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Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας, ανάμεσα σε 

διακεκριμένους επιστήμονες, εκπροσώπους φορέων, τεχνοκράτες αλλά και 
επιχειρηματίες και χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση που γίνεται για τα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία και τις επιπτώσεις που έχουν στην υγεία του 
ανθρώπου, με κεντρικό άξονα την πολιτική και την ευαισθητοποίηση του 
κοινού.  

Η προστασία του περιβάλλοντος (αστικού και μη αστικού) είναι μια 
από τις σοβαρότερες προκλήσεις που καλούμαστε σήμερα να 
αντιμετωπίσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ενεργή συμμετοχή της χώρας σε 
θέματα περιβάλλοντος συνίσταται στην επιμέρους συμμετοχή όλων των 
κλάδων που έχουν αποδεδειγμένη επιρροή σε αυτό.  

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών αποτελούν μοχλό ανάπτυξης στη χώρα καθώς έχουν εισβάλει 
σχεδόν σε κάθε οικονομική και κοινωνική μας δραστηριότητα. Η ταχεία 
τεχνολογική εξέλιξη οδηγεί στη διαδικτυακή σύνδεση των Ευρωπαϊκών 
νοικοκυριών σε υψηλές ταχύτητες μέχρι το 2020, καθώς και στην 
αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρονικές υπηρεσίες.  Ως εκ τούτου είναι 
αναγκαίο να τεθούν φιλόδοξοι στόχοι και να αναπτυχθούν πολιτικές σε 
επίπεδο Ένωσης αλλά και κρατών μελών για την κάλυψη της εκθετικής 
αύξησης της μεταφοράς δεδομένων, έτσι ώστε η Ευρώπη να επιτύχει 
περισσότερη ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα.   

Στο πρόγραμμα της νέας περιόδου, το ΣΕΣ 2014-2020, θα ενταχθούν 
και νέα ευρυζωνικά έργα όπως θα προκύψουν από την ολοκλήρωση του 
Εθνικού Ευρυζωνικού Πλάνου. Στόχος μας είναι να κάνουμε το όραμα της 
Ψηφιακής Οικονομίας πράξη. Διότι πραγματικά πιστεύουμε ότι ο κλάδος 
αυτός είναι ένα ισχυρό εργαλείο εξόδου από την κρίση, καθώς 
αποδεδειγμένα συμβάλλει ισχυρά στην Ευημερία και στην 
Απασχολησιμότητα, όπως τόνισε και το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρώπης 
στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής. 

Όμως η ευθύνη της πολιτείας δεν είναι μόνο να υλοποιεί έργα.  
Ευθύνη της είναι και η μέριμνα για την ανάπτυξη των 

τηλεπικοινωνιακών δικτύων με γνώμονα πάντα την προστασία του κοινού 
και την διατήρηση των ασφαλών ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

Στην κατεύθυνση αυτή, με συγκεκριμένες βελτιώσεις στο θεσμικό 
πλαίσιο εγκαταστάσεων κεραιών ωθούμε την χρήση κεραιών χαμηλής 



ακτινοβολίας όπου αυτό είναι εφικτό για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων, τόσο για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας όσο και για τα ραδιόφωνα 
αλλά και τα τηλεοπτικά δίκτυα. Συγκεκριμένα, οι βελτιώσεις στην ΚΥΑ 
Εγκαταστάσεων Kατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής 
Περιβαλλοντικής Όχλησης (ΕΚΚΧΟ) είχαν ακριβώς αυτό το σκοπό.  

Ευθύνη της πολιτείας είναι και η δημιουργία μηχανισμών ελέγχου που 
θα οδηγήσουν αποτελεσματικά στην προστασία του αστικού περιβάλλοντος, 
όπως προβλέπεται και από το ίδιο Σύνταγμα.  Το άρθρο 22 του ν.4053/2012 
προβλέπει τη δημιουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών 
Πεδίων στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), που έχει ως 
αρμοδιότητα το διαρκή έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων 
ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, μέσω ενός 
διασυνδεδεμένου συστήματος σταθμών επεξεργασίας και σταθερών, 
κινητών και φορητών σταθμών μέτρησης των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έχει 
προωθήσει την έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, με τις οποίες 
αφενός μεν καθορίζονται τα θέματα οργάνωσης, εγκατάστασης, ανάπτυξης, 
επέκτασης, συντήρησης και λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, αφετέρου δε 
εκδίδεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του. 

Σκοπός του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων 
είναι ο διαρκής αδιάβλητος, διαφανής, αξιόπιστος, και ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα διενεργούμενος έλεγχος της τήρησης των θεσμοθετημένων 
ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία όπως 
αυτά καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Για πρώτη φορά στη χώρα θα αναπτυχθεί και θα λειτουργήσει ένα 
πανελλαδικό δίκτυο σταθμών ελέγχου των εκπομπών Η/Μ ακτινοβολίας. Σε 
1η φάση, θα εγκατασταθούν 500 σταθεροί σταθμοί όλη τη χώρα, και 13 
φορητοί. Μέσα επίσης από τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εύχρηστης 
εφαρμογής, οι πολίτες, έχοντας πλέον πρόσβαση σε ένα σύνολο μετρήσεων 
αλλά και εργαλεία επικοινωνίας, θα έχουν τη δυνατότητα καταρχήν να 
ενημερώνονται σωστά, αλλά και να στέλνουν άμεσα καταγγελίες προς το 
δημόσιο για έλεγχο. Η δράση αυτή είναι συνολικής δαπάνης ~4,7εκ. Εντός 
του μήνα θα ξεκινήσει εργασίες ο ανάδοχος, με ορίζοντα σε 1,5 χρόνο από 
σήμερα να λειτουργεί το Παρατηρητήριο. 

Από την υλοποίηση του έργου, αναμένεται να ωφεληθεί ο συνολικός 
πληθυσμός της χώρας, αφού θα επιτευχθεί: 
 Η ανάπτυξη ενός πανελλαδικού συστήματος που θα αξιοποιεί τις 

σύγχρονες τεχνολογίες με στόχο τη συλλογή όλων των στοιχείων που 
αφορούν στις εκπομπές Η/Μ ακτινοβολίας από τις ραδιο-υποδομές της 
χώρας. 

 Η υποστήριξη του μηχανισμού για τον συνεχή έλεγχο και τον περιορισμό 
των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών μιας περιοχής στα θεσμοθετημένα 
όρια έκθεσης του κοινού. 



 Η διαρκής και με διαφανή τρόπο πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με 
τα επίπεδα έκθεσής τους σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μέσω 
ολοκληρωμένης εφαρμογής. Μέσω αυτής οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση 
σε ένα σύνολο από αποτελέσματα μετρήσεων που θα διενεργούνται 
συνεχώς (προβαλλόμενα με απλό τρόπο), ενώ παράλληλα, θα 
διατίθενται εργαλεία επικοινωνίας των πολιτών με την Πολιτεία, έτσι ώστε 
να τους δοθεί η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μια καταγγελία, να 
ενημερωθούν σωστά πάνω σε αυτόν τον τομέα της τεχνολογίας κλπ. 

 Η ορθή λειτουργία των διαφόρων πηγών ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας, με στόχο τόσο την δημόσια υγεία όσο και την 
αποδοτικότερη λειτουργία τους. 

Επιπροσθέτως των ωφελειών προς τον πολίτη, ωφελούμενοι είναι 
και επιχειρήσεις/πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που αναπτύσσουν 
ασύρματα δίκτυα. Οι επιχειρήσεις αυτές, θα είναι πλέον σε θέση να 
συλλέξουν τα στοιχεία Η/Μ πεδίων που απαιτούνται για την εγκατάσταση και 
αδειοδότηση των κεραιοσυστημάτων τους αυτόματα, παρακάμπτοντας έτσι 
τη μέχρι σήμερα χρονοβόρα διαδικασία αίτησης των πληροφοριών αυτών 
από τις αρμόδιες αρχές ή την μέτρηση των τιμών με ίδια μέσα. 

Έχει προχωρήσει σειρά νομοθετικών μεταρρυθμίσεων και έκδοση 
υπουργικών αποφάσεων για την επιτέλους ρύθμιση χρόνιων ζητημάτων στα 
θέματα εγκαταστάσεων κεραιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με γνώμονα 
την προστασία της υγείας των πολιτών. Με τις ρυθμίσεις μας αυτές 
επιδιώκουμε να δώσουμε στους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
σύγχρονο πλαίσιο ώστε η τοποθέτηση των κεραιών να μην γίνεται άναρχα, 
αλλά να γίνεται κατόπιν συγκεκριμένων όρων αδειοδότησης και καταγραφής 
της θέσης και των χαρακτηριστικών τους. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε 
και λειτουργεί ήδη υπηρεσία one-stop-shop συστήματος αδειοδότησης 
εγκαταστάσεων, με σκοπό να μετατραπεί η έως τώρα πολυδαίδαλη 
διαδικασία αδειοδότησης σε μία μονοαπευθυντική διαδικασία, ώστε να 
διασφαλιστεί η ασφάλεια και ο σεβασμός προς τον πολίτη και το περιβάλλον 
κατά την ανάπτυξη δικτύων κινητών επικοινωνιών. Ειδικότερα, εκπονήθηκε 
Κοινή Υπουργική Απόφαση αναφορικά με την εφαρμογή Συστήματος 
Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) για την αδειοδότηση 
κατασκευών κεραιών, η οποία βρίσκεται σε στάδιο συνυπογραφής από τα 
συναρμόδια υπουργεία. Παράλληλα, προωθείται άμεσα προς ψήφιση 
πακέτο κρίσιμων τροπολογιών (των Ν. 4053/2012 και 4070/2012) επί του 
υφιστάμενου πλαισίου αδειοδότησης δικτύων κινητής τηλεφωνίας, που είναι 
αποτέλεσμα πολύμηνης επεξεργασίας των αρμόδιων υπουργείων και 
φορέων. 

Με το σύνολο των ως άνω ρυθμίσεων οι εταιρείες έχουν κίνητρο κατά 
την ανάπτυξη του δικτύου τους να εγκαθιστούν τους σταθμούς εκεί που είναι 
πιο αποδοτικοί για το δίκτυό τους, και ταυτόχρονα λιγότερο επιβαρυντικοί 
για το περιβάλλον και επιβλαβείς για τον πολίτη. 

Για τα παραπάνω οφείλω να τονίσω την άριστη και διαρκή 
συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και την Εθνική 



Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καθώς και με τους λοιπούς 
συναρμόδιους φορείς. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές, τους 
ομιλητές και όλους τους συμμετέχοντες στην δράση αυτή, αλλά και να 
ευχηθώ σε όλους καλή συνέχεια στις εργασίες που αναφέρονται στην 
ημερήσια διάταξη.   
 


