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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
                                                                                          Αριθ.Απόφασης 35/2013 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Σήμερα την 9/9/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε 
στην 10η Τακτική Δημόσια Συνεδρίασή  της για το 2013 στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δήμου Διονύσου επί της οδού Λ. Μαραθώνος αρ.29 και Αθ. Διάκου 01, ύστερα 
από την υπ’αρ. πρωτ.29170/5-9-2013 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κανατσούλη Ιωάννη, 
Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με  αποδεικτικό στα 
μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα  
παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης. 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω (5) μέλη: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 
1 Κανατσούλης Ιωάννης                                                            1 Λίτσας Αθανάσιος 
2 Παππάς Νικόλαος                                                 2 Παλιγγίνης Κων/ος 
3 Σακελλαρίου Διονύσιος 3 Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη 
4 Παπαβασιλείου Χρήστος 4 Σωτηρίου Σακελλάριος 
5 Παπαναγιώτου Ελένη   
    
    
    

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Παππά Ελευθερία Διοικητική υπάλληλο του Δήμου 
Διονύσου.   

Στην συνεδρίαση παρέστη και ο Δήμαρχος Διονύσου κ. Ιωάννης Καλαφατέλης 

Το μέλος της ΕΠΖ κ.Παλιγγίνης Κων/ος προσήλθε κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος και 
θεωρείται παρών. 

Το μέλος της ΕΠΖ κ.Σωτηρίου Σακελλάριος προσήλθε κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος 
και θεωρείται παρών. 
  
Tο μέλος της ΕΠΖ κ.Παππάς Νικόλαος απεχώρησε κατά την ανάγνωση του δεύτερου θέματος. 
 
Ο Δήμαρχος Διονύσου κ. Ιωάννης Καλαφατέλης απεχώρησε κατά την ανάγνωση του δεύτερου 
θέματος. 
 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το δεύτερο  θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
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2o ΘΕΜΑ «Απαγόρευση εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας εντός του 
οικιστικού ιστού του Δήμου Διονύσου». 
 
     Λαμβάνοντας υπόψη: 

1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

2-Τον Ν.3852/2010 παρ.1 (ΦΕΚ 87Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».  

3)Το ζήτημα που έχει ανακύψει  με την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας 
εντός του οικιστικού ιστού του Δήμου Διονύσου. 

 

«Το πρόβλημα της εγκατάστασης Κεραιών Κινητής Τηλεφωνίας, ή Σταθμών Βάσης, όπως και 

κάθε πρόβλημα, έχει την επιστημονική και την πολιτική του διάσταση. Στην προκειμένη 

περίπτωση το επιστημονικό πρόβλημα συνίσταται στο εάν η μακροχρόνια έκθεση σε 

χαμηλής έντασης ηλεκτρομαγνητικά πεδία που προέρχονται από τις κεραίες κινητής 

τηλεφωνίας προκαλεί βλάβες στην υγεία των ανθρώπων, π.χ. καρκίνος, και ποια είναι τα 

ανεκτά όρια έκθεσης στην ακτινοβολία αυτή.   

Με δεδομένο ότι στην κοινωνία υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα, που στην περίπτωση 

των κεραιών κινητής τηλεφωνίας εκφράζονται από τη μια από τα οικονομικά συμφέροντα 

των μεγάλων τηλεπικοινωνιακών ομίλων και από την άλλη από τα συμφέροντα υγιεινής και 

ασφάλειας της κοινωνίας, το πολιτικό πρόβλημα είναι το ποια συμφέροντα προτάσσονται. 

Στην εισηγητική έκθεση για την καθιέρωση διαδικασιών fast track για την τοποθέτηση 

κεραιών κινητής τηλεφωνίας στη χώρα μας, αναφέρεται «…πρέπει να διευκολυνθεί η 

δραστηριοποίηση των εταιρειών που ήδη έχουν επενδύσει πολλά χρήματα». Με την απόφαση 

Αριθ. 11926/261 (ΦΕΚ Β 453/22-03-2011) “Ειδική διαδικασία αδειοδότησης στην οποία 

υπάγεται η εγκατάσταση Τυποποιημένων Κατασκευών Κεραιών” ουσιαστικά νομιμοποιούνται οι 

6.000 παράνομες από τις 7.500 υπάρχουσες κεραίες, αφού δίνεται περιθώριο δύο ετών στις 

εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να τις νομιμοποιήσουν. Εδώ αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι 

οι κεραίες είναι καμουφλαρισμένες δείχνει την προσπάθεια απόκρυψης του τι πραγματικά είναι.  

Είναι λοιπόν φανερό ότι το συμφέρον των μεγάλων τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων 

προτάσσεται του συμφέροντος της υγείας των πολιτών. Άλλωστε και με την προηγούμενη 

νομοθεσία η υγεία των πολιτών δεν προστατεύεται αφού τα ισχύοντα όρια έκθεσης σε 

ακτινοβολία από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας κυμαίνονται από 3.15 μέχρι 7 W/m2 

[i],[ii],[iii], τιμές υπερβολικά  υψηλές που έχουν καθοριστεί με βάση τη βραχυπρόθεσμη 

έντονη έκθεση και όχι τη μακροπρόθεσμη συνεχή έκθεση σε χαμηλής έντασης 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Αντίθετα αν τα όρια έκθεσης είναι 100 μW/m2 είναι σχεδόν 

βέβαιο ότι θα υπερβαίνονται σε κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα, στην κεντρική και νότια 

περιοχή του Belo Horizonte στη Βραζιλία, όπου και εκεί ισχύουν τα ίδια όρια με την 
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Ελλάδα, διαπιστώθηκε ότι σε απόσταση 500 μέτρων από κεραίες κινητής τηλεφωνίας ο 

αριθμός θανάτων από καρκίνο είναι σχεδόν τριπλάσιος απ’ ότι σε άλλες περιοχές, οι 

μέγιστες τιμές ενεργειακής συγκέντρωσης ήταν  0.4 W/m2, και οι ελάχιστες  400 μW/m2 

[iv]. Για το λόγο αυτό, χώρες όπως η Ελβετία και η Ιταλία έχουν εκδώσει νόμους με 

τους οποίους ορίζουν ότι σε ευαίσθητους χώρους, όπως κατοικίες, σχολεία κλπ, δηλαδή 

σε κατοικημένες περιοχές, εφαρμόζονται υποπολλαπλάσια όρια για την ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία από αυτά που ισχύουν στην Ελλάδα. Επίσης πολλές χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης έχουν υιοθετήσει όρια για την 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που είναι πολύ χαμηλότερα από αυτά της ICNIRP.  

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας αναγνωρίζει την ύπαρξη κενών στις γνώσεις μας σχετικά με 

τις επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στον άνθρωπο και γι’ αυτό έχει αναλάβει 

πρωτοβουλία καθοδήγησης της επιστημονικής έρευνας για την κάλυψη των κενών αυτών. Το 

γεγονός όμως είναι ότι η ψηφιακή τετραγωνική κυματομορφή από τις κεραίες κινητής 

τηλεφωνίας, που περιλαμβάνει παλμούς υψηλής έντασης θεωρείται βιολογικά πιο ισχυρή από 

την παλαιότερη αναλογική ημιτονοειδή κυματομορφή. 

Η ασύρματη ακτινοβολία είναι, μεταξύ των άλλων, κατασταλτικό του ανοσοποιητικού 

συστήματος. Αποτελεί μια μορφή ενεργειακής μόλυνσης του αέρα και έτσι πρέπει να την 

αντιλαμβανόμαστε. «Υπάρχουν σημαντικά επιστημονικά στοιχεία που δείχνουν ότι τα 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία παλμικής διαμόρφωσης μπορεί να έχουν επιπτώσεις υγείας, με 

μακροχρόνια έκθεση σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Τα τωρινά όρια έχουν αγνοήσει την διαμόρφωση 

του κύματος σαν παράγοντα των επιπτώσεων στον άνθρωπο και γι’ αυτό είναι ανεπαρκή για 

την προστασία του κοινού από την χρόνια έκθεση σε μορφές παλμικά διαμορφωμένων 

σημάτων» [v]. 

Το συμπέρασμα της επιστημονικής ομάδας BioInitiative Working Group[v], που έλαβε υπόψη 

πάνω από 2000 έρευνες στο θέμα των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών ήταν ότι, η 

ακτινοβολία από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας προκαλεί αύξηση της διαπερατότητας του 

αιματοεγκεφαλικού φραγμού, βλάβες στα νευρικά κύτταρα [vi] και αύξηση του οξειδωτικού 

στρες [vii]. 

Ο Δρ. Gerard Hyland, βιοφυσικός στο Πανεπιστήμιο Warwick, και 2 φορές υποψήφιος 

βραβείου Νόμπελ Ιατρικής λέει: «Στην ερώτηση αν υπάρχει αποδεδειγμένα πιθανός κίνδυνος 

για την ανθρώπινη υγεία από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, η απάντηση είναι 

αδιαμφισβήτητα ναι. Στην πραγματικότητα είναι μάλλον απίθανο να είχε εγκριθεί ένα νέο 

φάρμακο αν υπήρχε αντίστοιχη αβεβαιότητα για την βλαπτικότητα του» και συνεχίζει: «η 

τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας κοντά σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς πρέπει  

οπωσδήποτε να εμποδιστεί: το οικονομικό όφελος δεν πρέπει να επιτραπεί να είναι το 

κυρίαρχο μέλημα» [v]. 

Με άλλα λόγια δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό από την κοινωνία το επιχείρημα που 

προβάλλεται από τους επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά και από πολιτικούς και 

επιστημονικούς φορείς, ότι μέχρι να υπάρξουν επιστημονικά δεδομένα που τεκμηριώνουν 
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πέραν πάσης αμφιβολίας την καταστροφική για την υγεία επίδραση της μακρόχρονης 

έκθεσης σε χαμηλής έντασης ηλεκτρομαγνητικά πεδία, γεγονός που απαιτεί αρκετές 

δεκαετίες, προχωράμε στην εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας εντός οικιστικών 

ιστών. Και μόνο το γεγονός ότι υπάρχουν ενδείξεις είναι αρκετό, όταν όμως υπάρχουν 

επιδημιολογικές έρευνες που έχουν συνδέσει την παρουσία κεραιών κινητής τηλεφωνίας με 

την σημαντική επιδείνωση της υγείας του γειτονικού πληθυσμού, όπως:  

 Στη Βραζιλία: όπως αναφέρθηκε το 75% των θανάτων από καρκίνο στο Belo Horizonte 

καταγράφηκε σε απόσταση 500 μέτρων από κεραίες κινητής τηλεφωνίας (Dode) [iv], 

 Στο Ισραήλ: 300% αύξηση των καρκίνων (900% για τις γυναίκες) σε απόσταση 350 μ. 

(Wolf [ix]), 

 Στη Γερμανία: περισσότεροι καρκίνοι και γρηγορότερη εμφάνιση τους (8 χρόνια νωρίτερα) 

για αυτούς που διέμεναν σε απόσταση 400 μ. από κεραίες κινητής τηλεφωνίας για 10 

χρόνια [x], 

 Στην Ολλανδία: αύξηση πονοκεφάλων, πόνου και ναυτίας [xi], 

 Στην Ισπανία : αϋπνία, κατάθλιψη, κούραση, πονοκέφαλοι, δυσκολία συγκέντρωσης, 

απώλεια μνήμης, διαταραχές όρασης και ακοής, ναυτία, ευερεθιστότητα, δερματικά 

καρδιοαγγειακά και κινητικά προβλήματα σε απόσταση 300 μ. από σταθμούς βάσης (Santini 

[xii],[ xiii], Oberfeld [xiv]), 

η αντίθεση της κοινωνίας είναι αδιαπραγμάτευτη. « 

Προτείνεται: 

 H λήψη απόφασης για την πλήρη απαγόρευση εγκατάστασης κεραιών κινητής 

τηλεφωνίας εντός του οικιστικού ιστού του Δήμου Διονύσου. 

Αυτό αφορά στις νόμιμες και στις «παράνομες» ,τις εγκατεστημένες και υπό 

εγκατάσταση κεραίες κινητής τηλεφωνίας. 

H άμεση τροποποίηση των νόμων 4053/2012 και 4070/2012 οι οποίοι δίνουν τη 

δυνατότητα στην ανεξέλεγκτη τοποθέτηση κεραιών και μετά την κατάθεση 

δικαιολογητικών εντός 18μήνου. Οι νόμοι αυτοί προφυλάσσουν το μονοπωλιακό 

κέρδος και δεν υπολογίζουν την υγεία των πολιτών. 

H άμεση αφαίρεση των κεραιών που είναι εγκατεστημένες εντός του οικιστικού 

ιστού του Δήμου Διονύσου 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη : 

-την εισήγηση του Προέδρου(όπως καταγράφηκε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). 
 
1) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

2)Τον Ν.3852/2010 παρ.1 (ΦΕΚ 87Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης». 
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3)Το ζήτημα που έχει ανακύψει  με την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας 
εντός του οικιστικού ιστού του Δήμου Διονύσου. 

4)Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως κατεγράφησαν στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

                                                   Αποφασίζει Ομόφωνα 

Να απαγορευτεί πλήρως η εγκατάσταση κεραιών  κινητής τηλεφωνίας εντός του 
οικιστικού ιστού του Δήμου Διονύσου. 

Αυτό αφορά στις νόμιμες και στις «παράνομες» ,τις εγκατεστημένες και υπό 

εγκατάσταση κεραίες κινητής τηλεφωνίας. 

Την άμεση τροποποίηση των νόμων 4053/2012 και 4070/2012 οι οποίοι δίνουν τη 

δυνατότητα στην ανεξέλεγκτη τοποθέτηση κεραιών και μετά την κατάθεση 

δικαιολογητικών εντός 18μήνου. Οι νόμοι αυτοί προφυλάσσουν το μονοπωλιακό 

κέρδος και δεν υπολογίζουν την υγεία των πολιτών. 

Την άμεση αφαίρεση των κεραιών που είναι εγκατεστημένες εντός του οικιστικού 

ιστού του Δήμου Διονύσου 

  Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό .35/2013... 

 
Και διαβιβάζεται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο 
 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                          Παπαβασιλείου Χρήστος 

                                                                          Σακελλαρίου Διονύσιος 

                                                                          Παλιγγίνης Κων/ος 

  Κανατσούλης Ιωάννης                                   Σωτηρίου Σακελλάριος 

                                                                          Παπαναγιώτου Ελένη 
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