
 

     

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 

Προς:  τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος 

             τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

             τον Υπουργό Εσωτερικών 

             τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «Τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή Αγίου Γεωργίου 

Νίκαιας» 

Ενημερωνόμαστε πως οι κάτοικοι στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Νίκαιας είναι 

αναστατωμένοι από την προοπτική τοποθέτησης κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην οδό 

Γέμελου 242, δίπλα σε σχολεία, σπίτια και σε πλατεία όπου παίζουν παιδιά. 

Τον Σεπτέμβρη του 2019, μετά από τις αντιδράσεις φορέων της πόλης, των Συλλόγων 

Γονέων του 3ου και του 6ου Δημοτικού Σχολείου, της Ένωσης Γονέων δεν τοποθετήθηκε 

τελικά κεραία κινητής τηλεφωνίας στην οδό Γέμελου 242.  Τώρα ενημερωνόμαστε πως η 

εταιρεία επανέρχεται, «μετά και την αλλαγή του νομικού πλαισίου που επιτρέπει να 

τοποθετηθούν κεραίες ανεξάρτητα από το πόσο κοντά βρίσκονται σε σχολεία», όπως 

αναφέρουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Γονέων Νίκαιας-Ρέντη, τα Διοικητικά 

Συμβούλια Γονέων του 3ου και του 6ου Δημοτικού, τα οποία απαιτούν: 

«Να μη τοποθετηθεί η συγκεκριμένη κεραία που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από 

Δημοτικά και Νηπιαγωγεία, να ανακληθεί παντός τύπου άδεια που τυχόν έδωσαν οι 

υπηρεσίες του Δήμου για την τοποθέτηση της συγκεκριμένης κεραίας, να διερευνηθούν 

περιπτώσεις και άλλων κεραιών που βρίσκονται κοντά σε σχολεία, καθώς και το σύνολο 

των κεραιών που λειτουργούν στα κρυφά (άγνωστου αριθμού) και χωρίς άδεια στην 

πόλη.» 

Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο πως, σύμφωνα με το ΔΣ της Ένωσης Γονέων 

Νίκαιας-Ρέντη και τα ΔΣ Γονέων 3ου και 6ου Δημοτικού, αφενός, βάσει ερευνών, η 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπει επί 24ώρου μία κεραία κινητής τηλεφωνίας, 

προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις σε περιβάλλον και υγεία και αφετέρου οι ασύρματες 
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ακτινοβολίες, έχουν χαρακτηριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως «πιθανά 

καρκινογόνες», με την αυξανόμενη έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία να φέρεται 

να προκαλεί σε παιδιά ραγδαία αύξηση κρουσμάτων αυτισμού, υπερκινητικότητας, 

συνδρόμου έλλειψης προσοχής, 

 Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:  

 

1. Έχουν γίνει μελέτες από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

για τις ραδιοεκπομπές από την εγκατάσταση της συγκεκριμένης κεραίας κινητής 

τηλεφωνίας; 

2. Αν ναι, ποια τα συμπεράσματά τους; 

3. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας πότε διενήργησε τελευταία φορά έρευνα 

για τις κεραίες που είναι τοποθετημένες στο δήμο Νίκαιας και ποια τα πορίσματά 

της; 

4. Αν θεωρείτε πως η τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δίπλα σε σπίτια δεν 

επιφέρει κάποια επίπτωση στην υγεία των κατοίκων, γιατί δεν ενημερώνονται 

αρμοδίως οι κάτοικοι ώστε να μην ανησυχούν για την υγεία τους; 

5. Υπάρχει εναλλακτική για την τοποθέτηση της κεραίας σε μη κατοικημένη περιοχή; 

6. Ποιες άμεσες ενέργειες θα κάνετε ώστε να διασφαλίσετε πως όποια τελική ενέργεια 

λάβει χώρα αναφορικά με την τοποθέτηση ή μη της κεραίας θα φέρει την υπογραφή 

αρμοδίων πως η υγεία των κατοίκων είναι εξασφαλισμένη; 

7. Υπάρχουν μελέτες που αντικρούουν τους ισχυρισμούς του ΠΟΥ για την 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία; Αν ναι, παρακαλώ να μου κατατεθούν. 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




