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«Το µέλλον φέρνει την (Ασύρµατη) Κινητή
∆ιασυνδεσιµότητα»
Κυρίες και Κύριοι,
Σας καλωσορίζω στην ηµερίδα που διοργανώνει η ΕΕΤΤ στη
Θεσσαλονίκη µε θέµα «Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας: Υπεύθυνος
διάλογος για την έγκυρη ενηµέρωση και προστασία των πολιτών».
Είµαι ιδιαίτερα χαρούµενος που η Ηµερίδα αυτή πραγµατοποιείται
στη Θεσσαλονίκη, αφενός γιατί είναι ο τόπος καταγωγής µου και
αφετέρου γιατί είναι η πρώτη εκδήλωση που υλοποιεί η ΕΕΤΤ
εκτός Αθηνών στο πλαίσιο πανελλαδικής ενηµερωτικής της
καµπάνιας
πάνω σε
θέµατα ψηφιακών επικοινωνιών, του
∆ιαδικτύου, και κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
Κυρίες και Κύριοι,
Το θέµα της ηµερίδας για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, πιστεύω
ότι όχι µόνον είναι σήµερα
επίκαιρο (καθώς όλοι µας
χρησιµοποιούµε ένα ή και περισσότερα κινητά τηλέφωνα, είτε για
προσωπικούς είτε για επαγγελµατικούς λόγους), αλλά ότι θα
γίνεται ολοένα πιο σηµαντικό στο µέλλον. Απ’ την άλλη µεριά
όµως, θεωρείται ότι είναι θέµα «ταµπού» ή «καυτής πατάτας» (hot
potato), διότι
λίγοι είναι εκείνοι που θέλουν να το …
«πλησιάσουν» ή και να το … «αγγίξουν».
Η ΕΕΤΤ -- όπως πιθανά γνωρίζετε -- είναι ο αρµόδιος
φορέας για την ρύθµιση, την εποπτεία, τον έλεγχο, και την
ενίσχυση του ανταγωνισµού της αγοράς ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, και ο ρόλος της – ανάµεσα στα άλλα -- είναι να
χειρίζεται και τέτοιου είδους «καυτές πατάτες».
Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια συντελείται µια σηµαντική
αλλαγή στο παγκόσµιο τεχνολογικό οικοσύστηµα, του οποίου µια
από τις βασικές συνιστώσες είναι οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες,
των οποίων στη συνέχεια ένα µεγάλο µέρος έχει να κάνει µε την
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τεχνολογική εξέλιξη στον τοµέα των ασύρµατων διασυνδέσεων.
Και αυτό διότι εκτός από την επερχόµενη εισβολή των κινητών
στην σταθερή τηλεφωνία (βλέπε “σταθεροκινητό», δηλ.
συνδυασµός σταθερής και κινητής τηλεφωνίας σε µια συσκευή),
πολλοί χρήστες κινητών τηλεφώνων θα είναι σύντοµα σε θέση να
εκµεταλλεύονται νέες τεχνολογικές δυνατότητες όπως τις κάτωθι:
(1) τη διακίνηση ψηφιακών πληροφοριών µέσω ευρυζωνικών
δικτύων κινητής τηλεφωνίας (mobile broadband), (2) τη διακίνηση
οπτικοακουστικού περιεχοµένου µέσω ασύρµατης κινητής
πλατφόρµας
(mobile video and TV), και (3) την
εκµετάλλευση/χρήση της ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης στο
∆ιαδίκτυο και στις υπηρεσίες του.
Άλλες λιγότερο γνωστές
εφαρµογές επίσης θα ακολουθήσουν. Όλα αυτά θα αποτελέσουν
αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινής µας ζωής όπου η εργασία
µας, η πληροφόρηση, οι αναζητήσεις και η ψυχαγωγία µας θα είναι
άρρηκτα συνδεδεµένες (και εξαρτώµενες) απ΄ αυτές τις νέες
ασύρµατες τεχνολογίες. Τέτοιου είδους τεχνολογίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, πέρα από την βελτίωση της επικοινωνίας, ενισχύουν
τον ρυθµό ανάπτυξης, αυξάνουν την απασχόληση και
εξασφαλίζουν σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε µια χώρα.
Η δική µας όµως κοινωνία φαίνεται να έχει δυσκολίες
προσαρµογής στο νέο αυτό τεχνολογικό περιβάλλον.
Είναι
σχεδόν αδύνατο για µια χώρα να πορευθεί προς το ταχέως και
ορµητικά ερχόµενο τεχνολογικό µέλλον όταν ένα µεγάλο ποσοστό
του πληθυσµού της διακατέχεται από συµπτώµατα τεχνοφοβίας.
Όσοι δεν επιδιώκουν να ενηµερωθούν σωστά για τις νέες
εξελίξεις, τα προβλήµατα αλλά και τα πλεονεκτήµατα των νέων
τεχνολογιών πιστεύουµε ότι εθελοτυφλούν. Και µε τέτοια
νοοτροπία θα είναι πολύ δύσκολο η χώρα να πάει µπροστά
γρήγορα.
Αυτά όσον αφορά γενικά τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες…
Για να έλθουµε τώρα και σε ότι αφορά την τεχνοφοβία µας για το
συγκεκριµένο θέµα της σηµερινής µας ηµερίδας, δηλαδή των
κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Θα πρέπει αρχικά να γίνει σε όλους
κατανοητό ότι για να είναι εφικτή η επικοινωνία µέσω κινητών
τηλεφώνων, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ασύρµατων
δικτύων (µε τους σταθµούς βάσης και τις αντίστοιχες κεραίες
τους) που θα επιτρέψουν την µετάδοση και λήψη σηµάτων.
∆εύτερον, η συσκευή τηλεφώνου µας δεν αποτελεί πλέον µέσο για
µόνο την υπηρεσία τηλεφωνίας. Όσο µάλιστα θα αυξάνει η
2

χρήση κινητών συσκευών
για τις νέες επερχόµενες
υπηρεσίες που ανέφερα πιο πάνω, τόσο πιο επιτακτική
γίνεται η ανάγκη για την «σωστή» σχεδίαση και εγκατάσταση
σταθµών βάσης, προκειµένου να εξασφαλισθεί η ικανοποιητική
ποιότητα και ασφάλεια των υπηρεσιών σε όλους τους χρήστες.
Στη χώρα µας το ρυθµιστικό πλαίσιο για τις κεραίες κινητής
τηλεφωνίας και την εγκατάσταση των σταθµών βάσης τους (που
ψηφίσθηκε από τη Βουλή µόλις πέρσι τον Φεβρουάριο), περιέχει
αυστηρές προβλέψεις για την αδειοδότησή τους και ταυτόχρονα
περιγράφει συγκεκριµένους ελεγκτικούς µηχανισµούς. Τα
εφαρµοζόµενα πρότυπα και όρια τόσο για τις εκποµπές των
σταθµών βάσης όσο και για τα κινητά τηλέφωνα είναι τα ίδια ή και
αυστηρότερα από αυτά που εφαρµόζονται σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες.
Είναι όµως κοινή διαπίστωση ότι η εγκατάσταση σταθµών βάσης
προκαλεί ανησυχία στους συµπολίτες µας που θεωρούν ότι
εκτίθενται σε κίνδυνο, ενώ η ανησυχία αυτή οδηγεί σε ποικίλες
αντιδράσεις. Οµοίως, συζητείται παράλληλα και το θέµα της
ασφαλούς χρήσης αυτής καθεαυτής της συσκευής του κινητού
τηλεφώνου και υπό αυτό το πρίσµα διαφορετικές έρευνες και
απόψεις βλέπουν το φως της δηµοσιότητας. Οι πολίτες θα πρέπει
να ενηµερωθούν υπεύθυνα για τους κινδύνους αλλά και για
πιθανόν λαθεµένες φοβίες που έχουν σχηµατίσει. Σε κάθε
περίπτωση, οφείλουµε να τονίσουµε ότι η εκτίµηση των κινδύνων
θα πρέπει να γίνεται µε βάση την επιστηµονική µεθοδολογία και να
λαµβάνει υπόψη τεκµηριωµένα και επιβεβαιωµένα συµπεράσµατα.
Στην ΕΕΤΤ -- της οποίας η αποστολή περιλαµβάνει επίσης και το
ότι «κάθε κάτοικος της Ελλάδας να µπορεί να απολαµβάνει
υπηρεσίες επικοινωνίας σύγχρονες, προσιτές και ασφαλείς» -εκτιµούµε ότι ο ιδανικότερος τρόπος για την προστασία του, πέραν
των ελεγκτικών και ρυθµιστικών µας ενεργειών, είναι η
επιστηµονικά ορθή, συγκροτηµένη και αντικειµενική του
ενηµέρωση. Η τεχνοφοβία καταπολεµάται µε τη δηµιουργία
σωστά ενηµερωµένων πολιτών. Πιστεύουµε στη δύναµη του
«ενηµερωµένου πολίτη».
Με τη σηµερινή ηµερίδα εντείνουµε την προσπάθεια επικοινωνίας
που έχουµε ξεκινήσει µε κύριο στόχο την έναρξη ενός σοβαρού
διαλόγου και την ενηµέρωση των πολιτών για θέµατα χρήσης της
ασύρµατης επικοινωνίας και προστασίας του κοινού. Επιδιώκουµε
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έναν ευρύτατο διάλογο µε όλους τους σχετιζόµενους µε το θέµα
φορείς, προκειµένου να ακουστούν όλες οι τεκµηριωµένες απόψεις
και να προκύψουν χρήσιµα συµπεράσµατα για την ασφαλή
λειτουργία των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.
Στη σηµερινή ηµερίδα έχουν κληθεί εκπρόσωποι των πολιτών,
καταναλωτικές οργανώσεις, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
εκπρόσωποι της ακαδηµαϊκής κοινότητας, στελέχη της
τηλεπικοινωνιακής αγοράς, και εκπρόσωποι των αρµοδίων
υπηρεσιών προκειµένου να ακουστούν όλες οι τεκµηριωµένες
απόψεις και να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα.
Στην ΕΕΤΤ πιστεύουµε ότι καµιά ρύθµιση ή διοικητικό µέτρο δεν
µπορεί να έχει επιτυχία χωρίς την συναίνεση των πολιτών. Για να
µπορούν όµως οι πολίτες να διαµορφώσουν άποψη θα πρέπει να
γνωρίσουν το θέµα σε όλες του τις διαστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό,
και προκειµένου να δώσουµε στο πολίτη τη δυνατότητα για
ολοκληρωµένη και αντικειµενική πληροφόρηση, η ΕΕΤΤ έχει
ξεκινήσει την υλοποίηση ενός συστηµατικού και πολυεπίπεδου
προγράµµατος ενεργειών, το οποίο βασίζεται στο τρίπτυχο
«Ενηµέρωση - Έλεγχος - ∆ιαφάνεια». Ανάµεσα στις διάφορες
πρωτοβουλίες
και
δράσεις
που
προγραµµατίζουµε
περιλαµβάνονται και οι κάτωθι:
∆ράση 1. Η εκτέλεση -- σε συνεργασία µε την ΕΕΑΕ -µετρήσεων µε ηµιµόνιµους σταθµούς, προκειµένου να γίνεται
αντικειµενική εκτίµηση των υφιστάµενων τιµών των
ηλεκτροµαγνητικών πεδίων εντός του αστικού ιστού. Τα
αποτελέσµατα θα δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ.
∆ράση 2. Η παροχή δυνατότητας όπου κάθε ενδιαφερόµενος
απλός πολίτης θα µπορεί να αναζητά στην ιστοσελίδα της
ΕΕΤΤ – µε βάση τη διεύθυνση ή τη γεωγραφική θέση – και
να βρίσκει τις αδειοδοτηµένες κατασκευές κεραιών κινητής
τηλεφωνίας, µε απεικόνιση των κεραιών σε χάρτη µε
δυνατότητα περιήγησης.
∆ράση 3. Η µετατροπή του ∆ικτυακού Τόπου της ΕΕΤΤ σε µία
ευφυή, καινοτόµα και διαδραστική πλατφόρµα, µε ειδικά
διαµορφωµένη ενότητα για τις Κεραίες, η οποία πρόκειται να
εµπλουτισθεί µε πληροφορίες όπως:
(α) θέµατα και οδηγίες χρήσης του κινητού τηλεφώνου
(β) φωτογραφίες διαφόρων τύπων κεραιών και σταθµών
βάσης, διαγράµµατα ακτινοβολιών, κλπ, που θα
µπορεί το κοινό εύκολα να αναγνωρίζει
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(γ) διαδικασία αδειοδότησης κεραιών και οι αντίστοιχοι
εµπλεκόµενοι φορείς και
(δ) τεκµηριωµένα δεδοµένα για την επίδραση του κινητού
τηλεφώνου και των σταθµών βάσης στον ανθρώπινο
οργανισµό
∆ράση 4. Η πραγµατοποίηση «ηλεκτρονικών στρογγυλών
τραπεζών» (e-roundtables) µέσα από την ιστοσελίδα της
ΕΕΤΤ, όπου όλοι οι αρµόδιοι φορείς που το επιθυµούν θα
µπορούν να συµµετέχουν και να παραθέτουν τις απόψεις
τους.
∆ράση 5. Και τέλος, η διενέργεια σειράς ενηµερωτικών
εκδηλώσεων ανά τη Ελλάδα και η διανοµή φυλλαδίων που
θα απευθύνονται στοχευµένα σε διάφορες οµάδες πολιτών.
Αυτές και άλλες παρόµοιες ενέργειές µας πιστεύουµε ότι θα
δώσουν στον πολίτη τη δυνατότητα της άµεσης πληροφόρησης,
θα ενισχύσουν τη διαφάνεια και θα διαµορφώσουν ένα κλίµα
µεγαλύτερης εµπιστοσύνης. Ο πολίτης θα πρέπει να αισθάνεται ότι
δεν τον κοροϊδεύουν, ότι όλα γίνονται σύµφωνα µε τον νόµο και ότι
οι φορείς αντιδρούν άµεσα και τον προστατεύουν. Τις δράσεις µας
δεν τις χαρακτηρίζει καµιά ιδιαιτερότητα ή πρωτοτυπία. Απλώς
πράττουµε το αυτονόητο για να ενηµερωθεί ο πολίτης όσο πιο
πλατιά και αντικειµενικά γίνεται. Και το πράττουµε γιατί νοµίζουµε
ότι υπάρχει έλλειµµα στη σωστή ενηµέρωση.
Κυρίες και κύριοι, όπως λέει και ο τίτλος της εισήγησής µου, όλοι
µας θα είµαστε διασυνδεδεµένοι µεταξύ µας, όπου κι αν είµαστε,
και όποια στιγµή θέλουµε, και µερικοί δε ίσως και (σχεδόν) µόνιµα.
Και καθώς δεν θα παραµένουµε στάσιµοι αλλά θα κινούµεθα
συνεχώς στο χώρο, και η µεταξύ µας διασυνδεσιµότητα δεν θα
επιτυγχάνεται βέβαια σέρνοντας πίσω µας καλώδια, όλοι µας
αντιλαµβανόµαστε ότι – σχεδόν εξ ορισµού – η ύπαρξη κεραιών
παντού είναι κάτι που δεν µπορούµε να το αποφύγουµε.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχηθώ να αναπτυχθεί ένας ήρεµος,
γόνιµος και ουσιαστικός διάλογος, στο πλαίσιο της σηµερινής
ηµερίδας, και να σας διαβεβαιώσω ότι είµαστε πρόθυµοι να
αξιοποιήσουµε όλα τα συµπεράσµατα που θα προκύψουν και τις
τεκµηριωµένες προτάσεις που θα κατατεθούν, µε σκοπό τη
δηµιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για όλους.
Ελπίζουµε ότι η ηµερίδα αυτή θα βοηθήσει ώστε να τεθεί το θέµα
των κεραιών στη σωστή του βάση και ότι θα δώσει την ευκαιρία σε
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όλους τους εµπλεκόµενους φορείς να διαµορφώσουν τη θέση τους
και να βρουν ένα δηµοκρατικό forum στο οποίο να την εκφράσουν.
Σας ευχαριστώ πολύ
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