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Διεθνής Δημόσια έκκληση για την προστασία από την έκθεση σε μη τονίζουσα
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (EMF).
Συντάσσουμε την επιστολή αυτή, ως ειδικοί στο πεδίο του βιοηλεκτρομαγνητισμού έχοντες
σοβαρούς προβληματισμούς σχετικά με τη δημόσια υγεία και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της
εκθετικά αυξανόμενης χρήσης ασύρματων συσκευών που εκπέμπουν στο φάσμα ραδιοσυχνοτήτων
(RF) και πολύ χαμηλών συχνοτήτων (ELF) ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε όλο τον κόσμο. Ως
συγγραφείς πάνω από 1000 σχετικών επιστημονικών άρθρων που έχουν περάσει από διαδικασία
κρίσης αλλά και ως προβληματισμένοι πολίτες ζητάμε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να
συστήσει μια ανεξάρτητη παγκόσμια Επιτροπή για την ασύρματη τεχνολογία και την υγεία και να
προτείνει όρια έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε βιολογική βάση.
Τα όρια ασφάλειας που ισχύουν για τις προσωπικές ασύρματες συσκευές όπως τα έξυπνα κινητά
τηλέφωνα, έχουν οριστεί στη δεκαετία του 1970, πριν την εμφάνιση των ασύρματων συσκευών ,όταν
ποσοστό μικρότερο του 0,1% του πληθυσμού ζούσε κοντά σε εκπομπούς ραδιοσυχνοτήτων, κυρίως
κεραίες ραδιοφώνου και τηλεόρασης. Η χρήση κεραιών σε επαφή με το σώμα επικράτησε μετά από
δεκαετίες με την εμφάνιση των κινητών τηλεφώνων το 1990.
Σήμερα στις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τον υπόλοιπο κόσμο υπάρχουν περισσότεροι τηλεφωνικοί
αριθμοί από ότι άνθρωποι και το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού εκτίθεται συστηματικά από πηγές
κοντά στο ανθρώπινο σώμα σε μη μετρημένα επίπεδα ραδιοσυχνοτήτων. Για πρώτη φορά στην
παγκόσμια ιστορία οι ραγδαία αναπτυσσόμενοι εγκέφαλοι των παιδιών εκτίθενται συστηματικά
πολλές ώρες την ημέρα. Αυτή η έκθεση σε ραδιοσυχνότητες πιθανότατα θα αυξηθεί περαιτέρω όταν
το δίκτυο που θα βασίζεται σε δορυφόρους χαμηλής τροχιάς τεθεί σε λειτουργία σε 2-3 χρόνια.
Τέλος, αρκετές μελέτες μακροχρόνιας έκθεσης που πραγματοποιήθηκαν σε πειραματόζωα έχουν
δείξει υψηλότερα ποσοστά καρκίνου, DNA και άλλων βλαβών οργάνων σε ζώα που εκτίθενται σε EMF
σε σύγκριση με εκείνα που δεν εκτέθηκαν [4-6].
Πολλοί ειδικοί επιστήμονες σε όλο τον κόσμο έχουν πραγματοποιήσει έρευνα που τεκμηριώνει
σημαντικές βιολογικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτών των τεχνητών ηλεκτρομαγνητικών
σημάτων που μπορούν να οδηγήσουν σε παθολογικές επιπτώσεις και άλλες ασθένειες. Αυτές οι
ασθένειες περιλαμβάνουν καρκίνο και άλλους κινδύνους που έχουν περιγραφεί σε πολλές αναφορές
[βλ. Δημοσιεύσεις a - g παρακάτω]. επίσης πρόσθετες αναφορές, όπως η Έκθεση Βιοκινητικότητας
(Bioinitiative), η Έκθεση Έργου REFLEX, η Έκθεση Έργου Interphone, η Έκθεση του Εθνικού
Προγράμματος Τοξικολογίας (NTP) [5,6], η Έκθεση Ramazzini, καθώς και σε μελέτες υψηλής ποιότητας
από επιστήμονες χωρίς συγκρούσεις συμφερόντων [7]. Αυτές οι επιδράσεις μπορεί να εμφανιστούν
σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από τα υπάρχοντα όρια έκθεσης σε RF-EMF που συνιστώνται από τη
Διεθνή Επιτροπή για την Προστασία από τις Μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP) και εγκρίθηκαν από
το πρόγραμμα EMF του Π.Ο.Υ. για την αποφυγή οξείας βραχυπρόθεσμης θέρμανσης. Αρκετές
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οργανώσεις εμπειρογνωμόνων έχουν τεκμηριώσει πρόσφατα το γεγονός ότι η επιτροπή ICNIRP
αποτελεί μια αυτο-διοριζόμενη, αυτό-ελεγχόμενη ομάδα που αντιπροσωπεύει μόνο μια
επιστημονική άποψη μειοψηφίας.
Πιο πρόσφατα, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που συμβούλεψε την ελβετική κυβέρνηση κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι τα χαμηλά επίπεδα EMF προκαλούν σοβαρά προβλήματα υγείας, ειδικά για παιδιά,
ηλικιωμένους και άτομα με προυπάρχουσες ασθένειες
(https://ecfsapi.fcc.gov/file/10122280631517/Newsletter_BERENIS_Special_Issue_January_2021.
pdf.) Εάν η ανθρωπότητα ακολουθήσει τις ξεπερασμένες οδηγίες της ICNIRP θα μπορούσε να έχει
σοβαρές μακροπρόθεσμες συνέπειες για την υγεία και το περιβάλλον. [5-7].
Τον Ιούνιο του 2001, ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) του Π.Ο.Υ. ταξινόμησε τα
μαγνητικά πεδία εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας (ELF) ως Ομάδα 2Β, πιθανά καρκινογόνα για τον
άνθρωπο αυξάνοντας και τον κίνδυνο παιδικής λευχαιμίας. Τα στατικά αλλά και τα χαμηλής
συχνότητας (ELF} μαγνητικά πεδία εκπέμπονται από ηλεκτρικές συσκευές και ηλεκτροφόρα
καλώδια. Έχει αναφερθεί ότι η στατική χαμηλής έντασης ELF –EMF προκαλεί βιολογικές επιδράσεις
που θα μπορούσαν να είναι επιζήμιες για την υγεία, π.χ. οξειδωτικό στρες, γενετικές και
νευρολογικές αλλαγές [8-10]. Επιπλέον, τα τεχνητά στατικά πεδία ELF-EMF θα μπορούσαν να
επηρεάσουν την άγρια ζωή και πιθανώς την επιβίωση πολλών ειδών.
Αρκετές σημαντικές προσφυγές, ψηφίσματα, εκκλήσεις και άλλες επιστολές έχουν συνταχθεί και
αποσταλεί τα τελευταία χρόνια από την επιστημονική κοινότητα προειδοποιώντας τις αρχές
δημόσιας υγείας για την απαραίτητη μείωση των ορίων έκθεσης στα EMF αλλά και για τους
συναφείς κινδύνους. Σε αυτά περιλαμβάνονται:
- η έκκληση Freiburg,
-

το ψήφισμα του Σάλτσμπουργκ,
το ψήφισμα Catania,
το ψήφισμα Benevento,
το ψήφισμα της Βενετίας,
το ψήφισμα του Πόρτο Αλέγκρε,
το ψήφισμα της Κοπεγχάγης,
οι συστάσεις της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής,
η επιστημονική δημοσίευση Seletun [i],
η Διεθνής Έκκληση Ειδικών Ερευνητών EMF
η προσφυγή ενάντια στην υλοποίηση του δικτύου 5G

-

η Δήλωση συναίνεσης (Νοε 2020) του Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνών ιατρών και
επιστημονικών εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία της μη
ιοντίζουσας ακτινοβολίας (NIR), καθώς και πολλά άλλα σημαντικά κείμενα.
[https://phiremedical.org/2020-nir-consensus-statement-read/ ]
Θεωρούμε ότι τα ισχύοντα «όρια ασφαλείας» είναι ξεπερασμένα και πρέπει να αναθεωρηθούν
βάσει των νέων ερευνητικών δεδομένων τα οποία αγνοεί επιδεικτικά η ICNIRP. Υποστηρίζουμε την
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άμεση υιοθέτηση της Αρχής της Προφύλαξης σε όλες τις εφαρμογές αυτών των τεχνολογιών και
υπηρεσιών.
Επομένως, οι υπογράφοντες ζητούν τις ακόλουθες ενέργειες από τον ΠΟΥ:
1.) Συστάσεις προς τις υγειονομικές αρχές όλων των χωρών να υιοθετήσουν μειωμένα όρια έκθεσης
στο EMF, λαμβάνοντας υπόψη τις βιολογικές επιπτώσεις που προέρχονται από χαμηλά επίπεδα
ακτινοβολίας αλλά παρατεταμένη έκθεση σε αυτήν. ·
2.) Προώθηση της ευαισθητοποίησης του κοινού, λαμβάνοντας υπόψη τη βιωσιμότητα των
ακτινοβολιών αυτών, καθιερώνοντας και επιβλέποντας ένα ερευνητικό πρόγραμμα για τη μείωση
των εκθέσεων σε EMF, συμπεριλαμβανομένης της ευρείας αποκάλυψης των κινδύνων για την υγεία
που σχετίζονται με την έκθεση στην Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία.
3.) Για τις ασύρματες συσκευές που λειτουργούν κοντά στο κεφάλι ή το σώμα, η διαδικασία
πιστοποίησης και το εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να περιλαμβάνει οδηγίες για χρήση απόστασης
λειτουργίας συμβατής με ρεαλιστικές πρακτικές του πληθυσμού των χρηστών.
α.) Οι εθνικές δοκιμές 677 κινητών τηλεφώνων από την υπηρεσία ANFR France
αποκάλυψαν ότι τα κινητά τηλέφωνα που κυκλοφορούν επί του παρόντος στην αγορά υπερβαίνουν
τα όρια ασφάλειας της ICNIRP με συντελεστή Χ1.6-3.7 , ενώ σε σχέση με τα Αμερικάνικα όρια
καθιερωμένα από την υπηρεσία FCC στις Η.Π.Α ο συντελεστής είναι Χ11. [11,12].
β.) Αυτοί οι υψηλοί ρυθμοί απορρόφησης μικροκυμάτων που μετρήθηκαν από την ANFR
στη Γαλλία έχουν προηγουμένως αναφερθεί ότι προκαλούν αύξηση της θερμοκρασίας άνω του 1
βαθμού Κελσίου για μέρη του εγκεφάλου ατόμων που βρισκόντουσαν κοντά στην ακτινοβολία
κεραίας κινητού τηλεφώνου [13].
4.) Γενικευμένη σύσταση προς τον πληθυσμό όλων των χωρών για χρήση της Αρχής της Προφύλαξης
ως προς τη μείωση της έκθεσης σε EMF και ενθάρρυνση της χρήσης ενσύρματων συσκευών (π.χ.
συνδεδεμένων μέσω καλωδίων, όπως Ethernet ή οπτικών ινών).
5.) Ευρεία σύσταση προς τον πληθυσμό όλων των χωρών:
α.) όταν μιλάτε στο κινητό τηλέφωνο, πραγματοποιήστε μόνο σύντομες ή απαραίτητες κλήσεις.
προσπαθήστε να το κρατήσετε τουλάχιστον μία ίντσα μακριά από το κεφάλι. και να κάνετε χρήση κιτ
ανοιχτής ακρόασης, ακουστικών και μηνυμάτων κειμένου.
β) παιδιά και άλλα ευαίσθητα και ευάλωτα άτομα πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση κινητών
τηλεφώνων και άλλων ασύρματων συσκευών.
6.) Το ερευνητικό έργο EMF του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας πρέπει να ανασυσταθεί με μια
ισορροπημένη ομάδα εμπειρογνωμόνων που δεν έχουν συγκρούσεις συμφερόντων. Η τρέχουσα
επιτροπή απαρτίζεται από μέλη της ICNIRP που αγνοούν ευρήματα για άλλες επιδράσεις εκτός από
την οξεία θέρμανση των ιστών και των κυττάρων.

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με αξιολόγηση κριτών
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