
 
 
 

Συνέντευξη Τύπου,  23-11-2006 
 

Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα «Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας: 
Υπεύθυνος Διάλογος για την Έγκυρη Ενημέρωση και την Προστασία 

των Πολιτών». 
 

Oμιλία του Προέδρου της ΕΕΤΤ  
Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη  

 
Κυρίες και Κύριοι, 
Καλημέρα σας. 
 
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκρισή σας σ΄ αυτήν την 
πρόσκλησή μας, η οποία αποσκοπεί στο να προαναγγείλει την πρωτοβουλία 
της ΕΕΤΤ να πραγματοποιήσει -- σε συνεργασία με το ΕΜΠ -- Ημερίδα (στις 
30 Νοεμβρίου στην Αθηναϊδα) με θέμα «Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας: 
Υπεύθυνος Διάλογος για την Έγκυρη Ενημέρωση και την Προστασία 
των Πολιτών». 
  
Η συγκεκριμένη εκδήλωση εντάσσεται στην γενικότερη δραστηριοποίηση της 
ΕΕΤΤ ώστε να αρχίσει ένας συστηματικός, μακρύς, και πιστεύουμε 
εποικοδομητικός δημόσιος διάλογος μεταξύ όλων των εμπλεκομένων και 
ενδιαφερομένων φορέων για θέματα σχετικά με την «κινητή τηλεφωνία».  
Ταυτόχρονα στοχεύουμε να συμβάλουμε στην απαραίτητη διεξοδικότερη  
ανάλυση του πολυδιάστατου θέματος «κεραίες κινητής τηλεφωνίας και 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία» παρουσιάζοντας τις επιστημονικές μελέτες 
αλλά και τις βέλτιστες πρακτικές των Ευρωπαϊκών χωρών. 
 
Στην Ημερίδα έχουν προσκληθεί, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της 
ακαδημαϊκής κοινότητας, στελέχη της τηλεπικοινωνιακής αγοράς, 
αρμόδιες με το θέμα δημόσιες υπηρεσίες και εκπρόσωποι καταναλωτών, 
προκειμένου να κατατεθούν οι απόψεις όλων των φορέων και να ξεκινήσει 
ένας ουσιαστικός διάλογος, ο οποίος θα στηρίζεται σε επιστημονικά 
δεδομένα, και όχι σε δοξασίες και πεποιθήσεις που συνήθως καταλήγουν σε 
λανθασμένα συμπεράσματα και, ορισμένες φορές, στην άκριτη καταδίκη της 
τεχνολογικής προόδου. 
 
Η ραγδαία εξέλιξη των ασύρματων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η πληθώρα 
των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και η έτι περαιτέρω ανάπτυξη των 
αναδυόμενων σύγχρονων ασύρματων ευρυζωνικών εφαρμογών  
διαμορφώνουν πλέον ένα νέο περιβάλλον για τον πολίτη. Μέσα σε αυτό το 
περιβάλλον, πρέπει όλοι μας αισθανόμαστε ασφαλείς, έτσι ώστε να 
αξιοποιούμε και να απολαμβάνουμε άφοβα και άνετα τις δυνατότητες 
εργασίας, επικοινωνίας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας που μας παρέχονται. 
 
Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβόληση του γενικού 
πληθυσμού από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα έχει 



δημιουργήσει έντονο προβληματισμό και ερωτηματικά ως προς τις 
επιπτώσεις της στην υγεία και έχει προκαλέσει, πολλές φορές, ακραίες 
αντιδράσεις. Κατανοώντας την ανησυχία του κοινού και λαμβάνοντας υπόψη 
τις θέσεις των διαφόρων φορέων και πολιτών που αντιδρούν στην 
εγκατάσταση των κεραιών σε κατοικημένες περιοχές, θα επιδιώξουμε μέσω 
της Ημερίδας αυτής αλλά και των υπόλοιπων επικοινωνιακών μας ενεργειών 
να ενημερώσουμε με πληρότητα και αντικειμενικότητα αποσαφηνίζοντας 
βασικά επιστημονικά θέματα.  
 
Η αποστολή μας ως ΕΕΤΤ σε αυτό το ζήτημα είναι διττή: αφενός να 
καταπολεμήσουμε την τεχνοφοβία και αφετέρου να διασφαλίσουμε -- 
εφαρμόζοντας διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης -- την τήρηση των 
διατάξεων του Νόμου 3431/2006 περί Hλεκτρονικών Eπικοινωνιών που 
αποβλέπουν τόσο στην ανάπτυξη των ασύρματων επικοινωνιών όσο και στην 
προστασία και  ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της ακτινοβόλησης του 
γενικού πληθυσμού.  
 
Στόχος μας είναι να θέσουμε το ζήτημα της κινητής τηλεφωνίας και της 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στη σωστή του διάσταση, να 
δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον ασφαλές για όλους και να ισχυροποιήσουμε 
την εμπιστοσύνη του κοινού στους θεσμούς και τα Όργανα της Πολιτείας. 
 
Πρωτίστως, όμως, πρέπει να γίνει σε όλους κατανοητό ότι για να είναι 
εφικτή η επικοινωνία μέσω κινητών τηλεφώνων, είναι απαραίτητη η 
εγκατάσταση των σταθμών βάσης και των κεραιών τους, για τη 
μετάδοση και λήψη σημάτων προς και από τους κινητούς χρήστες. Το 
κινητό τηλέφωνο και η κεραία κινητής τηλεφωνίας είναι έννοιες απόλυτα 
συνυφασμένες και δεν πρέπει να προσεγγίζονται μεμονωμένα, γιατί κατ’ 
αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται παρερμηνείες.  
 
Η επικείμενη Ημερίδα αποτελεί ουσιαστικά την αρχή της υλοποίησης από την 
ΕΕΤΤ ενός συστηματικού και  πολυεπίπεδου  προγράμματος ενεργειών, 
στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων που τις δίνει ο Νόμος, το οποίο 
βασίζεται στο τρίπτυχο «Ενημέρωση, Έλεγχος, Διαφάνεια». Τον 
συντονισμό των δράσεων μας σχετικά με θέματα Κεραιών,  η Ολομέλεια της 
ΕΕΤΤ τον έχει αναθέσει στο μέλος της Καθηγητή (και μέχρι πρότινος 
Αντιπρύτανη) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Παναγιώτη Κωττή ο 
οποίος και θα σας παρουσιάσει στη συνέχεια ορισμένες από τις 
προγραμματιζόμενες δράσεις. 
 
Προτού όμως τελειώσω, θα ήθελα – με την ευκαιρία που μου δίδεται σήμερα -
- να ζητήσω και την δική σας συνδρομή και συστράτευση μαζί μας στο 
δύσκολο αυτό έργο της σωστής ενημέρωσης του κοινού πάνω σε παρόμοια 
θέματα νέων τεχνολογιών, της καταπολέμησης της τεχνοφοβίας, και της 
δημιουργίας κατάλληλης ατμόσφαιρας για την περαιτέρω τεχνολογική 
ανάπτυξη της χώρας μας. 
 
Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.  


