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Η Διεκνισ Επιτροπι για τθν Ζρευνα για τον Καρκίνο (IARC) ςτισ 31 Μαΐου 2011
ανακοίνωςε ότι κατά τθν ςυνάντθςθ τθσ ομάδασ εργαςίασ που πραγματοποιικθκε
ςτισ 23-31 Μαΐου ςτθ Λυϊν (Γαλλία) ολοκλιρωςε μια εκτίμθςθ για τον κίνδυνο
εμφάνιςθσ καρκίνου από ςιματα ραδιοςυχνοτιτων, ςυμπεριλαμβανομζνων
εκείνων των ραδιοφωνικϊν και τθλεοπτικϊν ςτακμϊν, κινθτϊν επικοινωνιϊν,
μικροκυμάτων και ραντάρ.
Σχολιάηοντασ τα ευριματα, ο Dr Jack Rowley, Director for Research and
Sustainability τθσ GSMA διλωςε: ‘Η ταξινόμθςθ τθσ IARC δθλϊνει ότι ζνασ κίνδυνοσ
κα μποροφςε να υπάρξει αλλά δεν είναι πικανόσ (possible but not likely). Με απλά
λόγια, θ ολοκλθρωμζνθ αυτι επιςτθμονικι αναςκόπθςθ εντόπιςε κάποια
ενδεικτικά επιςτθμονικά ςτοιχεία ςτισ μελζτεσ ςτουσ ανκρϊπουσ αλλά δεν υπάρχει
ςυςτθματικι υποςτιριξθ από μελζτεσ ςε ηϊα και κφτταρα.’
‘Αντιλαμβανόμαςτε ότι κάποιοι χριςτεσ κινθτϊν τθλεφϊνων ενδζχεται να
ανθςυχοφν. Είναι ςθμαντικό το γεγονόσ ότι τα ςθμερινά όρια αςφαλείασ
παραμζνουν ςε ιςχφ και το αποτζλεςμα κα πρζπει να κεωρθκεί ενδεικτικό ανάγκθσ
για περαιτζρω ζρευνα. Μελλοντικζσ μελζτεσ κα αςχολθκοφν με τθν υγεία των
χρθςτϊν κινθτϊν τθλεφϊνων για μεγάλο χρονικό διάςτθμα. Αυτζσ ιδθ διεξάγονται
ςτθν Ευρϊπθ με τθν υποςτιριξθ των μελϊν τθσ GSMA και κα περιλαμβάνουν ζωσ
250.000 υποκείμενα μελζτθσ», πρόςκεςε.
Η GSMA ζχει αποδείξει τθν αδιάλειπτθ δζςμευςι τθσ για τθν ςτιριξθ υψθλισ
ποιότθτασ, ανεξάρτθτθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ (scientific research) ςχετικά με τθν
αςφάλεια των κινθτϊν επικοινωνιϊν. Πιςτεφουμε ότι οι καταναλωτζσ και το κοινό
κα πρζπει να ζχουν πρόςβαςθ ςτα πραγματικά δεδομζνα.
Κατά τθν προθγοφμενθ δεκαετία, πάνω από 30 ζγκυρεσ ανεξάρτθτεσ αναςκοπιςεισ
εμπειρογνωμόνων (scientific reviews) ανά τον κόςμο, ςυμπεριλαμβανομζνου του
Π.Ο.Υ., κατζλθξαν ςτο ςυμπζραςμα ότι τα ςθμερινά όρια αςφαλείασ για τα κινθτά
τθλζφωνα και τουσ ςτακμοφσ βάςθσ παρζχουν προςταςία για όλουσ τουσ
ανκρϊπουσ ζναντι όλων των αποδεδειγμζνων κινδφνων για τθν υγεία.
Η ταξινόμθςθ τθσ IARC είναι μια επιςτθμονικι, ποιοτικι απόφαςθ και κα πρζπει να
εξεταςκεί από τουσ εκνικοφσ φορείσ υγείασ και τον Παγκόςμιο Οργανιςμό Υγείασ
πριν μπορζςουν να γίνουν ςυςτάςεισ πολιτικισ. Μια περίλθψθ για το ςκεπτικό τθσ
ταξινόμθςθσ αυτισ κα δθμοςιευκεί προςεχϊσ ςτο περιοδικό Lancet Oncology ενϊ
ολόκλθρθ θ αναςκόπθςθ, ονομαηόμενθ Μονογραφία (Monograph), αναμζνεται
μζςα ςτο 2012.

