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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  19/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  412/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 13η Ιουνίου 2007, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 19/08-06-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το 
νόµο. 
 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος,  13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας ∆ηµήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθ. 413 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονοµάκου 
Μαρία (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 413 απόφαση), 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) 
Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Σπίνος Γεώργιος και 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσερώνης Κων/νος.   
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που 
αφορούν στο συγκεκριµένο Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και παραβρίσκεται ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας».  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα, ο οποίος 
αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί της υπ΄ αριθµ. 27/2007 απόφασης του Τοπικού Συµβουλίου Βέργας αναφορικά µε την 
κεραία κινητής τηλεφωνίας που έχει τοποθετηθεί στην Άνω Βέργα.  

 
Εισηγούµενος το θέµα ο πρόεδρος του τοπικού συµβουλίου Βέργας κ. Χειλάς, αναφέρει τα 
εξής: 

 
Μόλις 400 µέτρα από τον οικισµό της Άνω Βέργας τοποθετήθηκε κεραία κινητής 
τηλεφωνίας της COSMOTE χωρίς αδειοδότηση από το Υπουργείο Μεταφορών και 

την τοπική αρχή εδώ πέρα που έπρεπε να πάρει, από την πολεοδοµία Καλαµάτας. Έγινε «δια 
νυκτός» να πούµε η τοποθέτηση, έγινε κοντά στις πηγές του Αυλού που πρόκειται να 
υδροδοτήσουν η πάνω Βέργα, µόλις 100 µέτρα. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι το θέµα. 
Στο τοπικό συµβούλιο ήρθε αίτηµα των κατοίκων, πάνω από 150 υπογραφές, και δεν σας 
κρύβω ότι αυτή τη στιγµή συνεχίζεται η συγκέντρωση υπογραφών µέχρι την παύση της 
λειτουργίας της κεραίας. ∆υστυχώς η κεραία αυτή τη στιγµή απ΄ ότι µαθαίνω, λειτουργεί.  
 
Πέραν αυτού θέλω να εκθέσω κάποια ζητήµατα. Η Βέργα είναι µια περιοχή εξόχως τουριστική 
και δεν είναι εργοτάξιο πυλώνων, κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Αυτή τη στιγµή έχουν 
αποφευχθεί πάµπολλες περιπτώσεις για τοποθέτηση κεραιών. Απετράπη η τοποθέτηση κινητής 
τηλεφωνίας στο οικισµό της παραλίας Βέργας. Στην επάνω Βέργα πέρυσι έγινε πάλι 
προσπάθεια να µπει κεραία κινητής τηλεφωνίας. ∆ηλαδή εγώ έχω να πω τούτο: Μέσα σε 
διάστηµα τεσσάρων ετών έχουν αποτραπεί τρεις υποθέσεις για τοποθέτηση κεραίας κινητής 
τηλεφωνίας και τοποθετήθηκε µια τώρα. Σε αυτή την κατεύθυνση οι κάτοικοι και όλοι γενικά 
της περιοχής είναι κάθετοι, όλοι γνωρίζουµε τις τραγικές συνέπειες που έχει στο περιβάλλον 
και γι΄ αυτό µε κάθε τρόπο θα προσπαθήσουµε να σταµατήσουµε τη λειτουργία αυτής της 
κεραίας κινητής τηλεφωνίας διότι νοµίζουµε ότι είναι κάτι πολύ κακό για την περιοχή µας. 
Ευχαριστούµε πολύ. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
∆ηλαδή κακό µας κάνει εκεί στην περιοχή µόνο αυτή η κεραία; ∆εν µας 
κάνουν και οι άλλες οι κεραίες; Γιατί εδώ έρχεστε µε αίτηµα να φύγει µόνο 

αυτή η κεραία. Γιατί υπάρχουν και άλλες κεραίες, βεβαίως µπορεί να µην είναι προς τα µέρη τα 
δικά σας και να πιάνει εµάς που είµαστε στα Αγιασό, αλλά κακό µας κάνουν όλες οι κεραίες. 
Συµφωνείτε λοιπόν να υιοθετήσουµε ένα ψήφισµα να φύγουν όλες οι κεραίες της κινητής 
τηλεφωνίας από τη Βέργα ή όπου κι αν βρίσκονται;  
 

 
Εγώ δεν έχω καµία αντίρρηση γι΄ αυτό που λέτε, αλλά αυτό επειδή είναι πρόσφατο, 
είναι επίκαιρο το θέµα, τώρα πρέπει να γίνει σ΄ αυτή την κατεύθυνση. Εάν κάνουµε 

αυτό που λέτε εσείς, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ τίποτα. 
 

 
Εγώ ήθελα να ρωτήσω εάν το έχει ψάξει ο αρµόδιος αντιδήµαρχος ή ο 
πρόεδρος, αν απαιτείται άδεια για την εγκατάσταση. Γιατί νοµίζω δεν 

απαιτείται. 
 
 

ΧΕΙΛΑΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΧΕΙΛΑΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Όσον αφορά το θέµα των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, υπάρχει θεσµικό 
πλαίσιο. Απαιτούνται δύο προϋποθέσεις : 1) Άδεια από το αρµόδιο 

Υπουργείο Μεταφοράς και Επικοινωνιών και 2) Έγκριση από την Πολεοδοµία και είναι 
προαπαιτούµενο να υπάρχει και σχετική µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  
Απ΄ ότι µε έχει ενηµερώσει ο πρόεδρος του τοπικού συµβουλίου κ. Χειλάς, δεν υπάρχει 
έγκριση από τη πολεοδοµία. Κατά συνέπεια µιλάµε για µια αυθαίρετη κατασκευή. Από κει και 
πέρα, κι αυτό θα ήθελα να εισηγηθώ, εµείς πάλι όπως και στο προηγούµενο θέµα δεν έχουµε 
κάποια αρµοδιότητα γα να επιβάλουµε κυρώσεις, αυτό είναι θέµα της πολεοδοµίας για να 
επιβάλει τις κυρώσεις για να το κρίνει ως αυθαίρετο και να επιβάλει και τα πρόστιµα που ορίζει 
ο νόµος, θα εισηγηθώ το ανάλογο, να εξουσιοδοτηθεί πάλι ο ∆ήµαρχος να ζητήσει από τη 
πολεοδοµία αν δεν τα έχει επιβάλει ακόµη, να επιβάλει πρόστιµο και να κατεδαφισθεί η 
αυθαίρετη κατασκευή. 
 

 
Έχει ηλεκτροδοτηθεί η κεραία; Με γεννήτρια; Καλώς. 
 
 
Κε Πρόεδρε το θέµα είναι πολύ απλό και δεν µπορώ να καταλάβω γιατί 
απασχολείτε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε τέτοιο θέµα. Η απόφαση του 

τοπικού συµβουλίου αγαπητέ Αντιδήµαρχε, µε δικό σου χαρτί, διαβιβάζεται στη Πολεοδοµία 
και διακόπτεται η λειτουργία. Είναι διοικητική πράξη αυτή, το τοπικό συµβούλιο έχει απόφαση.  
Για να καταγγείλεις µια κατασκευή αυθαιρέτου, δεν χρειάζεται να βγει απόφαση του 
Συµβουλίου, γίνεται ακόµα και τηλεφωνικά. Έλεος! Θα εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος να 
ασχοληθεί µε ένα αυθαίρετο; Πας στην Πολεοδοµία και τελειώνεις. 
 
 
Στο σηµείο αυτό και προκειµένου  ο Πρόεδρος του Σώµατος κ. Καρατζέας να τοποθετηθεί επί 
του θέµατος, χρέη προεδρεύοντα κάνει ο κ. Ηλιόπουλος Ιωάννης. 

 
Εγώ το θέµα αυτό θα το προσεγγίσω µε µια διαφορετική γωνία χωρίς να έχω 
αντιδικία από κανέναν. Είναι γεγονός και γνωστό σε όλους και πίστη σε όλους, 

γι΄ αυτό έχουµε και τα κινητά στο χέρι, ότι η επιστήµη είναι δίκοπο µαχαίρι. Από τη µία θα σου 
δώσει τις ανέσεις που θέλεις να έχεις και θα τις εκµεταλλεύεσαι και θα παίρνεις και τα αγαθά 
της και από την άλλη θα σου δώσει ορισµένες βλαβερές συνέπειες. Ουδέν κακόν αµιγές καλού 
και τα ανάπαλιν.  
Από την άλλη µεριά για να πούµε ότι µια κεραία είναι βλαβερή, θα πρέπει να έχει γίνει µέτρηση 
από ακτινοφυσικό, να µας έχει δώσει την επιτρεποµένη ποσότητα εκποµπής ή λήψης και εν 
συνεχεία να µιλήσουµε για τις βλάβες που ενδεχοµένως οι κάτοικοι νοµίζουν ότι παθαίνουν. 
Τέτοια πράγµατα νοµίζω στην προκειµένη περίπτωση δεν έχουν γίνει. 
Από την άλλη µεριά, επειδή είναι πακτωµένο, θεωρείται κτίσµα. Εάν λοιπόν δεν έχει άδεια, 
είναι αυθαίρετο και µια . . .  (αλλαγή ταινίας). . . και καταλήγει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Ηρακλείου Κρήτης και λέει, σας το διαβάζω ακριβώς για να γραφτεί και στα πρακτικά µε τις 
ίδιες λέξεις: 
«Αποφάσισε επίσης να καλέσει ειδικούς επιστήµονες να κάνουν µετρήσεις για τα επίπεδα 
ακτινοβολίας και τυχόν επιπτώσεις για την υγεία των κατοίκων που είναι αρµοδιότητα του 
Υπουργείου Υγείας». Τέτοιο θεσµικό πλαίσιο δεν υπάρχει. Αγαπητέ λοιπόν πρόεδρε θα πρέπει 
να κινηθείς σ΄ αυτές τις κατευθύνσεις και βεβαίως να εξουσιοδοτήσουµε και το ∆ήµαρχο για 
να έχουν βαρύτητα τα έγγραφα που θα φύγουν. Σ΄ αυτή την κατεύθυνση δεν µπορεί να λέµε 
γιατί τα παράπονα είναι πυκνά, γιατί όσο αυξάνεται η κινητή τηλεφωνία, αυξάνονται και οι 
κεραίες. Επόµενο είναι. Προχθές είχαν στην «Α» γειτονιά, αύριο στη «Β» και µεθαύριο στη 
«Γ». Εγώ προσωπικά τις έχω πάνω από το κεφάλι µου, µπορείτε να έρθετε να τις δείτε, αλλά 
όµως µε έχουν διαβεβαιώσει, είναι στα επιτρεπτά όρια.  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ: 
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∆εν έχω τίποτε άλλο, απλά τα θέτω όλα στην κρίση του Σώµατος, ο δε νόµος είναι σαφής, λέει 
από το τελευταίο νόµιµο ή αυθαίρετο χτίσµα κάποια µέτρα και δεν το έχει πει ο νοµοθέτης 
τυχαία αυτό. Εξετάστε όλα αυτά τα πράγµατα και αν πράγµατι συντρέχουν λόγοι, µαζί σας 
είµαστε. Ευχαριστώ. 
 

 
Είναι γεγονός ότι αυτοί οι εκπρόσωποι των εταιρειών που λειτουργούν αγαπητέ 
συνάδελφε κε ∆ιασάκο ως µεγαλοκαρχαρίες και το εννοώ, έρχονται και έχουν ένα 

συµφωνητικό µίσθωσης µε έναν ιδιοκτήτη ενός χώρου και εγκαθιστούν χωρίς όρους, χωρίς 
προϋποθέσεις, χωρίς καµία έγνοια τήρησης νοµιµότητας, προκειµένου να εξυπηρετήσουν τα 
συµφέροντά τους. Εγώ συµφωνώ σε όλα αυτά, στην ανάληψη των προβλεπόµενων 
πρωτοβουλιών για την αποµάκρυνσή τους και θέλω κε Πρόεδρε και αγαπητοί συµπολίτες της 
Βέργας, να δείτε και την εξής διάσταση: Αν δεν επιτύχετε την αποµάκρυνση της εν λόγω 
κεραίας, να ζητήσετε δικαστική προστασία, η οποία παρεσχέθη πρόσφατα σε άλλη περιοχή του 
νοµού µας, στου Χανδρινού. Να δείτε κι αυτό. Ευχαριστώ. 
 

 
Το θέµα για τους σταθµούς βάσεις κινητής τηλεφωνίας δεν είναι η πρώτη 
φορά που σαν συνδυασµό µας απασχολεί. Ήδη στις 18 Ιανουαρίου 2004 µε 

άρθρο το οποίο είχαµε δηµοσιεύσει στον τύπο, µε θέµα «Σταθµοί – βάσεις κινητής 
τηλεφωνίας» και υπότιτλο «Αντιµετώπιση προβληµάτων χωροθέτησης και κατασκευής – ειδική 
έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη» είχαµε ασχοληθεί συγκεκριµένα µε το θέµα αυτό. Εκεί 
λοιπόν διαπιστώσαµε ότι πράγµατι υπάρχει ένα τεράστιο νοµικό κενό. Χρειάστηκε ο Συνήγορος 
του Πολίτη µετά από µια σειρά καταγγελιών οι οποίες έγιναν το διάστηµα από 1999 µέχρι 2003 
να ασχοληθεί επισταµένα και να εκδώσει µία έκθεση πρόκριµα για ανάληψη εκ µέρους της 
κυβέρνησης νοµοθετικών πρωτοβουλιών. Φαίνεται ότι ακόµα κάτι τέτοιο προφανώς δεν έχει 
γίνει.  
 
Στηρίζουµε κι εµείς την ανάγκη αποµάκρυνσης της κεραίας από τη Βέργα. Θα ήθελα όµως να 
πω επιγραµµατικά τις τέσσερις προτροπές του Συνηγόρου του Πολίτη απ΄ αυτή την έκθεση η 
οποία προφανώς είναι στη διάθεσή σας εξ ολοκλήρου και µπορείτε να την χρησιµοποιήσετε σε 
όποια δικαστική διαδικασία ή διαµάχη και προφανώς και στη διάθεση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. Έλεγε λοιπόν ο Συνήγορος του Πολίτη ο οποίος επί της ουσίας δεν έκανε τίποτε 
άλλο, λάµβανε υπόψη του τη σύσταση του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για  την 
εφαρµογή της αρχής της προφύλαξης στην ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, και έλεγε:  
1) Υπαγωγή των σταθµών βάσης κινητής τηλεφωνίας σε περιβαλλοντική εκτίµηση και 

αξιολόγηση.  
2) Θέσπιση ελαχίστων αποστάσεων από κατοικηµένες περιοχές και ειδικά κτήρια για την 

εγκατάσταση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Κάνει και προτάσεις πόσο πρέπει να είναι 
αυτές οι αποστάσεις. 

3) Ανάκληση και ακόµα αδειών κατασκευής κεραιών που λειτουργούν επί κτηρίων τα οποία δεν 
τηρούν τις νόµιµες πολεοδοµικές προϋποθέσεις, παραπέµποντας στις προηγούµενες 
αποφάσεις του ή προτάσεις του. 

4) Περιεχόµενο και διαδικασία ελέγχου των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στην 
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία.  

Μάλιστα µε βάση αυτή ακριβώς την παράγραφο λίγες µέρες αργότερα, ένα µήνα αργότερα, 
στις 15/2 είχαµε κάνει ένα δεύτερο άρθρο ασχολούµενοι µ΄ αυτό το θέµα, µε θέµα 
«Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία και υγεία» όπου αναφέραµε το σύνολο των νέων προτάσεων 
ή των νέων απόψεων περί της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. 
 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Τελειώνοντας, άσχετα εάν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν κεραίες κινητής τηλεφωνίας, για να 
απαντήσω σ΄ αυτά που είπαν προηγούµενα, και σ΄ αυτό που είπε και ο Γιάννης Μπάκας, θα 
ήθελα να πω ότι τελειώνει το πόρισµα, οι προτάσεις της ειδικής έκθεσης ως εξής: «Τέλος 
απαιτούνται αφενός συστηµατική παρακολούθηση και αξιολόγηση των ορίων ασφαλούς 
έκθεσης από την Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας µε την καθιέρωση ετήσιων 
δειγµατοληπτικών ελέγχων και αφετέρου πλήρης καταγραφή όλων των εγκαταστηµένων 
κεραιών µε τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά σε ειδική βάση δεδοµένων στην οποία θα έχει 
πρόσβαση κάθε ενδιαφερόµενος». 
 

 
Κε Πρόεδρε πολύ φοβάµαι ότι αν πάρουµε µια απόφαση, θα είναι απόφαση 
για το θεαθήναι. ∆ηλαδή αν πάρουµε µια απόφαση για αποµάκρυνση της 

κεραίας στην πάνω Βέργα ή για την αποµάκρυνση όλων των κεραιών, γιατί δεν µπορούµε να 
πούµε «αυτή είναι κακή κεραία και οι υπόλοιπες είναι καλές». Εάν λοιπόν πάρουµε µια τέτοια 
απόφαση χωρίς αυτή η απόφαση να συνοδεύεται από εµπεριστατωµένη έκθεση 
εµπειρογνωµόνων, δηλαδή εξειδικευµένων επιστηµόνων, θαρρώ ότι θα είναι ένα γράµµα κενό 
αυτή η απόφαση, κανείς δεν θα τη σεβαστεί, κανείς δεν θα τη λάβει υπόψη του και θα την 
πετάξουν άπαντες όπου κι αν σταλεί στον κάλαθο των αχρήστων. Γι΄ αυτό λοιπόν προτείνω να 
πάρουµε µια απόφαση προκειµένου να συγκροτηθεί µια επιτροπή από ειδικούς επιστήµονες και 
να µετρήσουν την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία τόσο στη συγκεκριµένη περιοχή όσο και στις 
υπόλοιπες περιοχές της Βέργας – είναι πολύ σοβαρό το θέµα – καθώς επίσης και σε άλλα 
σηµεία της Καλαµάτας. Μην κάνεις έτσι συνάδελφε, θα πάρουµε µια απόφαση εδώ τώρα 
εντάξει να φύγουν οι κεραίες, ωραία, την πήραµε την απόφαση, δεν λέει τίποτα, πρέπει αυτή η 
απόφαση να περιλαµβάνει κι αυτή την έκθεση για να καταστήσουµε κοινωνούς όλους τους 
αρµοδίους, για να τους πούµε πόσο σοβαρό είναι το πρόβληµα.  
 

 
Πρώτα απ΄ όλα αυτές οι κεραίες έχουν χαρακτηρισθεί από επιστήµονες φονιάδες. 
Η συγκεκριµένη κεραία δεν έχει καµία άδεια, είναι παράνοµη. Και είναι ένα 

φαινόµενο που τα τελευταία χρόνια φυτρώνουν σαν µανιτάρια πανελλαδικά και στην πόλη 
µας, δεν είναι η µοναδική κεραία εκεί. Αυτό γίνεται κάτω από τη στήριξη των κυβερνήσεων της 
Νέας ∆ηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ - να είµαστε καθαροί - της τοπικής αυτοδιοίκησης και της 
νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης. Το φαινόµενο ξεκίνησε, όλα δηλαδή ξεκίνησαν µε την 
απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών – να το έχουµε καθαρό αυτό, από τότε ξεκίνησαν αυτά – 
και το ξεπούληµα του ΟΤΕ από Νέα ∆ηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ µε τη στήριξη και του 
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ που µίλαγε για µερική µετοχοποίηση, να µη ξεπουληθεί όλος το ΟΤΕ, ο µισός. 
Άρα ο κύριος υπεύθυνος είναι η οικονοµία της αγοράς και τα κέρδη των εταιριών που στήνουν 
κεραίες δίπλα σε σχολεία, δίπλα σε νοσοκοµεία αδιαφορώντας για τη δηµόσια υγεία. Και αυτό 
να ξέρετε γίνεται σε όλο τον κόσµο. ∆ιάβαζα προχθές ότι σε άλλες χώρες του καπιταλισµού 
που τον έχετε σαν θεό εσείς, βάζουν κεραίες και επάνω στις εκκλησίες, εκεί που είναι ο 
σταυρός.  
 
Η µόνη λύση, εµείς λέµε για το συµφέρον των εργαζοµένων και των λαϊκών στρωµάτων, είναι 
σ΄ αυτή την περίπτωση όπως και σε άλλες περιπτώσεις, οι τηλεπικοινωνίες να γίνουν λαϊκή 
περιουσία σε µια λαϊκή εξουσία µε λαϊκό έλεγχο.  
 
Θέλω να αναφερθώ λίγο στους κατοίκους της άνω Βέργας και να τους πω να µην περιµένουν 
τίποτα από τους εκπροσώπους του δικοµµατισµού και από τους ανθρώπους τους στην τοπική 
αυτοδιοίκηση. Μόνον ο ∆ήµαρχος της Νίκαιας – έχουµε τέτοια παραδείγµατα – µπήκε µπροστά 
και ξήλωσε κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Γιατί; Γιατί ήταν κοµµουνιστής. Σε άλλη παρόµοια 
περίπτωση στη Παπατσώνη κε Πρόεδρε, για να µην έχετε αυταπάτες, πήγαν οι περίοικοι και 
έκαναν καταγγελία και η Νοµαρχία τους είπε, 1.000 ευρώ το χρόνο πρόστιµο. Τι λέει ο κ. 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 
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Νοµάρχης γι΄ αυτό; Άρα τόσο κοστίζει η υγεία µας, 1.000 ευρώ το χρόνο. Καλώ λοιπόν τους 
κατοίκους της Βέργας και όσους αντιµετωπίζουν παρόµοιο πρόβληµα, να εγκαταλείψουν τα 
κόµµατα του δικοµµατισµού και να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Γιατί το λέω αυτό, 
υπάρχει ανάλογη πείρα πανελλαδική και τοπική. Τα περί Συνηγόρου του Πολίτη, επιτροπών, 
καταγγελιών κλπ είναι λόγια του αέρα. Γίνεται καταγγελία, και µετά από 10 χρόνια θα βγει η 
τελική απόφαση. Ενηµερωτικά, της οδού Παπατσώνη την κεραία που στήσανε, σήµερα το 
απόγευµα έπεσε η κεραία. Μπήκαν µπροστά οι κάτοικοι και οι ταξικές δυνάµεις και τη ρίξανε. 
Εµείς σαν ∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας χαιρετίζουµε αυτή την ενέργεια και καλούµε 
και εσάς να κάνετε το ίδιο, να βρείτε µόνοι σας το δίκιο σας. 
 

 
Κε Πρόεδρε, ο συνάδελφος ο Βαγγέλης ο Χειλάς, ήρθε εδώ και µας είπε το εξής, 
ότι δεν υπάρχει άδεια από το Υπουργείο Συγκοινωνιών, ότι δεν υπάρχει άδεια από 

την Πολεοδοµία, και δεν υπάρχει περιβαλλοντική µελέτη. Τρία συγκεκριµένα πράγµατα. Και τι 
ζητάει ο άνθρωπος και το τοπικό συµβούλιο της Βέργας; Ένα ψήφισµα συµπαράστασης προς 
τη Πολεοδοµία τη στιγµή που δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, να σταµατήσει η λειτουργία 
της.  
Και το δεύτερο που είπε ο συνάδελφος ο κ. Αλευράς, είναι ότι υπάρχει δικαστικό δεδοµένο 
στου Χανδρινού, το οποίο µπορείτε να το εκµεταλλευτείτε δικαστικά και να µπλοκάρετε την 
όλη κατάσταση. 
 
Λοιπόν µπορούµε να πάρουµε ένα ψήφισµα διαµαρτυρίας προς την Πολεοδοµία να εφαρµόσει 
το νόµο αφού δεν έχει άδεια, ούτε περιβαλλοντικές έχει. Να µετρήσουµε ή να καλέσουµε 
όργανα για τις ηλεκτροµαγνητικές παρενέργειες που µπορεί να έχει, όταν έρχεται κάποιος θα 
πρέπει λοιπόν να µετριούνται. Σ΄ αυτή τη δεδοµένη στιγµή είναι κάτι παράνοµο. 
 

 
Εγώ δεν θα χαιρετήσω ούτε την αυτοδικία, ούτε την αυθαιρεσία. Το 
θεσµικό πλαίσιο όπως σας είπα υπάρχει και προβλέπει συγκεκριµένα 

πράγµατα. Προβλέπει επαναλαµβάνω 1) άδεια από την Πολεοδοµία η οποία έχει ως 
προαπαιτούµενο περιβαλλοντική µελέτη και 2) άδεια από το Υπουργείο Μεταφορών.  
Και µάλιστα να σταθώ στο Υπουργείο Μεταφορών. Το Υπουργείο Μεταφορών την άδεια τη 
δίνει εφόσον γίνονται µετρήσεις. Εδώ στη Βέργα όµως, όπως είπε ο πρόεδρος του τοπικού 
συµβουλίου, δεν υπάρχει τίποτα απ΄ όλα αυτά. Πιστεύω, και αυτό εισηγήθηκα ότι θα πρέπει 
να ζητήσουµε από την Πολεοδοµία να εφαρµοσθεί ο νόµος.  Πλην των προστίµων τα οποία 
είναι διοικητικά, να ζητήσουµε να καθαιρεθεί αυτή η κατασκευή και επίσης να εξετάσουµε στο 
αρµόδιο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών αν υπάρχει άδεια. ∆ιότι εάν δεν υπάρχει 
άδεια, δεν έχουν γίνει και οι µετρήσεις και εποµένως δεν ξέρουµε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό.  
 
Όσον αφορά για το θεσµικό πλαίσιο και να κλείσω, µη ξεχνάτε ότι όπως είναι διαµορφωµένο 
σήµερα το θεσµικό πλαίσιο, προβλέπεται για αδειοδότηση για τοποθέτηση κεραιών κινητής 
τηλεφωνίας ακόµη και εντός οικισµών και υπάρχουν και παραδείγµατα και στην Αθήνα που 
δυστυχώς έχουν τοποθετήσει µε άδειες κεραίες κινητής τηλεφωνίας απάνω και σε νοσοκοµεία.  
 
Επαναλαµβάνω λοιπόν και κλείνω ότι αυτό που εισηγούµαι εγώ και ζητάµε να ψηφισθεί από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι να ζητήσουµε από την Πολεοδοµία την εφαρµογή του νόµου όσον 
αφορά αυτά τα τρία σκέλη, δηλαδή το αν υπάρχει µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 
αδειοδότηση και να εξετάσουµε εάν υπάρχει άδεια από το Υπουργείο. 
 

 
Υπάρχουν αυτονόητα θέµατα τα οποία εκ του νόµου προβλέπονται και µε 
µόνο την καταγγελία του τοπικού συµβουλίου µπορεί να κινηθεί η εκ του 

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 
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νόµου διαδικασία χωρίς να απασχολείται το Σώµα. Εάν υπάρξουν γενικότερα προβλήµατα 
νοµίζω ότι αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Θα παρακαλούσα λοιπόν τα 
τοπικά συµβούλια οσάκις προκύπτουν θέµατα τέτοια να προσφεύγουν µε επόµενη καταγγελία 
και απόφαση του τοπικού συµβουλίου στα αρµόδια όργανα και ο νόµος θα εφαρµοσθεί. 
Εφόσον λοιπόν διαπιστωθεί ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες δεν εφαρµόζουν το νόµο και στη 
συγκεκριµένη περίπτωση δεν υπάρχει άδεια, ο ∆ήµος παρεµβαίνει για να βοηθήσει προς αυτή 
την κατεύθυνση. Εµείς συµπαριστάµεθα, δεν αµφισβητεί κανείς ότι συµπαριστάµεθα, όµως 
αυτή τη στιγµή υπάρχει µια παρανοµία, µπορούσε να επιλυθεί µε καταγγελία από το τοπικό 
συµβούλιο. 
Το έτερο σκέλος εάν διαπιστωθεί και έχει σχέση µε τα όσα εξέθεσε ο κ. Μπάκας, ότι το 
φαινόµενο εξελίσσεται ανεξέλεγκτα, θα κάνει µια γενική πλέον παρέµβαση να ελέγξει εάν τα 
πράγµατα ξέφυγαν από τη νοµιµότητα και να αντιµετωπίσει γενικά το πρόβληµα. 
Κατά συνέπεια εµείς είµαστε στο πλάι σας χωρίς καµία αµφιβολία. Θα κάνουµε όλες τις νόµιµες 
ενέργειες. Κατά συνέπεια εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος να παρέµβει προκειµένου να σας 
βοηθήσει για να ικανοποιηθείτε υπό την έννοια της νοµιµότητας. 
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 
Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο να προβεί στις απαραίτητες και νόµιµες ενέργειες για 
τον έλεγχο νοµιµότητας εγκατάστασης της κεραίας κινητής τηλεφωνίας που έχει 
τοποθετηθεί στην Άνω Βέργα. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ    ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΓΑΣ 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος Χειλάς Ευάγγελος  

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος   

 4. Γουρδέας Ανδρέας   

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης  

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης  

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης   

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 11. Κουδούνης Αργύριος  

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος  
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 13. Λαγανάκος Γεώργιος  

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 15. Μπάκας ∆ηµήτριος  

 16. Μπάκας Ιωάννης  

 17. Μπασακίδης Νικόλαος   

 18. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 19. Οικονοµάκου Μαρία   

 20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 21. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 22. Σπίνος Γεώργιος  

 23. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 16 Ιουλίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


