
„-ο σχέδιο νόμου ‘Κύρωση διεθνούς Σύμβασης έγκαιρης προ- 
ιδοποιησης σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Η Σύμβαση έγκαιρης προειδοποίησης έχει σαν σκοπό νο εξα- 
τιολίαει την όσο το δυνατόν ταχύτερη και πληρέστερη ενημέρω- 
' των κρατών-μελών του Δ.Ο.Α.Ε. (αλλά και μη μελών) γιο την 
ιαρξη πυρηνικού ατυχήματος σε κάποια οπό τις συμβαλλόμε- 
-ς χώρες, το μέγεθος και η εξέλιξη του οποίου οδηγούν (ή μπο- 
_)ύν να οδηνήσουνι σε έκλυση ραδιενεργών υλικών στο 
:ριβάλλον με βεβαιωμένη την πιθανή διασπορΰ τους εκτός των 
)ίων της χώρας όπου εξελίσσεται το ατύχημα και επακόλουθες 
θανές ραδιολογικές επιπτώσεις σε άλλη ή άλλες χώρες.
Στη σύμβαση αναφέρονται ρητό οι εγκαταστάσεις, στις οποίες 

300ά η Σύμβαση έγκαιρης προειδοποίησης. Στις εγκαταστάσεις 
ιτές συμπεριλαμβάνονται και οι ερευνητικοί αντιδραστήρες, σαν 
ιι αυτόν που λειτουργεί στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ·Δ», άσχετα εάν η πιθα- 
■'τητα σοβαρού ατυχήματος και αναμενόμενο μέγεθός του είναι 
;ύγκριτα χαμηλότερα από αυτά των πυρηνικών σταθμών ισχύος. 
Η Σύμβαση έγκαιρης προειδοποίησης υποχρεώνει τη χώρα στην 

τοία εμφανίζεται και εξελίσσεται πυρηνικό ατύχημα να παράσχει 
ιεσα ή έμμεσα (μέσω του Δ.Ο.Α.Ε) στις χώρες, οι οποίες ενδέ- 
ται να επηρεαστούν από αυτό, όλες τις απαραίτητες πληροφο- 
*ς για την έγκαιρη αντιμετώπιση και ελαχιστοποίηση των 
ιτττώσεών του. Οι πληροφορίες αυτές αναφέρονται ρητά στη 
μβαση. Ο Δ.Ο.Α.Ε. υποχρεώνεται να κοινοποιεί αμέσως όλες 
πληροφορίες που λαμβάνει ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της 
μβαση έγκαιρης προειδοποίησης σε όλα τα κράτη μέλη του, σε 
Λα κράτη που ενδέχεται να επηρεαστούν από το ατύχημα, κα- 
.ς και σε σχετιζόμενους με θέματα πυρηνικής ασφάλειας και ρο- 
τλογικής προστασίας διεθνείς οργανισμούς.
Ιτη Σύμβαση έγκαιρης προειδοποίησης αναφέρεται η δυνατό- 
:α σύναψης και διμερών συμβάσεων έγκαιρης προειδοποίησης 
:αξύ ενδιαφερομένων χωρών.
Η Σύμβαση έγκαιρης προειδοποίησης προβλέπει συγκεκριμέ- 
: διαδικασίες για την επίλυση των διαφορών που θα εμφανίζο- 
.V μεταξύ συμβαλλομένων κρατών σε σχέση με την ερμηνεία 
ην εφαρμογή της. Αναφέρεται η δυνατότητα κατάθεσης δήλω- 
: μη αποδοχής των διαδικασιών αυτών από κάποιο κράτος μέ- 
. στην οποία περίπτωση αυτές δεν δεσμεύουν και τα υπόλοιπα 
βαλλόμενα μέλη ως προς το κράτος μέλος αυτό. Η δήλωση 
ή μπορεί να αποσυρθεί εν καιοώ. Προβλέπεται επίσης η διο- 
τσία υποβολής τροπολογιών και η διαδικασία εξέτασης απο- 
ής τους από τα συμβαλλόμενα μέλη.
: αναγκαιότητα μιας σύμβασης έγκαιρης προειδοποίησης γιο 
ηνικά ατυχήματα έγινε εμοανής μετά το πρόσφατο ατύχημα 
Τσεονομπίλ Η ύπαρξη έγκαιρων και επαρκών πληροφοριών 
ιπορούσε να είχε μειώσει, σε έναν ή άλλο βαθμό, τις ραδιολο- 
:ς επιπτώσεις του στις Ευρωπαϊκές (κυρίως) χώρες. Ιδιαίτερα 
αντική, όσον αφορά τη Χώρα μας. θα ήταν η γνωστή της δε- 
.ιερης διάρκειας των εκλύσεων ραδιενέργειας, η οποία, σε συν- 
σμό με τις επικρατούσες τότε μετεωρολογικές συνθήκες, 
γησε στη μεταφορά αξιόλογων ποσοτήτων ραδιορρύπων και 
ν Ελλάδα.
ύπαρξη μεγάλου αριθμού πυρηνικών σταθμών στην Ευρώπη 
διαίτερα αυτών στις γειτονικές χώρες (Βουλγαρία, Γιουγκο- 
31α, Ιταλία) καθώς και η προοπτική εγκατάστασης παρομοίων 
5μών στην Τουρκία καθιστά ιδιαίτερα σημαντικά για τη Χώρα 
τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η Σύμβαση έγκαιρης προ- 
τοίησης. Πρέπει να τονιστεί επίσης, ότι παρόμοιο σύστημα 
,ιρης ενημέρωσης πρόκειται σύντομα να λειτουργήσει και στα 
σια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Στον βαθμό που το Κοινοτι- 
ύστημα έχει πολλά κοινά σημεία με τη Σύμβαση έγκαιρης προ- 
τοίησης του Δ.Ο.Α.Ε, η εφαρμογή του από τη Χώρα μας θα 
ιπτει πλήρως, ως προς τα τεχνικά σημεία, και τις απαιτήσεις

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του Σύμβαση έγκαιρης προειδοποίησης.
Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμεθα την κύρωση της Σύμ

βασης αυτής από τη Βουλή.
Από την εφαρμογή της υπό κύρωση Σύμβασης δεν προκαλεΙ- 

ται επιβάρυνση του Προϋπολογισμού.

Αθήνα. 20 Ιουλίου 1990
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση Σύμβασης γιο την έγκαιρη γνωστοποίηση 
σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 2Β παρ. 1 του 
Συντάγματος η Σύμβαση για την έγκαιρη γνωστοποίηση σε περί
πτωση πυρηνικού ατυχήματος, που υπογράφηκε στη Βιέννη στις 
26 Σεπτεμβρίου 1986, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στη 
γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

CONVENTION SUR LA NOTIFICATION RAPIDE D’UN 
ACCIDENT NUCLEAIRE

(Adoptee le 26 septembre 1986, & la B£me stance pieniere)

LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION,
SACHANT qua des actlvltes nuciealres sont men6es dans un 

certain nombre d’ Etats.
NOTANT que des mesures d' ensemble ont 6te et sont prises 

pour assurer un haut niveau de sOrete dans les activity nuciealres, 
en vue de prevenir les accidents nuciealres et de llmeter le plus 
possible les consequences de tout accident de cette nature qul 
pourralt se produlre,

DESIREUX de renforcer encore la cooperation Internationale 
dans le developpement et Γ utilisation sOrs de Γ energie nucieaire,

CONVAINCUS de la necesslte pour les Etats de foumlr les 
Informations pertlnentes sur les accidents nuciealres aussltdt que 
possible de fapon que les consequences radlologlques trans 
trontieres pulssent etre 11 me tees le plus possible,

NOTANT I’ utillte des arrangements bllateraux et multllateraux 
sur I' echange d' informations dans ce domaine,

SONT CONVENUS de ce qul suit:

Article premier 
Champ d’ application

1. La presente Convention s’ applique e tout accident qul 
Impllque des Installations ou des actlvltes, enumerees au para
graphs 2 ci-dessous, d' un Etat Partle ou de personnes physiques 
ou morales sous sa jurldlctlon ou son contrdle, et qui entralne ou 
entralnera probablement un ra)et de matieres radloactlves, et qul 
a eu ou peut avoir pour consequence un re)et transfrontiere


