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Στις 27 Φεβρουαρίου 2022, η Ομάδα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών σε θέματα 
Πυρηνικής Ασφάλειας (ENSREG) πραγματοποίησε έκτακτη συνάντηση μέσω 
τηλεδιάσκεψης, με τη συμμετοχή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), 
της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης Ρυθμιστικών Αρχών στα Πυρηνικά (WENRA) και της 
Ουκρανικής ρυθμιστικής αρχής για τα πυρηνικά (SNRIU), για την αντιμετώπιση της 
πυρηνικής ασφάλειας των Ουκρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων ενόψει της 
στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας. Η ENSREG 
υπενθυμίζει ότι «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την 
απρόκλητη και αδικαιολόγητη στρατιωτική επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της 
Ουκρανίας. Με τις παράνομες στρατιωτικές της ενέργειες, η Ρωσία παραβιάζει 
κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και τις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ και υπονομεύει την 
ευρωπαϊκή και παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα». 

Η ENSREG τονίζει ότι η Γενική Διάσκεψη του IAEA ενέκρινε απόφαση το 2009 
δηλώνοντας ότι «οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση και απειλή εναντίον πυρηνικών 
εγκαταστάσεων αφιερωμένων σε ειρηνικούς σκοπούς συνιστά παραβίαση των αρχών 
του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, του διεθνούς δικαίου και του Καταστατικού του 
Οργανισμού». Η ENSREG απευθύνει έκκληση για μέγιστη αυτοσυγκράτηση, ώστε να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τις πυρηνικές 
εγκαταστάσεις της χώρας. 

Η ENSREG προτρέπει τη Ρωσική Ομοσπονδία να σταματήσει αμέσως τις παράνομες 
δραστηριότητες προκειμένου να αποκατασταθεί ο έλεγχος της SNRIU σε όλες τις 
πυρηνικές εγκαταστάσεις και υλικά εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της 
Ουκρανίας, σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και οδηγίες ασφάλειας. Η 
ENSREG εκφράζει τη μεγάλη της ανησυχία για την ανάπτυξη όπλων ή τη διεξαγωγή 
πυραυλικών επιθέσεων απευθείας από τη ζώνη αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ. 

Υπήρξαν αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας στη ζώνη αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ με 
βάση τις αναφορές της SNRIU τις τελευταίες ημέρες. Ενώ αυτά είναι πιθανό να 
αποδοθούν σε στρατιωτικές δραστηριότητες στην περιοχή και μέχρι στιγμής δεν 
υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές στις εγκαταστάσεις στην τοποθεσία του Τσερνόμπιλ, 
η ENSREG εξακολουθεί να ανησυχεί πολύ για τους κινδύνους που ενέχει πιθανή ζημιά 
στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης της ζώνης αποκλεισμού ή στο νέο περίβλημα 
ασφαλείας που καλύπτει την εγκατάσταση. Μια τέτοια ζημιά θα μπορούσε να επηρεάσει 
σημαντικά τον τοπικό πληθυσμό και τις γειτονικές χώρες. 

Οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις πρέπει να εγκαταλείψουν την περιοχή και να επιτραπεί 
η απρόσκοπτη πρόσβαση του εξειδικευμένου προσωπικού της αδειοδοτημένης 
εγκατάστασης και της εθνικής ρυθμιστικής αρχής, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεχής ασφαλής λειτουργία της εγκατάστασης. Παρόμοια ανησυχία επικρατεί σχετικά 
με όλες τις άλλες πυρηνικές εγκαταστάσεις. Η ENSREG απαιτεί το SNRIU και το 
προσωπικό του να μπορούν να ασκούν τις ρυθμιστικές τους ευθύνες για την πυρηνική 
ασφάλεια σε όλες τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας και το επιχειρησιακό 



προσωπικό των πυρηνικών εγκαταστάσεων να μπορεί να εκτελεί το έργο του χωρίς 
αδικαιολόγητη πίεση. 

Η ENSREG θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά για όλα αυτά τα θέματα με τον IAEA, 
δεδομένων των ανησυχιών της για την πυρηνική ασφάλεια και τις πιθανές επιπτώσεις 
στους πληθυσμούς σε ολόκληρη την περιοχή. 

Η ENSREG συγχαίρει την ουκρανική ρυθμιστική αρχή SNRIU και το προσωπικό της για 
τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν, στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους εν μέσω αυτής της 
σοβαρής κατάστασης, να επιβλέπουν και να παρέχουν έγκαιρες αναφορές για την 
κατάσταση της πυρηνικής ασφάλειας και της ραδιολογικής κατάστασης των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων στη χώρα, στον βαθμό που η SNRIU είναι εφικτό να ασκήσει τον 
ρυθμιστικό της έλεγχο. 

Η ENSREG θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και θα συγκαλέσει 
περαιτέρω συνεδριάσεις, εάν το απαιτήσει η κατάσταση. 

 


