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18 juli 2006

Hof levert slag tegen mobiele masten

Uitspraak aanhaalt volksgezondheidsrisico

Tien mobieltelefoon antennes, acht waarvan in Athene, moeten worden verwijderd aangezien zij een
bedreiging voor volksgezondheid vormen, besliste gisteren het Hof van het Beroep van Athene.

De uitspraak wijst een beroep, gevraagd door een niet geïdentificeerde mobiele exploitant tegen een
besluit van de Nationale Telecommunicaties en de PostCommissie (EETT)* om de masten te
verwijderen.
Bij het rechtvaardigen van zijn uitspraak, citeerde het hof "dringende zorgen betreffend de
bescherming van volksgezondheid".

Alle 10 antennes in kwestie waren verborgen in schoorstenen, elektrische boilers en andere toestellen om
de inwoners en autoriteiten te bedriegen. Acht van de 10 antennes worden gevestigd bovenop flatblokken
in districten van Athene met inbegrip van Halandri, Vyronas, Ilioupolis en Kallithea. Andere twee
worden gevestigd in de luchthavens van Iraklion, in Kreta, en Kos. Slechts één van de antennes had een
vergunning, in Kallithea, maar het zal ook moeten weg gaan.

"Er is niet alleen één operator die hier in fout is", vertelde de bijvoorzitter van de EETT, Nikos
Koulouris, aan Kathimerini. "De bouw zonder vergunning van antennes is een gangbare praktijk.
EETT heeft ook beslist de antennes, die daar door andere operatoren werden gezet, te neerleggen" zei
hij, toevoegend dat de commissie regelmatig ontdekt onwettige antennes door de klachten van de
inwoners.

"Wij weigeren de proefkonijnen van de operatoren te worden," zei aan Kathimerini Nikos Krassakis,
lid van de comité Sepolia, die aan de verwijdering van de antennes vecht. "Onze hoofdzorg is niet dat de
antennes zijn of zijn niet wettelijk, maar hoe zij onze gezondheid bedreigen". Krassakis zei dat de
protesten van zijn groep al tot de verwijdering van twee antennes hebben geleid, en het besluit om de
bouw van een derde tegen te houden.

"(De uitspraak) is een zeer positief besluit, een slag tegen de aanmatiging van de operatoren, maar het
is niet genoeg. Wij hebben een meer verenigde benadering nodig" vertelde Loukas Margaritis,
professor bij de Universiteit van Athene, aan Kathimerini. "Op wetenschappelijk gebied, is er geen
twijfel dat de radioactiviteit een gezondheidsrisico is, zelfs binnen de grenzen die door de wetgeving
worden opgelegd." Hij voegde toe dat een oplossing zou zijn de antennes aan de rand van de steden te
verplaatsen, en zeer hoog, om de gevolgen van de stralingen te verminderen.

* EETT is de Griekse autoriteit die de telecommunicaties en posten superviseert. Haar belang werd
versterkt door Act 2867/2000.
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