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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  37/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  735/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 13η ∆εκεµβρίου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 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. 37/07-12-2007 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 Παναγιώτης, 8) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
15) Μπάκας ∆ηµήτριος, 16) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 745 απόφαση), 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 743 απόφαση), 23) Σπίνος Γεώργιος, 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην 
υπ΄ αρθµ. 736 απόφαση) και 25) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 745 
απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος και 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης.  
 
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων Πηγών, Αρτεµισίας, 
Νέδουσας, Λαδά, Ελαιοχωρίου, Αλαγονίας, Ασπροχώµατος και Καρβελίου επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από 
αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη 
Γεωργία, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Ασπροχώµατος 
κ. Σπανός Αντώνιος, και 5) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι 
Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Ελαιοχωρίου κ. 
Κούτρος Χρήστος και 3) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης.  
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» κ. 
Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα 
που το Σώµα δέχτηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του, 
µε τίτλο : 

Έκδοση ψηφίσµατος σχετικά µε τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Κοσµόπουλος, αναφέρει τα εξής: 
 
Στα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι πόλεις του 21ου αιώνα (τσιµέντο, νέφος, 
διαχείριση σκουπιδιών, έλλειψη πρασίνου) προστέθηκε η ηλεκτροµαγνητική ρύπανση των 
κεραιών κινητής τηλεφωνίας .   
 
Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας έχουν µια σηµαντική διαφορά σε σχέση µε άλλες κεραίες (πχ. 
ραδιόφωνου, τηλεόρασης, ραντάρ) η οποία δηµιουργεί εύλογα ανησυχίες για πιθανές βλαβερές 
συνέπειες: Εγκαθίστανται σε αµιγώς κατοικηµένες περιοχές και συχνά σε απόσταση αναπνοής 
από κατοικίες (πχ. στα δώµατα πολυκατοικιών). Έτσι χιλιάδες πολίτες που κατοικούν σε πολύ 
κοντινή απόσταση από τις κεραίες εκτίθενται σήµερα σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία 
δεκάδες φορές ισχυρότερη από τους υπόλοιπους. Πολλοί επιστήµονες έχουν διατυπώσει την 
άποψη ότι η µαζική έκθεση εκατοµµυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσµο στα πεδία αυτά 
αποτελεί το µεγαλύτερο βιολογικό πείραµα στην ιστορία. 
 
Τις τελευταίες δεκαετίες συσσωρεύονται πάρα πολλά επιστηµονικά δεδοµένα για τις βλαπτικές 
επιδράσεις στους ζωντανούς οργανισµούς  της έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία και ειδικά 
για πεδία µε συχνότητες που χρησιµοποιούνται στην κινητή τηλεφωνία. 
 
Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ), έχει προτείνει όρια αποδεκτής έκθεσης του κοινού 
σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, ενώ παράλληλα το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
εξέδωσε τη σύσταση 1999/519/EΚ µε βάση τις κατευθυντήριες γραµµές της διεθνούς 
επιτροπής για την προστασία από τις µη ιοντίζουσες ακτινοβολίες  (ICNIRP). Με τη σύσταση 
αυτή καλούνται τα κράτη µέλη να θεσπίσουν ένα πλαίσιο βασικών περιορισµών και επίπεδα 
αναφοράς, ώστε να διασφαλίσουν υψηλό επίπεδο προστασίας της δηµόσιας υγείας. 
 
Όπως είναι φανερό την κύρια ευθύνη των ορίων ασφαλείας έχουν οι κυβερνήσεις των κρατών 
– µελών της Ε.Ε. Κάθε κράτος σταθµίζει την τρέχουσα έρευνα µετά απο εισηγήσεις ειδικων 
επι του θεµατος και οχι περιφερειακα εµπλεκοµενων. Με άλλα λόγια οι σύµβουλοι 
καλόν θα είναι να έχουν διαπιστευµένη ερευνητική δραστηριότητα στο αντικείµενο πράγµα 
που δεν συµβαίνει µε την Ελλάδα σε καµµία επιτροπή που εισηγείται και ελέγχει την 
επικινινδυνότητα των ακτινοβολιών, όπως π΄χ΄είναι οι επιτροπές Ε.Ε.Τ.Τ. ΚΑΙ Ε.Ε.Α.Ε.  
 
Σήµερα υφίσταται µεγάλη ετερογένεια ως προς τα όρια αποδεκτής έκθσης όπως φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα. Το γεγονός οτι αρκετές χώρες και µεγαλουπόλεις έχουν θεσπίσει πολύ 
αυστηρά όρια (όπως φαίνεται στον σχετικό πίνακα) αποδεικνύει οτι σε αυτές τις περιπτώσεις 
έχουν υπερπηδηθεί τα εµπόδια των διαπλεκοµένων συµφερόντων ανάµεσα στις βιοµηχανίες 
κινητής τηλεφωνίας και στις αρµόδιες αρχές θέσπισης των ορίων. 
 

Χώρα Όριο Ασφαλούς Έκθεσης (V/m)  
ΠΟΥ 33-45 
Ελλάδα 22-33 
Ελβετία 4-6 
Αυστρία 0,6 
Κίνα 6 
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Βουλγαρία 6 
Βέλγιο 3 (απόφαση για µελλ. µείωση σε 0,6) 
Ρωσία 1 

 
Τα όρια που ισχύουν στη χώρα µας (λίγο αυστηρότερα από αυτά του ΠΟΥ) θεωρούνται από 
πολλούς ερευνητές (οι καθηγητές Λ.Χ. Μαργαρίτης (Παν\µιο Αθηνών),Κ.Λιολούσης (Παν\µιο 
Αθηνών), Κ.Τριανταφυλίδης και Ι.Μάγρας (Παν\µιο             Θεσσαλονίκης) ως υπερβολικά 
υψηλά. Οι ερευνητές αυτοί υποστηρίζουν ότι τα όρια θεσπίστηκαν λαµβάνοντας υπ’ όψιν τους 
µόνο µια κατηγορία βιολογικών επιπτώσεων (θερµικές επιπτώσεις). Παρόλα αυτά πολλές 
έρευνες τόσο µέσω στατιστικής όσο και εργαστηριακές αναδεικνύουν και άλλες κατηγορίες 
επιπτώσεων από τις οποίες δεν προστατεύουν τα όρια αυτά.  
 
Παρατηρούµε επίσης ότι τα όρια διαφέρουν κατά πολύ από χώρα σε χώρα. Οι διαφορές αυτές 
καταδεικνύουν ότι υπάρχει τµήµα της επιστηµονικής κοινότητας το οποίο διαφωνεί µε τα όρια 
του ΠΟΥ και κάποια κράτη επέλεξαν να θέσουν πολύ αυστηρότερα όρια βασισµένες στις 
έρευνες που προαναφέραµε. Επίσης ο ίδιος ο Π.Ο.Υ. σε συνέδριο στη Μόσχα το 2004 
διαπίστωσε ότι η έρευνα για τους πιθανούς κινδύνους πρέπει να συνεχισθεί (αναγνωρίζοντας 
δηλαδή ότι υπάρχει πιθανότητα τα όρια που έχουν τεθεί να είναι ανεπαρκή). Παρόµοια 
πολιτική είχε ακολουθηθεί σε άλλες περιπτώσεις (π.χ. κάπνισµα, διοξίνες, αµίαντος) των 
οποίων η επικινδυνότητα είχε υποτιµηθεί από τµήµα της τότε επιστηµονικής κοινότητας. 
 
Για τους λόγους αυτούς πιστεύουµε ότι τα όρια που ισχύουν στη χώρα µας πρέπει να µειωθούν 
δραστικά καθώς και να ληφθούν µέτρα επανασχεδιασµού του δικτύου κεραιών κινητής 
τηλεφωνίας ώστε να επιτευχθεί η ελάχιστη δυνατή έκθεση του κοινού σε ηλεκτροµαγνητική 
ακτινοβολία. 
 

Θεσµικό Πλαίσιο 

 
Στην Ελλάδα λειτουργούν 7000-10000 κεραίες κινητής τηλεφωνίας, οι περισσότερες εντός 
πυκνοκατοικηµένων περιοχών. Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας ελέγχονται (όσο αναφορά τις 
εκποµπές) από την Εθνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) ενώ τη γενική αρµοδιότητα 
για την αδειοδότησή τους έχει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων 
(Ε.Ε.Τ.Τ.).  
 
Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν εκατοντάδες εγκατεστηµένες κεραίες οι οποίες λειτουργούν χωρίς 
κανενός είδους άδεια, εν γνώσει των αρµόδιων αρχών. Το γεγονός αυτό, δηλαδή ότι πολύ 
µεγάλες επιχειρήσεις γνωστές σε όλους παραβαίνουν ανοικτά και κατ’ 
εξακολούθηση τους νόµους του κράτους χωρίς να υφίστανται σηµαντικές 
κυρώσεις, αποτελεί σαφώς προσβολή της δηµοκρατίας,  οδηγεί στον εκφυλισµό των θεσµών 
και  εξωθεί τους πολίτες στην αυτοδικία. Σε πολλές περιοχές του ∆ήµου Αθηναίων (π.χ. 
Σεπόλια, Πετράλωνα, Θησείο) οι κάτοικοι έρχονται αντιµέτωποι µε την απραξία των αρµοδίων 
και αναγκάζονται να εκτελέσουν οι ίδιοι την αποξήλωση των παράνοµων κεραιών. 
 
Το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο θεωρούµε ότι πάσχει σε πολλά σηµεία καθώς: 

• Η διαδικασία για την αποµάκρυνση κεραιών που λειτουργούν καταφανώς παράνοµα 
είναι εξαιρετικά χρονοβόρα καθώς οι αρµόδιες υπηρεσίες προβάλλουν είτε µη 
αρµοδιότητα είτε έλλειψη αντικειµενικής δυνατότητας να αποµακρύνουν  τις παράνοµες 
κεραίες.  

• Οι έλεγχοι για τυχόν υπερβάσεις των ορίων επιτρεπτής έκθεσης (µετά την εγκατάσταση 
της κεραίας) είναι σπάνιοι. 
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• Οι διαδικασίες για επιβολή ποινών σε περίπτωση παράβασης είναι πολύ αργές και οι 
ποινές που επιβάλλονται µικρές (σε κάποιες περιπτώσεις οι εταιρίες αρνούνται να 
συµµορφωθούν µε ρητές υποδείξεις των αρχών χωρίς µεγάλες επιπτώσεις).  

 
Αιτήµατα 

 
Επειδή πρόκειται για σηµαντικό θέµα µε σοβαρές πιθανές επιπτώσεις στην υγεία χιλιάδων 
συµπολιτών µας ζητάµε αλλαγή του νοµικού πλαισίου (Νόµος 3431/2006), ώστε να 
επιτευχθούν  τα εξής: 
 

1. ∆ραστική µείωση των ορίων έκθεσης του πληθυσµού στην ακτινοβολία µετά από 
πρόταση επιτροπής επιστηµόνων στην οποία θα µετέχουν ειδικοί στις βιολογικές 
επιπτώσεις της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. 

2. Θέσπιση ορίου ελάχιστης οριζόντιας απόστασης 300m. από χώρους πρόσβασης κοινού 
στο ίδιο ύψος µε την κεραία καθώς και από σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθµούς, 
νηπιαγωγεία, νοσοκοµεία κ.τ.λ.. 

3. Επανασχεδιασµό του δικτύου κεραιών, µετά από µελέτη που θα πραγµατοποιηθεί µε 
ευθύνη της πολιτείας, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση του κοινού σε 
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία.  

4. Πλήρης καταγραφή των υπαρχόντων κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε αρχείο 
προσβάσιµο σε κάθε πολίτη και υποχρεωτική σήµανση των κεραιών κινητής 
τηλεφωνίας. 

5. Αναδιάρθρωση των µηχανισµών ελέγχου και επιβολή κυρώσεων και συµµετοχή του 
Υπουργείου Υγείας στους παραπάνω µηχανισµούς. 

6. Αφαίρεση άδειας παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε κάθε εταιρία που θα 
εγκαθιστά κατ’ εξακολούθηση κεραίες κινητής τηλεφωνίας χωρίς άδεια. 

7. Νοµιµοποίηση του καθενός που έχει έννοµο συµφέρoν (πχ. των περιοίκων) να 
διενεργήσει αποµάκρυνση παράνοµης κεραίας κινητής τηλεφωνίας (µε χρήση 
εξειδικευµένων συνεργείων) σε περίπτωση που οι αρµόδιοι φορείς και η εταιρία που 
την εγκατέστησε  δεν την αποµακρύνουν για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Επίσης, 
η ∆. Ε. Η. να υποχρεούται να διακόπτει άµεσα την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος σε 
περίπτωση που οι αρµόδιες αρχές διατάξουν τη διακοπή λειτουργίας (προσωρινή ή 
µόνιµη) κάποιας κεραίας. 

Επειδή ο εφησυχασµός µας κάνει πειραµατόζωα σε ένα πείραµα του οποίου τα αποτελέσµατα 
θα γνωρίζουµε σε είκοσι ή τριάντα χρόνια, είναι απαραίτητη η ενηµέρωση, η αφύπνιση και η 
συµµετοχή των πολιτών. 
 
Αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε εξέλιξη µια πανελλήνια προσπάθεια η οποία επιδιώκει να 
υπογραφεί από θεσµικούς φορείς (δήµους, ΤΕ∆ΚΝΑ, ΚΕ∆ΚΕ κ.λ.π.), από κοινωνικές, 
συνδικαλιστικές και επιστηµονικές οργανώσεις (ΓΣΕΕ, ΕΚΑ, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων κ.λ.π.), 
από φοιτητικούς συλλόγους, δηµοτικές κινήσεις, οικολογικές οργανώσεις, οµάδες πολιτών, 
ΜΚΟ και κάθε άλλο κοινωνικό σχήµα , όπως και πολίτες ( δηµοτικοί σύµβουλοι, µέλη 
διοικητικών συµβουλίων , διανοούµενοι , καλλιτέχνες κ.λ.π.) ένα κείµενο ώστε να δοθεί 
δηµοσιότητα και να καταγραφεί κοινωνικά το πρόβληµα της προστασίας του κοινού από την 
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, το πάσχον θεσµικό πλαίσιο και η ανάγκη αλλαγής του νόµου 
3431/2006. Ήδη οι δήµοι Αθηναίων και Πειραιά έχουν εκδώσει αντίστοιχα ψηφίσµατα.  
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας εκφράζει την βαθιά του ανησυχία 
για τις συνέπειες των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην υγεία των πολιτών. 
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Καθώς η κινητή τηλεφωνία έχει εµφανιστεί µόλις την τελευταία δεκαετία και η επιστηµονική 
κοινότητα δεν µπορεί ακόµη να εξάγει τεκµηριωµένα συµπεράσµατα όσον αφορά στις 
επιβλαβείς συνέπειες τις ακτινοβολίας των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, ζητάµε από το κράτος 
να λειτουργήσει βάσει της Αρχής Προφύλαξης από ενδεχόµενο κίνδυνο και να προστατεύσει 
την υγεία των πολιτών.  
 
Μέχρι να αποδειχτεί ότι οι κεραίες είναι ακίνδυνες, για να µην συµµετέχουµε σε ένα πείραµα τα 
αποτελέσµατα του οποίου θα µάθουµε σε 20 χρόνια, το µόνο ασφαλές όριο ακτινοβολίας είναι 
αυτό που τείνει στο µηδέν.  
 
Με δεδοµένο ότι οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας –οικονοµικοί κολοσσοί πια- χρηµατοδοτούν 
έρευνες για την απόδειξη της ΜΗ επικινδυνότητας της ακτινοβολίας των κεραιών, θεωρούµε 
υποχρέωση του κράτους να αναθέσει και να χρηµατοδοτήσει την εκπόνηση αξιόπιστων 
µελετών στην πανεπιστηµιακή κοινότητα.  
 
Παρά το γεγονός ότι  εκατοντάδες πολίτες κινητοποιούνται στις γειτονιές τους και 
αποµακρύνουν τις παράνοµα εγκατεστηµένες κεραίες κινητής τηλεφωνίας,  θεωρούµε ότι το 
κράτος οφείλει άµεσα να πάρει µέτρα για την προφύλαξη της υγείας των πολιτών.    
 
∆εν ζητάµε την κατάργηση της κινητής τηλεφωνίας. Ζητάµε, όµως τον δραστικό περιορισµό 
της εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας και τη δηµιουργία αυστηρών ελεγκτικών 
µηχανισµών µε την συµµετοχή των πολιτών.  
 

• Ζητάµε την τροποποίηση του ισχύοντος νοµικού πλαισίου (Νόµος 3431/2006), 
διεκδικώντας: 

 
1. Επανασχεδιασµό του δικτύου κεραιών βάση µελέτης έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η 
έκθεση του κοινού στην ακτινοβολία µε στόχο πάντα το µηδέν. 
2. Ενιαίο δίκτυο κεραιών για όλες τις εταιρίες. Να µην είναι η κάλυψη πεδίο 
ανταγωνισµού. 
3. Πλήρη καταγραφή των υπαρχουσών κεραιών κινητής τηλεφωνίας, σε αρχείο 
προσβάσιµο σε κάθε πολίτη. 
4. Απαγόρευση καµουφλαρίσµατος των κεραιών. Οι κεραίες να είναι ευδιάκριτες και µε 
σήµανση. 
5. Απαγόρευση εγκατάστασης κεραιών σε απόσταση µικρότερη των 300 µέτρων από 
χώρους πρόσβασης κοινού στο ίδιο ύψος µε την κεραία καθώς και από σχολεία, 
βρεφονηπιακούς σταθµούς, νηπιαγωγεία, νοσοκοµεία ή άλλους χώρους συνάθροισης 
κοινού. 
6. ∆ηµιουργία ανεξάρτητων µηχανισµών αιφνιδιαστικών ελέγχων, µε συµµετοχή του 
Υπουργείου Υγείας και πολιτών από την κάθε περιοχή. 
7. Άµεση αποµάκρυνση -εντός εβδοµάδας- µετά από  καταγγελία, κάθε εντελώς ή 
µερικώς παράνοµης κεραίας. 

 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι νοµίζω ότι το συγκεκριµένο ψήφισµα τουλάχιστον από 
την πλευρά της πλειοψηφίας αλλά νοµίζω γενικότερα, δεν περιέχει κάτι το οποίο 

να µην µας ενώνει όλους. Εδώ και κάποια χρόνια αλλά από δω και στο εξής όλο και εντονότερα 
είναι βέβαιο ότι τα συλλογικά όργανα θα µιλάµε για παιδεία, για την ρύπανση η οποία δεν είναι 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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φανερή αλλά είναι καταλυτική για τον ανθρώπινο οργανισµό και θα µιλάµε για τις συνέπειες 
του ηλεκτρονικού ελέγχου στη ζωή µας. Όλα αυτά συνέπονται. Εγώ συµφωνώ έχοντας την 
εµπειρία του Νοµαρχιακού Συµβουλίου όπου σε πάρα πολλές συνεδριάσεις συζητούσαµε το 
συγκεκριµένο θέµα. Ο 3431 ένας πρόσφατος νόµος δύο ετών περίπου, είναι ήδη 
ξεπερασµένος. ∆εν ήταν και σωστός από την αρχή. Λαµβάνει κάποια µέτρα αλλά δεν 
αντιµετωπίζει συνολικά το πρόβληµα. Ο κ. Τσερώνης νοµίζω σε κάποια προηγούµενη 
συνεδρίαση είχε θέσει το συγκεκριµένο θέµα.  
 
Ξέρετε, στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης έχουν γίνει κάποια βήµατα, ίσως είναι το ποιο 
εξειδικευµένο πανεπιστήµιο της χώρας σ΄ αυτά τα ζητήµατα και υπήρξε υπόσχεση από την 
COSMOTE, είχε κατέβει στις πυρκαγιές κάποια αντιπροσωπεία, ότι θα αντικαθιστούσε εδώ 
δωρεάν µια µονάδα µέτρησης στην Καλαµάτα ώστε να έχουµε τα δεδοµένα τα οποία πρέπει να 
έχουµε.  
 
Νοµίζω ότι πρέπει να συµφωνήσουµε στις γενικές αρχές που βάζει και αυτές οι γενικές αρχές 
αν δεν απατώµαι είναι αυτές οι οποίες προωθούνται σε επίπεδο αυτοδιοικητικό για ολόκληρη 
την Ελλάδα. Πρέπει να συστοιχηθούµε γιατί είναι ένα τροµερό πρόβληµα ρύπανσης έστω και 
αν αυτό δεν είναι ορατό. 
 

 
Κε Πρόεδρε, θεωρώ καθήκον µου να πω δυο λόγια προς ενηµέρωση των 
συναδέλφων γύρω από τα ζητήµατα της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας.  

Έχω µία δηµοσιευµένη µελέτη γύρω από την επίδραση της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας 
που προέρχεται από υπέρ υψηλή τάση, από την όδευση των κολώνων δηλαδή πάνω σε 
πυλώνες. Παγκοσµίως και µέχρι πριν από διετία που είχα ασχοληθεί µε το θέµα, δεν έχει βρεθεί 
αιτιώδης σχέση ανάµεσα στην ηλεκτροµαγνητική αυτή ακτινοβολία και στον καρκίνο, στις 
λευχαιµίες συγκεκριµένα που λέγαµε. Σε κανένα σοβαρό πανεπιστήµιο δεν υπάρχει 
ανακοίνωση επιστηµονική που να τεκµηριώνει µία αιτιώδης σχέση και σε καµία ιατρική σχολή. 
Ωστόσο για την περίπτωση ισχύει η αρχή της προφύλαξης που ανέφερε ο κ. Κοσµόπουλος, ότι 
αφού δεν το έχεις διερευνήσει πλήρως, καλά είναι να φυλάς τα ρούχα σου. Αυτή είναι η έννοια 
δηλαδή. Το ίδιο ισχύει και µε τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Τώρα, το πώς οι πολίτες µε τις 
διάφορες πρωτοβουλίες που αναλαµβάνουν, λειτουργούν και τα διάφορα δηµοτικά συµβούλια 
και νοµαρχιακά συµβούλια παίρνουν αποφάσεις, ε, εντάξει, είναι κατανοητό. Εγώ προσωπικά 
θεωρώ ότι µέχρι στιγµής καµία έρευνα από το ψάξιµο που έχω κάνει, δεν τεκµηριώνει αιτιώδη 
σχέση ανάµεσα σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία και στην υγεία του ανθρώπου. Ωστόσο εντάξει, 
δεν έχω καµία αντίρρηση να το ψηφίσω το ψήφισµα. 
 

 
Να ρωτήσω κάτι; Υποδιπλασιάζεται η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία; 
 
 
Αν υποδιπλασιάζεται πότε; 
 
Όταν την παίρνεις. Η ηλεκτροµαγνητική. Έχει πρόβληµα υποδιπλασιασµού; 
 
Όχι, δεν έχει τέτοιο χαρακτήρα η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. ∆εν έχει 
χαρακτήρα όπως τη διάσπαση των. . . 
 
Έχει αθροιστική όµως ιδιότητα; 
 
Όχι. 
 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 
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Οι καρδιολογικές κλινικές είναι αποµονωµένες από αυτού του είδους τις 
ακτινοβολίες. Για να είναι αποµονωµένες σηµαίνει ότι κάτι συµβαίνει. Για το 

βηµατοδότη, έχω πάθει ζηµιά ο ίδιος τεράστια. 
 
 
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 
 
 
Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσµατος: 
 

 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας, κατά τη συνεδρίασή του στις 13 ∆εκεµβρίου 2007,  

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εκφράζει την βαθιά του ανησυχία για τις συνέπειες των κεραιών κινητής 
τηλεφωνίας στην υγεία των πολιτών. 
 
Καθώς η κινητή τηλεφωνία έχει εµφανιστεί µόλις την τελευταία δεκαετία και η επιστηµονική 
κοινότητα δεν µπορεί ακόµη να εξάγει τεκµηριωµένα συµπεράσµατα όσον αφορά στις 
επιβλαβείς συνέπειες τις ακτινοβολίας των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, ζητάµε από το κράτος 
να λειτουργήσει βάσει της Αρχής Προφύλαξης από ενδεχόµενο κίνδυνο και να προστατεύσει 
την υγεία των πολιτών.  
 

Μέχρι να αποδειχτεί ότι οι κεραίες είναι ακίνδυνες, για να µην συµµετέχουµε σε ένα πείραµα τα 
αποτελέσµατα του οποίου θα µάθουµε σε 20 χρόνια, το µόνο ασφαλές όριο ακτινοβολίας είναι 
αυτό που τείνει στο µηδέν.  

 
Με δεδοµένο ότι οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας –οικονοµικοί κολοσσοί πια- χρηµατοδοτούν 
έρευνες για την απόδειξη της ΜΗ επικινδυνότητας της ακτινοβολίας των κεραιών, θεωρούµε 
υποχρέωση του κράτους να αναθέσει και να χρηµατοδοτήσει την εκπόνηση αξιόπιστων 
µελετών στην πανεπιστηµιακή κοινότητα.  
 
Παρά το γεγονός ότι  εκατοντάδες πολίτες κινητοποιούνται στις γειτονιές τους και 
αποµακρύνουν τις παράνοµα εγκατεστηµένες κεραίες κινητής τηλεφωνίας,  θεωρούµε ότι το 
κράτος οφείλει άµεσα να πάρει µέτρα για την προφύλαξη της υγείας των πολιτών.    
 
∆εν ζητάµε την κατάργηση της κινητής τηλεφωνίας. Ζητάµε, όµως τον δραστικό περιορισµό 
της εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας και τη δηµιουργία αυστηρών ελεγκτικών 
µηχανισµών µε την συµµετοχή των πολιτών.  
 
Ζητάµε την τροποποίηση του ισχύοντος νοµικού πλαισίου (Νόµος 3431/2006), 
διεκδικώντας: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 
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1. Επανασχεδιασµό του δικτύου κεραιών βάση µελέτης έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί η έκθεση του κοινού στην ακτινοβολία µε στόχο πάντα το 
µηδέν. 

2. Ενιαίο δίκτυο κεραιών για όλες τις εταιρίες. Να µην είναι η κάλυψη πεδίο 
ανταγωνισµού. 

3. Πλήρη καταγραφή των υπαρχουσών κεραιών κινητής τηλεφωνίας, σε αρχείο 
προσβάσιµο σε κάθε πολίτη. 

4.  Απαγόρευση καµουφλαρίσµατος των κεραιών. Οι κεραίες να είναι ευδιάκριτες 
και µε σήµανση. 

5.  Απαγόρευση εγκατάστασης κεραιών σε απόσταση µικρότερη των 300 µέτρων 
από χώρους πρόσβασης κοινού στο ίδιο ύψος µε την κεραία καθώς και από 
σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθµούς, νηπιαγωγεία, νοσοκοµεία ή άλλους χώρους 
συνάθροισης κοινού. 

6. ∆ηµιουργία ανεξάρτητων µηχανισµών αιφνιδιαστικών ελέγχων, µε συµµετοχή 
του Υπουργείου Υγείας και πολιτών από την κάθε περιοχή. 

7. Άµεση αποµάκρυνση -εντός εβδοµάδας- µετά από  καταγγελία, κάθε εντελώς ή 
µερικώς παράνοµης κεραίας. 
 

Το παρόν ψήφισµα να δηµοσιευθεί στον τοπικό τύπο και να σταλεί στον Υπουργό Μεταφορών, 
στον Υπουργό Εσωτερικών, στον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων & Κοινοτήτων 
Ελλάδος, στους Βουλευτές του Νοµού, στο Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο 
Νοµάρχη Μεσσηνίας και στην ΤΕ∆Κ Ν. Μεσσηνίας. 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

4. Γουρδέας Ανδρέας 

5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

8. Κλείδωνας Θεοφάνης 

9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

10. Κουδούνης Αργύριος 

11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

12. Λαγανάκος Γεώργιος 

13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

14. Μπάκας ∆ηµήτριος 
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15. Μπάκας Ιωάννης 

16. Μπασακίδης Νικόλαος 

17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

18. Οικονοµάκου Μαρία 

19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

21. Ράλλης Γεώργιος 

22. Σπίνος Γεώργιος 

23. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

 24. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  16 Ιανουαρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 


