
Adopted resolution  
 

 

 

Σταματήστε τον πυρηνικό σταθμό στο Άκκιουγιου 
 

Το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα (EGP) είναι κατά των πυρηνικών δραστηριοτήτων για την 
ενεργειακή ασφάλεια ή/και την παραγωγή ενέργειας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα. Ήδη το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα και η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή 
Ελεύθερη Συμμαχία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ζητήσει από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (ΕΕ) να διατηρήσει τις πυρηνικές δραστηριότητες εκτός της Ταξινομίας της ΕΕ, 
της νέας πράσινης γλώσσας για τις περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 
δραστηριότητες. Παρόλο που η πυρηνική ενέργεια εκπέμπει σχετικά μικρό CO2 ανά 
κιλοβατώρα, εντούτοις δεν πληροί την απαίτηση του δικαίου της ΕΕ για αποφυγή 
σημαντικών ζημιών σε σχέση με άλλους περιβαλλοντικούς στόχους, όπως η βιώσιμη 
χρήση των υδάτων ή η πρόληψη της ρύπανσης. Αυτό καθίσταται σαφές στην περίπτωση 
του Πυρηνικού Σταθμού του Άκκιουγιου. Οι μηχανισμοί ελέγχου στη σύμβαση, μεταξύ 
Τουρκίας και Ρωσίας, δεν είναι σαφείς.  

Οι επιπτώσεις μιας αστοχίας στα συστήματα ασφαλείας σε ένα τέτοιο εργοστάσιο ή ενός 
σεισμού συνιστούν ένα υψηλό κίνδυνο με αναπόφευκτα καταστροφικές συνέπειες για την 
περιοχή. Ο χρηματοδοτούμενος από τη Ρωσία Πυρηνικός Σταθμός Άκκιουγιου στη νότια 
Τουρκία βρίσκεται σε μια σημαντική τεκτονική γραμμή ρήγματος πλάκας. Η περιοχή 
Άκκιουγιου - Μερσίνας είναι ιδιαίτερα σεισμογενής και έχει βιώσει επανειλημμένα 
σεισμούς μεγέθους άνω των 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ο σταθμός παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας πρόκειται να τοποθετηθεί μόλις 25 χιλιόμετρα από ένα ενεργό 
σεισμικό ρήγμα γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από περιβαλλοντικές 
οργανώσεις και ειδικούς στον τομέα. 

Σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος, όχι μόνο η περιοχή του Άκκιουγιου θα κινδύνευε, 
αλλά και η Κύπρος, η περιοχή των Δωδεκανήσων και ολόκληρη η περιοχή της 
νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ακόμη και η καθημερινή λειτουργία ενός πυρηνικού σταθμού 
αποτελεί κίνδυνο για τον άνθρωπο, την υδρόβια ζωή και το περιβάλλον γενικότερα λόγω 
των ραδιενεργών αποβλήτων του και της θερμικής ρύπανσης των θαλάσσιων υδάτων. 
Μετά από εξηγήσεις της ρωσικής κατασκευαστικής εταιρείας «Rosatom», η οποία κατέχει 
το 51% των μετοχών - άρα ασκεί τον έλεγχο της μονάδας -  τα απόβλητα αναμένεται να 
μεταφέρονται αεροπορικώς στη Ρωσία για επεξεργασία και να επιστρέφονται στην 
Τουρκία για να ταφούν. Ωστόσο, σε σχέση με τα τεχνικά ζητήματα περιβάλλοντος και 
ασφάλειας, οι κίνδυνοι καθίστανται σημαντικά υψηλότεροι λόγω της πολιτικής αστάθειας 
στην περιοχή και πέραν αυτής. Για να είμαστε πιο ακριβείς, ο όρος «ειρηνική χρήση» της 
πυρηνικής ενέργειας είναι πρακτικά χωρίς νόημα, ειδικά ενόψει των πρόσφατων 
αναθεωρητικών πολιτικών της Τουρκίας, που απειλούν τη σταθερότητα στο Αιγαίο και 
την Ανατολική Μεσόγειο.  

Στο πλαίσιο της κατάλληλης χρήσης του ενεργειακού δυναμικού των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, η Τουρκία δεν χρειάζεται να βασίζεται στην πυρηνική ενέργεια. Οι 
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μελέτες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν έχουν τεκμηριωθεί πλήρως – αφού 
δεν έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι πτυχές – και επιπλέον, δεν έχουν διεξαχθεί με τη χρήση 
νομικά ορθής διαδικασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την κατασκευή του εργοστασίου 
σημειώθηκαν αρκετά ατυχήματα και εκρήξεις με πυρκαγιές. Αυτό υπογραμμίζει την 
ανεπάρκεια των μέτρων ασφαλείας που λήφθηκαν, εάν τελικά λήφθηκαν. Επιπλέον, 
εκατοντάδες εργαζόμενοι στις κατασκευαστικές εταιρείες απείχαν από την εργασία τους 
σε σχέση με απλήρωτους μισθούς. 

Το όλο θέμα πρέπει τώρα να εξεταστεί υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στην 
περιοχή, ιδίως στην Ουκρανία, μετά την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα. Ο πυρηνικός 
σταθμός στη Μερσίνα /Άκκιουγιου κατασκευάζεται και θα λειτουργεί από τη Ρωσία, η 
οποία, με αυτή τη δραστηριότητα, στοχεύει να αυξήσει την παρουσία και την επιρροή της 
και να εκπληρώσει τους γεωστρατηγικούς στόχους της στην Ανατολική Μεσόγειο. Ειδικά 
σε αυτό το πλαίσιο και σε σχέση με τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, 
ο οποίος είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο, η μόνη δυνατή διαφυγή είναι να τερματίσει η 
Τουρκία το έργο στο Άκκιουγιου.  

H περιβαλλοντική κινητοποίηση θεωρήθηκε, τουλάχιστον μετά από το Κίνημα Γκεζί το 
2013, ως παράνομη, εγκληματική δραστηριότητα. Εκεί, οι διαδηλωτές εξέφρασαν τη 
διαφωνία τους για την καταστροφή της φύσης και των κοινών χώρων καθώς και για το 
καταπιεστικό καθεστώς, την ολοένα και πιο αυταρχική διακυβέρνηση και τον περιορισμό 
των δικαιωμάτων και των ελευθεριών. Πολύ συχνά οι περιβαλλοντικοί ακτιβιστές 
στοχοποιούνται και συλλαμβάνονται απλώς και μόνο επειδή ασκούν ειρηνικά το δικαίωμα 
της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι. Ενώ υπάρχουν 
αρκετοί σημαντικοί περιβαλλοντικοί κίνδυνοι ώστε να ζητηθεί από την Τουρκική 
Κυβέρνηση να σταματήσει τα σχέδια κατασκευής του πυρηνικού σταθμού του Άκκιουγιου, 
υπάρχει ακόμη μια δυνατότητα να αυξηθεί η πίεση για διακοπή της συνέχισης της 
κατασκευής. Η «Rosatom», η ρωσική κατασκευαστική εταιρεία που είναι υπεύθυνη για 
την κατασκευή του Άκκιουγιου, δεν έχει περιληφθεί στους υποκείμενους οποιωνδήποτε  
κυρώσεων της ΕΕ. Η «Rosatom» παρέχει τον εξοπλισμό, τα υλικά και τις υπηρεσίες που 
απαιτούνται για την κατασκευή του εργοστασίου. Η κατάργηση της συνεργασίας με τη 
«Rosatom» θα μπορούσε να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στην Τουρκία για να σταματήσει 
την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού του Άκκιουγιου.  

Το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα, σε συμφωνία με το σχετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου τον Απρίλιο του 2016, καλεί την Τουρκική Κυβέρνηση να σταματήσει τα 
σχέδια κατασκευής του πυρηνικού σταθμού του Άκκιουγιου. 


