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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Από το πρακτικό της 
35ης/2017 Τακτικής  Συνεδρίασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας – Χορτιάτη 
 

Στο Πανόραµα σήµερα 22 Νοεµβρίου 2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο Πυλαίας - Χορτιάτη συνήλθε σε τακτική  δηµόσια συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα που βρίσκεται  στο Πανόραµα (οδός Αποστόλου Σαµανίδη 21), ύστερα από την 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του  δηµοτικού συµβούλου Μιχάλη Γεράνη,  µε αριθ. Πρωτ. 
39749/15-11-17 που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο των ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε 
µε αποδεικτικό στους Συµβούλους σύµφωνα µε το άρθρο 64 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέµα: 

 
ΘΕΜΑ  7Ο  εκτός της ηµερησίας διάταξης: ΨΗΦΙΣΜΑ για την αποµάκρυνση κεραιών 
κινητής τηλεφωνίας. 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδριάσεως αυτής, o Πρόεδρος  του ∆.Σ.  διαπίστωσε ότι υπάρχει 
νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 41 µελών, βρέθηκαν παρόντα    37  δηλ.:  
 

Παρόντες                   Απόντες 

 
1. Γεράνης Μιχάλης , Πρόεδρος ∆.Σ.   
2. Καρτάλης Ιωάννης 
3. ∆ωρής Σωκράτης  
4. Γιαννούδη Ελένη 
5. Μπαµπαράτσας Γεώργιος 
6. Χατζηαντωνίου Νικόλαος 
7. Τιτόπουλος  Ηρακλής 
8. Τσογκαρλίδης Παρασκευάς 
9. Κεδίκογλου Γεώργιος  
10. Ζώτου Νίκη 
11. Μπουτσιβάρης Χρήστος  
12. Κωνσταντινίδου Ανατολή 
13. Ζελίδου Παναγιώτα  
14. Τσιρά Ιφιγένεια 
15. Μπουλοµύτης Νικόλαος 
16. Αντωνιάδης Ελευθέριος 
17. Μαρκούδης ∆ηµήτριος 
18. Λυρούδης Ηλίας 
19. Φαρίνη Κυριακή  
20. Παρισόπουλος Γεώργιος 
21. Χατζηστουγιάννη Χρυσάνθη 

     
1. Ντίτσιος Ιωάννης 
2. Σαουρίδου Σοφία  
3. Κελεπούρης Χαράλαµπος 
4. Νυφούδης Νικόλαος 

 
 

 
 

που δεν παρουσιάστηκαν αν και κλήθηκαν νόµιµα. 
 
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγιναν οι εξής 
µετακινήσεις: 
 

• Οι ∆.Σ. Γουγούσης Σπυρίδων &  Αγγελινούδης 
Βάϊος , αποχώρησαν αµέσως  µετά τη έναρξη 
της συνεδρίασης. 

• Η ∆.Σ. Τσιρά Ιφιγένεια αποχώρησε κατά την 
συζήτηση του 70ου θέµατος . 
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22. Γιαγτζής Κωνσταντίνος  
23. Παρασκευάς Ηλίας 
24. Αντωνούδης Απόστολος 
25. Αποστολίδου Χαρίκλεια, Αντιπρόεδρος ∆.Σ 
26. Γκουραµάνη Μαρία 
27. Πλωµαρίτης Ευστράτιος 
28. Αντωνόπουλος Γεώργιος 
29. Χατζηστογιάννης Ιωάννης  
30. Γουγούσης Σπυρίδων 
31. Αγγελινούδης Βάιος  
32. Σακκαλή – Παρασκευοπούλου Ευαγγελία 
33. Καρίκας Νικόλαος, Γραµµατέας ∆.Σ 
34. Γαβρής Κων/νος 
35. Μαάιτα Τζαµάλ Οδυσσέας 
36. Σαριδάκης Ιωάννης 
37. Μόττας Νικόλαος 

 
  

• Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και  παρέστη ο ∆ήµαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη κ. Ιγνάτιος 
Καϊτεζίδης.  
• Παραβρέθηκαν και οι   Ελένη Γκένου και Ζαχαρίδου Αναστασία υπάλληλοι του ∆ήµου για 
την τήρηση των πρακτικών.  
• Στη συνεδρίαση νοµίµως προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών & Τοπικών  
Κοινοτήτων και δεν παρέστησαν . 
• Για τα αναφερόµενα ακολούθησε συζήτηση  και λήφθηκαν ισάριθµες  αποφάσεις, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/07-06-2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -Πρόγραµµα Καλλικράτης. 
• Πλην των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκαν εννέα (9) θέµατα εκτός ηµερήσιας 
διάταξης, για το κατεπείγον των οποίων, αποφάνθηκε οµόφωνα    το ∆ηµοτικό Συµβούλιο . 
 
Εισηγούµενος ο Πρόεδρος του ∆Σ Μιχάλης Γεράνης  το  7ο θέµα εκτός  της ηµερήσιας 
διάταξης θέτει υπόψη του ∆.Σ. τα παρακάτω: 
 
Κατατέθηκε στο ∆Σ από τον Σύνδεσµο Κατοίκων Συνοικισµού Κωνσταντινοπολιτών Πυλαίας 
Θεσσαλονίκης το παρακάτω ψήφισµα :  
 
Αγαπητοί κάτοικοι του συνοικισµού µας, γονείς, εκπαιδευτικοί στα σχολεία µας, εργαζόµενοι στην 
περιοχή µας, 
 
Όπως πολλοί από εσάς ήδη γνωρίζετε, την 5η Οκτωβρίου 2017 εγκαταστάθηκε ένας ακόµη σταθµός 
βάσης (κεραία) κινητής τηλεφωνίας στο Συνοικισµό µας και, ειδικότερα, στην ταράτσα οικοδοµής. 
Η συγκεκριµένη οικοδοµή βρίσκεται στο κέντρο του Συνοικισµού µας, σε απόσταση αναπνοής από το 
7ο Νηπιαγωγείο Πυλαίας, το 3ο δηµοτικό σχολείο Πυλαίας, το 2ο Γυµνάσιο και το 2ο Λύκειο 
Πυλαίας, την παιδική χαρά µε την ονοµασία "Πάρκο του Μαθητή", ενώ βρίσκεται πολύ κοντά στο 
12ο και το 105ο δηµοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης, το 2ο γυµνάσιο Μαλακοπής, το 12o ενιαίο Λύκειο 
Θεσσαλονίκης, τον παιδικό σταθµό και το ΚΑΠΗ. 
Επίσης, η συγκεκριµένη οικοδοµή όπου τοποθετήθηκε η κεραία είναι χαµηλού ύψους περίπου 8,50 
µέτρα και, σε συνδυασµό µε την µεγάλη εδαφική κλίση που έχει ο συνοικισµός µας, πολλά κτίρια και 
διαµερίσµατα όπως και τα σχολεία που βρίσκονται λίγα µόλις µέτρα από την κεραία, είναι στο ίδιο ή 
σε ψηλότερο επίπεδο από αυτήν µε συνέπεια την ευθεία έκθεση στην ακτινοβολία της όλων όσων 
βρίσκονται καθηµερινά σε αυτά. 
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Είναι σε όλους γνωστό ότι η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που εκπέµπει επί 24ώρου βάσεως ένας 
σταθµός βάσης κεραίας κινητής τηλεφωνίας, όπως αυτή που εγκαταστάθηκε στο συνοικισµό µας, 
είναι µία δραστηριότητα που προκαλεί δυσµενείς επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στην υγεία 
των ανθρώπων και, κυρίως, των παιδιών µε την συνεχή τους έκθεση σε αυτή.  
Ειδικότερα, οι ασύρµατες ακτινοβολίες (όπως αυτές που εκπέµπουν όλες οι κεραίες κινητής 
τηλεφωνίας), οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας ως «πιθανά 
καρκινογόνες» (www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf), σύµφωνα µε απόψεις 
επιστηµόνων, προκαλούν αύξηση και γρηγορότερη εµφάνιση καρκίνων (8 χρόνια νωρίτερα) για 
αυτούς που διέµεναν σε απόσταση έως 400 µ. από κεραίες κινητής τηλεφωνίας για 10 χρόνια, αϋπνία, 
πονοκεφάλους, αδυναµία συγκέντρωσης, απώλεια µνήµης, διαταραχές όρασης και ακοής, ναυτία, 
ευερεθιστότητα, δερµατικά, καρδιοαγγειακά και κινητικά προβλήµατα, κατάθλιψη, κούραση και 
δυσκολία συγκέντρωσης αύξηση της διαπερατότητας του αιµατοεγκεφαλικού φραγµού, βλάβες στα 
νευρικά κύτταρα και αύξηση του οξειδωτικού στρες. Ειδικότερα δε στα παιδιά, έχει διαπιστωθεί ότι η 
αυξανόµενη έκθεση στην ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία προκαλεί ραγδαία αύξηση κρουσµάτων 
αυτισµού, υπερκινητικότητας, συνδρόµου έλλειψης προσοχής κ.ά. (www.home-
biology.gr/ilektromagnitikes-aktinovolies/epiptoseis-ygeias/sos-gia-paidia-kai-egkyous). 
Είναι επίσης γνωστό ότι δεν υπάρχουν «όρια ασφαλούς έκθεσης» αφού στην πραγµατικότητα δεν 
είναι καν γνωστοί ακόµη οι µηχανισµοί µε τους οποίους επιδρά η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία στα 
κύτταρα και κατ’ επέκταση στους ζωντανούς οργανισµούς. Τα δήθεν «ασφαλή όρια» που έχουν 
θεσπιστεί από διάφορες εθνικές νοµοθεσίες έχουν θεσπιστεί αυθαίρετα και, σε κάθε περίπτωση, έχουν 
υπολογιστεί µε βάση την αύξηση θερµοκρασίας που προκαλείται στο ανθρώπινο σώµα για 
συγκεκριµένο χρόνο έκθεσης (περίπου 30 λεπτά) των ανθρώπων στην ακτινοβολία. Κάτι όµως που 
προφανώς δεν ισχύει στην περίπτωση των σταθµών κεραιών βάσης αφού οι ευρισκόµενοι στις 
παραπλήσιες οικίες και στα σχολεία εκτίθενται σε αυτές σε καθηµερινή βάση και ολόκληρο 24ωρο. 
∆εν είναι καθόλου τυχαίο άλλωστε που αρκετές χώρες έχουν καθορίσει ως «όρια επικινδυνότητας» 
εκατό φορές µικρότερο όριο για επαγγελµατική απασχόληση  και διακόσιες φορές µικρότερο όριο για 
τον γενικό πληθυσµό και αυτό γιατί ακολούθησαν όχι την επιλογή του «όχι άµεσες επιπτώσεις στην 
υγεία» αλλά την επιλογή του «καµία επίπτωση στην υγεία». 
ΟΣυνοικισµός µας είναι ένας πυκνοκατοικηµένος συνοικισµός αµιγούς κατοικίας, χωρίς ιδιαίτερες 
επαγγελµατικές χρήσεις, Ένας Συνοικισµός µε πολλά ευαίσθητα κτίρια όπως σχολεία, παιδικούς 
σταθµούς, παιδικές χαρές, ανοιχτά γήπεδα, ΚΑΠΗ κ.α. Ένας Συνοικισµός που κατά κύριο λόγο τις 
περισσότερες ώρες της ηµέρας βρίσκονται παιδιά και ηλικιωµένοι. Ένας Συνοικισµός που οι 
τηλεπικοινωνιακές ανάγκες είναι σαφώς µικρότερες από περιοχές µε αυξηµένες επαγγελµατικές 
χρήσεις. 
Αξιοσηµείωτο είναι και το γεγονός ότι σε απόσταση 500 µέτρων από τα σχολεία του συνοικισµού µας 
υπάρχουν άλλες 5 κεραίες κινητής τηλεφωνίας (οι 3 εκ των οποίων βρίσκονται πάνω από το τούνελ 
στην περιφερειακή οδό, αρκετά ψηλότερα από τα κτίρια του οικισµού µας και τα σχολεία) ενώ σε 
απόσταση 750 µέτρων υπάρχουν 13 κεραίες κινητής τηλεφωνίας και εφόσον αθροιστεί η ακτινοβολία 
τους, είναι σαφές αφενός ότι επιβαρύνει υπέρµετρα την υγεία όλων των κατοίκων και κυρίως των 
παιδιών και αφετέρου ότι, σε κάθε περίπτωση, οι όποιες τηλεπικοινωνιακές ανάγκες της ευρύτερης 
περιοχής ήταν ήδη υπερκαλυµµένες δεδοµένου ότι κάθε κεραία έχει εµβέλεια τουλάχιστον 1.000 
µέτρα. 
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Τέλος, η προστασία της υγείας (σωµατικής και ψυχικής) του ανθρώπου και κυρίως των παιδιών µας 
αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα όλων µας και αποτελεί θεµελιώδες δικαίωµα, σαφώς σηµαντικότερο 
και σπουδαιότερο από τα πρόσκαιρα κέρδη των εταιριών κινητής τηλεφωνίας. 
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΖΗΤΑΜΕ 

- Την άµεση διακοπή της λειτουργίας της συγκεκριµένης κεραίας καθώς και κάθε άλλης κεραίας 

που επηρεάζει τον πληθυσµό του Συνοικισµού µας 

- Την αναζήτηση εναλλακτικής λύσης για την επιλογή του καταλληλότερου τόπου εγκατάστασης 

των κεραιών κινητής τηλεφωνίας. 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  

ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ 

 
 
Παρακαλούµε το δηµοτικό συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Πάγια τακτική του ∆ήµου µας είναι πως κάθε εγκατεστηµένη κεραία που βρίσκεται σε 
πυκνοκατοικηµένη περιοχή, ειδικά σε περιοχή όπου υπάρχουν σχολικά κτίρια, πάρκα κλπ ,θα 
πρέπει να αντιµετωπίζεται µε ιδιαίτερη προσοχή και µε αυστηρότατη τήρηση των διατάξεων του 
Νόµου. 

 
Άλλωστε µε την 447/2012, την 263/2015, την 820/2015, την 832/2015 την 972/15 και την 

932/2015  αποφάσεις του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου επικαιροποιήσαµε παλαιότερη απόφαση 
του πρώην ∆ήµου Πανοράµατος και αποφασίσαµε οµόφωνα την αντίθεσή µας στην τοποθέτηση 
κεραιών κινητής τηλεφωνίας και άλλων πηγών ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας εντός του 
πυκνοκατοικηµένων αστικών περιοχών του ενιαίου πλέον ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη και 
ιδιαίτερα πλησίον εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούν κάτοικοι που ανήκουν σε ευαίσθητες 
ηλικιακά οµάδες    ( Παιδικοί Σταθµοί, Σχολεία, ΚΑΠΗ ,πάρκα ,κ.α.). 
Ο ∆ήµος µας και σε αυτήν την περίπτωση θα σταθεί δίπλα στους κατοίκους της περιοχής, 
στηρίζοντας σε κάθε περίπτωση τα αίτηµά τους και συγκεκριµένα : 

• Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συντάσσεται µε το αίτηµα των κατοίκων και οµόφωνα υποστηρίζει  
τον αγώνα των κατοίκων της περιοχής και εκφράζει σύσσωµο  την εναντίωση του στη 
τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε κατοικηµένες περιοχές και εγκρίνει α)την 
άµεση διακοπή της λειτουργίας της συγκεκριµένης κεραίας καθώς και κάθε άλλης 
κεραίας που επηρεάζει τον πληθυσµό του Συνοικισµού και β) Την αναζήτηση 
εναλλακτικής λύσης για την επιλογή του καταλληλότερου τόπου εγκατάστασης των 
κεραιών κινητής τηλεφωνίας 

•••• Εγκρίνει την χρήση των αποτελεσµάτων µέτρησης της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας 
από την πολυτεχνική σχολή του ΑΠΘ ,µε την οποία ο ∆ήµος έχει υπογράψει σχετική 
σύµβαση. Η µέτρηση αυτή µπορεί να γίνει όποτε ζητηθεί από τον ∆ήµο και µπορεί η κάθε 
επιτροπή κατοίκων περιοχής του ∆ήµου που θίγεται ,να κάνει χρήση αυτών των δεδοµένων 
ακόµη και ως στοιχεία σε δικαστήριο.   
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•••• Εγκρίνει την συµµετοχή του ∆ήµου και ως διάδικο σε δικαστήριο καθώς και την κάθε 
είδους νοµική γνωµοδότηση σε αγώνα ενάντια στην τοποθέτηση κεραιών 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας  

 
Η απόφαση πήρε α.α.       830/ 22-11-17. 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 
 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ 
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