ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ.1η/20-2-2015
Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου
Αριθµός Απόφασης 3/2015

Περίληψη

ΘΕΜΑ : «Επανεξέταση ζητήµατος αποµάκρυνσης κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο
Κρυονέρι».
Στο Κρυονέρι και στο Κοινοτικό Κατάστηµα σήµερα την 20η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους
2015, ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 18:30µµ ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το
Τοπικό Συµβούλιο Κρυονερίου µετά την υπ’ αριθ.πρωτ.4187/16-2-2015 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας, που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους,
σύµφωνα µε τα άρθρα 83,88 και 95 του Ν.3852/2010 και Ν.3463/2006 παρ.4. Και αφού
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 5 µελών βρέθηκαν παρόντα
5 δηλαδή:
Π α ρ ό ν τ ε ς:
Α π ό ν τ ε ς:
1.-Χριστόπουλος ∆ηµήτριος
2.-Κάουλα Βασιλική
3.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος
4.-Χιώτης Ηρακλής
5.-Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη
Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας
κ.Καλαφατέλης Ιωάννης
Ο κ.Ράικος ∆ηµήτριος Εντεταλµένος Σύµβουλος ∆.Κ.Κρυονερίου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη
διάρκεια της συζήτησης του 3ου θέµατος.

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του ∆ήµου ∆ιονύσου
Παναγοπούλου Παναγιώτα.
Ο Πρόεδρος αφού εκφώνησε το 3ο θέµα ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι : « Μετά την
απόρριψη της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων για την αποµάκρυνση της κεραίας κινητής
τηλεφωνίας δίπλα από το Γυµνάσιο και Λύκειο Κρυονερίου και επειδή:
- Υπάρχουν µελέτες που κάνουν λόγο για µη θερµικές επιδράσεις της ηλεκτροµαγνητικής
ακτινοβολίας, οι οποίες οδηγούν σε κυτταρικές αλλοιώσεις, µορφές καρκίνου, νεοπλασίες,
νευρολογικές διαταραχές κ.λπ.
- Υπάρχουν αµφιβολίες και διίστανται οι επιστηµονικές γνώµες σχετικά µε τις βλάβες στην
ανθρώπινη υγεία από την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία
- Η αρχή της προφύλαξης, που συνιστά αρχή του κοινοτικού δικαίου και προβλέπει ότι σε
περίπτωση που υφίστανται αµφιβολίες ως προς την συνδροµή ή τη σηµασία κινδύνων για την
ανθρώπινη υγεία, µπορούν να λαµβάνονται µέτρα προστασίας χωρίς να αναµένεται να αποδειχθεί
πλήρως το υπαρκτό και η σοβαρότητα των εν λόγω κινδύνων
Κρίνουµε ότι θα πρέπει να γίνει αίτηµα στο ∆ήµο να απευθυνθεί στο αρµόδιο Υπουργείο
Υποδοµών ώστε να αλλάξει ο σχετικός νόµος που προβλέπει τα όρια εγκατάστασης κεραιών
κινητής τηλεφωνίας (Νόµος Βορίδη) να επανέλθουν αυτά τουλάχιστον στην προ αυτού του
νόµου ρύθµιση και επίσης να µειωθεί και η ένταση της ακτινοβολίας που εκπέµπεται.
Επιπλέον, θα θέλαµε να ζητήσουµε από το ∆ήµο να στηρίξει ενέργειες που είναι ήδη σε εξέλιξη
και αφορούν την αποµάκρυνση της κεραίας, όπως η προσφυγή κατά του νόµου στο ΣΤΕ, που
µπορεί να οδηγήσει στην κατάργηση του νόµου.

Το λόγο πήρε ο Σύµβουλος κος Χιώτης Ηρακλής και είπε τα εξής : « Η Ενωτική Πρωτοβουλία
από την πρώτη στιγµή που παρουσιάστηκε το πρόβληµα εγκατάστασης των νέων κεραιών
κινητής τηλεφωνίας στην πόλη µας κινήθηκε αµέσως για την αντιµετώπιση του.
Προχώρησε αµέσως στη λήψη όλων των νόµιµων µέτρων και ενεργειών για την αποφυγή
εγκατάστασης τους, κυρίως κοντά σε σχολικούς και ευαίσθητους χώρους µε επιτυχή κατάληξη
στην περίπτωση της Σταµάτας.
Ανάµεσα στα µέτρα που πήραµε είναι και τα πιο κάτω:
1. Φέραµε προς ψήφιση 2 αποφάσεις στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο για απαγόρευση εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας στον οικιστικό
ιστό της πόλης. Η δεύτερη δε συνοδεύτηκε και µε επιβολή προστίµου στους παραβάτες.
2. Προχωρήσαµε σε προσφυγή σε όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες (Πολεοδοµία ΕΕΤΤ,∆ΕΗ
κλπ), κοινοποιόντας τις πιο πάνω αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για άρση των
αδειών που έχουν εκδοθεί.
3. Αποστείλαµε επιστολή στον αρµόδιο Υπουργό και στην ΕΕΤΤ για τροποποίηση του
ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου ώστε να γίνει πιό αυστηρό στις προϋποθέσεις
εγκατάστασης κεραιών σε περιοχές που συχνάζουν παιδιά και ευαίσθητα άτοµα µε
τελικό σκοπό την απαγόρευση εγκατάστασης στις περιοχές αυτές αλλά και στη µείωση
των ορίων ακτινοβολίας.
Τέλος πιστεύουµε ότι η προσπάθεια που έχουµε ήδη αρχίσει πρέπει να συνεχιστεί και να
ενταθεί παίρνωντας όλα τα απαραίτητα µέτρα για τον αυστηρό έλεγχο όλων των
εγκατεστηµένων κεραιών µε απότερο σκοπό την αποµάκρυνση αυτών που βρίσκονται κοντά
σε σχολεία, παιδικούς σταθµούς, νηπιαγωγεία, χώρους συγκέντρωσης κοινού κ.λ.π.
To λόγο πήρε ο κος Καλαφατέλης Ιωάννης Επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας και πρότεινε την
επαφή µε τον πάροχο της εν λόγω κεραίας για τη µεταφορά της σε προτεινόµενο χώρο από τη
∆.Κ.Κρυονερίου. Επίσης προτείνει να τεθεί ως θέµα στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου η
υποστήριξη των ασφαλιστικών µέτρων µέχρι περαίωσης της υπόθεσης στο ΣΤΕ.
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου αφού άκουσε την εισήγηση, µετά από
διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει : α) την υποβολή αιτήµατος στο ∆ήµο για να απευθυνθεί στο αρµόδιο Υπουργείο
Υποδοµών ώστε να αλλάξει ο σχετικός νόµος που προβλέπει τα όρια εγκατάστασης κεραιών
κινητής τηλεφωνίας (Νόµος Βορίδη) να επανέλθουν αυτά τουλάχιστον στην προ αυτού του
νόµου ρύθµιση και επίσης να µειωθεί και η ένταση της ακτινοβολίας που εκπέµπεται.
β) την στήριξη του ∆ήµου σχετικά µε τις ενέργειες που είναι ήδη σε εξέλιξη και αφορούν την
αποµάκρυνση της κεραίας, όπως η προσφυγή κατά του νόµου στο ΣΤΕ και µπορεί να οδηγήσει
στην κατάργηση του νόµου.
γ) την επαφή µε τον πάροχο της εν λόγω κεραίας για τη µεταφορά της σε προτεινόµενο χώρο από
τη ∆.Κ.Κρυονερίου.
δ) να τεθεί ως θέµα στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου η υποστήριξη των ασφαλιστικών
µέτρων µέχρι περαίωσης της υπόθεσης στο ΣΤΕ.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 3/2015.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύνεται η Συνεδρίαση.
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.-Κάουλα Βασιλική

Χριστόπουλος ∆ηµήτριος
2.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος
3.-Χιώτης Ηρακλής
4. Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη

