
 

 

Αθήνα, 25 Ιανοςαπίος 2021 

Επίκαιπη Επώτηση 

Ππορ τον Υποςπγό Εξωτεπικών 

Θέμα: Ατύσημα στο πςπηνικό επγοστάσιο στο Ακοςγιού τηρ Τοςπκίαρ 

Τνλ Απξίιην ηνπ 2011, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο κνπ ζην Επξσπατθό Κνηλνβνύιην, έζεζα 

ην ζέκα ηεο απνηξνπήο ηεο θαηαζθεπήο ππξεληθνύ ζηαζκνύ ζην Αθνπγηνύ ηεο Τνπξθίαο. Ο 

ηόηε επίηξνπνο Ελέξγεηαο δεζκεύηεθε όηη ζα αλαιάβεη πξσηνβνπιία γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

επξσπαίσλ πνιηηώλ από ππξεληθά αηπρήκαηα ζε γεηηνληθέο ρώξεο, θάλνληαο νλνκαζηηθή 

αλαθνξά ζηελ Τνπξθία. Σηελ Απόθαζε ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

ξαδηελεξγώλ απνβιήησλ ζπκπεξηιήθζεθε  ηξνπνινγία πνπ θαηέζεζα κε ηελ νπνία θαιείηαη 

ε  ΕΕ λα εκπνδίζεη ηα ζρέδηα ηεο Τνπξθίαο γηα ηελ θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ απνζήθεπζεο 

απνβιήησλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζηαζκνύ ππξεληθήο ελέξγεηαο ζην Αθνπγηνύ, εμαηηίαο ηεο 

πςειήο ζεηζκηθόηεηαο ηεο πεξηνρήο. 

Ωζηόζν, νη ελδείμεηο γηα κε αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ελ ιόγσ εξγνζηαζίνπ είλαη άθξσο 

αλεζπρεηηθέο. Τελ Τξίηε 19.1.2021 ζην -ππό θαηαζθεπή- ππξεληθό εξγνζηάζην Αθνύγηνπ ζηε 

λόηηα Τνπξθία, ζεκεηώζεθαλ δύν δηαδνρηθέο ηζρπξέο εθξήμεηο. Όπσο δηαβάδνπκε ζηνλ ηύπν, 

από ηηο εθξήμεηο πξνθιήζεθαλ πιηθέο δεκηέο ζε ζπίηηα, έζπαζαλ παξάζπξα θαη πόξηεο ζηελ 

γύξσ πεξηνρή, ελώ πξνθιήζεθαλ δεκηέο θαη ζε ζεξκνθήπηα.  

Οη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο δηαρξνληθά έρνπλ δείμεη πιήξε αδξάλεηα γηα έλα ηόζν ζνβαξό ζέκα 

δεκόζηαο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο ζε πεξηπηώζεηο αηπρεκάησλ θαη 

δηαρείξηζεο ησλ ππξεληθώλ απνβιήησλ. Τν ζπγθεθξηκέλν εξγνζηάζην βξίζθεηαη πεξίπνπ 343 

ρικ. αλαηνιηθά ηνπ Καζηειόξηδνπ θαη κόιηο 87 ρικ.βνξείσο ηεο Κύπξνπ. 

Επωτάται ο κ. Υποςπγόρ: 

1. Δεζκεύεηαη λα δηεζλνπνηήζεη άκεζα θαη επηηαθηηθά ην δήηεκα; Θα ην ζέζεη άκεζα ζηα 

αξκόδηα όξγαλα ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο; Δεζκεύεηαη λα απαηηήζεη ηε δηεμαγσγή ειέγρνπ 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αθνπγηνύ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπο εξγνζηαζίνπ από δηεζλείο θαη 

επξσπαίνπο εκπεηξνγλώκνλεο;   

2. Δεζκεύεηαη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο έηζη ώζηε λα ζπκπεξηιεθζεί ην κείδνλ 

ζέκα ηεο δεκόζηαο θαη πεξηβαιινληηθήο αζθάιεηαο -πνπ πξνθύπηεη από ηελ θαηαζθεπή θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ ελ ιόγσ εξγνζηαζίνπ- ζηελ αηδέληα ησλ Επξσ-Τνπξθηθώλ ζρέζεσλ; 

 

Ο επωτών Βοςλεςτήρ 

 

 

Κπίτων Απσένηρ 
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