ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Για τους λόγους αυτούς εισηγούμεθα την κύρωση της Σύμβα
σης από τη Βουλή.

στο σχέδιο νόμου ·Κύρυκτη Σύμβασης για αρωγή at περίπτω
ση πυρηνικού ατυχήματος ή κατάστασης έκτακτης ραόιαλογικής
ανάγκης»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Αθήνα 20 Ιουλίου 1990
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Η σύμβαση αυτή αφορά στη συνεργασία κρατών μεταξύ τους
και με το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (Δ.Ο.Α.Ε.) για τη
ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
διευκόλυνση της παροχής βοήθειας σε περίπτωση πυρηνικού α
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΠΑΣ
τυχήματος ή κατάστασης έκτακτης ραδιολογικής ανάγκης, έτσι
ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες ενός τέτοιου συμβάντος
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ
στην υγεία του πληθυσμού, το περιβάλλον και την οικονομία.
Οι κύριες διατάξεις της σύμβασης (άρθρο 2) περιγράφουν τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για ένα κράτοςμέλος της συμφωνίας. Πιο συγκεκριμένα (παράγραφος 2.1) όταν
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ένα συμβεβλημένο κράτος χρειάζεται βοήθεια για την αντιμετώ
πιση κατάστασης ραδιολογικής ανάγκης που δημιουργήθηκε αρ
*Κύρωση Σύμβασης για αρωγή at περίπτωση πυρηνικού ατυχή
χικά είτε στο έδαφος του είτε έξω από αυτό, μπορεί να ζητήσει
τέτοια βοήθεια από το ΔΟΑΕ ή από κάθε άλλο συμβεβλημένο κρό ματος ή κατάστασης έκτακτης ραδιολογικής ανάγκης*
τος, ε(τε απ ευθείας είτε μέσω του ΔΟΑΕ. Στην περίπτωση αυτή
Αρθρο πρώτο
(παράγραφος 2.2) το κράτος που ζητάει βοήθεια πρέπει να προσ
διορίσει το σκοπό και τον τύπο της βοήθειας που ζητάει και να
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 2Β παρ.1 του
δώσει τέτοιες πληροφορίες ώστε να μπορεί το κράτος που στέλ
Συντάγματος η Σύμβαση για αρωγή σε περίπτωση πυρηνικού α
νει βοήθεια να εκτιμήσει κατά πόσο μπορεί να ικανοποιήσει την
τυχήματος ή κατάστασης έκτακτης ραδιολογικής ανάγκης που υαίτηση.
πογράφηκε στη Βιέννη στις 26 Σεπτεμβρίου 1986, της οποίας το
Κάθε συμβεβλημένο κράτος που παίρνει αίτηση βοήθειας (πακείμενο σε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση
ράγρ. 2.3), πρέπει να αποφάσισει γρήγορα και να ειδοποιήσει το
στην ελληνική έχει ως εξής:
αιτούν κράτος αν είναι σε θέση να δώσει βοήθεια και κάτω από
ποιους όρους.
Τέλος, (παραγρ. 2.5) κάθε συμβεβλημένο κράτος μπορεί να ζη CONVENTION SUR [.'ASSISTANCE ΕΝ CAS D'ACCIDENT
NUCLEAIRE OU DE SITUATION D'URGENCE RADIOLOGIQUE
τήσει βοήθεια για ιατρικές παροχές ή για προσωρινή μετεγκατά
σταση πληθυσμού στο έδαφος άλλου συμβεβλημένου κράτους.
LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION,
Στη σύμβαση περιέχονται άρθρα που διασφαλίζουν ότι η διεύ
SACHANT que Oes activity nucl6aires sont menses dans un
θυνση και η εποπτεία της βοήθειας που προσφέρεται στο έδαφος
του αιτούντος κράτους είναι ευθύνη δική του (άρθρο 3), ότι θα δο certain nombre d'Etats.
NOTANT que des mesures d'ensemble ont 616 et sont prises pour
θούν όλες οι διευκολύνσεις για τη σωστή και αποδοτική χρήση
assurer un haut niveau de suret6 dans les activit6s nucl6aires, en
της βοήθειας, ότι η ιδιοκτησία συσκευών και υλικών δεν αλλάζει
κατά τη διάρκεια της παροχής βοήθειας και ότι θο επιστραφούν
vue de pr6venir les accidents nucl6aires et de limiter le plus
στον κάτοχό τους, και τέλος όταν η βοήθεια παρέχεται έναντι χρη possible les cons6quences de tout accident de cette nature qui
ματικής ανταμοιβής, αυτή πρέπει να συμφωνηθεί και να καταβλη pourrait se produire,
θεί έγκαιρα.
DESIREUX de rentorcer encore la coop6ration Internationale
Σημαντικό είναι το άρθρο 6, όπου ποοβλέπεται η χρήση εμπιdans le d6veloppement et I'utllisation surs de l'6nergie nucl6alre,
στευτικών πληροφοριών που περιέχονται στη γνώση του βοηθούCONVAINCUS de la n6cessit6 d'lnstituer en cadre international
μενου ή βοηθούντος κράτους μόνο γιε τους σκοπούς της βοήθειας
qui tacllilera la toumlture rapide d'une assistance en cas cTaccident
καθώς και η υποχρέωση συντονισμού των πληροφοριών που δί nucl6aire ou de situation d’urgence radiologique, afin d'en att6nuer
νονται προς το κοινό.
les cons6quences,
"Οσον αφορά την κύρωση της συμφωνίας εκ μέρους της Ελλά
NOTANT I'utillt6 des arrangements bllateraux et multllateraux
δας πρέπει να ληφθεί υποψη ότι η Χώρα δεν διαθέτει, προς το πα
sur I'assistance mutuelle dans ce domaine,
ρόν τουλάχιστον, πυρηνικούς αντιδραστήρες ισχύος και άρα δεν
PRENANT NOTE des activit6s de I'Agence Internationale de
υπάρχει πιθανότητα πυρηνικού ατυχήματος ή κατάστασης ραδιοl'6nergie atomique concemant l'6laboration de directives sur les
λογικής ανάγκης στο έδαφός της. Βέβαια υπάρχουν πυρηνικοί
arrangements relatits i I’assistance mutuelle d'urgence en cas
σταθμοί σε γειτονικές χώρες, αλλά εκτιμάται ότι πιθανό ατύχημα
d'accident nucl6aire ou de situation d’urgence radiologique,
εκεί δεν θα προκαλέσει στην Ελλάδα κατάσταση που για την α
SONT CONVENUS de ce qui suit:
ντιμετώπισή της θα χρειαστεί βοήθεια από άλλες χώρες.
Έτσι μένει η περίπτωση που θα ζητηθεί από την Ελλάδα να δώ
Article premier
σει βοήθεια σε τρίτες χώρες. Εκτιμάται ότι η συμμετοχή Ελλήνων
Dispositions g6n6rales
ειδικών σε μια τέτοια επιχείρηση, καθώς και η παροχή σχετικού
εξοπλισμού θα είχε το πλεονέκτημα της απόκτησης εμπειρίας στην
1. Les Etats Parties coop6rent entre eux et avec I'Agence
αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων καθώς και την προβολή της
Internationale de l'6nergie atomique (ci-apres d6nomm6e
χώρας στη διεθνή επιστημονική κοινότητα και την κοινή γνώμη.
I’Agence") contorm6ment aux dispositions de la pr6sente
Οι παραπάνω λόγοι μαζί με την ηθική υποχρέωση της Ελλάδας
Convention pour faclliter une assistance rapide dans le cas d'un
να βοηθήσει στο μέτρο των δυνατοτήτων τις άλλες χώρες, όταν
accident nucl6aire ou d'une situation d'urgence radiologioue afln
βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης, επιβάλλουν την κύρωση της
d’en limiter le plus possible les cons6quences et de prot6ger la
Σύμβασης.
vie, les biens et I’envlronnement de eftets des rejets radioactlts.
Από την εφαρμογή της Σύμβασης αυτής δεν προκαλείται επι
2. Pour facillter cette coop6ration, les Etats Parties peuvent
βάρυνση του Προϋπολογισμού.
conclure des anangements bilat6raux ou multlat6raux ou. le cas

