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Κεραίες ολίγον  
νόμιμες!

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΛΛΙΑ
Φωτό: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΣΑΤΖΕΚΙΑΝ

 Ο
λοένα αυξάνονται οι 
κινήσεις πολιτών κα-
θώς και οι πιέσεις που 
αυτές ασκούν προς 
τις δημοτικές αρχές 
με σκοπό την απεγκα-

τάσταση των κεραιών κινητής τηλε-
φωνίας από κατοικημένες περιοχές. 
Την ίδια στιγμή, η Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
φαίνεται να μη γνωρίζει ακριβώς 
ποιες κεραίες αδειοδοτεί ως νόμι-
μες και ποιες όχι, όπως πιστοποιούν 
έγγραφα που δημοσιοποιεί σήμερα 
ο ΕΤ. 

Τον «πόλεμο» κατά 
των κεραιών έχουν 
κηρύξει περίπου 30 
σύλλογοι στην Αττική, 
με εκατοντάδες μέλη 
στο πλευρό τους, δι-
οργανώνοντας μία δι-
αμαρτυρία κάθε εβδο-
μάδα στην Αττική. Στο 
Λεκανοπέδιο υπάρ-
χουν περίπου 3.000 
κεραίες κινητής τηλε-
φωνίας ενώ σε όλη την 
Ελλάδα περισσότερες 
από 7.500. Οι εκτιμή-
σεις βασίζονται στις 
καταμετρήσεις των 
συλλόγων πολιτών, που «ξετρυπώ-
νουν», καταγράφουν μία προς μία 
τις κεραίες, εξετάζουν τις εκπομπές 
ακτινοβολίας με τη βοήθεια ανεξάρ-
τητων επιστημόνων και δημοσιοποι-
ούν τα αποτελέσματα. Μερικές από 
τις κεραίες στέκονται σε περίοπτη 
θέση πάνω σε ταράτσες πολυκατοι-
κιών και δημόσιων κτιρίων. Αλλες 
όμως παίζουν κρυφτό μέσα σε κα-
μινάδες σπιτιών, πίσω από ηλιακούς 
συλλέκτες, ανάμεσα σε φυλλωσιές 
δένδρων, χωρίς άδεια, χωρίς έγγρα-
φα. 

Η ΕΕΤΤ αναγνωρίζει ως αδειοδο-
τημένες από την ίδια, και άρα νόμι-
μες, μόνο 1.202 κεραίες κινητής τη-
λεφωνίας στην Αττική. Αλλά ακόμη 
και για τη νομιμότητα πολλών από 
αυτές εκφράζονται αμφιβολίες. Ο 
κ. Κωνσταντίνος Διάκος, νομικός 
σύμβουλος της Παναττικής Πρω-
τοβουλίας, σημειώνει: «Δεν νοείται 

να καλείται μια κεραία νόμιμη χωρίς 
περιβαλλοντική έγκριση, που είναι 
βασική προϋπόθεση νομιμότητας». 
«Πολλές από τις αδειοδοτημένες 
κεραίες δεν έχουν την απαραίτητη 
έγκριση Περιβαλλοντικών Ορων και 
φυσικά δεν μπορούμε να τις αποκα-
λούμε “μερικώς νόμιμες” επειδή 
“τους λείπει ένα χαρτί”. Είναι, απλώς, 
παράνομες», αναφέρει. 

Η διαδικασία αδειοδότησης (απαι-
τούνται 3 εγκρίσεις και χαρτιά από 7 
υπηρεσίες) επιτείνει τη σύγχυση. Για 
παράδειγμα, το Σεπτέμβριο του 2007 
η ΕΕΤΤ περιελάμβανε σε έγγραφό 
της, ως νόμιμα αδειοδοτηθείσες από 
την ίδια, 52 κεραίες στην Κηφισιά. 

Δύο μήνες αργότερα 
η Περιφέρεια Αττικής 
σε απάντησή της προς 
την κίνηση πολιτών 
«Κηφισιά SOS» διαβε-
βαίωνε ότι «η υπηρε-
σία μας δεν έχει προβεί 
στην έγκριση Περιβαλ-
λοντικών Ορων για τις 
κατασκευές κεραιών 
κινητής τηλεφωνίας 
στο Δήμο Κηφισιάς». 

Η κυρία Ελένη Στρα-
τηγοπούλου, πρόε-
δρος του «Κηφισιά 
SOS», καταγγέλλει: 
«Οι κεραίες της περιο-
χής μας δεν διαθέτουν 

όλα τα απαραίτητα έγγραφα ούτε 
όλες τις αναγκαίες εγκρίσεις από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες. Ή τουλάχιστον 
τα αληθινά έγγραφα. Μάλιστα, δί-
πλα σε κάποιες κεραίες υπάρχουν 
κι άλλες, σε απόσταση μικρότερη 
αυτής που ορίζει ο νόμος, οι οποίες 
υποβοηθούν το έργο των πρώτων. 
Στην Κηφισιά λοιπόν υπάρχουν πάνω 
από 100 κεραίες κινητής τηλεφωνίας 
αμφιβόλου νομιμότητας», δηλώνει.

Ο σύλλογος «Κηφισιά SOS» σχεδι-
άζει την αποκαθήλωση δύο ακόμη 
κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Η μία 
βρίσκεται στην οδό Χαριλάου Τρι-
κούπη, σε πυκνοκατοικημένο δρόμο 
πολύ κοντά στο Ψυχιατρικό Νοσοκο-
μείο «Γαλήνη», και η δεύτερη στην 
οδό Κόδρου. Η πρώτη «φύτρωσε», 
λένε οι περίοικοι, το 1993 αλλά μέχρι 
το 2004 (έτος έκδοσης της άδειας 
χωρίς όμως έγκριση Περιβαλλοντι-
κών Ορων) ήταν άφαντη στους φα-

Περισσότερες από 3.000 κεραίες κινητής 
τηλεφωνίας υπάρχουν στην Αττική, αλλά  

η ΕΕΤΤ έχει δώσει άδεια μόνο για 1.202 

κέλους των υπηρεσιών. Η δεύτερη 
κεραία, στην οδό Κόδρου, ζει και επι-
κοινωνεί τόσα χρόνια χωρίς περιβαλ-
λοντική έγκριση. «Τοποθετήθηκε εν 
μια νυκτί, αθόρυβα και κρυφά. Τότε 
δεν γνωρίζαμε αν και κατά πόσον 
είναι επικίνδυνη, αλλά “ξεσηκωθή-
καμε” και ζητήσαμε από το Δήμο να 
μας βοηθήσει. Εχουμε οικογένειες 
και παιδιά όλοι μας περιμετρικά της 
κεραίας και ανησυχούμε». «Απογο-
ητευμένος από την αδιαφορία της 
Πολιτείας» δηλώνει και ο κ. Θανά-
σης Γεωργακόπουλος, κάτοικος Κη-
φισιάς, ο οποίος κάθε που ανοίγει το 
παράθυρό του αντικρίζει την κεραία 
της οδού Κόδρου. Το μηχάνημα που 
μετρά την ηλεκτρομαγνητική ακτι-
νοβολία χτυπά «κόκκινο» πάνω από 
την κούνια του παιδιού του. 

mkollia@e-tipos.com

Το έγγραφο της Περι-
φέρειας προς την ΕΕΤΤ 
για τις 52 παράνομες 
κεραίες στην Κηφισιά. 

Το μηχάνημα που μετρά την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 
«χτυπά κόκκινο» δίπλα στην κεραία κινητής τηλεφωνίας.

Θα θέλατε να 
απομακρυνθούν οι κεραίες 
κινητής τηλεφωνίας που 
λειτουργούν κοντά στο σπίτι 
ή την εργασία σας;
www.e-tipos.com/greece
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Στο Λεκανοπέδιο υπάρχουν περίπου 3.000 κεραίες 
κινητής τηλεφωνίας ενώ σε όλη την Ελλάδα 
περισσότερες από 7.500.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ  
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Η εγκατάσταση κεραιών κινητής 
τηλεφωνίας επάνω σε κτίρια πυ-
κνοκατοικημένων περιοχών και 
σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων 
από παραπλήσια οικήματα ή κτί-
ρια αναλόγου ύψους είναι επικίν-
δυνη και θα πρέπει να αποφεύγε-
ται. Η θέση αυτή στηρίζεται στις 
έρευνές μας πάνω στις βιολογικές 
επιπτώσεις των ακτινοβολιών, 
από τις οποίες διαπιστώθηκαν 
αλλοιώσεις σε κύτταρα και σε πει-
ραματόζωα έπειτα από έκθεση σε 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 
κινητής τηλεφωνίας, σε πραγμα-
τικές συνθήκες χρήσης κινητού 
τηλεφώνου. Εχουμε επισημάνει 
ουκ ολίγες φορές τους κινδύνους 
που συνεπάγεται η μακρά χρήση 
κινητού τηλεφώνου χωρίς να 
λαμβάνονται ειδικές προφυλά-
ξεις, καθώς και τους κινδύνους 
από τη διαμονή κατοίκων κοντά 
σε κεραίες βάσης. Οι τιμές έντα-
σης ακτινοβολίας που έχουμε 
μετρήσει σε χώρους διαβίωσης 

οικιών πλησίον κεραιών βάσης 
κινητής τηλεφωνίας ευρίσκονται 
μεν εντός των ορίων που θέτει η 
Πολιτεία, εν τούτοις θεωρούμε 
ότι είναι δυνητικά επικίνδυνες για 
την υγεία των κατοίκων που δέχο-
νται την ακτινοβολία αυτή μέχρι 
και 24 ώρες το 24ωρο. Αλλωστε, 
οι μελέτες για μακροπρόθεσμη 
βλάβη στην υγεία μέχρι και την 
πρόκληση όγκων έχουν τεκμηρι-
ωθεί επιδημιολογικά. Οι άμεσες 
επιπτώσεις με τη μορφή πονο-
κεφάλων, έλλειψης συγκέντρω-
σης, αϋπνίας, εξασθένησης του 
ανοσοποιητικού κ.ά. αποτελούν 
καθημερινά συμπτώματα στους 
διαμένοντες πλησίον των κεραι-
ών. Πολιτεία και εταιρίες να είναι 
σημαντικότερος παράγοντας από 
την εξοικονόμηση του κόστους 
εγκατάστασης κεραιών, με τέτοιο 
τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 
μικρότερη δυνατή έκθεση στην 
ακτινοβολία.

Ο κ. Λουκάς Μαργαρίτης 
είναι καθηγητής Κυτταρικής 
Βιολογίας και Ραδιοβιολογίας στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οι μακροπρόθεσμες 
βλάβες στην υγεία 
έχουν τεκμηριωθεί 

επιδημιολογικάΤο μοντέλο της Αυστρίας
«Πολλές και μικρής εκπομπής κεραίες κινητής τηλεφωνίας» 
είναι το σύστημα που εφαρμόζεται στις αστικές περιοχές της 
Αυστρίας. Με αυτόν τον τρόπο έχει επιτευχθεί όχι μόνο να 
μην ξεπερνά η συνολική εκπεμπόμενη ακτινοβολία τα όρια 
αλλά να βρίσκεται και πιο χαμηλά σε σχέση με τις υπόλοιπες 
χώρες της Ευρώπης. Η διαφορά στις εκπομπές των κινητών 
τηλεφώνων σε σχέση με τις κεραίες είναι σαφώς μεγάλη. Το 
κινητό εκπέμπει 50w ανά μέτρο όταν μιλάμε μ’ αυτό αλλά 
τουλάχιστον υπάρχει το περιθώριο της επιλογής. Είτε να το 
χρησιμοποιούμε είτε όχι. Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας 
εκπέμπουν λιγότερα watt ανά μέτρο (3w στην καλύτερη 
περίπτωση) αλλά δεχόμαστε την ακτινοβολία τους 24 ώρες 
το 24ωρο, εν αγνοία μας.  

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΚΗ
Πλημμύρισαν η πλατεία Πεδίου του 
Αρεως και η λεωφόρος Αλεξάνδρας 
προχθές το μεσημέρι από χιλιάδες 
κυβικά μέτρα νερού που χύθηκαν 
στους δρόμους λόγω ατυχήματος 
και καθυστερημένης επέμβασης 
της ΕΥΔΑΠ.

Ολα άρχισαν όταν ο εργολάβος 
που εκτελεί τα έργα ανάπλασης στο 
Πεδίον του Αρεως, για λογαριασμό 
της υπερνομαρχίας, τρύπησε κεντρι-
κό αγωγό της ΕΥΔΑΠ προκειμένου 
να κατασκευάσει το σιντριβάνι του 
άλσους. Αμέσως δημιουργήθηκε 
ένας μεγάλος πίδακας νερού πλημ-
μυρίζοντας την περιοχή μέσα σε λίγα 
λεπτά της ώρας. Το νερό έφτασε να 
έχει ύψος μεγαλύτερο των 10 πόντων 
στα δρομάκια του άλσους, ενώ πολύ 
γρήγορα έφτασε να χύνεται στη λε-
ωφόρο Αλεξάνδρας προκαλώντας 
κυκλοφοριακά προβλήματα.

Το ατύχημα, σύμφωνα με τις υπη-
ρεσίες της υπερνομαρχίας, συνέβη 
στις 3 το απόγευμα. Αμέσως κλήθηκε 
η ΕΥΔΑΠ αφού προφανώς ο εργολά-
βος δεν μπόρεσε να επιδιορθώσει το 

λάθος που έκανε. Τα συνεργεία της 
εταιρίας έφτασαν στο Πεδίον του 
Αρεως στις πέντε το απόγευμα και η 
βλάβη επισκευάστηκε σχεδόν δύο 
ώρες αργότερα. Αποτέλεσμα ήταν 
χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού να χα-
θούν τη στιγμή που η Αττική απειλεί-
ται από λειψυδρία. Να σημειωθεί ότι 
το περιστατικό αυτό είναι το δεύτερο 

που συμβαίνει μέσα σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα. Το προηγούμενο είχε 
συμβεί στη Γλυφάδα την περασμένη 
εβδομάδα, όπου και πάλι παρατηρή-
θηκε καθυστέρηση από την πλευρά 
της ΕΥΔΑΠ στην αποκατάσταση της 
βλάβης.  

gmanousakaki@e-tipos.com

Το σιντριβάνι  
έγινε χείμαρρος

Πλημμύρισαν το Πεδίον του Αρεως και η λεωφόρος 
Αλεξάνδρας όταν  έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ

Λίμνη θύμιζε προχθές το Πεδίον του Αρεως. EUROKINISSI

Χιλιάδες κυβικά μέτρα 
νερού χύθηκαν στους 

δρόμους λόγω της 
καθυστερημένης 
επέμβασης του 

συνεργείου της ΕΥΔΑΠ

Τα υψηλότερα όρια ασφαλούς έκθεσης 
έχει ορίσει η Ελλάδα! (V/m) 
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