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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

 
 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 04.04.2019, ενέκρινε 

ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα της Επιτροπής Κατοίκων Πλατείας Φοινίκων Ιλίου, σχετικά με 

την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, που έχει ως εξής: 

«Εμείς οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή μας στην εγκατάσταση 

σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας Cosmote επί των οδών Άστρους και Τεγέας. 

Υπερασπιζόμαστε την υγεία των παιδιών μας και τη δική μας, πολύ περισσότερο όταν σε 

απόσταση 150 μέτρων βρίσκονται το 36ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου, το 14ο Γυμνάσιο 

Περιστερίου και το 11ο Ενιαίο Λύκειο Περιστερίου. Όταν σε απόσταση  150  μέτρων βρίσκεται 

πλατεία, η παιδική χαρά και το Δημοτικό γυμναστήριο του Ιλίου. Όταν ακόμα πιο τραγικό σε 

απόσταση 30 μέτρων γίνεται με χρηματοδότηση της Περιφέρειας αναμόρφωση του δημοτικού 

κτιρίου για την μεταστέγαση του 5ου Παιδικού Σταθμού Ιλίου. 

Ζητάμε,                                                                                                                                                         

Από το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου να προχωρήσει σε κάθε ενέργεια στήριξης του αγώνα των 

κατοίκων (π.χ. Άσκηση ασφαλιστικών μέτρων με βάση την αρχή της προφύλαξης, άρθρο 174.2 

της Συνθήκης για την Ε.Ε. η πολιτική της Κοινότητας για το περιβάλλον «πρέπει να βασίζεται 

στην αρχή της προφύλαξης και στην αρχή της διενέργειας πράξεων πρόληψης…»). 

Τη συμμετοχή του κ. Μιλτιάδη Σακελλάρη, κάτοικο Ιλίου, στη διαπαραταξιακή επιτροπή και 

άμεσο ραντεβού με τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης τον  

κ. Νίκο Παππά. 

Απαιτούμε,                                                                                                                                                                                                 

Από την Περιφέρεια Αττικής την άμεση ανάκληση της αδείας και την άμεση αποκαθήλωση της 

κεραίας λαμβάνοντας υπόψη και την μεταστέγαση του 5ου Παιδικού Σταθμού. 

Από το Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων την άμεση κατάργηση του Νόμου 

Βορίδη και την ισχύ νέου νόμου που πάνω από όλα βάζει την υγεία των πολιτών και των 

μικρών παιδιών. 
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Άμεση υπουργική απόφαση που να απαγορεύει την εγκατάσταση κεραιών Κινητής Τηλεφωνίας 

σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από σχολεία, γυμναστήρια, γηροκομεία, νοσοκομεία 

κ.ά. 

Άμεση υπουργική απόφαση που θα δίνει στους δήμους την αρμοδιότητα μέτρησης των ορίων 

ακτινοβολίας και τη δυνατότητα κατεδάφισης στις περιπτώσεις παρανομίας.» 

 

Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί: 

 Στον τοπικό τύπο 

 Στο διαδίκτυο 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

Κουκουβίνος Δημήτριος 


