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Εκλεκτοί εκπρόσωποι, 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Εκ μέρους της Ελληνικής Προεδρίας και ως Πρόεδρος της 

Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, της αρμόδιας εθνικής 

ρυθμιστικής αρχής που μεταξύ άλλων έχει την ευθύνη για την 

προστασία από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, και εκ των 

συνδιοργανωτών αυτής της εκδήλωσης, έχω την χαρά και την 

τιμή να σας καλωσορίσω στη δημόσια παρουσίαση της νέας 

γνώμης της ειδικής επιστημονικής επιτροπής SCENIHR (Scientific 

Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks), 

σχετικά με τις επιδράσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην 

υγεία.  

Η εκδήλωση αυτή γίνεται στη χώρα μας, στο πλαίσιο της 

τρέχουσας Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Σχετίζεται με τους γενικούς στόχους της Προεδρίας που έχουν 

τεθεί αναφορικά με τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης. 

Εκτός αυτού, όμως, η πρωτοβουλία μας να φιλοξενήσουμε στην 

Ελλάδα, τόσο τη δημόσια ακρόαση όσο και την αυριανή 

συνάντηση, εδράζεται σε τρεις ειδικότερους λόγους. 
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Πρώτα απ’ όλα, γιατί μας προσφέρει την ευκαιρία να 

υποστηρίξουμε ενεργά μια συμμετοχική διαδικασία 

διαβούλευσης, μια πρακτική καθιερωμένη στο πλαίσιο της 

κοινοτικής λειτουργίας, η οποία συμβάλλει στην ενίσχυση της 

διαφάνειας.  

Δεύτερος λόγος είναι η περαιτέρω ανάδειξη και αναγνώριση από 

το Συμβούλιο του έργου που επιτελείται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή σε συνδυασμό με την επιστημονική επιτροπή SCENIHR. 

Η επιτροπή αυτή αποτελεί ομάδα υψηλού επιπέδου, η οποία 

παρέχει την ανεξάρτητη γνώμη της για μια σειρά από κινδύνους 

για την υγεία και το περιβάλλον, η προσέγγιση των οποίων 

απαιτεί σε βάθος αξιολόγηση επιστημονικών δεδομένων και 

ερευνών. 

Και τρίτον, γιατί αυτή η δημόσια ακρόαση αφορά το θέμα της 

προστασίας της υγείας από πιθανές επιδράσεις των 

ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. 

Ένα θέμα που για την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 

εντάσσεται στον πυρήνα των αρμοδιοτήτων της και αφορά 

μεγάλο όγκο εργασίας που επιτελείται καθημερινά από τα 

στελέχη της.   

Για μας η σημερινή δημόσια ακρόαση, σε συνδυασμό με τη 

συνάντηση που θα φιλοξενηθεί αύριο στον ίδιο χώρο, αποτελεί 

μια μοναδική ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων από την οποία θα 

αναδειχθούν μεταξύ άλλων καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε 

εθνικό επίπεδο στον τομέα της ενημέρωσης του πληθυσμού για τα 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία και, φυσικά, οι διαφορετικές 
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προσεγγίσεις ως προς την εφαρμογή μέτρων και συστάσεων για 

την προστασία της δημόσιας υγείας.  

Η συμμετοχή των μελών της επιτροπής SCENIHR, διακεκριμένων 

ομιλητών και ειδικών από διεθνείς οργανισμούς, την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, εκπροσώπων από τα κράτη μέλη, εκπροσώπων 

εμπλεκόμενων φορέων και ενώσεων πολιτών, αλλά και ο μεγάλος 

αριθμός των συμμετεχόντων, εγγυώνται μια εποικοδομητική 

εμπειρία για όλους μας.  

Θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στη διεξαγωγή της ακρόασης 

και καλή διαμονή στην Αθήνα όλων όσων μετακινήθηκαν από 

μακριά για να συμμετάσχουν σε αυτή την εκδήλωση.   

Κλείνοντας, και πριν την έναρξη της δημόσιας ακρόασης, θα ήθελα 

να καλέσω στο βήμα τον κ. Stefan Schreck, εκ μέρους της Γενικής 

Διεύθυνσης Υγείας και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

για κάποια εισαγωγικά σχόλια.  

Σας ευχαριστώ πολύ. 


