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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ   
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ                         
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αρ. 9ης/2018 Συνεδρίασης  
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθ. Απόφασης  219/2018  

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Ψήφιση πρότασης τροποποίησης του 
νοµοθετικού πλαισίου που αφορά στη 
λειτουργία, αδειοδότηση και έλεγχο 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων βάσης 
κεραιών κινητής τηλεφωνίας και πλάνο 
δράσης 

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα τη 16η του µήνα 
Μαΐου του έτους 2018, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε Συνεδρίαση 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ΄αρ. 17268/11-05-2018 έγγραφη πρόσκληση της 
Πρόεδρου, που εστάλη στον ∆ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης 
επί των κατωτέρω θεµάτων Η.∆. και Ε.Η.∆.. 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα 
23. 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΜΕΛΗ: ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΟΥΜΠΑ – ΚΑΛΤΣΑΚΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ 
ΜΙΧΑΗΛ, ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ, ΘΩΜΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΛΟΤΣΑΡΗ 
ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 
ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, 
ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 
ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. 
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Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ηµερησίας διάταξης συζήτησης προσήλθαν οι κ.κ. Α. 
Αθανασούλη, Α. Νταβίας, Θ. Βαρδουλάκης και Γ. Λιερός, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Ε. Χριστούλη, Ν. Πράσσος και Χ. Κασίµης, 
πριν τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Θ. Αλεξίου, κατά τη 
διάρκεια συζήτησης του 8ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Π. Λαµπρόπουλος 
και Α. Καζάνη και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 9ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 
προσήλθαν οι κ.κ. Π. Αναστασιάδης, Χ. Μάζη και Κ. Φασίτσα. 
 
Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 
αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Κουράσης, Μ. Κόσσυβας, Π. Αναστασιάδης και Χ. Κασίµης, στο 24ο θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Π. Λαµπρόπουλος, πριν τη συζήτηση του 26ου θέµατος 
της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Γ. Θωµάς, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 26ου θέµατος 
της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε η κ. Χ. Μάζη και πριν τη συζήτηση του 28ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Α. Νταβίας. 
 
Ο κ. Κ. Αγγελής αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 
και προσήλθε στο 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος κ. Ε. Γαλάνη και η κ. Β. Βαζάκα 
αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 24ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και προσήλθαν πριν τη 
συζήτηση του 25ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και ο κ. Ν. Πράσσος αποχώρησε πριν τη 
συζήτηση του 26ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και προσήλθε πριν τη συζήτηση του 27ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
 
Ο ∆ήµαρχος κ. Συµεών (Σίµος) Ρούσσος δεν προσήλθε αν και ειδοποιήθηκε νόµιµα. Με την υπ’ 
αρ. πρωτ. 240/28-02-2017 απόφαση ∆ηµάρχου, τον ∆ήµαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήµαρχος 
Πολιτισµού, κ. Σέργιος Γκάκας. 
 
Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την 
τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου,  επί του 8ου θέµατος 
της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: 
 
Μας υπεβλήθη η υπ΄αρ. 17849/10-05-2018 εισήγηση από τον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
κ. Κ. Γερολυµάτο, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Με µεγάλη ανησυχία το δηµοτικό συµβούλιο του Χαλανδρίου βλέπει την ανάπτυξη κεραιών και 
εγκαταστάσεων βάσης κινητής τηλεφωνίας στον αστικό ιστό της πόλης. Πλέον εµφανίζονται 
τέτοιες εγκαταστάσεις και σε περιοχές αµιγούς κατοικίας όπως είναι το Κάτω Χαλάνδρι. 
Οι λόγοι αυτής της ανησυχίας είναι πολλοί. Κυρίως έχουν να κάνουν µε τη συνεχή εκποµπή 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας από τις εγκαταστάσεις αυτές και µε όσα δυσάρεστα προκύπτουν 
για τη δηµόσια υγεία από την εκποµπή αυτή. Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει 
απολύτως κανένας που να µπορεί να διαβεβαιώσει τον κάτοικο ή τον εργαζόµενο ή τον µαθητή 
που ζει, εργάζεται ή µαθητεύει σε ένα τέτοιο περιβάλλον ακτινοβολίας ότι δεν πρόκειται να πάθει 
κάτι από αυτό. 

Τα βασικά προβλήµατα της Ελληνικής νοµοθεσίας για τις ασύρµατες επικοινωνίες εστιάζονται στα 
κάτωθι σηµεία: 

- πλήρης έλλειψη κεντρικού περιβαλλοντικού σχεδιασµού (χωροταξικού – πολεοδοµικού)  
- εµµονή σε ανεπαρκή όρια ισχύος εκποµπής (ΚΥΑ 53571/3839/2000), τα οποία:  

o είναι όρια επικινδυνότητας και όχι όρια ασφαλείας 
o είναι όρια στιγµιαία και όχι διαρκούς έκθεσης στην ΗΜ ακτινοβολία 
o έχουν θεσπιστεί προ 15 και πλέον ετών µε ξεπερασµένα επιστηµονικά δεδοµένα 
o έχουν θεσπιστεί λαµβάνοντας υπόψιν µόνο τις θερµικές επιδράσεις της µη-ιοντίζουσας 

ακτινοβολίας και όχι τις αποδεδειγµένες πλέον και πολύ σοβαρότερες βιολογικές επιδράσεις της. 
o δεν λαµβάνουν υπόψιν την αθροιστική επίδραση των πολλαπλών πηγών ΗΜ ακτινοβολίας, 

στις οποίες είµαστε  πλέον εκτεθειµένοι επί 24ωρου βάσης. 
o δεν λαµβάνουν υπόψιν µε αναλυτικό και επιστηµονικά τεκµηριωµένο τρόπο την 

ευαισθησία των παιδιών και άλλων ευπαθών κοινωνικών οµάδων 
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- παραβιάσεις του περιβαλλοντικού κεκτηµένου. Ενδεικτικά: 
o µε το ν.3431/2006 καταργήθηκε η ελάχιστη επιτρεπόµενη απόσταση της εγκατάστασης 

κεραιοσυστηµάτων από την περίµετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθµών, 
σχολείων, γηροκοµείων και νοσοκοµείων (300 µέτρα) 

o προαιρετική υποκατάσταση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από την υπαγωγή της 
κατασκευής κεραίας σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις µε το ν.4053/2012 

o σταδιακή χαλάρωση της νόµιµης προϋπόθεσης για εγκατάσταση του κεραιοσυστήµατος σε 
νοµίµως υφιστάµενο οικοδόµηµα (πχ άρθρο 65 του ν.4313/2014) 
- διάτρητο σύστηµα αδειοδότησης. Ενδεικτικά: 

o υποκατάσταση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από την υπαγωγή της κατασκευής 
κεραίας σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις, σε συνδυασµό µε ανεπαρκή αριθµό ελέγχων 
από την ΕΕΑΕ (δειγµατοληπτικά, ετησίως σε ποσοστό 20% τουλάχιστον των αδειοδοτηµένων 
από την Ε.Ε.Τ.Τ. κεραιών που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλεως, σύµφωνα µε το άρ.30 
παραγρ.2α του ν.4070/2012) 

o ανεπαρκής µελέτη ραδιοεκποµπών που υποβάλλεται από την εταιρία στην ΕΕΑΕ (άρ.30 
παραγρ.17 υποπαρ.Αγ του ν.4070/2012:   

� µε τιµές ισχύος στιγµιαίας και όχι 24ωρης εκποµπής 
� µε τιµές ισχύος που αυθαίρετα λαµβάνουν ως βάση την ελάχιστη ισχύ των 10 Watt EIRP, 

παρότι οι εγκαθιστάµενες κεραίες διαθέτουν δεκάδες και, στις περισσότερες περιπτώσεις, 
εκατοντάδες φορές µεγαλύτερη ισχύ η οποία µπορεί να αυξάνεται από τις εταιρίες εκ του 
µακρόθεν. Η µελέτη κανονικά πρέπει να γίνεται µε πραγµατικές µετρήσεις, βάσει της µέγιστης 
δυνατής ισχύος, σε 24ωρη βάση και σε πραγµατικές συνθήκες. 

o Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων κεραιών δεν απαιτείται αυτοψία ή  έκδοση 
οικοδοµικής άδειας, αλλά απλή έγκριση Πολεοδοµικής Υπηρεσίας (άρ.30 παραγρ.13 του 
ν.4070/2012). 

o Αν η Πολεοδοµική Υπηρεσία δεν προλάβει να αποφανθεί εντός δύο (2) µόλις µηνών η 
άδεια θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί. 

o Ο κάτοχος δύναται να προβεί στην εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας 
µετά την έκδοση µόνο του Πιστοποιητικού Πληρότητας, το οποίο εκδίδεται από την ΕΕΤΤ εντός 4 
µηνών, ακόµα και αν δεν έχουν απαντήσει όλες οι αρµόδιες υπηρεσίες (άρ.30 παραγρ.17 
υποπαρ.Ε του ν.4070/2012 και αρ.5 παραγρ.7 του Κανονισµού Αδειών Κατασκευών Κεραιών 
στην Ξηρά ΦΕΚ 2529 Β 2012) 
- Το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων υπολειτουργεί και δεν περιλαµβάνει 
κεραίες κινητής. Περιλαµβάνει λίγες από τις χιλιάδες κεραίες ασυρµάτων τηλεπικοινωνιών. 
- Ανεπαρκείς διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για την υπέρβαση ορίων και ψευδείς δηλώσεις 
στοιχείων   
- Στην Ευρώπη και σε άλλα µέρη του κόσµου επιτρέπεται η θέσπιση αυστηρότερων ορίων ανά 
ΟΤΑ (πχ Βρυξέλλες, Παρίσι, Salzburg κ.α.). Το ίδιο θα έπρεπε να συµβαίνει και στην Ελλάδα.  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού διαπίστωσε και κατέγραψε την ανωτέρω πραγµατικότητα η οποία 
διαµορφώνει συνθήκες εύνοιας προς τα συµφέροντα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, µε 
απουσία ελέγχου στην αδειοδότηση και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων βάσης της κινητής 
τηλεφωνίας και έλλειµµα προστασίας της δηµόσιας υγείας, αναλαµβάνει να παρέµβει στο 
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής στο αµέσως επόµενο διάστηµα, προκειµένου να υπάρξει αλλαγή 
της υπάρχουσας νοµοθεσίας και να περιλάβει τις πρόνοιες που περιγράφονται στο παρόν 
κείµενο. 
 
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού 
ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το 
Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου 
αποφασίζει οµόφωνα 

 
το παρόν κείµενο το οποίο ως ενηµέρωση θα αποτελέσει τη βάση συζήτησης των παρατάξεων 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και των κατοίκων. 
 
Με µεγάλη ανησυχία το δηµοτικό συµβούλιο του Χαλανδρίου βλέπει την ανάπτυξη κεραιών και 
εγκαταστάσεων βάσης κινητής τηλεφωνίας στον αστικό ιστό της πόλης. Πλέον εµφανίζονται 
τέτοιες εγκαταστάσεις και σε περιοχές αµιγούς κατοικίας όπως είναι το Κάτω Χαλάνδρι. 
Οι λόγοι αυτής της ανησυχίας είναι πολλοί. Κυρίως έχουν να κάνουν µε τη συνεχή εκποµπή 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας από τις εγκαταστάσεις αυτές και µε όσα δυσάρεστα προκύπτουν 
για τη δηµόσια υγεία από την εκποµπή αυτή. Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει 
απολύτως κανένας που να µπορεί να διαβεβαιώσει τον κάτοικο ή τον εργαζόµενο ή τον µαθητή 
που ζει, εργάζεται ή µαθητεύει σε ένα τέτοιο περιβάλλον ακτινοβολίας ότι δεν πρόκειται να πάθει 
κάτι από αυτό. 

Τα βασικά προβλήµατα της Ελληνικής νοµοθεσίας για τις ασύρµατες επικοινωνίες εστιάζονται στα 
κάτωθι σηµεία: 

- πλήρης έλλειψη κεντρικού περιβαλλοντικού σχεδιασµού (χωροταξικού – πολεοδοµικού)  
- εµµονή σε ανεπαρκή όρια ισχύος εκποµπής (ΚΥΑ 53571/3839/2000), τα οποία:  

o είναι όρια επικινδυνότητας και όχι όρια ασφαλείας 
o είναι όρια στιγµιαία και όχι διαρκούς έκθεσης στην ΗΜ ακτινοβολία 
o έχουν θεσπιστεί προ 15 και πλέον ετών µε ξεπερασµένα επιστηµονικά δεδοµένα 
o έχουν θεσπιστεί λαµβάνοντας υπόψιν µόνο τις θερµικές επιδράσεις της µη-ιοντίζουσας 

ακτινοβολίας και όχι τις αποδεδειγµένες πλέον και πολύ σοβαρότερες βιολογικές επιδράσεις της. 
o δεν λαµβάνουν υπόψιν την αθροιστική επίδραση των πολλαπλών πηγών ΗΜ ακτινοβολίας, 

στις οποίες είµαστε  πλέον εκτεθειµένοι επί 24ωρου βάσης. 
o δεν λαµβάνουν υπόψιν µε αναλυτικό και επιστηµονικά τεκµηριωµένο τρόπο την 

ευαισθησία των παιδιών και άλλων ευπαθών κοινωνικών οµάδων 
- παραβιάσεις του περιβαλλοντικού κεκτηµένου. Ενδεικτικά: 

o µε το ν.3431/2006 καταργήθηκε η ελάχιστη επιτρεπόµενη απόσταση της εγκατάστασης 
κεραιοσυστηµάτων από την περίµετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθµών, 
σχολείων, γηροκοµείων και νοσοκοµείων (300 µέτρα) 

o προαιρετική υποκατάσταση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από την υπαγωγή της 
κατασκευής κεραίας σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις µε το ν.4053/2012 

o σταδιακή χαλάρωση της νόµιµης προϋπόθεσης για εγκατάσταση του κεραιοσυστήµατος σε 
νοµίµως υφιστάµενο οικοδόµηµα (πχ άρθρο 65 του ν.4313/2014) 
- διάτρητο σύστηµα αδειοδότησης. Ενδεικτικά: 

o υποκατάσταση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από την υπαγωγή της κατασκευής 
κεραίας σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις, σε συνδυασµό µε ανεπαρκή αριθµό ελέγχων 
από την ΕΕΑΕ (δειγµατοληπτικά, ετησίως σε ποσοστό 20% τουλάχιστον των αδειοδοτηµένων 
από την Ε.Ε.Τ.Τ. κεραιών που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλεως, σύµφωνα µε το άρ.30 
παραγρ.2α του ν.4070/2012) 

o ανεπαρκής µελέτη ραδιοεκποµπών που υποβάλλεται από την εταιρία στην ΕΕΑΕ (άρ.30 
παραγρ.17 υποπαρ.Αγ του ν.4070/2012:   

� µε τιµές ισχύος στιγµιαίας και όχι 24ωρης εκποµπής 
� µε τιµές ισχύος που αυθαίρετα λαµβάνουν ως βάση την ελάχιστη ισχύ των 10 Watt EIRP, 

παρότι οι εγκαθιστάµενες κεραίες διαθέτουν δεκάδες και, στις περισσότερες περιπτώσεις, 
εκατοντάδες φορές µεγαλύτερη ισχύ η οποία µπορεί να αυξάνεται από τις εταιρίες εκ του 
µακρόθεν. Η µελέτη κανονικά πρέπει να γίνεται µε πραγµατικές µετρήσεις, βάσει της µέγιστης 
δυνατής ισχύος, σε 24ωρη βάση και σε πραγµατικές συνθήκες. 
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o Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων κεραιών δεν απαιτείται αυτοψία ή  έκδοση 
οικοδοµικής άδειας, αλλά απλή έγκριση Πολεοδοµικής Υπηρεσίας (άρ.30 παραγρ.13 του 
ν.4070/2012). 

o Αν η Πολεοδοµική Υπηρεσία δεν προλάβει να αποφανθεί εντός δύο (2) µόλις µηνών η 
άδεια θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί. 

o Ο κάτοχος δύναται να προβεί στην εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας 
µετά την έκδοση µόνο του Πιστοποιητικού Πληρότητας, το οποίο εκδίδεται από την ΕΕΤΤ εντός 4 
µηνών, ακόµα και αν δεν έχουν απαντήσει όλες οι αρµόδιες υπηρεσίες (άρ.30 παραγρ.17 
υποπαρ.Ε του ν.4070/2012 και αρ.5 παραγρ.7 του Κανονισµού Αδειών Κατασκευών Κεραιών 
στην Ξηρά ΦΕΚ 2529 Β 2012) 
- Το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων υπολειτουργεί και δεν περιλαµβάνει 
κεραίες κινητής. Περιλαµβάνει λίγες από τις χιλιάδες κεραίες ασυρµάτων τηλεπικοινωνιών. 
- Ανεπαρκείς διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για την υπέρβαση ορίων και ψευδείς δηλώσεις 
στοιχείων   
- Στην Ευρώπη και σε άλλα µέρη του κόσµου επιτρέπεται η θέσπιση αυστηρότερων ορίων ανά 
ΟΤΑ (πχ Βρυξέλλες, Παρίσι, Salzburg κ.α.). Το ίδιο θα έπρεπε να συµβαίνει και στην Ελλάδα.  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού διαπίστωσε και κατέγραψε την ανωτέρω πραγµατικότητα η οποία 
διαµορφώνει συνθήκες εύνοιας προς τα συµφέροντα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, µε 
απουσία ελέγχου στην αδειοδότηση και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων βάσης της κινητής 
τηλεφωνίας και έλλειµµα προστασίας της δηµόσιας υγείας, αναλαµβάνει να παρέµβει στο 
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής στο αµέσως επόµενο διάστηµα, προκειµένου να υπάρξει αλλαγή 
της υπάρχουσας νοµοθεσίας και να περιλάβει τις πρόνοιες που περιγράφονται στο παρόν 
κείµενο. 
 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 219/2018. 
 
Γι’  αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
             
             Χαλάνδρι, 17/05/2018 
                  Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

            ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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