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Προς τον Ιατρικό Κόσμο,  άλλους λειτουργούς Υγειας, εκπαδευτικούς και οργανωμένους φορείς γονιών 

Θέμα: Διοργάνωση ειδικής θεματικής συνεδρίας με θέμα “The Non Ionizing radiation from Wireless technology: A 21 Century 

Revolution or a Global pollution and Health hazard” 

Έχουμε την χαρά και την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην ειδική θεματική συνεδρία που διοργανώνεται στο πλαίσιο του 16ου 

Διεθνούς Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CEST2019) από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Η συνεδρία 

θα έχει θέμα: 

“The Non Ionizing radiation from Wireless technology: A 21 Century Revolution or a Global pollution and Health hazard” 

Στόχος της θεματικής είναι η ολιστική ενημέρωση του επιστημονικού κόσμου για το “state of the art” ενός πολυσύνθετου 

θέματος Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος καθολικής εμβέλειας που προκαλεί επιστημονικές αντιδικίες και πραγματική 

πρόκληση ιδιαίτερα για τον Ιατρικό κόσμο. Η επιστημονική τεκμηρίωση σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία από την γεωμετρικά 

αυξανόμενη έκθεση όλου του πληθυσμού και ιδιαίτερα των παιδιών, σε μια, μεταξύ άλλων, πιθανώς καρκινογόνο ακτινοβολία 

(IARC 2011), αναδύεται συνεχώς. Διαπρεπείς γιατροί και επιστήμονες, θα αναλύσουν / αξιολογήσουν τα επιστημονικά 

δεδομένα μέχρι και το 2019, αλλά και τα ανοικτά ερωτηματικά των επιπτώσεων με εστίαση στον καρκίνο, τις νευρολογικές 

επιδράσεις ιδιαίτερα στον παιδικό εγκέφαλο, επιδράσεις στο DNA, στο αναπαραγωγικό κ.ά καθώς και τους μηχανισμούς 

επίδρασης μιας εν πολλοίς ανεξέλεγκτης, ως προς τις μακροπρόθεσμες ιδίως επιπτώσεις της, τεχνολογίας. Ειδική εστίαση στο 

έμβρυο και στο παιδί μέχρι την ολοκλήρωση της εφηβείας λόγω ειδικής τρωτότητας και αυξημένης έκθεσης.  

Την θεματική συντονίζουν η Δρ Στέλλα Κάννα Μιχαηλίδου Προέδρος της Εθνικής Επιτροπής Περιβάλλον και Υγεία του παιδιού , 

εμπειρογνώμονας για την Υγεία και το Περιβάλλον ο Δρ Piero Lercher  responsible on Environmental Health at the Vienna 

Doctor’s Chamber, specialist in preventive, occupational and environmental medicine και ο Δρ Θεόδωρος Μετσης Μηχανολόγος 

Ηλεκτρολόγος  ειδικός σε θέματα περιβαλλοντικά και ηλεκτρορύπανσης. Επίσης η Διευθύντρια Έρευνας στο Κέντρο για τον 

Καρκίνο του Ramazzini Institute, Dr Fiorella Belpoggi θα παρουσιάσει την προσφατη έρευνά της που  είναι καθοριστική για την 

επαναξιολόγηση της ΗΜΑ ως καρκινογονου 2Α έως και 1ης. 

Το πρόγραμμα της συνεδρίας επισυνάπτεται. Εαν επιθυμείτε δική σας ολιγόλεπτη παρέμβαση παρακαλώ ενημερώστε μας 

μέχρι τις 20/7/2019 για να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Στο τέλος θα παρουσιαστούν και καλές πρακτικές μείωσης της έκθεσης 

στο σπίτι και στο σχολείο και θα διανεμηθεί σχετικό υλικό. 

Το CEST2019 θα καλύψει μια ευρεία γκάμα περιβαλλοντικών θεμάτων πλείστα των οποίων συνδέονται με την υγεία. Η 

συμμετοχή σας θα είναι χαρά και τιμή μας ενισχύοντας έτσι την διεπιστημονική συνεργασία. Αν εντούτοις ο χρόνος σας δεν το 

επιτρέπει η οργανωτικής επιτροπή του συνεδρίου έχει κατ’εξαιρεση κάνει ειδική διευθέτηση μονοήμερης συμμετοχής στην πιο 

πάνω θεματική με μειωμένα τέλη συμμετοχής (100 ευρώ) για τον ιατρικό κόσμο, τους λειτουργούς υγείας, εκπαιδευτικούς και 

γονείς.   
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