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Δεύτερη θεματική αξιολόγηση από ομοτίμους (ΘΑΟ)
Δεύτερη θεματική αξιολόγηση από ομοτίμους (ΘΑΟ) (2022-2024) σχετικά με την πυροπροστασία στις
πυρηνικές εγκαταστάσεις
Γιατί επιλέχθηκε η πυροπροστασία ως θέμα για την
αξιολόγηση από ομοτίμους;

«Το θέμα αυτό επιλέχθηκε,
διότι οι πυρκαγιές αποτελούν
σημαντικό κίνδυνο για τις
πυρηνικές εγκαταστάσεις.»

• Οι πυρκαγιές αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για τις πυρηνικές

εγκαταστάσεις.
• Υπάρχει σημαντική πείρα σε σχέση με συμβάντα που οφείλονται
σε πυρκαγιές.
• Υπάρχει περιθώριο για εύλογα εφικτές βελτιώσεις.
• Πρόκειται για έναν τεχνολογικά ουδέτερο τομέα.
• Ο τομέας αυτός δεν περιλήφθηκε στις προηγούμενες
αξιολογήσεις ή στους δείκτες αναφοράς που αναπτύχθηκαν μετά
το ατύχημα της Φουκουσίμα.

Sylvie Cadet-Mercier, πρόεδρος της δεύτερης
ΘΑΟ

Πεδίο εφαρμογής της δεύτερης ΘΑΟ
Στο πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνονται, κατ’ αρχήν, πυρηνικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην
αναθεωρημένη οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια (δηλ. πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, εργοστάσια
εμπλουτισμού, εγκαταστάσεις ερευνητικών αντιδραστήρων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης αναλωθέντων
καυσίμων και εγκαταστάσεις αποθήκευσης ραδιενεργών αποβλήτων που βρίσκονται στον ίδιο χώρο και
σχετίζονται άμεσα με τις πυρηνικές εγκαταστάσεις). Καλύπτονται όλα τα στάδια του κύκλου ζωής
(εγκαταστάσεις υπό κατασκευή, σε λειτουργία και υπό αποξήλωση). Θα υιοθετηθεί μια σταδιακή προσέγγιση
ώστε τα διαθέσιμα μέσα και οι πόροι να εστιαστούν στις σχετικές εγκαταστάσεις.
Αναμενόμενα αποτελέσματα της δεύτερης ΘΑΟ
Τα κράτη μέλη διενεργούν εθνική αυτοαξιολόγηση και, στη
συνέχεια, μεριμνούν ώστε να υποβληθούν σε αξιολόγηση από
ομοτίμους από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές άλλων κρατών
μελών. Στόχος της διαδικασίας αξιολόγησης από ομοτίμους είναι
να προσδιοριστούν οι εύλογα εφικτές βελτιώσεις για κάθε χώρα,
να εξασφαλιστεί η παρακολούθησή τους και να υποστηριχθούν
οι μελλοντικές εργασίες της ENSREG.
Διαφάνεια και συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών
στη δεύτερη ΘΑΟ
Η διαφάνεια και η συμμετοχή του κοινού θα
εξασφαλίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας των
ΘΑΟ, περιλαμβανόμενης καθαυτής της αξιολόγησης από
ομοτίμους. Όλα τα σχετικά έγγραφα και οι εκθέσεις θα
δημοσιευτούν στη διεύθυνση www.ensreg.eu και θα
υπάρξουν δυνατότητες για δημόσια διαβούλευση. Εάν
επιθυμείτε να συμμετάσχετε, επικοινωνήστε με την
εθνική ρυθμιστική σας αρχή ή συμβουλευτείτε τον
ιστότοπο της ENSREG.

Τα εθνικά σχέδια δράσης που
προκύπτουν από τη διαδικασία
αυτή συμβάλλουν στην
ενίσχυση της πυρηνικής
ασφάλειας.

Εναρκτήρια συνεδρίαση για τη
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων
μερών που πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακά στις 22 Ιουνίου 2021

Πληροφορίες σχετικά με τους στόχους της ΘΑΟ και
δυνατότητα συζήτησης μεταξύ των ενδιαφερόμενων
μερών σχετικά με την πυροπροστασία στις πυρηνικές
εγκαταστάσεις
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2020
Σύσταση συμβουλίου ΘΑΟ για την
επίβλεψη της διαδικασίας
αξιολόγησης από ομοτίμους

2021/2022
Τεχνικές προδιαγραφές
Όροι αναφοράς
Σχέδιο συμμετοχής
ενδιαφερόμενων μερών

2022/2023

Χρονοδιάγραμμα
και ορόσημα της
δεύτερης ΘΑΟ

Εθνική αυτοαξιολόγηση
Εθνικές εκθέσεις αξιολόγησης

2024
Αξιολόγηση των εθνικών εκθέσεων
από ομοτίμους σε επίπεδο ΕΕ
Αξιολόγηση από ομοτίμους βάσει
εγγράφων, εργαστήριο αξιολόγησης
από ομοτίμους, εκθέσεις
πορισμάτων

2025
Παρακολούθηση της
αξιολόγησης από ομοτίμους
Εθνικά σχέδια δράσης
Σχέδιο δράσης ENSREG
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