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Οι Πολίτες της Ευρώπης ενώνονται και ζητούν από την Ευρωπαική Επιτροπή 

ένα άμεσο μορατόριουμ στους μεγα-αστερισμούς δορυφόρων 5G και την 

θέσπιση κανονιστικών ρυθμίσεων για την προστασία της υγείας των έμβιων 

όντων, του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας και της 

ελευθερίας. Την 1η  Μαρτίου ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών  –  Στόχος 1 

εκατομμύριο υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών μέσα σε ένα έτος. 

Ιστορικό 

Οι «Ευρωπαίοι για Ασφαλείς Συνδέσεις» ("Europeans for Safe Connections") είναι ένας 

συνασπισμός εθνικών και διεθνών οργανισμών που γνωρίζουν τις δυσμενείς συνέπειες των 

σύγχρονων τεχνολογιών επικοινωνίας. Τονίζουμε ότι δεν είμαστε κατά της τεχνολογίας, αλλά 

υπέρ της ασφαλούς τεχνολογίας και των ασφαλών συνδέσεων.  

Tον Αύγουστο toy 2021 υποβάλλαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια νέα Πρωτοβουλία 

Ευρωπαίων Πολιτών - ΠΕΠ (Europeans Citizens’ Initiative - ECI). Με αυτήν την πρωτοβουλία 

ζητάμε από την Επιτροπή της ΕΕ να θεσπίσει καλύτερη νομοθεσία λόγω των δυσμενών 

επιπτώσεων της ασύρματης επικοινωνίας. Το 5G αναπτύσσεται για να διευκολύνει ένα 

Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet Of Things) που θα είναι πανταχού παρόν χωρίς καμία 

αξιολόγηση των δυσμενών επιπτώσεων για το περιβάλλον, το απόρρητο ή την υγεία 

1η Μαρτίου ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών  –  Στόχος 1 εκατομμύριο 
υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών μέσα σε ένα έτος 

Τι ακριβώς είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ή ECI; Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων 

Πολιτών είναι ένας δημοκρατικός τρόπος για να επηρεάσουν άμεσα οι πολίτες την ΕΕ 

προτείνοντας νέους νόμους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αμέσως μετά την αποδοχή της 

εγγραφής από την Επιτροπή της ΕΕ, η ECI είναι ανοιχτή για υπογραφή από τους Ευρωπαίους.  

Δίνεται 1 (ένα) έτος χρόνος για να μαζευτούν οι υπογραφές για την Πρωτοβουλία. Όταν 

η Πρωτοβουλία φτάσει σε πάνω από 1 εκατομμύριο νομικές υπογραφές, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να εξετάσει τις προτάσεις και η ΠΕΠ θα συζητηθεί επίσης στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
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Αυτή η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών θα δώσει φωνή στα εκατομμύρια των ευρωπαίων 

πολιτών που ανησυχούν για τη φαινομενικά ασταμάτητη ανάπτυξη του 5G και όλες τις 

ανεπιθύμητες επιπτώσεις του. Η ασύρματη επικοινωνία έχει ήδη μεγάλο αντίκτυπο στη ζωή. 

Με την ανάπτυξη του 5G και του Διαδικτύου των Πραγμάτων, αυτός ο αντίκτυπος θα αυξηθεί 

συντριπτικά.  

Οι χώρες της ΕΕ και η ίδια η ΕΕ αγνοούν τις πολλές τεράστιες δυσμενείς επιπτώσεις που 

πρέπει να αναμένονται και κάποιες που έχουν ήδη συναντήσει. Γι' αυτό, σε αυτήν την ΠEΠ, oι 

«Ευρωπαίοι για Ασφαλείς Συνδέσεις» απαιτούν από την ΕΕ να προστατεύσει την υγεία μας, το 

περιβάλλον μας και τα ψηφιακά μας δικαιώματα, καθιερώνοντας: κανονισμούς για την 

προστασία όλης της ζωής από ραδιοσυχνότητες και ακτινοβολία μικροκυμάτων, ισχυρότερη 

νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος από όλες τις επιπτώσεις του 5G και της 

ψηφιοποίησης, αποτελεσματική προστασία δεδομένων για την προστασία του απορρήτου, της 

ασφάλειας και της ελευθερίας μας. Συνολικά καταθέτουμε 23 προτάσεις. 

Μεταξύ αυτών, ζητούμε ένα άμεσο μορατόριουμ στους μεγα-αστερισμούς δορυφόρων 

5G σε όλο τον κόσμο έως ότου επιλυθούν οι περιβαλλοντικές δυσμενείς επιπτώσεις και 

ζητούμε να δοθεί προτεραιότητα στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων όλων 

των διαστημικών έργων στην Ευρωπαϊκή Διαστημική Πολιτική. 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ & 5G 

Η ανάπτυξη του 5G θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματά μας σε ένα υγιές περιβάλλον, στην 

ελευθερία και στην ιδιωτικότητα. Καλούμε την Ευρωπαική Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία 

για την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος από αυτές τις απειλές: 

Έμβια όντα 

Οι άνθρωποι, η πανίδα και η χλωρίδα βλάπτονται από την ακτινοβολία. Τα ισχύοντα όρια 

έκθεσης παρέχουν ανεπαρκή προστασία - ιδίως για τα ευάλωτα άτομα (όπως τα παιδιά, οι 

έγκυες γυναίκες, οι ασθενείς, οι ηλικιωμένοι), για τα ζώα, τα έντομα που επικονιάζουν και τα 

φυτά. 

Περιβάλλον 

Με το 5G ο αριθμός των συνδεδεμένων ηλεκτρονικών συσκευών, κεραιών και δορυφόρων θα 

αυξηθεί ραγδαία. Θα ακολουθήσουν η μη βιώσιμη κατανάλωση ενέργειας, εκπομπές 

ακτινοβολίας, επιβλαβείς εξορύξεις και αύξηση ρύπανσης και αερίων θερμοκηπίου, που θα 

θέσουν σε κίνδυνο τη βιοποικιλότητα και τους φυσικούς οικοτόπους. 

Ιδιωτικότητα (προσωπικά δεδομένα) 

Το 5G επιτρέπει τη μαζική συλλογή δεδομένων και την επιτήρηση από συνδεδεμένα 
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αντικείμενα. Αυτό θα αυξήσει τον κίνδυνο κυβερνοεγκλήματος, διαρροής δεδομένων, κλοπής, 

μεταπώλησης και κατάχρησης της τεχνητής νοημοσύνης. 

 
ΤΙ ΖΗΤΑΜΕ  - ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ 

Στόχος μας είναι να παραμείνουμε συνδεδεμένοι   ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΙ  

Ζητάμε από την ΕΕ να προβεί σε ρυθμίσεις που θα προστατεύουν την υγεία μας, τη 

φύση, το περιβάλλον και την ιδιωτική μας ζωή. 

• Θέσπιση κανονιστικών ρυθμίσεων για την προστασία της ζωής από τις 

ραδιοσυχνότητες και τις ακτινοβολίες μικροκυμάτων * 

• Αποτελεσματική προστασία των δεδομένων για τη διασφάλιση της ιδιωτικής ζωής, της 

ασφάλειας και της ελευθερίας μας * 

• Θέσπιση αυστηρότερης νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος από όλες τις 

επιπτώσεις του 5G και της ψηφιοποίησης * 

 

Περισσότερα για τις προτάσεις μας θα βρείτε εδώ:     
https://signstop5g.eu/el#demand 

Διαδικτυακή διεύθυνση αυτής της πρωτοβουλίας στο μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000009_el 

 
Υπόγραψε για να ακουστεί η φωνή σου 
Περισσότερες  πληροφορίες  και συμπλήρωση υπογραφής στο  

https://signstop5g.eu/el#sign 
 

ή απ’ ευθείας στην σελίδα της ΕΕ για την πρωτοβουλία: 
https://eci.ec.europa.eu/021/public/#/screen/home 

Επικοινωνία για την Ελλάδα 

greecestop5g@gmail.com 

 
Πρακτικές πληροφορίες: 
Για να γίνει έγκυρη η ψήφος/ υπογραφή σας, απαιτούνται να συμπληρωθούν με τα αληθή σας 
στοιχεία οι παρακάτω λεπτομέρειες: Πλήρες ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης και 
διεύθυνση διαμονής. Η ελάχιστη ηλικία ψήφου είναι 17 ετών . Η ψηφοφορία πρέπει να βασίζεται 
στην εθνικότητα, όχι στη χώρα διαμονής σας.  
Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι οι κοινόχρηστες προσωπικές πληροφορίες και η 
ιδιωτικότητα σας προστατεύονται από πολύ αυστηρούς κανόνες. 

https://signstop5g.eu/el/solutions/protection-of-our-lives
https://signstop5g.eu/el/solutions/protection-of-our-lives
https://signstop5g.eu/el/solutions/protection-of-our-data
https://signstop5g.eu/el/solutions/protection-of-our-data
https://signstop5g.eu/el/solutions/protection-of-our-environment
https://signstop5g.eu/el/solutions/protection-of-our-environment
https://signstop5g.eu/el#demand
https://signstop5g.eu/el#sign
https://eci.ec.europa.eu/021/public/#/screen/home
mailto:greecestop5g@gmail.com

