
συμπληρώσεως και τροποποιήσεις της και τέλος στη διάρκεια ι
σχύος της.

Από τις διατάξεις της οπό κύρωση Συμφωνίας, ουδεμία πρόκα 
λεΐται δαπάνη ή μείωση των εσόδων του Κρατικού Προϋπολο
γισμού.

Υποβάλλοντες το κυρωτικό αυτό νομοσχέδιο εισηγούμεθα την 
έγκριση του από τη Βουλή.

ΐδκ> νόμου «Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνή- 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίος 

γαρίος για την έγκαιρη γνωστοποίηση πυρηνικού ατυ· 
χοι την ανταλλαγή πληροφοριών για πυρηνικές εγκστο

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ηνικό ατύχημα στο Τσερνόμπιλ της Σοβιετικής Ένωσης 
ότι για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας του 
■ύ είναι απαραίτητη η, κατά το δυνατόν, έγκαιρη ενημέ- 
αρμοδίων κρατικών αρχών για το ατύχημα. Η ανάγκη 
νκαιρης ενημερώσεως έχει γίνει αντιληπτή από τη διε- 
τητα, έτσι ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας 
ιξει τη «Σύμβαση Έγκαιρης Γνωστοποίησης Πυρηνικού 
ος» την οποία έχουν υπογράψει σχεδόν όλα τα Κράτη 
Οργανισμού μεταξύ των οποίων και η Ελλάς. Παράλλη- 
υμβαση αυτήν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα με την Απόφα- 
.ιβουλίου 878/800/Ευρατόμ της 14 Δεκεμβρίου 1987 ·Για 
ικές Ρυθμίσεις σχετικά με την ταχεία ανταλλαγή πλη- 
σε περίπτωση Εκτάκτου Κινδύνου από ακτινοβολίες·, 
ος Μέλος της Κοινότητας έχει υποχρέωση να ενημε- 
αως την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς 
α Κράτη Μέλη για τα μέτρα που παίρνει σε περίπτωση 
ατυχήματος στο έδαφός του ή όταν διαπιστωθεί αύ- 

επιπέδου ραδιενέργειας στο περιβάλλον του. 
μας, εκτός των ανωτέρω διεθνών υποχρεώσεών της, 
α των σχέσεων φιλίας και καλής γειτονίας με τη Βουλ
οία διαθέτει και αξιόλογο πρόγραμμα πμρηνικής ενέρ- 
:ροκειμένου να διασφαλίσει κατά τον καλύτερο δυνατό 
υγεία του πληθυσμού από τις διασυνοριακές συνέπειες 
νής έκλυσης ραδιενεργών ουσιών σε περίπτωση πυρη- 
ήματος, συνήψε με τη Βουλγαρία τη Συμφωνία για την 
νωστοποίηση πυρηνικού ατυχήματος, 
ιατάξεις της παρούσης Συμφωνίας παρέχεται, πέραν 
αφερθέντων, η ευχέρεια στην Ελληνική Επιτροπή Ατο- 
γειας να αναπτύξει τη συνεργασία με την αντίστοιχη 
ιρηνικής Χρησιμοποίησης της Πυρηνικής Ενέργειας της 
ς στο πεδίο των ειρηνικών εφαρμογών της ατομικής 
και της ακτινοπροστασίας.
ινία αποτελείται από 10 άρθρα, τα οποία διαλαμβάνουν 
ρο πρώτο, καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής της Συμ- 
αναφέρεται σπς δραστηριότητες και τις εγκαταστά- 
κής εφαρμογής της πυρηνικής ενέργειας των δύο 
τις οποίες πρέπει να γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών, 

-ο δεύτερο, σναφέρεται το είδος των πληροφοριών που 
ισσονται, τι θα καλύπτουν και το σκοπό που θα χρησι-

' τρίτο διαλαμβάνει ότι τα συμβαλλόμενα Κράτη θα πο- 
vc στο άλλο όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για πυ- 

Τ)ματα που συμβαίνουν στις εγκαταστάσεις τους ή όταν 
ί αυξημένη ραδιενέργεια στο περιβάλλον τους από ο- 
ε πυρηνικές εγκαταστάσεις που δεν ευρίσκονται στο 
■ς.
τέταρτο καθορίζει τις αρμόδιες αρχές για την υλο

συμφωνίας, οι οποίες είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατο-
• ειας και η Επιτροπή Ειρηνικής Χρήσης της Πυρηνικής
* ιο την Ελλάδα και τη Βουλγαρία αντίστοιχα οι οποίες 
ήσουν για τα πρακτικά μέτρα και τις άλλες λεπτομέ- 
υμφωνίας.
πέμπτο αναφέρεται στον τρόπο διευθετήσεως των δια- 
τυχόν θα προκόψουν κατά την εφαρμογή της Συμ-

6,7.8,9 και 10 αναφέρονται στη σχέση της Συμφωνίας 
θνείς συμφωνίες, στην έναρξη της ισχύος, στην προ- 
ρμογή της μέχρι της κυρώσεώς της, στη δυνατότητα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της'Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Λ at κής Δημοκρατίας της Βουλγαρίος για την 
έγκαιρη γνωστοποίηση πυρηνικού ατυχήματος και την ανταλλα
γή πληροφοριών για πυρηνικές εγκαταστάσεις

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του 
Συντάγματος η Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνι
κής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για 
την έγκαιρη γνωστοποίηση πυρηνικού ατυχήματος και την ανταλ
λαγή πληροφοριών για πυρηνικές εγκαταστάσεις, που υπογρά- 
φηκε στο Χάσκοβο στις 23 Απριλίου 1989 και της οποίας το κείμενο 
σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑ

ΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΑΤΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΉ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΗ
ΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της 
Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας/επονομαζόμενες παρακάτω 
•συμβαλλόμενα μέρη»,

ΘΕΩΡΟΥΣΕΣ τις σχέσεις φιλίας και καλής γειτονίας μεταξύ των 
δύο χωρών.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΣΕΣ την ανάγκη καθιερώοεως ενός διεθνούς 
πλαισίου, το οποίο θα εξασφαλίζει την ασφαλή χρήση της πυρη
νικής ενέργειας με βάση τη συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών 
και των διεθνών οργανισμών,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΣΕΣ ότι κοι οι δύο χώρες συμμετέχουν στη συμ
φωνία για την έγκαιρη γνωστοποίηση πυρηνικού ατυχήματος της 
26ης Σεπτεμβρίου 1986/επονομαζόμενη στη συνέχεια ως συμφω
νία του Δ.0.Α.ΕJ,

ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΕΣ για τη σημασία και για τις δύο χώρες της στε
νής συνεργασίας προκειμένου να περιοριστούν οι διασυνοριακές 
συνέπειες από πιθανή έκλυση ραδιενεργών ουσιών, και

ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΕΣ την εξασφάλιση, για το σκοπό αυτόν, από τις 
δύο χώρες της ταχύτερης δυνατής λήψεως των απαραίτητων πλη
ροφοριών,

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ στα ακόλουθα:


