
 
 

 
 

 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ 

 
Εισαγωγή 
O Όμιλος OTE κατανοεί το δημόσιο ενδιαφέρον για την τεχνολογία της κινητής 
τηλεφωνίας, όσον αφορά τόσο στα κινητά τηλέφωνα, όσο και στους σταθμούς 
βάσης. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στα εκατομμύρια συνδρομητών τoυ, αλλά και 
σε εκείνους που επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω γειτνίασης με σταθμούς 
βάσης, o Όμιλος OTE αντιμετωπίζει τη συμμετοχή του κοινού, τις περιβαλλοντικές 
συνθήκες και τις ανάγκες των συνδρομητών του κατά τρόπο ανοικτό, εποικοδομητικό 
και τίμιο.  

Παράλληλα, σε συνεργασία με το κράτος και την επιστημονική κοινότητα, ο Όμιλος 
ΟΤΕ ενθαρρύνει τις ανεξάρτητες επιστημονικές μελέτες σχετικά με την έρευνα για την 
υγεία. 

Προκειμένου να ανταποκριθεί στο ενδιαφέρον του κοινού και για την εξασφάλιση 
διαφάνειας, ειλικρίνειας και εποικοδομητικής συνεργασίας σε θέματα σχετικά με 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ο Όμιλος ΟΤΕ δεσμεύεται να τηρεί τις ακόλουθες Δέκα 
Αρχές: 

Διαφάνεια 
1. Στoν Όμιλο OTE έχουν καθιερωθεί αποτελεσματικές δομές και ροές εργασιών για 
τη διαχείριση πιθανών διαφωνιών και την παροχή ενημέρωσης για θέματα που 
αφορούν στην τεχνολογία και την υγεία, καθώς και άλλα συναφή ζητήματα.  

2. O Όμιλος OTE, γνωρίζοντας το ενδιαφέρον του κοινού για την κινητή τηλεφωνία, 
υποστηρίζει τη δημιουργία Εθνικής Βάσης Δεδομένων, με τα σημεία εκπομπής 
Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου.  

3. Όλοι οι σταθμοί βάσης του Ομίλου OTE συμμορφώνονται με τα εθνικά όρια 
ασφαλούς έκθεσης, καθώς και με τις οδηγίες της Διεθνούς Επιτροπής Προστασίας 
από τη Μη Ιοντίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP). Για λόγους διαφάνειας, ο Όμιλος OTE 
γνωστοποιεί, σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο, τα απαραίτητα στοιχεία συμμόρφωσης 
κάθε σταθμού βάσης με τα όρια ασφαλούς έκθεσης. 

Ενημέρωση 
4. Στον Όμιλο OTE συνεργαζόμαστε με όλους τους εταίρους με στόχο την 
ενημέρωση του ευρύτερου κοινού. Παράλληλα, ενθαρρύνουμε τις τοπικές αρχές να 
προχωρήσουν, από την πλευρά τους, σε προγράμματα ενημέρωσης του κοινού, σε 
συνεργασία με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.  

5. Ο Όμιλος OTE παρέχει στους πελάτες του τις πληροφορίες των κατασκευαστών 
για τον Ειδικό Ρυθμό Απορρόφησης (SAR) των κινητών τηλεφώνων που πωλούνται, 
μέσω συγκεκριμένης ιστοσελίδας καθώς και των καταστημάτων. 



 
 

 
 

 

Συμμετοχή 
6. Ο Όμιλος OTE, όπου είναι δυνατό, συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές για την 
κάλυψη των αιτημάτων ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με την ανάπτυξη των 
δικτύων. Διευκολύνοντας το έργο των τοπικών αρχών, ο Όμιλος OTE προσφέρει 
σχετική πληροφόρηση για τους σταθμούς βάσης του και τη διασφάλιση της υγείας 
του κοινού.  

7. Σταθερή επιδίωξη του Ομίλου OTE είναι η δημιουργία σχέσεων συνεργασίας με τις 
τοπικές αρχές. Σκοπός μας είναι η συμφωνία με τις τοπικές αρχές  για την 
τοποθέτηση σταθμών βάσης οπουδήποτε είναι δυνατόν.  

8. Ο Όμιλος OTE καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιήσει την 
οπτική όχληση από τους σταθμούς βάσης και την επίδραση του δικτύου του στο 
περιβάλλον. 

 

Προώθηση της επιστήμης  
9. Στον Όμιλο OTE υποστηρίζουμε πλήρως την πρόοδο της επιστημονικής γνώσης 
σχετικά με πιθανές επιδράσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην υγεία του 
κοινού.  

10. Ο Όμιλος OTE θεωρεί ότι οι τιμές των ορίων για την ασφαλή έκθεση σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία πρέπει να θεσπίζονται με βάση την τεκμηριωμένη έρευνα 
και να υπόκεινται σε συνεχή ανασκόπηση. Επιπλέον, ο Όμιλος OTE προβαίνει 
σταθερά και σε δική του αξιολόγηση των επιστημονικών δεδομένων. 

 


