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Το πρόβληµα των κεραιών κινητής τηλεφωνίας έχει διογκωθεί 
ανησυχητικά µε επικίνδυνες προεκτάσεις για τη δηµόσια υγεία. Οι 
εταιρίες κινητής τηλεφωνίας εκµεταλλευόµενες την αµάθεια και την 
κερδοσκοπία συµπολιτών µας µισθώνουν τις ταράτσες κτιρίων, αντί 
τιµήµατος, το οποίο κυµαίνεται από 9.000 έως και 30.000€ και 
εγκαθιστούν τις κεραίες τους, καµουφλαρισµένες σε θερµοσίφωνες ή 
καµινάδες ή διαφηµιστικές πινακίδες. Οι εταιρίες επιλέγουν τη µέθοδο 
των καµουφλαρισµένων κεραιών κυρίως : α) για λόγους κόστους 
κατασκευής (η καµουφλαρισµένη καµινάδα είναι οικονοµικότερη 
κατασκευή από την εγκατάσταση πυλώνα), β) για την παροχή 
µεγαλύτερης ασφάλειας των πανάκριβων συνοδευτικών ηλεκτρονικών, 
ηλεκτρολογικών, κ.α. µηχανηµάτων που απαιτούνται για τη λειτουργία 
της κεραίας και του σταθµού βάσης, γ) για να παρακάµπτουν το 
"αγκάθι" της Πολεοδοµίας και των υπολοίπων υπηρεσιών και δ) για να 
µην προκαλούν τις αντιδράσεις των περιοίκων.  

 
Η ανήθικη διάσταση του θέµατος και συνάµα ποινικώς κολάσιµη 
συµπεριφορά έγκειται στο ότι οι εταιρίες, παρόλο που γνωρίζουν 
καλύτερα από όλους µας, ότι η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία είναι 



εξαιρετικά επικίνδυνη, ιδίως για τα µικρά παιδιά, επιλέγουν σηµεία 
εξαιρετικά ευαίσθητα για να τοποθετήσουν τις κεραίες τους, όπως 
περιοχές δίπλα σε σχολεία, νοσοκοµεία, γηροκοµεία, πανεπιστήµια, 
παρ' όλες τις αντίθετες επισηµάνσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Υγείας, επιστηµόνων, επιτροπών εµπειρογνωµόνων, Υπουργείου 
Υγείας, Ελλην. Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας και άλλων έγκριτων 
διεθνών και εγχώριων φορέων.  
 
Αν και τους τελευταίους µήνες γίνεται πολύ συχνά λόγος για τις 
κεραίες και τις αντιδράσεις κατοίκων και των τοπικών φορέων, το 
πρόβληµα δεν έχει αντιµετωπιστεί στη σωστή του διάσταση, αν και 
αφορά το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία 
(έως το Μάιο του 2004) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) στην περιοχή του Βόλου λειτουργούν 16 
κεραίες, για τις οποίες η επιτροπή αυτή έχει χορηγήσει άδεια. Ωστόσο 
οι περισσότερες από αυτές δεν έχουν λάβει την έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων από το Νοµαρχιακό Συµβούλιο, ενώ είναι 
άγνωστος ο αριθµός των παράνοµων και καµουφλαρισµένων κεραιών 
που έχουν εγκατασταθεί εντός του πολεοδοµικού συγκροτήµατος.  
 
Είναι λοιπόν άµεση και επιβεβληµένη ανάγκη :  
1) Η πλήρης καταγραφή όλων των εγκατεστηµένων κεραιών (νόµιµων 
και µη) που υπάρχουν στην περιοχή, η εξέταση της νοµιµότητας αυτών 
και η δηµιουργία ειδικής βάσης δεδοµένων, στην οποία θα έχει 
πρόσβαση ο κάθε ενδιαφερόµενος. 
 
2) Η αποµάκρυνση όλων των κεραιών µέσα από την πόλη, η 
καθιέρωση ελάχιστης απόστασης από κατοικηµένες περιοχές και η 
δηµιουργία ειδικών σηµείων εγκατάστασης αυτών (πάρκα κεραιών) 
σύµφωνα και µε τις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη.  
 
3) Η διενέργεια αιφνιδιαστικών έλεγχων και η µέτρηση της 
ακτινοβολίας που αυτές εκπέµπουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα από 
εξουσιοδοτηµένα συνεργεία.  
 
4) Η στελέχωση των αρµόδιων τοπικών υπηρεσιών µε τις υποδοµές 
εκείνες και το κατάλληλο επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό που θα 
επιτρέπουν τη διενέργεια έλεγχων και µετρήσεων.  
 
5) Η συζήτηση και η ψήφιση του ήδη καταρτισµένου από τον 
Οκτώβριο του 2003, νοµοσχεδίου του Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών για τις κεραίες, το οποίο καθιερώνει ελάχιστη απόσταση 
300 µέτρων από κατοικηµένες περιοχές, και η γενικότερη 
αναδιάρθρωση του νοµικού πλαισίου για την αδειοδότηση, κατασκευή 
και λειτουργία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας και σταθµών βάσης µε 
βασικό γνώµονα την κοινοτική "αρχή της προφύλαξης". 
 
6) H επανεξέταση των ορίων ασφαλούς έκθεσης (ορίων 
επικινδυνότητας) που έχουν θεσπιστεί µε την ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική 
Απόφαση) 53571/3839/2000 (ΦΕΚ 1105 Β'/6.9.2000) (η οποία 
ακολουθεί τη Σύσταση 1999/519 του Συµβουλίου της Ε.Ε. και τα οποία 
βασίζονται µόνο στις θερµικές επιπτώσεις, χωρίς να λαµβάνουν υπόψη 
και τις µη θερµικές επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και γενικότερα 



τους πιθανολογούµενους κινδύνους από την έκθεση σε 
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία.  
 
7) Η ενηµέρωση όλων των πολιτών για τις επιπτώσεις της 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας τόσο των κεραιών όσο και των ίδιων 
των συσκευών κινητών τηλεφώνων, τα οποία πολλοί γονείς τα 
αγοράζουν αβίαστα για τα µικρά τους παιδιά.  
 
8) Η εκχώρηση αρµοδιότητας στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση να 
προχωρεί άµεσα στην αποκαθήλωση των διαπιστωµένων παράνοµων 
κεραιών. 
 
9) Η επιβολή αυστηρότατων κυρώσεων στις κατόχους - εταιρίες 
παράνοµων κεραιών (τα διοικητικά πρόστιµα που επιβάλλονται σήµερα 
είναι "χάδι" για τις πολυεθνικές αυτές εταιρίες). 
 
10) Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Νοµαρχιακό Συµβούλιο 
να προηγείται κάθε άλλης άδειας ή έγκρισης ακόµη και αυτής της 
Ε.Ε.Τ.Τ. 
 
11) H καθιέρωση υποχρεωτικής συµµετοχής στις Μελέτες 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εξειδικευµένου ιατρού.  
  
 
Ανοίγει o δρόµος για προσφυγές 
Παράνοµες έκρινε το ΣτΕ 4.000 κεραίες κινητής τηλεφωνίας  
Στον «αέρα» βρίσκονται 4.000 κεραίες κινητής τηλεφωνίας που είχαν 
τοποθετηθεί από το 1993 έως το 2002, καθώς η Oλοµέλεια του 
Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) έκρινε παράνοµη την εγκατάστασή 
τους, ανοίγοντας το δρόµο για προσφυγές από κατοίκους.  
Συγκεκριµένα, το ΣτΕ µε την υπ' αριθµ. 1264/2005 απόφασή του 
ακύρωσε αποφάσεις του υπουργείου Μεταφορών και της νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιά που επέτρεψαν σε ιδιωτική εταιρεία 
κινητής τηλεφωνίας να εγκαταστήσει κεραία στον Βύρωνα Αττικής. 
Η Ολοµέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι είναι παράνοµες οι εγκαταστάσεις 
κεραιών κινητής τηλεφωνίας που έγιναν πανελλαδικά πριν από τον 
Σεπτέµβριο του 2000, καθώς δεν είχε εκδοθεί η υπουργική απόφαση 
για τις προϋποθέσεις εγκατάστασης κεραιών και την προστασία του 
κοινού.  
Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι ορισµένες άδειες εγκατάστασης κεραιών 
κινητής τηλεφωνίας που είχαν εκδοθεί πριν το 2000, επανεκδόθηκαν 
µεταγενέστερα.  
Ακόµη, το ΣτΕ έκρινε ότι και το έτος 2002 όσες κεραίες κινητής 
τηλεφωνίας εγκαταστάθηκαν ήταν παράνοµες, ενώ µετά το έτος αυτό 
(2002) άλλαξε το νοµοθετικό πλαίσιο για την έκδοση αδειών 
εγκατάστασης κεραιών.  
Επίσης, η Ολοµέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι προϋπόθεση για την έκδοση 
άδειας εγκατάστασης κινητής τηλεφωνίας είναι να έχει προηγηθεί 
µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  
Παράλληλα, για την εγκατάσταση κεραίας πρέπει να τηρηθούν όλα τα 
µέτρα προφύλαξης του κοινού από την ακτινοβολία των κεραιών, όπως 
είναι η τήρηση των επιστηµονικών ανεκτών ορίων ακτινοβολίας, κ.λπ. 
Απάντηση των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας 



Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας Cosmote, Q-Telecom, Tim και 
Vodafone απαντούν στα δηµοσιεύµατα επισηµαίνοντας την άµεση 
ανάγκη σχετικής νοµοθετικής ρύθµισης, η οποία να αποσαφηνίζει 
πλήρως τα κριτήρια αδειοδότησης και λειτουργίας σταθµών βάσης. 
Ακόµη, διαβεβαιώνουν το κοινό ότι ο σχεδιασµός, η εγκατάσταση και η 
λειτουργία των σταθµών βάσης τηρούν όλα τα διεθνή και ελληνικά 
πρότυπα ασφαλείας, σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο.  
Επίσης, τονίζουν ότι όλοι οι έλεγχοι επιβεβαιώνουν πως οι τιµές των 
επιπέδων της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας των σταθµών βάσης 
είναι πολλές φορές χαµηλότερες από τα θεσπισµένα από την ελληνική 
νοµοθεσία όρια. 
Οι εταιρείες υποστηρίζουν ότι «σε καµία άλλη χώρα της ΕΕ δεν έχει 
γίνει τέτοιος συσχετισµός, καθώς τα όρια ασφαλούς έκθεσης του 
πληθυσµού δεν συνδέονται σε καµία περίπτωση µε την απόσταση, 
αλλά µε την ισχύ της εκπεµπόµενης ηλεκτροµαγνητικής 
ακτινοβολίας». 
 
Τέλος, η Vodafone και η Cosmote µε ανακοινώσεις τους 
διαµαρτύρονται για το δελτίο τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο 
Ανάπτυξης σχετικά µε καταγγελίες για συγχρονισµένη αύξηση της 
τιµής των SMS από τις τρεις µεγάλες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας.  
Οι δύο εταιρίες υποστηρίζουν ότι όχι µόνο δεν έχουν κάνει καµία 
αύξηση στις τιµές των SMS, αλλά αντίθετα την τελευταία πενταετία 
µειώνουν συνεχώς τις τιµές. 
news.in.gr, 27/04/05  
 
 
∆ικαιώνονται οι κάτοικοι 
Μεταµφιεσµένες κεραίες κινητής τηλεφωνίας πρέπει να ξηλωθούν ως 
επικίνδυνες  
Πολλές κεραίες έχουν καµουφλαριστεί ως θερµοσίφωνες, καµινάδες ή 
άλλες «αθώες» κατασκευές  
∆έκα κεραίες κινητής τηλεφωνίας οι οποίες είχαν εγκατασταθεί κρυφά 
µέσα σε καµινάδες και θερµοσίφωνες στην Αττική και σε νησιά 
ξηλώνονται µε απόφαση του Εφετείου Αθηνών, που έκρινε ότι 
απειλείται η υγεία των περίοικων από την ακτινοβολία. 
Σύµφωνα µε ρεπορτάζ στα Νέα της ∆ευτέρας, η δικαστική απόφαση, 
που δηµιουργεί προηγούµενο για παρόµοιες υποθέσεις, αναφέρει ότι 
«δεν ελέγχθηκε κατά πόσο η τοποθέτηση των κεραιών παραβιάζει τις 
διατάξεις περί προστασίας του ανθρωπογενούς ή του φυσικού 
περιβάλλοντος». 
»∆εν υπάρχει έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ενώ δεν περιήλθε σε 
γνώση της ΕΕΤΤ [Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδροµείων] αν τηρούνται όρια ασφάλειας έκθεσης του κοινού σε 
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία». 
Οι δέκα κεραίες βρίσκονται σε ταράτσες πολυκατοικιών στην Αθήνα, το 
Βύρωνα, την Ηλιούπολη, το Χαλάνδρι, τα Ανω Λιόσια, την Καλλιθέα, 
την Κω και το Ηράκλειο Κρήτης. 
Η υπόθεση έφτασε στο Εφετείο όταν εταιρεία κινητής τηλεφωνίας 
προσέφυγε κατά απόφασης της ΕΕΤΤ η οποία διέτασσε την 
αποµάκρυνση των παράνοµων κεραιών. 
«Συντρέχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος, πρωτίστως δε επιτακτικοί 
λόγοι προστασίας της υγείας, της ζωής και της σωµατικής ακεραιότητας 



του κοινού, οι οποίοι αποκλείουν τη χορήγηση αναστολής εκτέλσης της 
απόφασης της ΕΕΤΤ» αποφάνθηκε το Εφετείο Αθηνών. 
news.in.gr, 17/07/06 
 


