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Οι κυβερνήσεις µας µάς βλάπτουν. 

Τα όρια ηλεκτροµαγνητικής έκθεσης που 
ισχύουν στη Φλάνδρα, στις Βρυξέλλες και 
στην Ευρώπη ισοδυναµούν µε µια νέα µορφή 
βασανιστηρίων,  των ηλεκτροµαγνητικών 
βασανιστηρίων. Η έλευση του 5G κάνει τα 
πράγµατα χειρότερα. Πολύ χειρότερα. 

Γιατί τότε οι κυβερνήσεις εκθέτουν τους 
ανθρώπους, τα φυτά και τα ζώα στις 
ακτινοβολίες; 

Για λόγους προϋπολογισµού και οικονοµικής 
ανάπτυξης οι κυβερνήσεις εµµένουν σε ένα 
ξεπερασµένο θερµικό δόγµα που αναπτύχθηκε 
αρχικά από τον αµερικανικό στρατό κατά τη 
διάρκεια του ψυχρού πολέµου. Με αυτόν τον 
τρόπο αγνοούν σκόπιµα τις πολλαπλές 
βιολογικές επιπτώσεις της ανθρωπογενούς 
ηλεκτροµαγνητ ικής τεχνολογ ίας που 
ε π ι σ ηµ α ί ν ο ν τ α ι α π ό α ν ε ξά ρ τ η τ ο υ ς 
επιστήµονες. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, στις αρχές 
του 2021, ξεκινήσαµε δικαστική διαδικασία 
κατά της Φλάνδρας, των Βρυξελλών και της 
ΕΕ. Εν τω µεταξύ, στο Συµβούλιο της 
Επικρατείας, έχουµε επίσης καταθέσει 
προσφυγή ακυρότητας κατά της χαλάρωσης 
των φλαµανδικών ορίων για την ανάπτυξη του 
5G. 

Η υπόθεσή µας δεν αφορά µόνο τους 
ζωντανούς οργανισµούς στη χώρα µας. Καθώς  

 

επικαλούµαστε µια σειρά από θεµελιώδη 
Ευρωπαϊκά δικαιώµατα, η προσέγγισή µας 
αφορά όλες τις χώρες που ανήκουν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και έχουν υπογράψει την 
  
Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του 
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).  

Δεν αµφισβητούµε νοµικά απλώς τα ισχύοντα 
όρια. Αντιµετωπίζουµε επίσης την επιστήµη 
και τους επιστήµονες που τα στηρίζουν: το 
ICNIRP και άλλα εθνικά και Ευρωπαϊκά 
επιστηµονικά συµβούλια. 

Στο δικαστήριο καταθέσαµε στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι πρόκειται για θεσµούς που 
έχουν να κάνουν µε παγιωµένες συγκρούσεις 
συµφερόντων, ξεπερασµένη επιστήµη και 
ακατάλληλη επιστηµονική σύνθεση. Αυτό 
καθιστά τις γνώµες του ICNIRP, του SCE-
NIHR και των εθνικών επιστηµονικών 
επιτροπών επιστηµονικά ακατάλληλες για τη 
χάραξη πολιτικών. 

Η υπόθεσή µας δε στρέφεται κατά κάποιας 
συγκεκριµένης ασύρµατης τεχνολογίας, αλλά 
κατά του συνόλου της έκθεσής µας στην 
ανθρωπογενή ακτινοβολία.  

Σε αντίθεση µε την "επιστήµη" των 
κυβερνήσεων, καταθέσαµε περισσότερες από 
7700 σελίδες αποδεικτικών στοιχείων για το 
ό τ ι ο ι β ι ο λ ο γ ι κ έ ς ε π ι π τώσ ε ι ς τω ν 
ανθρωπογενών ηλεκτροµαγνητικών πεδίων 
είναι πραγµατικές. Με βάση αυτά τα στοιχεία 
και τα εναλλακτικά όρια έκθεσης που 
προτείνονται από το Συµβούλιο της Ευρώπης, 
το BioInitiative, την EUROPAEM και το 
γερµανικό ινστιτούτο Baubiologie, ζητάµε από 
το δικαστή να επιβάλει το όριο των 0,6 V/m 
στη Φλάνδρα και στις Βρυξέλλες. 
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Νοµικά στηρίζουµε το αίτηµα αυτό µε πηγές 
το βελγικό Σύνταγµα, τον Χάρτη Θεµελιωδών 
Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΧΘΔ) 
και την ΕΣΔΑ, καθώς και µια σειρά άλλων 
εθνικών και ενωσιακών νοµικών βάσεων. 

Όσον αφορά το δίκαιο της ΕΕ και την ΕΣΔΑ, 
επικαλούµαστε τα εξής: 
• Άρθρα 2, 3, 4, 6 και 7 ΧΘΔ και άρθρα 168 
και 191 ΣΛΕΕ 

• Άρθρα 2, 3 και 8 ΕΣΔΑ 

Η ουσία του νοµικού µας επιχειρήµατος είναι 
ότι, συνεχίζοντας να εµµένουν στο θερµικό 
δόγµα, παρά τις αυξανόµενες αποδείξεις για 
σοβαρές βιολογικές βλάβες που προκαλούνται 
από τα ανθρωπογενή ηλεκτροµαγνητικά πεδία, 
η Φλάνδρα, οι Βρυξέλλες και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση παραβ ι ά ζο υ ν τ α θ εµ ε λ ιώδη 
συνταγµατικά δικαιώµατά µας. Κατά την 
άποψή µας, τα δικαιώµατα αυτά επιδιώκουν 
την προστασία των ανθρώπων, των φυτών και 
των ζώων όχι µόνο από τις επιπτώσεις της 
θέρµανσης αλλά και από τις βιολογικές 
ε π ι π τ ώ σ ε ι ς τ ω ν α ν θ ρ ω π ο γ ε ν ώ ν 
ηλεκτροµαγνητικών πεδίων. 

Όσον αφορά το δίκαιο της Ένωσης , 
υποστηρίζουµε ότι η σύσταση 1999/519 (ΕΚ) 
είναι αντίθετη προς το πρωτογενές δίκαιο της 
Ένωσης και, ως εκ τούτου, θα πρέπει θα 
πρέπει να κηρυχθεί παράνοµη. 

Καθώς σύµφωνα µε το δίκαιο της ΕΕ ένας 
εθνικός δικαστής δεν µπορεί να το κάνει αυτό 
από µόνος του, ζητήσαµε από το δικαστήριο να 
απευθύνει 3 προδικαστικά ερωτήµατα στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τα ερωτήµατα αυτά 
έχουν ως εξής: 

1. Πρέπει τα άρθρα 2, 3, 4, 6 και 7 του 
Χάρτη των Θεµελιωδών Δικαιωµάτων 
και τα άρθρα 168 και 191 ΣΛΕΕ να 
ερµηνευθούν υπό την έννοια ότι 
υποχρεώνουν την Ένωση και τα κράτη 
µέλη της, κατά την κατάρτιση και τον 
καθορισµό των ορίων ακτινοβολίας, να 

λαµβάνουν πλήρως υπόψη όχι µόνο τις 
πιθανές θερµικές επιπτώσεις της 
ανθρωπογενούς ηλεκτροµαγνητικής 
ακτινοβολίας, αλλά και τις πάσης 
φύσεως βιολογικές επιπτώσεις που 
προκαλούνται από τα εν λόγω πεδία 
ακτινοβολίας; 

2. Εάν ναι , παραβιάζει η σύσταση 
1999/591/ΕΚ τα άρθρα 2, 3, 4, 6 ή 7 
ΣΛΕΕ, καθώς και τα άρθρα 168 και 191 
ΣΛΕΕ, στο µέτρο που συνιστά στα κράτη 
µ έ λ η α ν ώ τ α τ α ό ρ ι α γ ι α τ η ν 
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, τα 
οποία λαµβάνουν υπόψη µόνο τις 
θερµικές επιπτώσεις και όχι τις 
πολυάριθµες βιολογικές επιπτώσεις που 
α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι σ ε α ν ε ξά ρ τ η τ ε ς 
επιστηµονικές έρευνες; 

3. Εάν ναι, πρέπει οι σχετικές διατάξεις της 
οδηγίας 2018/1972 να ερµηνευθούν υπό 
την έννοια ότι υποχρεώνουν τα κράτη 
µέλη, κατά την κατάρτιση προληπτικού 
κανονιστικού πλαισίου που παρέχει 
επαρκή προστασία από τις βλαβερές 
σ υ ν έ π ε ι ε ς τ η ς ανθρωπο γ ε ν ο ύ ς 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, να 
λαµβάνου ν πλήρως υπόψη τ ι ς 
βιολογικές συνέπειες που η ακτινοβολία 
αυτή έχει στον άνθρωπο, τα φυτά και τα 
ζώα; 

Δεδοµένου ότι το δίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης εφαρµόζεται µε τον ίδιο τρόπο σε όλα 
τα κράτη µέλη και ότι όλα τα κράτη µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επίσης υπογράψει 
την ΕΣΔΑ, η προσέγγισή µας µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε κάθε κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Για να το διευκολύνουµε αυτό, έχουµε 
µεταφράσει τα σχετικά νοµικά έγγραφα στα 
Αγγλικά και, µε το DeepL Pro, σε άλλες 
σηµαντικές ευρωπαϊκές γλώσσες. Είµαστε 
πρόθυµοι να µοιραστούµε αυτά τα έγγραφα µε 
άλλες οµάδες και είµαστε ευτυχείς να 
συνεργαστούµε µε σχετικές ευρωπαϊκές 
οµάδες. 



Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε µαζί µας αν 
σας ενδιαφέρει αυτό ή αν θέλετε περισσότερες 
πληροφορίες.  

Για να συνεχίσουµε τις προσπάθειές µας για 
την προστασία της υγείας των ανθρώπων, των 
φυτών και των ζώων, χρειαζόµαστε χρήµατα. 

Αν θέλετε να υποστηρίξετε τον σκοπό µας, 
µπορείτε να καταθέσετε στο:  
ΙΒΑΝ: BE45 9733 9096 4089 
BIC: ARSPBE22 
 
StralingsArmVlaanderen.be 

SaveBelgium.be

http://stralingsarmvlaanderen.be/
http://savebelgium.be/

