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TO DNA 

και τo  DNA
είναι πολύ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ, 
πολλαπλής 
ευαισθησίας  
ΑΝΤΕΝΑ

Είμαστε ηλεκτρομαγνητικές 

υπάρξεις

Ο οργανισμός μας και οι 

βιοχημικές διεργασίες 

αναπόφευκτα αλληλεπιδρούν 

ή/και επηρεάζονται από 

εξωτερικά  ηλεκτρομαγνητικά 

πεδία 
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ΟΡΙΑ-1999/2009
τάξης W/m2

ΗΜΑ: εστία  επιστημονικής αντιδικίας 

συμβαίνουν σε πολύ χαμηλότερες  εντάσεις ακτινοβολίας   
της τάξηιδίως σε συνθήκες συνεχούς, πολλαπλής και 
επαναλαμβανόμενης έκθεσης :  ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ της ταξης του 1-100 μW/m2

Bioinitiative report evaluation of 8000 peer reviewed studies 2007, 1800 new studies 2012-2014
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μW/m2



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

1999

2015-2019

ΑΡΧΙΖΕΙ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΣΕ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ 
ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΩΣ 
ΑΔΙΑΚΟΠΗ 

ΠΟΛΛΑΠΛΗ

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ 

ΣΥΧΝΗ
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Καμιά Γενιά δεν έχει ποτέ εκτεθεί 
σ’ αυτό το βαθμό στην παιδική και 
εφηβική περίοδο, σ’ ένα πιθανώς 
καρκινογόνο και νευροτοξικό
παράγοντα 

«Είναι ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ  
ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ 

ΠΟΤΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ»                
Prof Ole Johansson 2017, 
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ΜΥΘΟΙ  

&

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΗ 

TEKMHΡΙΩΣΗ / 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ



ΜΥΘΟΣ  ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΗ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
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ΜΥΘΟΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

H μη ιονίζουσα ακτινοβολία 
μέσω κυρίως  του μηχανισμού 
του «οξειδωτικού μηχανισμού» 
καταστρέφει το DNA ενώ 
έμμεσα επηρεάζοντας την 
μελατονίνη και άλλα 
αντιοξειδωτικά ένζυμα 
εξασθενεί του επιδιορθωτικούς 
μηχανισμούς 
Review 2015 RF/ΕMF,   NTP 2018



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

Radiation (2016) 2016
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US/NTP,(sept 17

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

Σημαντικά αυξημένες καταστροφές του DNA
βρέθηκαν σε συγκεκριμενες περιοχές του 
εγκεφάλου

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==
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Η ακτινοβολία ραδιοκυμάτων    30ΚHz-300GHz  

είναι  πιθανώς καρκινογόνος  2Β για τον 
άνθρωπο

Από το 2011-2019 Σοβαρή τεκμηρίωση 
/επιβεβαίωση

SCMichaelidou

Baby monitor

Wi-Fi, 4G, 5G



National Toxicology Program Study Finds Increased Rare, Cancers 
(glioma & schwannoma) in Rats Exposed to Cell Phone Radiation 

(2016)
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Significantly increased DNA damage were found in specific brain 
regions after exposure to wireless radiation)

US/NTP,(sept 17

Expert Panel on Cell Phone Radiation, March 

2018, CONCLUDED

“CLEAR EVIDENCE OF CANCER Carcinogenic 

to Humans (Group 1).

ΚΑΘΑΡΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ κατ.Νο 1

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==


EMF/RFR= Καρκινογόνο ?
2018:Το Puzzle ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 

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

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΖΩΑ
, NTP/USA 2016-18
Ramazzini 2018

Οι ίδιες 
σπάνιες μορφές 

καρκίνου 

Πιθανώς 
καρκινογόνο   

Καρκινογόνο 
Νο 1 στον 
ανθρωπο

SCMichaelidou

2Β
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Η τεκμηρίωση για τις βιολογικές επιδράσεις είναι 
ισχυρή και αυξανόμενη με βαση

αξιόπιστες/ανεξάρτητες έρευνες μέχρι το 2019 Review 

(Lay 2019) 
2012,2014,2017/2019 of peer review studies on impact of  EMF/RFR, Bionitative Report summary of studies 2019

Νευρολογικές /νευροψυχιατρικές

επιδράσεις : Επιβεβαιωμένη επίδραση 

από το 72% των 305 μελετών.

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙS ΣΤΟ DNA

Καταστροφή του DNA (Οξειδωτικό 
στρες): επιβεβαιωμένη από το 90%
των 225 μελετών



Ακόμα μια   από τις ΟΚΤΩ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ Αρνητικές ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ  

(Ref Martin Pall 2018) (<http://peaceinspace.blogs.com/files/5g-emf-hazards–dr-martin-l.-pall–eu-

emf2018-6-11us3.pdf>):

Μείωση της γονιμότητας σε άνδρες και 

γυναίκες, Αύξηση στα επίπεδα 

αυθόρμητων αποβολών και Προσβολές 

στο DNA του σπέρματος:

18 βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις δεκάδων peer review 

studies

http://peaceinspace.blogs.com/files/5g-emf-hazards–dr-martin-l.-pall–eu-emf2018-6-11us3.pdf
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• Επιδράσεις στην νευρολογική ανάπτυξη, τον 
Εγκέφαλο, το ανοσοποιητικό και το αναπαραγωγικό 

• Καταστροφή του DNA - Καρκίνος 

• Εθισμός, Προβλήματα Νοητικά, συμπεριφοράς και 

ύπνου, πρόκληση ή τουλάχιστον επιδείνωση ΔΕΠΥ, 

Αυτισμού

• Ιδιαίτερα ευάλωτα τα παιδιά με νευρολογικά 

προβλήματα, και εξασθενημένο ανοσοποιητικό 

SCMichaelidou

Βιολογικές επιδράσεις σημαντικές για τα παιδιά
(L. Hardell (2017) M.Redmayne & Olle Johanssonc 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



Κάποια άμεσα διαπιστούμενα Συμπτώματα 
ακόμα και βραχυπρόθεσμης έκθεσης

• 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

• Αναίτιο κλάμα του βρέφους την νύκτα (monitors

• Συμπτώματα εθισμού - κατάχρηση τεχνολογίας 
SCMichaelido

u



Η WHO 
Κατατάσσει τον εθισμό 
στα    ψηφιακά και 
video games

ως εθιστική διαταραχή 

Διεγείρουν την 
dopamine,

και τα κέντρα 
ανταμοιβής του 
εγκεφάλου. Συνεχής 
υπερδιέγερση επηρεάζει 
αρνητικά την ανάπτυξη 
του εγκεφάλου

SCMichaelidou 15SCMichaelidou

Κατατάσσει τον εθισμό στα    ψηφιακά και video games

ως εθιστική διαταραχή της συμπεριφοράς/ διαταραχή της     

διανοητικής υγείας (Code 6C51, Ιούνιος 2018)



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

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



SCMichaelidou

17
Review Morgan et al Journal of Microscopy and 
Ultrastructure (2014) 197–204)

Μεχρι 2Χ στους 
ιστούς και 10Χ 
στον μυελό 
οστών 

Ref WHO/IARC 2011, 102

4.5 W/Kg 2.9 W/Kg3.2 W/Kg

5 years Adult10 years

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

5. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ  και  ΒΑΘΥΤΕΡΗ  ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ



ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ  ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΑΣ ???

Διάσπαρτη ακτινοβολία σ’ όλο το κεφάλι . Το κόκκινο είναι 
η μέγιστη ακτινοβολία ,  το κίτρινο ηελάχιστο

Cell Phone Radiation Simulation Ref EHT by Fernandez
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Η μεγαλύτερη έκθεση είναι στο κεφάλι και την σπονδυλική στήλη 
του εμβρύου



Wi-Fi: 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 

δημιουργεί προ- οξειδωτικό/οξειδωτικό στρες που 

καταστρέφει το DNA,, και διασυνδέεται με 

πλείστες χρόνιες ασθένειες (Martha Hebert 2016

ΧΑΜΗΛΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ… ΑΡΑ
ΑΣΦΑΛΕΣ? OXI

Π
Α

Θ
Η

ΤΙΚ
Η

 

100



Wi-Fi: Μύθος και πραγματικότητα

SCMichaelidou

WIFI 
4. Πρόσφατο REVIEW 2018   , 100 

μελετών (Ref Wilke I : umwelt ∙ 

medizin ∙ gesellschaft 2018 Feb 31(1) 

αναδεικνύει επιδράσεις στο 

αναπαραγωγικό , την λειτουργία του 

εγκεφάλου της καρδιάς του συκωτιού , 

θυροειδούς της έκφρασης των γονίδιων 

επιδράσεις στα κύτταρα και τις μεμβράνες 

τους στην μνήμη , στην μάθηση , προσοχή 

και συμπεριφορά κ.α

ΧΑΜΗΛΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ… ΑΡΑ
ΑΣΦΑΛΕΣ? OXI

Π
Α

Θ
Η

ΤΙΚ
Η

 

100



Η έκθεση ενός εξάχρονου από το Tablet
2.45 GHz Wi-Fi

Tablet at 15 cm from eye 
lens

JULIANA BORGES FERREIRA, AND ALVARO AUGUSTO ALMEIDA DE SALLES  (2015)



Τι λένε οι έρευνες ???

.,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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Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 

ΕΚΘΕΣΗ αλλά και ΟΠΟΙΟΣ ΕΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΤΟΥ 
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ΠΑΘΗΤΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ Σ’ΟΠΟΙΟ
ΕΊΝΑΙ ΚΟΝΤΑ

SCMichaelidou
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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

ΕΝΤΑΣΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

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/


ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ???
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ΠΑΘΗΤΙΚΗ 
έκθεση

Ενεργητική 
έκθεση

SCMichaelidou

Η απαγόρευση του κινητού φέρνει καλύτερες 
επιδόσεις ιδίως στους πιο αδύνατους

Έρευνα του London School of
Economics..”Paper No 1350, Technology, 
Distraction & Student Performance, 
http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp1350.p
df].

http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp1350.pdf
https://www.home-biology.gr/apagorefsi-kiniton-tilefonon-sta-ellinika-sxoleia#_edn12
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, 2011 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ , 

Ευρωκοινοβούλιο . Γαλλία, Γερμάνια ,Αυστρία , 

Ιταλία Ισραήλ

Ιατρικοί και επιστημονικοί οργανισμοί 

ΌΧΙ Wi-Fi στα σχολεία

ΝΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΣΥΡΜΑ
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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  και σχολεία

ΓΑΛΛΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018:  ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΧΡΙ 15 χρονων

απαγορεύεται η χρήση κινητών , ταπλετς και υπολογιστών συνδεδεμένων 

στο διαδίκτυο στο σχολειό ακόμα και στα διαλλείματα  

Εξαίρεση σε ανάγκες αναπήρων ή εκπαιδευτικών συγκεκριμένων 

δραστηριοτήτων. Η εφαρμογή είναι προαιρετική για τα Λύκεια 

SCMichaelidou



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

και παιδιών

Χιλιάδες εφαρμογές και συσκευές που ΠΟΤΕ 
δεν έχουν ελεγχθεί για τις σοβαρές επιπτώσεις 

που μπορούν να προκαλέσουν στον 
αναπτυσσόμενο οργανισμό των παιδιών και 

ιδιαίτερα τον εγκέφαλο

SCMichaelidou



Ανησυχίες για ελλειπή ανάπτυξη ιδίως της 
ικανότητας αυτοελέγχου, επικοινωνίας και 
αυτορρύθμισης και της ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ 

Υπάρχουν ενδείξεις  για δυσκολία ανάπτυξης 
των ικανοτήτων στα μαθηματικά /επιστήμες

SCMichaelidou 30

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



ΜΥΘΟΣ  ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

SCMichaelidou 31

ΜΥΘΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Τα ορια δεν καλύπτουν τις 
τον πιθανό κίνδυνο 

καρκινογένεσης , και όλες τις 
βιολογικές επιδράσεις 

ΟΧΙ

ΜΥΘΟΣ



Σε συνεργασία 
Με το   ΝΑΜ ΙΙΙ



ΜΗΝ  ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΕΙΤΕ  ΤΟ 
ΠΑΙΔΙ!! 
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Source: adapted from weekly 
healthylife 2015

Προσοχή στην 
παθητική έκθεση 

των παιδιών και της 
εγκύου



ΚΛΕΙΔΙΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Επίγνωση

ΤΩΝ 
ΚΊΝΔΥΝΩΝ 

ΓΝΩΣΗ –
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΚΑΛΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
ΜΕΙΩΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΗΛΙΚΙΑΚΑ 
ΣΥΝΑΡΤΗΜΕΝ
Η  ΣΩΣΤΗ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Η  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΩΣ  ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΌΧΙ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ 
ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΣΩΣΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Α. ΣΠΙΤΙ & ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΟΑΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
60-90 % του χρόνου

Β.  ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΙ 
ΘΑΛΑΜΟΙ

Γ. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ  

Χωρίς Wi-Fi, 
ΔΚΤ ,  



4  ΠΥΛΩΝΕΣ
www.paidi.com.cy

ΕΡΓΟ Νο 1:

Καμπάνια στο 
Νοσοκομείο 

Αρχιεπίσκοπος  
Μακάριος ΙΙΙ                          

»

ΕΡΓΟ Νο 2

Πολύπλευρη  
εκστρατεία 

Ενημέρωσης –
Ευαισθητοποί

ησης και 
μείωσης της 
Έκθεσης, 

1. Κινητή 
διαφήμιση σε 
λεωφορεία

2. ΤV/Radio 

3. Yλικό

ΕΡΓΟ Νο 3 

Εργαστήρι 
εκπαίδευσης 
Λειτουργών 

Yγείας

η δημιουργία 
πυρήνων που 
θα στηρίξουν 

διαχρονικά την 
εκπαίδευση των 

μαθητών, 
καθώς και των 

εγκύων.

ΕΡΓΟ  4

Προώθηση 
συντονισμένων 

δράσεων  με τον 
τομέα της 

εκπαίδευσης

1. 

Ευαισθητοποίηση
των εκπαιδευτικών

2. η εκπαίδευση  
και ενεργή 
εμπλοκή των 
μαθητών και

3. η προώθηση 
μέτρων μείωσης 
της έκθεσης στα 
σχολεία μέχρι το 
γυμνάσιο  



Ε
Ρ
Γ
Ο 

1



Εισηγήσεις της ΕΕΠΥΠ βασισμένες στις θέσεις του 

Συμβουλίου της Ευρώπης , του Ευρωκοινοβουλίου, Ιατρικών και επιστημονικών  
σωμάτων της Διακήρυξης της Λευκωσίας  και πρακτικών αλλων χωρών

1. Νομοθετικό πλαίσιο (πχ Κανονισμοί) 

απαγόρευσης της χρήσης Wi-Fi κά ασύρματων συνδέσεων, και 
κινητών τηλεφώνων /tablets στα νηπιαγωγεία, παιδότοπους  και 
στα σχολεία μέχρι και το Γυμνάσιο. 

αξιολόγησης της έκθεσης  των παιδιών στην βάση επιστημονικά  
τεκμηριωμένων   «καθοδηγητικών» βιολογικών  κριτήριων 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Ετσι μπορεί ν’ αναχαιτισθεί ο ακρατος ενθουσιαμός και η χρήση 
πρακτικά ανεξελεκτων συσκευών από παιδιά 

διασφάλισης του Δικαιώματος στους γονείς να γνωρίζουν εκ των 
προτέρων και να έχουν λόγο στην εγκατάσταση /χρήση  ασύρματων 
συνδέσεων/συσκευών στους χώρους που τα παιδιά τους φιλοξενούνται 
ή εκπαιδεύονται

SCMichaelidou
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Εισηγήσεις της ΕΕΠΥΠ βασισμένες στις θέσεις του 

Συμβουλίου της Ευρώπης , του Ευρωκοινοβουλίου, Ιατρικών και 
επιστημονικών  σωμάτων της Διακυρηξης της Λευκωσίας  και πρακτικών 

αλλων χωρών, 

3. Συγκροτημένη πολιτική συνεχούς ενημέρωσης του κοινού στα 
πλαίσια της Αρχής της Προφύλαξης για τους κινδύνους από την 
χρήση ασύρματης επικοινωνίας αλλα και τις πρακτικές προφύλαξης, 

4. Εκπαίδευση Λειτουργών Υγείας και εκπαιδευτικών 

5. Απομάκρυνση των Wi-Fi- Προώθηση  ενσύρματου   διαδικτύου σε 
Παιδιατρικές μονάδες και απαγόρευσης της χρήσης κινητών 
τηλεφώνων εντός των θαλάμων νοσηλείας

SCMichaelidou
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Σας καλούμε να  μοιραστούμε το όραμα μας για τα παιδιά

39

Ευχαριστώ θερμά , τον κ.Υπουργό και το Υπουργείο Υγείας  για την 

διαχρονική στήριξη , Την Διευθ. του ΝΑΜΙΙΙ για την εμπιστοσύνη , 

τα ΜΜΕ , τους συνεργάτες  μου στην ΕΕΥΠ   και  ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ

Αξιοποιώντας την επιστήμονικη γνωση και με την δική σας στήριξη  

θα κρατήσουμε  ζωντανό το όραμα της προφύλαξης των παιδιών 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ

.   

SCMichaelidou

www.paidi.com.cy

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ  Email   stellacm@spidernet.com.cy,  tel +35799431695     

mailto:stellacm@spidernet.com.cy


Αύξηση απόστασης από πηγές εκπομπής-hands free & 
ποτέ κινητό στο υπνοδωμάτιο,ή κοντα στο σώμα 

Μείωση της συνολικής  διάρκειας και συχνότητας χρήσης

Χρήση κινητών αντιστρόφως ανάλογη της ηλικίας, και μόνο ως 
εργαλείου .

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.

Έκθεση σε οθόνες: Ελάχιστη στην προσχολική ηλικία ποτέ όμως  σε 
βρέφη ή νήπια κάτω των  2 ετών (American .Paediatric
Association)
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• Τα αποτελέσματα διεθνούς έρευνας (OECD's 
PISA) απόδοσης των μαθητών σε 36 
χώρες  σε σχέση με την έκταση της 
χρήσης υπολογιστών δείχνουν : 

• ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ στην ανάγνωση και τα 
μαθηματικά στις χώρες που έκαναν μέγιστη 
επένδυση και χρήση της  ψηφιακής 
τεχνολογίας 

• Τα καλύτερα αποτελέσματα παρουσίαζαν 
στις χώρες  με μέτρια ισορροπημένη 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 
με την ψηφιακή  έχει  ωφελήσει ???

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

αξιολόγηση

Ο ρόλος του 
δασκάλου δεν 
μπορεί να 
υποκατασταθεί 
αλλα να 
επικουρηθεί από τις 
εφαρμογές

ούτε ο ρόλος του 
βιβλίου να 
αντικατασταθεί  
από τα tablets

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

