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24 Ιουνίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Δημοσιογραφική Διάσκεψη: 24 Ιουνίου 2019, στις 11:30 π.μ., Υπουργείο Υγείας  

  

«Ζώντας με την Τεχνολογία η Υγεία των Παιδιών Παραμένει Αναφαίρετο Δικό 

τους Δικαίωμα και Δική μας Υποχρέωση» 

 
 

Η Εκστρατεία τελεί υπό την αιγίδα του έντιμου Υπουργού Υγείας  

κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου, ο οποίος εκπροσωπήθηκε εκτάκτως από τη Γενική Διευθύντρια 

του Υπουργείου Υγείας, κα Χριστίνα Γιαννάκη, που κήρυξε την έναρξη της. 

 

Γίνεται σε συνεργασία με το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, του Γραφείου Τύπου και 

Πληροφοριών, καθώς και τη συμμετοχή του Μακάρειου Νοσοκομείου. 

 

Η «Αξιοποίηση της Τεχνολογίας υπό την προϋπόθεση της Προφύλαξης της Υγείας 

των Παιδιών - Αντιμετώπιση της Κατάχρησης και του Εθισμού». 

 

Στο χαιρετισμό του ο Υπουργός Υγείας (τον οποίο παρουσίασε η ΓΔΥΥ κα Γιαννάκη) 

εξέφρασε την πλήρη υποστήριξη του στο έργο της Επιτροπής, και τόνισε ότι «το 

Υπουργείο Υγείας αναγνωρίζει ότι τα αποτελέσματα των ερευνών για το 

ηλεκτρομαγνητικό νέφος και άλλα αρνητικά περιβαλλοντικά φαινόμενα δεν αποτελούν 

πλέον υπόθεση, αλλά επιστημονικά συμπεράσματα που καταδεικνύουν το επιβλαβές 

αποτέλεσμα στη σωματική πνευματική και ψυχική υγεία από την έκθεση του 

σύγχρονου ανθρώπου σε ένα αλλοιωμένο φυσικό περιβάλλον». Πρόσθεσε παράλληλα 

ότι το Υπουργείο «αναγνωρίζοντας τον ρόλο και τη σημασία της Επιτροπής, παρέχει 

Εθνική Επιτροπή  

«Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού» 
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έμπρακτη υποστήριξη προς τις δράσεις της, και ταυτόχρονα αξιοποιεί την 

εμπειρογνωμοσύνη των μελών της Επιτροπής στο στοχοθέτηση και την διαμόρφωση 

πολιτικών και ενεργειών που συμβάλλουν προς την κατεύθυνση της προστασίας της 

υγείας των παιδιών». Συνέχισε αναφέροντας ότι «στη βάση της Συνθήκης για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού, της Κοινής Διακήρυξης των Ιατρικών Συλλόγων Κύπρου και 

Αυστρίας και της Επιτροπής «Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού, καθώς και άλλων 

σχετικών αποφάσεων που λήφθηκαν σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η προσπάθεια 

του Υπουργείου είναι να περιορίσει όσο το δυνατό περισσότερο την αλόγιστη χρήση των 

ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας και των συνεπειών της».  

Ανέφερε, επίσης, ότι το Υπουργείο Υγείας «προωθεί αίτημα για θεσμοθέτηση της 

Επιτροπής, διευρύνοντας έτσι τις δυνατότητες της για εξασφάλιση χορηγιών από 

ευρωπαϊκά κονδύλια και την ανάπτυξη της έρευνας σε θέματα και δράσεις που την 

αφορούν». 

 

Στο χαιρετισμό της η Επίτροπος Περιβάλλοντος κα Ιωάννα Παναγιώτου, σε συνάρτηση 

με τα προαναφερθέντα, τόνισε ότι «επιβάλλεται η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για 

την ανάγκη δραστικής μείωσης της χρήσης και της έκθεσης των παιδιών και των 

εμβρύων στην Ακτινοβολία. Ιδιαίτερα στο σπίτι και το σχολείο όπου τα παιδιά ανάλογα 

με την ηλικία περνούν τουλάχιστον το 60-90% χρόνου τους». Επομένως, υιοθετώντας 

όλα τα δεδομένα σε σχέση με την υπάρχουσα τεκμηρίωση, το Γραφείο της Επιτρόπου 

Περιβάλλοντος στηρίζει ενεργά την εκστρατεία, με στόχο την εφαρμογή της Αρχής της 

Προφύλαξης.  

 

Στο χαιρετισμό του ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος 

Μακάριος ο Γ’ (ΝΑΜ ΙΙΙ), Δρ. Ανδρέας Νεοφύτου, ανέφερε ότι το ΝΑΜ ΙΙΙ μετέχει 

στην Εκστρατεία με πρωτοποριακό διεθνώς έργο ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ THN ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ 

ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΙΝΟΒΟΛΙΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ Wi-Fi ΣΤΟ 

ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ», το οποίο 

συντονίζει η Δρ. Μιχαηλίδου. 

Επεσήμανε ότι από το πιλοτικό πρόγραμμα διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων, ότι η χρήση 

του Wi-Fi στην Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Παίδων (ΜΕΝΠ) δημιουργεί επίπεδα 

συνεχούς και αδιάκοπης παθητικής, καθώς και σημαντικής ενεργητικής έκθεσης, σε 

επίπεδα πολύ ψηλότερα των βιολογικώς τεκμηριωμένων κριτήριων ασφαλείας. Με την 

αποσύνδεση όμως του Wi-Fi στην ΜΕΝΠ, και την ενσύρματη σύνδεση, η έκθεση 

μειώθηκε δραστικά σε ασφαλή και κάτω των βιολογικών ορίων επίπεδα. Όπως 

υπογράμμισε, η ενσύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο θα πρέπει να είναι και η μόνη 

αποδεκτή λύση μέσα σε ένα θεραπευτήριο. Η αποφυγή μεταφοράς και χρήσης κινητών 

τηλεφώνων, ιδίως «έξυπνων», από γονείς και προσωπικό εντός των θαλάμων, είναι ο 
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2ος απαιτούμενος και ουσιώδης παράγοντας μείωσης της έκθεσης. Αναφέρθηκε επίσης 

στην αρίστη κατάσταση που επικρατεί ήδη την Μονάδα Νεογνών, καθώς και την 

πρόθεση επέκτασης του Έργου και την ανάδειξη του ΝΑΜ ΙΙΙ ως Διεθνώς 

Πρωτοπόρο/Πρότυπο Νοσηλευτήριο Παίδων, με μειωμένη έκθεση σε έναν μεταξύ 

άλλων, πιθανώς καρκινογόνο και νευροτοξικό παράγοντα. Τέλος, τόνισε ότι «το 

Μακάρειο έχει δυο βασικά δεδομένα που του εξασφαλίζουν την δυνατότητα εφαρμογής 

του Σχεδίου και επέκτασης σε άλλες Μονάδες: Α) Ένα άριστο σύστημα ενσύρματης 

δικτύωσης σ’ όλο το Νοσοκομείο και Β) Περιορισμένη έκθεση στην ακτινοβολία από 

κεραίες – σταθμούς βάσης».  

Στο χαιρετισμό της η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής, Δρ. Στέλλα Κάννα 

Μιχαηλίδου ανέφερε ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα Δημόσιας Υγείας 

καθολικής εμβέλειας μια και αφορά το σύνολο του πληθυσμού. Στην βάση της 

Επιστημονικής τεκμηρίωσης και της Αρχής της Προφύλαξης, το θέμα πρέπει άμεσα, 

και μπορεί να αντιμετωπιστεί, με στόχο τη μείωση της ενεργητικής/παθητικής έκθεσης 

και της κατάχρησης της τεχνολογίας. Βασικό εργαλείο η επίγνωση των κινδύνων. Γιατί 

η άγνοια των κινδύνων, η διαφήμιση και η παραπληροφόρηση προκαλούν έναν άκρατο 

ενθουσιασμό και εξάρτηση των παιδιών από συσκευές και εφαρμογές που η άμεση και 

μακροπρόθεσμη χρήση τους ποτέ δεν έχει κατάλληλα ελεγχθεί αν είναι ασφαλής για την 

πνευματική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών. Τόνισε, ακόμη, πως επιβάλλεται η 

Λελογισμένη και Ηλικιακά συναρτημένη βέλτιστη Αξιοποίηση της τεχνολογίας ως 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Έστω και αν οι κίνδυνοι δεν γίνονται καθολικά 

αποδεκτοί από μια περιορισμένη μερίδα επιστημόνων, λαμβάνοντας υπόψη την 

σοβαρότητα και τεκμηρίωση τους δεν δικαιούμαστε να εκθέτουμε τα παιδιά μας σ’ 

αυτούς, μετατρέποντας τα ουσιαστικά σε πειραματόζωα.  

Στη συνέχεια παρουσίασε τα πιο πρόσφατα (μέχρι το 2019) επιστημονικά δεδομένα με 

εστίαση στις επιδράσεις στα παιδιά και τρόπους προφύλαξής τους που προωθεί η 

Εκστρατεία 2019. Όπως ανέφερε στην παρουσίαση της η Δρ. Μιχαηλίδου η 

επιστημονική τεκμηρίωση για τις δυνητικές επιπτώσεις της ακτινοβολίας ραδιοκυμάτων 

EMF/RF και του εθισμού είναι αρκούντως ισχυρή και ανατρέπει τις αυθαίρετες και 

ατεκμηρίωτες παραδοχές όπως ότι η EMF/RF μπορεί μόνο να προκαλέσει θέρμανση 

των ιστών και ότι είναι ασφαλής. Σ’ αυτές τις παραδοχές βασίζονται τα ισχύοντα όρια 

τα οποία ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Η παραδοχή ότι η ακτινοβολία αφού δεν 

ιονίζει δεν επηρεάζει το DNA είναι επίσης λανθασμένη . Το 90% αξιόπιστων ερευνών 

απέδειξε ότι το DNA καταστρέφεται από την EMF/RF με ιδιαίτερα τρωτό το DNA του 

εγκεφάλου μέσω κυρίως του μηχανισμού των ελεύθερων ριζών και του οξειδωτικού 
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stress που η ακτινοβολία προκαλεί. Επαρκώς τεκμηριωμένες και πολύ σοβαρές/μη 

αντιστρέψιμες επιπτώσεις είναι σήμερα η πρόκληση καρκίνου του κεντρικού νευρικού 

συστήματος. Το 2011 ο IARC/WHO, είχε κατατάξει την ακτινοβολία 30 KHz - 300 

GHz (εκπέμπεται από Wi-Fi, mobile data, αντένες, κινητά, ασύρματες συνδέσεις, 

τάπλετς baby monitors, κ.ά.) σε πιθανώς καρκινογόνο 2Β όπως τα καυσαέρια και το 

DDT. Σήμερα με νεώτερες έρευνες το puzzle της τεκμηρίωσης έχει σχεδόν 

συμπληρωθεί δείχνοντας ότι μάλλον πρόκειται για καρκινογόνο 1ης κατηγορίας. Η 

τεκμηρίωση για τον επηρεασμό της ανάπτυξης του εγκεφάλου και του νευρικού 

συστήματος και άλλες νευροψυχικές επιπτώσεις στο έμβρυο και το παιδί έχει 

ξεπεράσει το 70% της απόλυτης τεκμηρίωσης, ενώ οι επιδράσεις στο αναπαραγωγικό 

σύστημα, η μείωση της γονιμότητας, ο επηρεασμός του σπέρματος τεκμηριώνονται σε 18 

ανασκοπήσεις δεκάδων αξιόπιστων μελετών. Αρκούντως τεκμηριωμένα είναι επίσης 

προβλήματα συμπεριφοράς, πρώιμης εμφάνισης άνοιας και Αlzheimer και τέλος 

απόλυτα τεκμηριωμένος ο εθισμός και η εξάρτηση. Τα παιδιά είναι εκείνα που άμεσα και 

διαχρονικά επηρεάζονται περισσότερο και σοβαρότερα γιατί ως αναπτυσσόμενοι 

οργανισμοί είναι πιο ευαίσθητοι και αποδεδειγμένα απορροφούν πολύ περισσότερη 

ακτινοβολία π.χ. 10-πλάσια στον μυελό των οστών του εγκεφάλου σε σχέση με ένα 

ενήλικα. Αναφέρθηκε στην τεκμηριωμένη με βάση 100 μελέτες βλαπτική επίδραση του 

Wi-Fi, ιδιαιτέρα στο DNA, στο γεννητικό σύστημα, τον εγκέφαλο κ.ά. Η μεγαλύτερη 

έκθεση γίνεται κατά την ώρα της χρήσης και είναι  μεγάλη ενεργητική έκθεση για τον 

χρήστη και μεγάλη παθητική για όποιο βρίσκεται κοντά του. Τα ιδία και σε μεγαλύτερο 

βαθμό ισχύουν όταν γίνεται σύνδεση μέσω π.χ. 4G. Γι’ αυτό με βάση το Συμβούλιο τις 

Ευρώπης και άλλα Διεθνή σώματα και Ιατρικούς οργανισμούς στα σχολεία, σπίτι, 

παιδιατρικές μονάδες θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ενσύρματη ΑΣΦΑΛΗΣ 

σύνδεση στο διαδίκτυο. Τέλος, τόνισε ότι πρέπει να αποφευχθεί η χρήση και εξάρτηση 

των παιδιών από συσκευές, παιχνίδια και εφαρμογές που ή άμεση και μακροπρόθεσμη 

χρήση τους ποτέ δεν έχει κατάλληλα ελεγχθεί αν είναι ασφαλής για την πνευματική και 

σωματική ανάπτυξη των παιδιών. Τάπλετς, κινητά κ.ά. δεν πρέπει να δίνονται σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας και μέχρι και του δημοτικού εκτός αν είναι σε flight mode και 

χωρίς Wi-Fi. Η ανεξάρτητη επικυρωμένη έρευνα αποδεικνύει ότι μπορεί να 

προκληθούν προβλήματα ομαλής σωματικής, πνευματικής και συναισθηματικής 

ανάπτυξης και επιβάλει τη Λελογισμένη και Ηλικιακά συναρτημένη βέλτιστη Αξιοποίηση 

της τεχνολογίας. Τέλος, η ΕΕΠΥΠ υπέβαλε τις εξής εισηγήσεις: 

 

1. Απαγόρευσης της χρήσης Wi-Fi κ.ά. ασύρματων συνδέσεων, και κινητών 

τηλεφώνων /tablets στα νηπιαγωγεία, παιδότοπους και στα σχολεία μέχρι και το 

Γυμνάσιο κατά το πρότυπο της Γαλλίας. Ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, η 
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εκπαίδευση και ενεργή εμπλοκή των μαθητών αξιοποίηση των video και του υλικού 

της ΕΕΠΥΠ. 

2. Η αξιολόγηση της έκθεσης των παιδιών από συσκευές και εγκαταστάσεις στην 

βάση των επιστημονικά τεκμηριωμένων  «καθοδηγητικών» βιολογικών κριτήριων 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.  

3. Διασφάλιση του Δικαιώματος στους γονείς να γνωρίζουν και να έχουν λόγο στην 

εγκατάσταση /χρήση ασύρματων συνδέσεων/συσκευών στους χώρους που τα 

παιδιά τους φιλοξενούνται ή εκπαιδεύονται. 

4. Συνεχής ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους αλλά και τις πρακτικές 

προφύλαξης. 

5. Εκπαίδευση Λειτουργών Υγείας και εκπαιδευτικών.  

6. Απομάκρυνση των Wi-Fi - Προώθηση ενσύρματου διαδικτύου σε Παιδιατρικές 

μονάδες και απαγόρευσης της χρήσης κινητών τηλεφώνων εντός των θαλάμων 

νοσηλείας. 

 

Τα παιδιά έχουν Δικαίωμα στην Υγεία και εμείς την Υποχρέωση να το 

Διαφυλάξουμε!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Τηλ: 22809412/99431695           Φαξ: 22809455/22316981          Ιστοσελίδα: www.paidi.com.cy  
Διευθύνσεις επικοινωνίας: Κυριάκου Μάτση 39, 1082, Αγίοι Ομολογητές, Λευκωσία &  

Κνωσσού 14, 1086, Λευκωσία 

 

Η εκστρατεία…… ταξιδεύει σε όλες τις 

πόλεις της ΚΥΠΡΟΥ – περισσότερα εδώ 

Ενημερωτικό φυλλάδιο 2019 – πατήστε εδώ 

http://paidi.com.cy/%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ae%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-2019-%ce%b7%ce%bc%ce%b1/
http://paidi.com.cy/wp-content/uploads/2019/07/Leaflet-Greek-print.pdf

