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Ομιλία  
Χ. Χουσιάδας, Πρόεδρος ΕΕΑΕ 

 
 

Κύριε Γενικέ Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας, 

Κύριε Γενικέ Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, 

Αξιότιμε εκπρόσωπε της Ε.Ε., 

Εκλεκτοί εκπρόσωποι, 

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Κυρίες και κύριοι,  

 

Με μεγάλη μου χαρά, σας καλωσορίζω κι εγώ με τη σειρά μου στη σημερινή 

εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, και σας ευχαριστώ, τόσο εκ μέρους της Ελληνικής Επιτροπής 

Ατομικής Ενέργειας, όσο και προσωπικά, για την παρουσία σας.   

 

Όταν πριν μερικούς μήνες η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας σε 

συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας πήρε την 

πρωτοβουλία να φιλοξενήσει αυτή τη συνάντηση στην Αθήνα, με τη 

στήριξη φυσικά της Ελληνικής Προεδρίας, μέσα μας ξέραμε ότι η 

ανταπόκριση και συμμετοχή τόσο της ελληνικής, όσο και της ευρωπαϊκής 

κοινότητας των ειδικών, και εν γένει των ενδιαφερομένων για το θέμα των 

ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, θα είναι μεγάλη. 

 

Και η παρουσία σας εδώ επιβεβαιώνει την προσδοκία που είχαμε: αυτό 

αναδεικνύει και τη σπουδαιότητα συναντήσεων, σαν τη σημερινή, που 

επιχειρούν την πολύπλευρη προσέγγιση σύνθετων ζητημάτων, που 

χρήζουν δέουσας ανάλυσης και προσοχής στη δημόσια σφαίρα, ώστε να 

επιτυγχάνεται σφαιρική και νηφάλια ενημέρωση για το ευρύ κοινό. 
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Και πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η σωστή ενημέρωση των πολιτών 

προάγει και εμπεδώνει την ασφάλεια, και κατά συνέπεια λειτουργεί υπέρ 

της προστασίας της δημόσιας υγείας που είναι και το τελικό ζητούμενο.  

 

Επίσης, θα συμφωνήσουμε όλοι νομίζω στο γεγονός ότι τα 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία και οι επιπτώσεις τους στην υγεία είναι ένα θέμα 

που ανήκει σε αυτή την κατηγορία, καθώς η προσέγγιση του θέματος 

απαιτεί τη σύνθεση επιστημονικής γνώσης, κατάλληλης πολιτικής και 

κατάλληλης δημόσιας αντίληψης. 

 

Κι αυτές είναι ακριβώς οι τρεις διακριτές ενότητες/μέρη που συγκροτούν 

το πρόγραμμα της σημερινής συνάντησης: η επιστημονική γνώμη, η 

διαμόρφωση πολιτικής και η επικοινωνία προς το ευρύ κοινό. 

 

Ανατρέχοντας στην ελληνική πραγματικότητα, η Ελληνική Επιτροπή 

Ατομικής Ενέργειας, ως αρχή αρμόδια, μεταξύ άλλων, και για την 

προστασία του πληθυσμού από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, επιτελεί 

συνολικά ένα βαρύ ελεγκτικό έργο, καθώς έχει την ευθύνη να εφαρμόζει 

στο μέτρο που της αναλογεί το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο και να 

επικοινωνεί το πιθανό ρίσκο των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.  

 

Ενδεικτικά, το διάστημα της πενταετίας 2008-2012: 

• υποβλήθηκαν συνολικά περίπου εννιά χιλιάδες μελέτες ραδιοεκπομπών 

και εκδόθηκε από την ΕΕΑΕ το ίδιο πλήθος γνωματεύσεων. 

• υποβλήθηκαν περίπου οκτώ χιλιάδες περιβαλλοντικές μελέτες και 

εκδόθηκαν από την ΕΕΑΕ επίσης οκτώ χιλιάδες σχετικές γνωματεύσεις. 

• έγιναν έξι χιλιάδες αυτοψίες και επί τόπου μετρήσεις από την ΕΕΑΕ και 

από εξουσιοδοτημένα από αυτήν συνεργεία. 

 

Οι προαναφερθέντες αριθμοί είναι μεγάλοι και, πιθανόν, ιδίως στους 

εκπροσώπους άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε. να φαίνονται αναίτια 

υπερβολικοί.  Ωστόσο, στη χώρα μας το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο απαιτεί, 

πράγματι, ένα πολύ μεγάλο πλήθος ελέγχων, εξαιτίας της αυξημένης 

δημόσιας ανησυχίας που υπάρχει για αυτό το θέμα.  Αυτό είναι γνωστό σε 

όλους μας και δε χρειάζεται να επεκταθώ, θα αρκεσθώ μόνο να αναφέρω 

ένα ενδεικτικό στοιχείο-δείκτη, που αντανακλά αυτή την πραγματικότητα:  
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Κατά το διάστημα της ίδιας πενταετίας, 2008-2012, υποβλήθηκαν στη 

βουλή, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, 30 περίπου ερωτήσεις 

βουλευτών για ζητήματα λειτουργίας κεραιών, για τις οποίες χρειάστηκε να 

στείλουμε στοιχεία και να διατυπώσουμε λεπτομερείς απόψεις. 

 

Δράττομαι, όμως, της ευκαιρίας για να μοιραστώ μαζί σας τη βασική αρχή 

που διατρέχει το ρόλο μας, ως αρμόδιας αρχής, για την προστασία από τις 

ακτινοβολίες: αναφέρομαι βεβαίως στη διαφάνεια.  

 

Καθώς αναγνωρίζουμε και κατανοούμε την κοινωνική ανησυχία για 

πιθανές συνέπειες στην υγεία από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

υψηλής και χαμηλής συχνότητας, σε όλα τα στάδια της δουλειάς μας 

επιδιώκουμε τη διαφάνεια, όχι μόνο ως αξία αυτή καθεαυτή αλλά και ως 

εργαλείου οικοδόμησης σχέσεων εμπιστοσύνης με την κοινωνία.  

 

Αποτελέσματα μετρήσεων, υπερβάσεις, συγκεντρωτικά στοιχεία είναι 

διαθέσιμα σε όλους. Αρκεί για αυτό μια προσεκτική περιήγηση στο 

δικτυακό μας τόπο www.eeae.gr. 

 

Η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και η αξιοπιστία είναι πιστεύουμε το 

κλειδί για την αποτελεσματική εκπλήρωση του ρυθμιστικού μας ρόλου και 

ο προσφορότερος τρόπος να τεκμηριώσουμε τη δέσμευσή μας στην 

εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. 

 

Το κρίσιμο στοιχείο στη δημόσια συζήτηση για το θέμα της προστασίας 

από τις ακτινοβολίες είναι η κατανόηση των πτυχών της σύγχρονης 

πραγματικότητας.   

 

Και ποια είναι αυτή;  

Μα φυσικά, η εκτεταμένη και αυξανόμενη χρήση των ακτινοβολιών σε όλες 

τις σύγχρονες κοινωνίες, που επιβάλλει την ύπαρξη ρυθμιστικού πλαισίου.  

Ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που λαμβάνει υπόψη του τα επιστημονικά 

ευρήματα, εφαρμόζεται πιστά, είναι σεβαστό από όλους, επικοινωνείται 

ξεκάθαρα προς το ευρύ κοινό και είναι άξιο εμπιστοσύνης.  

 

Προς αυτή την κατεύθυνση καταβάλλουμε, ως  ΕΕΑΕ, την προσπάθειά μας. 

Με επιμονή, αμεροληψία και μετριοπάθεια, και φροντίζοντας να 

αντιπαρερχόμαστε δημιουργικά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στην 

http://www.eeae.gr/
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επαφή μας με τους συμπολίτες μας για ζητήματα λειτουργίας κεραιών, 

όπου συχνά τα αιτήματα εκφράζονται με σφοδρότητα και πάθος. 

 

Το πάθος εξάλλου είναι σύμφωνο με το μεσογειακό μας ταμπεραμέντο. 

 

Μέρος αυτής της προσπάθειας αποτελεί και η φιλοξενία της σημερινής 

συνάντησης στην Ελλάδα, καθώς για εμάς σηματοδοτεί την πρόθεσή μας να 

προωθήσουμε μια έγκυρη και υψηλού επιπέδου συζήτηση για το πιθανό 

ρίσκο των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, ως προς τα σκέλη που μας 

αφορούν, δηλαδή την εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου για την 

προστασία από τις ακτινοβολίες και τη σχετική ενημέρωση του κοινού.  

 

Ολοκληρώνοντας αυτή την παρέμβαση, θα ήθελα να ευχαριστήσω 

καταρχάς τους συνδιοργανωτές της εκδήλωσης, πιο συγκεκριμένα τη 

Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

που δέχθηκε την πρόσκλησή μας να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση 

στην Ελλάδα και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για τη 

στήριξή της. Επίσης το Γραφείο της Ελληνικής Προεδρίας του Υπουργείου 

Εξωτερικών, και φυσικά, τους διακεκριμένους ομιλητές, τους 

προεδρεύοντες των συνεδριών και τους συνεργάτες που εργάστηκαν για τη 

διοργάνωση. Δράττομαι, επίσης, της ευκαιρίας να ευχαριστήσω την Γενική 

Γραμματεία Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων και την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων για την άριστη συνεργασία που έχουμε ως ΕΕΑΕ, και με τους 

δύο, σε αυτόν τον τομέα συνευθύνης. 

 

Είμαι βέβαιος πως οι τοποθετήσεις και ομιλίες που θα ακολουθήσουν θα 

είναι αρκετά ενδιαφέρουσες για όλους μας. Στο τέλος κάθε ενότητας, όπως 

θα έχετε δει στο πρόγραμμα, υπάρχει χρόνος για τυχόν ερωτήσεις και 

συζήτηση.  

 

Σας καλώ να συμμετέχετε ενεργά και εποικοδομητικά.  

 

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 


