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Κυρίες και κύριοι,  

Εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης έχω την χαρά και την τιμή να σας καλωσορίσω στη 

σημερινή εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

με θέμα τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και τις πιθανές επιδράσεις τους στην υγεία.  

Μια εκδήλωση για τη διοργάνωση της οποίας έχουν εργαστεί και συνεργαστεί στενά τους 

τελευταίους μήνες η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και φυσικά η Γενική Γραμματεία 

Έρευνας και Τεχνολογίας.  

Σε αυτό το εξάμηνο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

το πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι ιδιαίτερα πλούσιο και καλύπτει μια ευρεία 

θεματολογία. Επιτρέψτε μου, όμως, να επισημάνω μερικά μοναδικά χαρακτηριστικά που 

θεωρώ ότι καθιστούν τη σημερινή εκδήλωση ξεχωριστή και αρκετά ενδιαφέρουσα όχι 

μόνο για τους ειδικούς επί του θέματος, αλλά και για το ευρύ κοινό.  

Η εκδήλωση στηρίζεται και φιλοξενείται από την Ελληνική Προεδρία, καθώς σχετίζεται 

με τους στόχους που έχουν τεθεί αναφορικά με τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης. Το θέμα 

των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και το πιθανό ρίσκο που ενέχουν για την υγεία είναι 

πολυδιάστατο, η προσέγγιση του οποίου απαιτεί τη συνεργασία επιστημόνων, οργάνων 

λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης πολιτικής, αρμόδιων αρχών, εκπροσώπων της 

κοινωνίας των πολιτών, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η 

σημερινή εκδήλωση αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία συνάντησης όλων αυτών των 

ενδιαφερόμενων, οι οποίοι, όπως δείχνει και η κατάμεστη αυτή αίθουσα, είναι πολλοί και 

επιζητούν τη συνεργασία, την ενημέρωση και την ανταλλαγή απόψεων.  

Καθώς η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας εποπτεύει τον οργανισμό που είναι 

επιφορτισμένος με την αρμοδιότητα της προστασίας του πληθυσμού από τα 
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ηλεκτρομαγνητικά πεδία, δηλαδή την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, είμαι σε 

θέση να γνωρίζω ότι το θέμα αυτό αντιμετωπίζεται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με 

τη δέουσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα. 

Στην Ελλάδα, ο ρόλος της ΕΕΑΕ, η συνεργασία της με τους υπόλοιπους θεσμικούς φορείς 

και ο όγκος εργασίας που αποτυπώνεται, για παράδειγμα σε χιλιάδες μετρήσεις 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, αποδεικνύουν και διασφαλίζουν την αποτελεσματική 

εφαρμογή του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου. Ενός πλαισίου που εγγυάται μεν την 

εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη της αγοράς των τηλεπικοινωνιών και άλλων συναφών 

οικονομικών δραστηριοτήτων, χωρίς ωστόσο να υποσκελίζει την προστασία του 

πληθυσμού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.   

Όσον αφορά στην έρευνα στο πεδίο αυτό, είναι γνωστό πως στο παρελθόν έχουν 

χρηματοδοτηθεί από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας σειρά 

προγραμμάτων στο πλαίσιο των οποίων ελληνικές ερευνητικές ομάδες διενεργούν 

αξιόλογη έρευνα. Η θεσμική και  χρηματοδοτική ενίσχυση της έρευνας είναι υποχρέωσή 

μας, πόσο μάλλον σε ένα πεδίο όπως αυτό των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.  

Ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πολιτική μας για τα ηλεκτρομαγνητικά 

πεδία είναι απολύτως εναρμονισμένη με τις κοινοτικές συστάσεις. Το μήνυμά μας δε, όσον 

αφορά στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, είναι ένα: η προστασία της ανθρώπινης 

υγείας είναι αδιαπραγμάτευτη. Το πλαίσιο, οι αποφάσεις, οι πολιτικές που θα μας 

βοηθήσουν στην επίτευξη αυτού του στόχου οφείλουν να στηρίζονται στα επιστημονικά 

δεδομένα και να διαχέονται προς το ευρύ κοινό με απόλυτη διαφάνεια. Το τρίπτυχο 

επιστήμη – δημόσια πολιτική  - επικοινωνία, διάχυση και ενημέρωση είναι το μόνο που  

μπορεί να στηρίξει τις αποφάσεις μας. 

Για την Ελλάδα, η φιλοξενία της εκδήλωσης σηματοδοτεί λοιπόν και τη βούλησή μας να 

ενισχύσουμε τη διαφάνεια στον τρόπο λήψης αποφάσεων στον τομέα αυτό, υιοθετώντας 

νέες, ανοιχτές και συμμετοχικές πρακτικές. Η πρακτική της διαβούλευσης και της 

δημόσιας ακρόασης, όπως αυτή της νέας γνώμης της ειδικής επιστημονικής επιτροπής 

SCENIHR που πραγματοποιήθηκε χθες στον ίδιο χώρο, αποτελεί ένα καλό παράδειγμα 

που μπορεί να δώσει βήμα έκφρασης και συμμετοχής σε κάθε ενδιαφερόμενο.    

Θα ήθελα, λοιπόν, να προτρέψω όλους σας να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τη συμμετοχή 

σας στην εκδήλωση αυτή, την οποία θα παρακολουθήσω και προσωπικά με πολύ 

ενδιαφέρον.   

 

Σας ευχαριστώ πολύ.  


