
 

     

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης  

τον Υπουργό Υγείας  

τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 

Θέμα: «Τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας 10 μέτρα από δημοτικό σχολείο 

σε Κερατσίνι» 

 

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν οι σύλλογοι γονέων με βασικό αίτημα την 

άμεση απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας που τοποθετήθηκε 10 μέτρα από το 13ο 

και 21ο δημοτικό σχολείο Κερατσινίου.  

Οι κάτοικοι υπογραμμίζουν ότι η κεραία της εταιρείας που έχει στηθεί σε ταράτσα 

διπλανού κτηρίου δημιουργεί εύλογη ανησυχία σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία των 

παιδιών καθώς, όπως είναι γνωστό, οι επιστήμονες χρόνια τώρα προειδοποιούν για τον 

κίνδυνο της έκθεσης του ανθρώπου στο "‘νέφος"’ της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και 

ιδιαίτερα στις ομάδες πληθυσμού των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ευπαθών 

ομάδων. 

 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως μιλάμε για την υγεία των παιδιών που είναι 

ήδη επιβαρυμένη από  

 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

 

1. Είναι ενήμεροι για την εγκατάσταση της εν λόγω κεραίας και αν ναι, πότε έγινε 

αυτή; 

2. Ποιο το πλαίσιο αδειοδότησης για τοποθέτηση κεραιών σε κατοικημένες περιοχές; 

3. Υπάρχει κατατεθειμένος φάκελος στο ΣΗΛΥΑ για τη συγκεκριμένη κεραία και αν 

ναι, ποια είναι τα δικαιολογητικά που έχουν προσκομισθεί; 
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4. Ποια τα θεσμοθετημένα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά 

πεδία και ποια τα όρια στη συγκεκριμένη περίπτωση; Πότε είχαμε τελευταία 

μέτρηση της συγκεκριμένης κεραίας; 

5. Η κεραία που τοποθετήθηκε 10 μέτρα από τα σχολεία του Κερατσινίου πληροί τα 

όρια ασφαλούς έκθεσης; 

6. Ποια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας εγκατέστησε εκεί την κεραία της; 

7. Θα γίνει άμεσα έλεγχος αναφορικά με την ασφάλεια και τη νομιμότητα 

εγκατάστασης της συγκεκριμένης κεραίας;  

8. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. υπ. αριθμ. 53571/3839 «…οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας  

εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία που ανήκουν στις μη ιοντίζουσες 

ακτινοβολίες» όπως επίσης «λαμβάνονται υπόψη οι αβεβαιότητες που υπάρχουν 

όσον αφορά την ατομική ευαισθησία, τις περιβαλλοντικές συνθήκες καθώς και τος 

διαφορές όσον αφορά την ηλικία και την κατάσταση της υγείας του κοινού (π.χ. 

παιδιά…)». Τι μπορούν να προκαλέσουν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που ανήκουν 

στις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες σε κάποιο παιδί που εκτίθεται σε αυτά καθημερινά 

επί 6ώρου τουλάχιστον και μάλιστα όταν αυτό κατοικεί σε ήδη επιβαρυμένη από 

καρκινογόνους ρύπους που περιέχουν βενζόλιο (έκθεση Δημόκριτου) περιοχή 

όπως το Κερατσίνι; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




