την 
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
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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. Τα παιδιά θα εκτεθούν για περισσότερα χρόνια στην ακτινοβολία 
4. H απορρόφηση της  ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είναι 

μεγαλύτερη και η διείσδυση 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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 1. Ο εγκέφαλος, το αναπαραγωγικό, ανοσοποιητικό  εγκέφαλος, το αναπαραγωγικό, ανοσοποιητικό  εγκέφαλος, το αναπαραγωγικό, ανοσοποιητικό  

    Οι ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ/ΕΦΗΒΟ 
ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ . 
ΓΙΑΤΙ??   



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

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

2011, 102 4.5 W/Kg 2.9 W/Kg 
of Microscopy and 

3.2 W/Kg 

5 years Ενήλικας 10 years 

Ghandi et al. IEEE Trans, Microwave Theory & 
Techniques, Vol. 44(10), pp. 1884-1897, 1996

 Τα παιδιά απορροφούν βαθύτερα & 
περισσότερη ακτινοβολία  / Kg 



Deeper Penetration of Cell Phone 
Radiation Into the Child Brain 

 



 
 

.  
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ΟΡΙΑ-ICNIRP 
1999/2009 
τάξης W/m2 

 
. . 

ΗΜΑ: εστία  επιστημονικής 
αντιδικίας  

συμβαίνουν σε πολύ χαμηλότερες  
εντάσεις ακτινοβολίας ιδίως σε 
συνθήκες συνεχούς, πολλαπλής 
και επαναλαμβανόμενης έκθεσης 
Bioinitiative report evaluation of 8000 peer reviewed 
studies 2007, 1800 new studies 2012-2014 

SCMichaelidou 
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- 6 W
/ m

2 

Bioinitiative report evaluation of 8000 peer reviewed studies 2007 , 1800 new studies 2012-2014 
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Η ΕΡΕΥΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ  ότι 

ΜΗ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ μπορεί να ΣΥΜΒΟΥΝ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕΔΑ  
έως και 100.000 – μέχρι 1 εκατομμύριο 

φορές χαμηλότερα ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  
και να οδηγήσουν σε σοβαρά προβλήματα 
ΥΓΕΙΑΣ , ιδίως σε συνθήκες συχνής και 

παρατεταμένης έκθεσης 
 
 
 

Bioinitiative report evaluation of 8000 peer reviewed studies 2007 
, 1800 new studies 2012-2014 
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•          ΟΤΙ Η ΠΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ 

ΑΠΟ MIA ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 

..ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ!! (1988) 

 
• ΟΤΙ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΟΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ 

EΝΑ ΟΡΙO ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ 

•  “250 ΧΛΜ/ΩΡΑ”,  

• ΟΡΙ0 ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΤΗΡΟΥΝ, ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΟΜΩΣ ΘΑ  

ΕΊΝΑΙ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΑ  ΠΟΛΛΑ 
 



Στη βάση της Αρχής της Προφύλαξης με τα σημερινά 
δεδομένα η έκθεση του παιδιού και της εγκύου  θα είναι  

αποδεκτή   μόνο όταν συνολικά  δεν ξεπερνά επίπεδα όπου 
δεν διαπιστώθηκαν βιολογικές επιδράσεις δηλ   της τάξης 

των   10-6 W/m2   των   10των   10των   10των   10των   10

tablets 

WiFi 
κινητα 

των   10των   10των   10των   10των   10-6-6-6-6 W/mW/mW/mW/mW/mW/mτων   10των   10των   10των   10των   10των   10των   10των   10-6-6-6-6 W/mW/mW/mW/mW/mW/mW/mW/m
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10-6 W/m2   

tablets 

Wi-
Fi 

κινητά 
tablets 

κινητα

tablets 
κινητάκινητά

WiFi WiFi 
κινητα

κινητάκινητά

1010-6-6-6 W/mW/mW/mW/mW/mW/m22

Κινητά  Κινητά Κινητά Κινητά Κινητά 

Wi-
Fi 

tablets 

WiFi 

tablets 

tablets 

WiFi 
κινητα

Κινητά Κινητά Κινητά Κινητά Κινητά Κινητά Κινητά Κινητά Κινητά Κινητά Κινητά Κινητά Κινητά Κινητά Κινητά Κινητά Κινητά Κινητά Κινητά Κινητά Κινητά Κινητά Κινητά Κινητά 

WiWiWiWiWi-
FiFiFiFiFi

tabletstablets Baby 
monitor 



ΜΥΘΟΣ  ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
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ΜΥΘΟΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
 
Τα ορια δεν καλύπτουν τις 

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

κίνδυνο καρκινογένεσης 
 

 
 
     ΟΧΙ 

ΜΥΘΟΣΜΥΘΟΣ 



ΜΥΘΟΣ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
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WIFI  

 
 
     ΟΧΙ 

 
1.ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
  
1.ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΑΛΜΟΥΣ 

ψηλής έντασης 
 

Μπορεί να καταστεί 
τουλάχιστον εξίσου 

επικίνδυνο  με μια ΑΝΤΕΝΑ 
….ΚΑΙ  είναι μέσα στο σπίτι 
…..όλη μέρα ….. Κάθε μέρα 
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                    ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ

ΜΥΘΟΣ 

 
 
     ΛΑΘΟΣ  

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  



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



Wi-Fi Radiation Penetrates The Body 
This is scientific imaging that shows how the body is exposured to Wi-Fi from a Laptop  

 

The colors 
represent 
the intensity 
of the field 
into the 
body.    



Wi-Fi: Παθητική –Ενεργητική 
Έκθεση 
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Max  

4-10 μέτρα 

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



 

 
 
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 



SAR (specific Absorption Rate χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της 
ποσότητας ακτινοβολίας που απορροφά ο ανθρώπινος οργανισμός κατά τη 
χρήση ενός κινητού τηλεφώνου. 
 



Στο σχολείο σε μια ταξη με Wi-Fi 

Οι μαθητές και η έγκυος δασκάλα  μπορεί να εκτίθενται  
σε σοβαρό κίνδυνο που κυρίως εξαρτάται από: 

την ισχύ, τον αριθμό  και την εγγύτητα των 
δρομολογητών 
από τον αριθμό και την εγγύτητα των 
υπολογιστών  
Την ταυτόχρονη λειτουργία  άλλων 
ασύρματων συσκευών πχ κινητών ή 
ασύρματων τηλεφώνων 
Την διάρκεια και συχνότητα χρήσης 

SCMichaelidou 38 



ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ  
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

…με αρκετά ασύρματα tablets και WI FI 

39 
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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 

έκθεσηέκθεσηέκθεση
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/


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


 
«Yφίστανται και έχουν τεκμηριωθεί στην 

επιστημονική βιβλιογραφία 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)  
 



Σε  καποια σχολεία  έχουν αποσυνδέσει τα Wi-Fi και επανήλθαν σε 
ενσύρματη σύνδεση λόγω ανησυχιών που εκφράζονται από τους γονείς 

και τους δασκάλους και επίσης λόγω προβλημάτων υγείας που 
βιώνονται από μερικά παιδιά. 

Το 2008 η Ρωσική Εθνική Επιτροπή Ακτινοπροστασίας από μη Ιονισμένες 
Ακτινοβολίες (RNCNIRP) εξέδωσε προειδοποιητική ανακοίνωση σχετικά με τις 
σοβαρές και ανεπανόρθωτες συνέπειες της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, 

ειδικά για τα παιδιά.  
Β α σ ι σ μ έ ν ο  σ ε  « Γ .  Η ρ ο δ ό τ ο υ  Γ ρ α φ ε ί ο  Ε π ι τ ρ ό π ο υ  Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς »  
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Γαλλία Φεβρουάριος 2015 : Νομοθετική  απαγόρευση 

του Wi-Fi σε παιδικούς σταθμούς…σοβαροί ι 
περιορισμοί αλλού .. 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου 2017: 
Όχι Wi-Fi στα νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά 

 

, 2011 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ . 
Γαλλία, Γερμάνια ,Αυστρία , Ιταλία Ισραήλ 
Ιατρικοί και επιστημονικοί οργανισμοί  
 
ΌΧΙ Wi-Fi στα σχολεία 
ΝΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 
 



Εγκύκλιος Υπ. Παιδείας της Κύπρου 
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ  Wi-Fi στα 
δημόσια Νηπιαγωγεία- 
Δημοτικά  
ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 2017 ,   
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ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ??? 

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

Για να αποφεύγεται η Για να αποφεύγεται η Για να αποφεύγεται η Για να αποφεύγεται η Για να αποφεύγεται η 

ΠΑΘΗΤΙΚΗ 
έκθεση 

Ενεργητική 
έκθεση 



ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΙΝΗΤΗΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 
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ΜΗΝ  ΔΕΧΕΣΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΥΝ 
ΙΔΙΩΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΣ 

SCMichaelidou 48 

 
Source: adapted from weekly 

healthylife 2015 
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Wi-Fi 
Intensity 

With 
Smartphone 

app 



ΣΠΙΤΙ /ΣΧΟΛΕΙΟ/παιδότοποι   
ΟΑΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ  

ΑΠΟ Wi-Fi, ΚΙΝΗΤΑ κ.ά 
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ΑΠΟ 

SCMichaelidou 

ΑΠΟ ΑΠΟ ΑΠΟ ΑΠΟ WiWiWiWiWiWi--FiFiFiFiFiFiFiFi, ΚΙΝΗΤΑ , ΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟ 

60-90% ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σας 

50
Ναι στο Διαδίκτυο, με….. σύρμα Αγαπάμε τα παιδία 

ΔΕΝ χρησιμοποιούμε  
WIFI 
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ΜΕΡΟΣ  Β 



ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

 Όταν δεν τηλεφωνώ 
υπάρχει ακτινοβολία ? 
 

 Πότε η ακτινοβολία 
μεγαλώνει ? 
 

 Τι άλλο μεγαλώνει τον 
κίνδυνο??? 
 
 
 
 

 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 Το διαδίκτυο 
σημαντικό εργαλείο 
μάθησης, που 
ανοίγει νέους 
ορίζοντες. ΠΩΣ 
ΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΩ  
ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ! 
 

SCMichaelidou 52 



SCMichaelidou 53 

ΜΕΡΟΣ Β ……….Μαζί 

1. 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ  

ΗΜΑ & Η 
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΑΣ 

ΒΛΑΒΗ 

SCMichaelidou 53

2 
ΕΚΘΕΣΗ-ΠΟΣΗ –
ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ & 

ΚΟΝΤΑ 
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ΜΕΡΟΣ Β ……….Μαζί 

1. 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ 

ΤΗΣ  ΗΜΑ & Η 
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΑΣ 
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ΜΕΡΟΣ Β ……….Μαζί 

ΕΚΘΕΣΗ- 
ΠΟΣΗ –ΠΟΣΟ 

ΣΥΧΝΑ & ΚΟΝΤΑ 

SCMichaelidou 55
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ΜΕΡΟΣ Β ……….Μαζί 

ΕΚΘΕΣΗ-ΠΟΣΗ –
ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ & 

ΚΟΝΤΑ 

ΒΛΑΒΗ 



Αύξηση απόστασης από πηγές εκπομπής-
hands free & οχι κινητό στο υπνοδωμάτιο 

  Μείωση της συνολικής  διάρκειας και 
συχνότητας χρήσης 

 Χρήση αντιστρόφως ανάλογη της ηλικίας 

 Επιλογή ενσύρματων συσκευών/συνδέσεων 
με το διαδίκτυο  

 Απενεργοποίηση Wi-Fi, Bluetooth, ΔΚΤ 
πάντοτε το βράδυ, όταν είναι κοντά έγκυος 
και παιδιά  και όταν δεν χρησιμοποιούνται. SCMichaelidou 57 

Αύξηση απόστασης Αύξηση απόστασης Αύξηση απόστασης Αύξηση απόστασης Αύξηση απόστασης Αύξηση απόστασης Αύξηση απόστασης Αύξηση απόστασης Αύξηση απόστασης Αύξηση απόστασης Αύξηση απόστασης Αύξηση απόστασης Αύξηση απόστασης Αύξηση απόστασης από από από από από από από πηγές εκπομπήςπηγές εκπομπήςπηγές εκπομπήςπηγές εκπομπήςπηγές εκπομπήςπηγές εκπομπής

BluetoothBluetoothBluetoothBluetoothBluetoothBluetoothBluetooth ΔΚΤ ΔΚΤ ΔΚΤ ΔΚΤ 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ 

Κεραία Βάσης 

Κεραία 
Βάσης 

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

58 

ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΚΑΙ 
ΔΕΧΕΤΑΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 
ΑΔΙΑΚΟΠΑ 



ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

 Όταν δεν τηλεφωνώ 
υπάρχει ακτινοβολία ? 
 

 Πότε η ακτινοβολία 
μεγαλώνει ? 
 

 Τι άλλο μεγαλώνει τον 
κίνδυνο??? 
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ΠΑΝΤΑ ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΚΑΙ 
ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 
……εκτός αν είναι σε  flight 

modemode 

 OTAN TO ΣΗΜΑ ΕΊΝΑΙ 
ΑΔΥΝΑΤΟ & όταν βρισκεται 

κοντά στο σωμα 

OTAN  ΕΧΩ ενεργοποιημένα 
Wi-Fi, Δεδομένα κινητής πχ 

3G/4G, Bluetooth 



1. ΠΑΝΤΑ κρατώ απενεργοποιημένα τα Wi-Fi, ΔΚΤ 
3G,4G όταν δεν τα χρησιμοποιώ και ιδίως όταν κρατώ 
κοντά μου το κινητό, όταν τηλεφωνώ ή γράφω SMS 

2. Όταν χρησιμοποιώ το κινητό  το κρατώ μακριά από το 
κεφάλι και το σώμα μου. Χρησιμοποιώ hands free,ή 
το μεγάφωνο ή airtube headset. Τουλάχιστον  
κρατώ το  κινητό εναλλαξ και από τις δύο πλευρές 
του κεφαλιού  

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΛΕΓΞΩ  και να ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΩ ΤΗΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΞΑΡΤΩΜΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ  

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΕΙΩΣΩ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΥ 



 

3. Ποτέ δεν κοιμάμαι έχοντας κοντά το κινητό ή άλλη 
ασύρματη συσκευή στο υπνοδωμάτιο εκτός αν είναι σε 
flight mode και με απενεργοποιημένα Wi-Fi & ΔΚΤ 
(3G/4G).    

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΛΕΓΞΩ  και να ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΩ ΤΗΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΞΑΡΤΩΜΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ  

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΕΙΩΣΩ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΥ 



4. Προτιμώ σύντομα γραπτά μηνύματα αντί 
τηλεφωνήματα, κρατώντας πάντα το κινητό όσο 
γίνεται μακριά . 

5. Προτιμώ ενσύρματο τηλέφωνο στο σπίτι ιδίως 
για μεγάλης διάρκειας τηλεφωνήματα. 
Αποφεύγω το ασύρματο γιατί η βάση του 
εκπέμπει συνεχώς ακτινοβολία. 

 

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΛΕΓΞΩ  και να ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΩ ΤΗΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΞΑΡΤΩΜΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ  

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΕΙΩΣΩ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΥ 



ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΛΕΓΞΩ  και να ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΩ ΤΗΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΞΑΡΤΩΜΑΙ ΑΠΌ ΑΥΤΗ  

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΕΙΩΣΩ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΥ 

6. Όσο περισσότερο γίνεται έχω το κινητό ή άλλη συσκευή 
σε λειτουργία πτήσης με απενεργοποιημένες τις 
συνδέσεις WiFi και κινητού διαδικτύου (mobile data)
όταν δεν χρησιμοποιούνται. Μπορώ να φωτογραφίζω 
και να παρακολουθώ Βίντεο και μουσική και χωρίς τις 
συνδέσεις  

7. Προσπαθώ να έχω το κινητό μου σε λειτουργία πτήσης  
ή τουλάχιστον δεν τηλεφωνώ στο αυτοκίνητο, τραίνα 
ανελκυστήρες, υπόγεια , γιατί ευρίσκομαι σε ένα 
μεταλλικό κλωβό/μειωμένου σήματος και η ακτινοβολία 
είναι πολύ μεγαλύτερη.  



Όταν η λήψη είναι καλή, το τηλέφωνο μειώνει 
την ισχύ και την ακτινοβολία 
    Εάν η λήψη είναι κακή, το τηλέφωνο 
χρησιμοποιεί μέγιστη ισχύ και ακτινοβολία 

Β α σ ι σ μ έ ν ο  σ ε  « Γ .  Η ρ ο δ ό τ ο υ  Γ ρ α φ ε ί ο  Ε π ι τ ρ ό π ο υ  Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς »  



ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΛΕΓΞΩ  και να ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΩ ΤΗΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΞΑΡΤΩΜΑΙ ΑΠΌ ΑΥΤΗ  

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΕΙΩΣΩ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΥ 

 

9. ΛΙΓΩΤΕΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ= ΛΙΓΩΤΕΡΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Επιλέγω τις απόλυτα αναγκαίες 
εφαρμογές στο κινητό για να μειώνω την ακτινοβολία 
γιατί αυτές συνεχώς επικαιροποιούνται  

10.Οι  επιδράσεις της ακτινοβολίας στο σώμα μου είναι 
αθροιστικές. Ελαχιστοποιώ την χρήση κινητού και 
ασύρματων συσκευών 



Απενεργοποιώ 
το κινητό όταν είναι 
κοντά μου μικρά 
παιδιά ή έγκυος  

 

Σεβομαι και προστατευω τους 
άλλους  

Απενεργοποιώ

το κινητό όταν είναι 

 

Β α σ ι σ μ έ ν ο  σ ε  « Γ .  Η ρ ο δ ό τ ο υ  Γ ρ α φ ε ί ο  Ε π ι τ ρ ό π ο υ  Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς »  



Σέβομαι και προστατεύω τους 
άλλους …. Και εμένα  Κρατάμε απόσταση 

τουλάχιστον ενός μέτρου 
από εγκύους και παιδιά 
όταν χρησιμοποιούμε το 
τηλέφωνο. Εάν 
χρησιμοποιώ σύνδεση μεσω 
Wi-Fi ή  ΔΚΤ 3G/4G τότε 
απομακρύνομαι ακόμα 
περισσότερο. 
 Και οι ίδιοι, φροντίζουμε 
να κρατούμε την ίδια 
απόσταση από κάποιον άλλο 
που κάνει χρήση των πιο 
πάνω. 

Β α σ ι σ μ έ ν ο  σ ε  « Γ .  Η ρ ο δ ό τ ο υ  Γ ρ α φ ε ί ο  Ε π ι τ ρ ό π ο υ  Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς »  



6. Ποτέ δεν τοποθετώ το κινητό ή άλλη συσκευή 
ιδιώς συνδεδεμένη μέσω Wi-Fi κοντά στο 
σώμα ιδίως στις τσέπες ή κοντά στο 
στήθος,.αλλά σε τσαντα 

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΛΕΓΞΩ  και να ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΩ ΤΗΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΞΑΡΤΩΜΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ  

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΕΙΩΣΩ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΥ 

ιδιώς συνδεδεμένη μέσω συνδεδεμένη μέσω WiWi-FiFiFi κοντά στο κοντά στο κοντά στο κοντά στο κοντά στο κοντά στο κοντά στο κοντά στο κοντά στο 
σώμα ιδίως στις τσέπες ή κοντά στο σώμα ιδίως στις τσέπες ή κοντά στο 
στήθοςστήθος,.αλλά σε αλλά σε τσαντατσαντα



Mobile Phone in Pocket Exposes Reproductive Organs  



Μείωση έκθεσης σε ακτινοβολία 

Δεν χρησιμοποιούμε το 
τηλέφωνο μέσα στο 

αυτοκίνητο  
 

 Η ακτινοβολία ανακλάται  
στις μεταλλικές επιφάνειες 

 
 , το κινητό εκπέμπει σε 
πλήρη ισχύ προσπαθώντας  

να συνδεθεί με την 
πλησιέστερη κεραία 

Β α σ ι σ μ έ ν ο  σ ε  « Γ .  Η ρ ο δ ό τ ο υ  Γ ρ α φ ε ί ο  Ε π ι τ ρ ό π ο υ  Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς »  



ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: Λατρεύω να σερφάρω, να 
ψάχνω, ν’ ακούω και να βλέπω  

 Το διαδίκτυο 
σημαντικό εργαλείο 
μάθησης, που 
ανοίγει νέους 
ορίζοντες. ΠΩΣ 
ΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΩ  
ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ! 
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 Είμαι ασφαλής 
όταν είμαι 
συνδεδμένος /η 
με σύρμα ether 
net??? 

71

ΔΚΤ πχ 
3G/4G 



ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μουσική και Βίντεο 

 

 Αποφεύγω να τα παρακολουθώ «on line” ασύρματα 
στο κινητό, ή άλλες συσκευές 

  Αντίθετα κατεβάζω το Βίντεο /μουσική 
προηγουμένως, έτσι το παρακολουθώ με 
απενεργοποιημένο το  Wi-Fi ή τα δεδομένα κινητής 
τηλεφωνίας (mobile data) και σε flight mode  

 Κατεβάζω τα Βίντεο/μουσική στον υπολογιστή μου 
κατά προτίμηση  μέσω ethernet. 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μουσική και Βίντεο

on line” ασύρματα  Αποφεύγω να τα παρακολουθώ «
στο κινητό, ή άλλες συσκευέςστο κινητό, ή άλλες συσκευές



προηγουμένως, έτσι το παρακολουθώ με 

 Κατεβάζω τα Βίντεο/μουσική στον υπολογιστή μου 
κατά προτίμηση  μέσω 



 να ακούμε μουσική ή να παίζουμε   
   παιχνίδια στο κινητό τηλέφωνο ή στον  
   υπολογιστή όταν δεν είναι συνδεδεμένο 
   στο Διαδίκτυο  ασύρματα 
 

Μείωση έκθεσης σε ακτινοβολία 

Β α σ ι σ μ έ ν ο  σ ε  « Γ .  Η ρ ο δ ό τ ο υ  Γ ρ α φ ε ί ο  Ε π ι τ ρ ό π ο υ  Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς »  



 Αν υπάρχει συσκευή Router - 
διαμετακομιστής ‘η ενισχυτής  Wi-Fi 
στο σπίτι την κλείνω οπωσδήποτε 

το βράδυ και όταν δεν 
χρησιμοποιείται. , 
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Ελαχιστοποιώ την ΠΑΘΗΤΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΥ  



Δεν τοποθετώ  ποτέ  το laptop στα γόνατα και 
χρησιμοποιώ ενσύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο 

Χρησιμοποιώ ενσύρματες συνδέσεις στο διαδίκτυο και αν 
είναι δυνατόν στο ποντίκι και το πληκτρολόγιο 
ΔΕΝ ΤΟΠΟΘΕΤΩ το Laptop στα γόνατα αλλά  σε 
τραπεζάκι   
Για τον ίδιο λόγο αποφεύγω να φορτίζω το υπολογιστή 
ενώ εργάζομαι..  

 



Wi-Fi Radiation From A Laptop 
Simulation of Peak Exposures from 2.45 GHZ Wi-Fi Laptop 

This scale allows a visual 
understanding of the penetration 
into the tissues of torso and 
legs.  



Μείωση έκθεσης σε ακτινοβολία 

Χρησιμοποιείστε καλώδιο για τη σύνδεση στο 
Internet  
Απομακρύνετε το ασύρματο μόντεμ από τους 
χώρους όπου περνάτε πολλές ώρες. 
  
 

Στο σπίτι 

Β α σ ι σ μ έ ν ο  σ ε  « Γ .  Η ρ ο δ ό τ ο υ  Γ ρ α φ ε ί ο  Ε π ι τ ρ ό π ο υ  Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς »  



ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΛΕΓΞΩ  και να ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΩ ΤΗΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΞΑΡΤΩΜΑΙ ΑΠΌ ΑΥΤΗ  

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΕΙΩΣΩ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΥ 

1.Επιλεγώ/απαιτώ 
ενσύρματες συνδέσεις στο 
Διαδίκτυο ( Ethernet) στο 
σπίτι και το σχολείο. 
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Είναι τόσο απλό  να ενωθώ με σύρμα …… μέσω της 
ηλεκτρικής γραμμής……. Φτάνει το laptop ή το 

tablets να έχουν απόληξη   USB 
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ΠΟΤΕ ΚΟΝΤΑ 
ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ 
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Δεν υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα αλλά 
σοβαροί κίνδυνοι έχουν τεκμηριωθεί πολύ 

πιο κάτω των «ορίων»  
 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ & 
ΛΙΓΩΤΕΡΟ ΒΛΑΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
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ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ 
ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ 
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΤΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΒΑΣΗ ΑΝΤΙΘΕΤΑ 
  
 ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ 
ΕΡΕΥΝΕΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ 
ΤΟ ΕΝΤΕΛΩΣ 
ΑΝΤΙΘΕΤΟ! 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ & 
ΛΙΓΩΤΕΡΟ ΒΛΑΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ 
ΔΙΕΚΔΙΚΩ ΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ  
……….. ΚΑΙ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ 
ΤΗΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΛΕΛΟΓΙΣΜΕΝΑ 



ΤΑ ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ΕΥΘΥΝΗ 
ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ 
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Υπάρχουν επιλογές συνετής/ ασφαλούς 
αξιοποίησης της τεχνολογίας  ……..ίσως λιγότερο 
βολικές. 
 «η Μείωση της Έκθεσης ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ» 
 

• ΤΩΡΑ ΞΕΡΟΥΜΕ και μπορούμε 
να επιλέξουμε …… …… ώστε  ν’ 
αξιοποιήσουμε ΕΞΥΠΝΑ την 
τεχνολογία  

• ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ  να γίνουμε 
πειραματόζωα   

  

 
……? 

«η Μείωση της Έκθεσης ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ»«η Μείωση της Έκθεσης ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ»

ΤΩΡΑ ΞΕΡΟΥΜΕ και μπορούμε ΤΩΡΑ ΞΕΡΟΥΜΕ και μπορούμε ΤΩΡΑ ΞΕΡΟΥΜΕ και μπορούμε ΤΩΡΑ ΞΕΡΟΥΜΕ και μπορούμε ΤΩΡΑ ΞΕΡΟΥΜΕ και μπορούμε ΤΩΡΑ ΞΕΡΟΥΜΕ και μπορούμε ΤΩΡΑ ΞΕΡΟΥΜΕ και μπορούμε ΤΩΡΑ ΞΕΡΟΥΜΕ και μπορούμε 
να επιλέξουμε …… …… ώστενα επιλέξουμε …… …… ώστενα επιλέξουμε …… …… ώστενα επιλέξουμε …… …… ώστενα επιλέξουμε …… …… ώστενα επιλέξουμε …… …… ώστενα επιλέξουμε …… …… ώστενα επιλέξουμε …… …… ώστενα επιλέξουμε …… …… ώστε ν’ ν’ ν’ ν’ ν’ ν’ ν’ ν’ ν’ 

ΕΞΥΠΝΑ την ΕΞΥΠΝΑ την ΕΞΥΠΝΑ την ΕΞΥΠΝΑ την ΕΞΥΠΝΑ την 

ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ  να γίνουμε 

 

«η Μείωση της Έκθεσης ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ»
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Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου, τους 
καθηγητές σας για την πρόσκληση και 

 πολύ ιδιαίτερα εσάς 
 
 

 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 




