
 
Αθήνα, 1 Ιουνίου 2020 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον κ. Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

 

Θέμα: “Άμεση απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στα όρια δήμων Περιστερίου και Ιλίου” 

 

Στις 19.05.2020, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου, με έκτακτη συνεδρίαση ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα με σκοπό την 

άμεση απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας που βρίσκεται σε οίκημα επί της οδού Σύρου 17 στο Περιστέρι. Η κεραία, 

παρότι εντάσσεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Περιστερίου, επηρεάζει με τη λειτουργία της δημότες και κατοίκους του Δήμου 

Ιλίου, καθώς η οδός Σύρου αποτελεί όριο των δύο Δήμων.  Μάλιστα, η συγκεκριμένη κεραία τοποθετήθηκε κατά τη διάρκεια του 

περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών, με βάση την υπ. αριθ. 852/02-08-2019 απόφαση της Υπηρεσίας Δόμησης του 

Δήμου Περιστερίου, γεγονός που επιβεβαιώνει η αρμόδια αρχή ΕΕΤΤ. Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις 

δημοτών αμφοτέρων των Δήμων. 

Δυστυχώς, η πολυπλοκότητα του νομικού πλαισίου και η εμπλοκή πολλών διαφορετικών υπηρεσιών για τη  χορήγηση της 

άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ έχει ως αποτέλεσμα, αφενός, να θίγεται η αρχή της ασφάλειας δικαίου και, αφετέρου, 

να παραβιάζεται, σε πολλές περιπτώσεις, η αρχή της ενιαίας δράσης της διοίκησης. Κατά το άρθρο 1 του Κανονισμού Αδειών 

Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά (αριθ.236/79/01 ΦΕΚ Β 1649/11.12.01) και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 24α του 

Ν.2075/1992 και στο Ν. 2801/2000 προκύπτει ότι είναι δυνατή η χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, χωρίς 

την προηγούμενη λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στην προκειμένη περίπτωση η ΕΕΤΤ, 

δεν μπορεί να σταθμίσει αν η χορήγηση της άδειας έρχεται σε αντίθεση με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του 

περιβάλλοντος και της υγείας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Σύνταγμα. 

Για άλλη μια φορά, το τίμημα το πληρώνουν οι πολίτες μπροστά στα συμφέροντα των εταιρειών της κινητής τηλεφωνίας και 

ιδιαίτερα οι ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού. Ενώ απαγορεύεται η εγκατάσταση κεραίας πάνω σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, 

σχολεία, γηροκομεία και νοσοκομεία (παρ. 18, αρθρ. 30 Ν 4070/2012) ωστόσο επιτρέπεται η εγκατάσταση κεραιών δίπλα στα 

κτίρια αυτά, αρκεί να μην υπερβαίνονται το 60% των επιτρεπόμενων ορίων. Ο ισχύων σήμερα νόμος 4635/2019 ‘Επενδύω 

στην Ελλάδα’ και ο προγενέστερος Ν. 4070/2012 -και παλαιότερα το άρθρο 31 παρ.10 του Ν. 3431/2006- δεν καθορίζει ένα 

όριο ελάχιστης απόστασης κεραιών από τα κτίρια αυτά, αλλά απλά καθορίζει πως αν η κεραία είναι σε απόσταση ως 300 μέτρα 

από ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, πρέπει τα όρια έκθεσης του κοινού να μην ξεπερνούν το 60% των τιμών που καθορίζονται 

από την ΚΥΑ 53571/3839/6.9.2000, ενώ για το γενικό πληθυσμό τα όρια έκθεσης δεν πρέπει να ξεπερνούν το 70% των τιμών. 

Όσον αφορά σε νέες παιδικές χαρές και παιδικά πάρκα η υπ’αρ.28492/ 2009 Υπουργική απόφαση του Υπουργείου 

Εσωτερικών καθορίζει ότι «ο χώρος που πρόκειται να δημιουργηθεί μία παιδική χαρά  πρέπει (…) να μην βρίσκεται σε 

απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από εγκαταστάσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας». Ωστόσο, η Υπουργική αυτή 

απόφαση αναφέρεται σε μελλοντικές παιδικές χαρές και πάρκα και όχι στις ήδη υπάρχουσες. 

Δεδομένου ότι η ρύθμιση της αδειοδότησης των κεραιών τηλεπικοινωνίας εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπ. Ψηφιακής 

διακυβέρνησης βάσει του άρθρου 21 του νόμου 4635/2019. 

Δεδομένου ότι η κεραία τοποθετήθηκε σε πυκνοκατοικημένη περιοχή θίγοντας την ήδη υποβαθμισμένη δημόσια υγεία των 

κατοίκων, επίσης σε απόσταση μόλις 110μ. από το 36ο Δημοτικό σχολείο Περιστερίου και πλησίον του  3ου Γενικού Λυκείου 

Ιλίου, καθώς  και δίπλα από  πάρκο που παίζουν τα παιδιά της περιοχής. 

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Έχουν γίνει έως σήμερα (7 μήνες μετά την έκδοση της άδειας) οι κρίσιμες επιτόπιες μετρήσεις 

ηλεκτρομαγνητικών πεδίων από την ΕΕΑΕ και αν όχι για ποιόν λόγο; 

2. Σκοπεύει να προβεί σε ανάκληση παντός τύπου άδειας που τυχόν έδωσαν οι συναρμόδιες υπηρεσίες για την 

τοποθέτηση της συγκεκριμένης κεραίας και να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο ώστε να αποκλείεται η τοποθέτηση 

κεραιών κινητής τηλεφωνίας κοντά σε υφιστάμενες παιδικές χαρές,παιδικά πάρκα αλλά και σχολεία; 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

Κρίτων Αρσένης 
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