
Στην προηγούμενη έκδοση της «24»,
ασχοληθήκαμε με τα ραδιενεργά από-
βλητα του πρώην Ακτινοθεραπευτικού

του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας που
απειλούν την υγεία. Υπενθυμίζουμε ότι ανα-
φερόμαστε στις πηγές κοβαλτίου  δύο ακτι-
νοθεραπευτικών μηχανημάτων που κατά τη
μεταφορά του παλαιού Νοσοκομείου στο νέο,
τον Οκτώβρη του 2006, αποθηκεύτηκαν
«προσωρινά» σε ένα παλιό κοντέινερ, το
οποίο τοποθέτησαν έξω από το νέο Νοσοκο-
μείο και δίπλα από τη σημερινή Ιατρική
Σχολή! 

Μετά τον έντονο «θόρυβο», ζητάνε κάποιοι να
κτίσουν ειδικό χώρο μέσα στο υπόγειο του Νο-
σοκομείου, δίπλα από τα Εξωτερικά  Ιατρεία
του Ογκολογικού, πάνω από το οποίο στεγά-
ζεται το Παραπληγικό Τμήμα και ο Ογκολογι-
κός Θάλαμος .
Ψάξαμε πληροφορίες για τις συνθήκες φύλα-
ξης ραδιενεργών απόβλητων και συγκεκριμένα
ιατρικές πηγές κοβαλτίου που ήδη έχουν λήξει
ως προς τη δύναμη που έχουν να εκτελούν
ακτινοθεραπεία. Βρήκαμε δε ότι είναι πολύ
παλιές πηγές, αφού η μια αδυνάτισε από το
2001 ενώ η δεύτερη αδρανοποιήθηκε από το
2003. Ακολούθως, το 2006 τις έβαλαν σε ένα
κοντέινερ χωρίς τις απαραίτητες  προφυλάξεις
από το ενδεχόμενο κλοπής, ή των καιρικών
συνθηκών, ή ενός σεισμού ή φωτιάς. Το έβα-
λαν εκεί στον ανοικτό χώρο χωρίς καν να κά-
νουν στο παλιό κοντέινερ μια απλή επένδυση
από πλάκες μολύβδου! 
Αναζητήσαμε, λοιπόν, σχετικές πληροφορίες
από την ΕΕ και βρήκαμε ότι ίδρυσε την Ευρω-
παϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας («συν-
θήκη Ευρατόμ») η οποία προβλέπει τη θέσπιση
ομοιόμορφων κανόνων ασφαλείας για την
προστασία της υγείας των εργαζομένων
και του πληθυσμού. 
Το 2011 εξέδωσε οδηγίες με τις οποίες θεσπί-
ζει κοινοτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και
ασφαλή διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και
ραδιενεργών αποβλήτων που δημοσιεύτηκαν
στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 2/8/2011
ως ΟΔΗΓΙΑ 2011/70/ ΕΥΡΑΤΟΜ ΤΟΥ ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΙΟΥ.  Να σημειώσουμε ότι για τη διαχεί-
ριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών
αποβλήτων, δημιουργήθηκε η Ομάδα Ευρω-
παϊκών Ρυθμιστικών Αρχών σε θέματα πυρη-
νικής ασφάλειας (ENSREG) με την απόφαση
2007/530/Ευρατόμ της Επιτροπής, της 17ης
Ιουλίου 2007, για τη σύσταση της ευρωπαϊκής
ομάδας υψηλού επιπέδου για την πυρηνική
ασφάλεια και τη διαχείριση αποβλήτων.
Αναζητήσαμε και άλλες οδηγίες για τη διαχεί-
ριση πυρηνικών αποβλήτων όπως από την
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO),  Διεθνή
Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), είδαμε
τις οδηγίες του Συμβουλίου Διεθνών Ιατρικών
Επιστημών (CIOMS) και τέλος είδαμε τους
Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας της Ελλάδας
που βασίζεται στις οδηγίες της Ευρατόμ.
Αυτό που μας εξέπληξε είναι ότι:
1. Απαγορεύεται να φυλάσσονται εντός των

Νοσοκομείων  πυρηνικά απόβλητα γιατί
όσο καλή κι αν είναι η προφύλαξη υπάρχει
και το ενδεχόμενο σεισμού ή φωτιάς. Στην
Ελλάδα π.χ. όλα πυρηνικά απόβλητα ή ληγ-
μένες πηγές κοβαλτίου φυλάσσονται από
τον ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ μέχρι να σταλούν στο
εξωτερικό.

2. Σύμφωνα με τους Κανονισμούς:  Όλα τα
ραδιενεργά κατάλοιπα … μέσα σε χρονικό
διάστημα 100 ημερών πρέπει να μεταφέ-
ρονται σε εγκαταστήσεις διαχείρισης  ρα-
διενεργών καταλοίπων.  Να επαναλάβουμε
ότι οι πηγές κοβαλτίου είναι σε κοντέινερ
εδώ και 11 χρόνια, από το 2006 και όλοι
«έβλεπαν και σιωπούσαν». 

3. Η έστω προσωρινή φύλαξη πρέπει να είναι
σε ελεγχόμενη ζώνη, σαφώς οριοθετημένη
και η πρόσβασή της να επιτρέπεται μόνο σε
εξουσιοδοτημένο προσωπικό και να υπάρ-
χει σήμανση για τον κίνδυνο διασποράς ρα-
διενεργού ρύπανσης.  Τίποτε από όλα αυτά
εδώ!

4. Ότι η τελική ευθύνη είναι των κρατών
μελών σχετικά με την ασφάλεια της διαχεί-
ρισης αναλωμένων καυσίμων και ραδιενερ-
γών αποβλήτων που  αποτελεί θεμελιώδη.
Ακόμη ότι αποτελεί ηθική υποχρέωση κάθε
κράτους μέλους να αποφεύγει τις άσκοπες
επιβαρύνσεις για τις μελλοντικές γενιές σε
σχέση με τα αναλωμένα καύσιμα και τα ρα-
διενεργά απόβλητα, συμπεριλαμβανομέ-
νων τυχόν ραδιενεργών αποβλήτων που
αναμένεται να προκύψουν από τον παρο-
πλισμό υπαρχουσών πυρηνικών εγκαταστά-
σεων. Με την εφαρμογή της παρούσας
οδηγίας, τα κράτη μέλη θα αποδείξουν τη
λήψη εύλογων μέτρων για την επίτευξη του
σκοπού αυτού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να
μεριμνούν ώστε να είναι διαθέσιμη επαρ-
κής χρηματοδότηση για τη διαχείριση ανα-
λωμένων καυσίμων και ραδιενεργών
αποβλήτων. Τι μας είπαν εδώ οι «εγκέφα-
λοι»; Ότι τάχατες είναι πολλά τα έξοδα να
σταλούν στο εξωτερικό –υπολογίζεται στις
100.000 περίπου – και γι’ αυτό θα κτίσουν

παράνομα δίπλα στους Καρκινοπαθείς και
τους Παραπληγικούς  ένα χώρο με κόστος
κάπου 80.000! σχετικά με την πυρηνική
ασφάλεια και την ασφαλή

5. Για τη διαχείριση αναλωμένων καυσίμων
και ραδιενεργών αποβλήτων, δημιουργή-
θηκε η Ομάδα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών
Αρχών σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας
(ENSREG) με την απόφαση 2007/530/Ευ-
ρατόμ της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου
2007, για τη σύσταση της ευρωπαϊκής ομά-
δας υψηλού επιπέδου για την πυρηνική
ασφάλεια και τη διαχείριση αποβλήτων

6. Η οδηγία 2003/122/Ευρατόμ του Συμβου-
λίου (7), προβλέπει τον έλεγχο των κλει-
στών πηγών υψηλής ραδιενέργειας και των
έκθετων πηγών, συμπεριλαμβανομένων
των εκτός  χρήσης πηγών. Σύμφωνα με την
κοινή σύμβαση για την ασφάλεια διαχείρι-
σης των αναλωμένων καυσίμων και την
ασφάλεια διαχείρισης των ραδιενεργών
αποβλήτων («η κοινή σύμβαση»), τον κώ-
δικα δεοντολογίας του Διεθνούς Οργανι-
σμού Ατομικής Ενεργείας (ΔΟΑΕ) σχετικά
με ασφαλείς ραδιενεργές πηγές. Σε πολλές
περιπτώσεις, αυτό συνεπάγεται την επι-
στροφή της πηγής ή του εξοπλισμού, συμ-
περιλαμβανομένης της πηγής, στον
προμηθευτή ή τον κατασκευαστή, για επα-
ναπιστοποίηση ή επεξεργασία. Η αποθή-
κευση ραδιενεργών αποβλήτων,
συμπεριλαμβανομένης της  ακροπρόθε-
σμης αποθήκευσης, αποτελεί ενδιάμεση
λύση, αλλά όχι εναλλακτική της διάθεσης.

Διαφάνεια πλήρης… εν κρυπτό 
και με απόρρητα έγγραφα
Σύμφωνα με την Οδηγία  2011/70/ΕΥΡΑΤΟΜ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (31) Η διαφάνεια είναι ση-
μαντική για τη διαχείριση αναλωμένων καυσί-
μων και ραδιενεργών αποβλήτων. Η διαφάνεια
θα πρέπει να διασφαλίζεται μέσω αποτελε-
σματικής πληροφόρησης
του κοινού και ευκαιριών για τη συμμετοχή

όλων των φορέων, συμπεριλαμβανομέ-
νων των τοπικών αρχών και του κοινού,
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων,
σύμφωνα με τις
εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις.
Άρθρο 10.2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν
ώστε να παρέχονται στο κοινό οι απα-
ραίτητες ευκαιρίες για ουσιαστική
συμμετοχή στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση
αναλωμένων καυσίμων και ραδιενερ-
γών αποβλήτων, σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς
υποχρεώσεις.
Δεδομένου ότι η τεκμηρίωση της
διαδικασίας λήψης αποφάσεων
συνδέεται με την ασφάλεια, θα
πρέπει να είναι ανάλογη των επι-
πέδων κινδύνου (σταδιακή προ-
σέγγιση) και να παρέχει τη βάση
για τη λήψη αποφάσεων που
άπτονται της διαχείρισης ανα-
λωμένων καυσίμων και ραδιε-
νεργών αποβλήτων.

Ο χειρισμός του θέματος 
στην Κύπρο
Με πλήρη συσκότιση και αδιαφάνεια ζητήθηκε
με απόρρητο έγγραφο από τη Βουλή να εγκρί-
νει τα σχετικά κονδύλια. Και το ερώτημα είναι
ένα μεγάλο γιατί…
Συμπερασματικά θα λέγαμε ανευθυνότητα
και συνωμοσία:
1. Την ευθύνη για την παράνομη φύλαξη για

11 χρόνια σε ένα ανασφαλές κοντέινερ
φέρει ο τέως διευθυντής Ιατροφυσικών του
Υπουργείου Υγείας  και ίσως και το Τμήμα
Επιθεώρησης Εργασίας που είναι υπεύθυνο
για την ακτινοπροστασία και τη διαχείριση
ραδιενεργών αποβλήτων.

2. Η προσπάθεια συγκάλυψης του όλου θέμα-
τος με ΑΠΟΡΡΗΤΑ  έγγραφα από την
Αστυνομία, το ΥΠΟΙΚ και το Υπουργείο
Υγείας, παρά τις σαφείς οδηγίες της ΕΕ και
διεθνών οργανισμών που ζητούν και επι-
βάλλουν διαφάνεια είναι καθόλα ύποπτη
και ίσως να είναι και επικίνδυνη συνομωσία
σε βάρος του καλώς νοούμενου συμφέρον-
τος των πολιτών της Κύπρου.

3. Το γεγονός ότι θέλουν εσπευσμένα να βά-
λουν αυτά τα πυρηνικά απόβλητα ΠΑΡΑ-
ΝΟΜΑ μέσα στο Νοσοκομείο, δίπλα από
τους Καρκινοπαθείς και τους Παραπληγι-
κούς μας οδηγεί στην επιβεβαίωση όσων
διαμαρτύρονται ότι κάποιοι συνωμοτούν
ώστε με την εφαρμογή του ΓεΣΥ και της
Αυτονόμησης των Νοσοκομείων, το Κρα-
τικό Νοσοκομείο της Λευκωσίας να μην
μπορεί να ανταπεξέλθει λόγω ανεπαρκούς
αριθμού  ιατρών και προσωπικού και στην
τελική να ξεπουληθεί σε τιμή ευκαιρίας σε
εμπόρους υγείας.

4. Ολοκληρώνοντας,  εντοπίσαμε στην Κύπρο
ένα ιδιώτη που έχει εγκεκριμένο κτήριο  για
φύλαξη πυρηνικών αποβλήτων εδώ και 30
χρόνια, ο οποίος ήδη εξυπηρετεί τις εται-
ρίες που κάνουν έρευνες στην ΑΟΖ της Κύ-
πρου. Ο ιδιώτης αποδέχθηκε να τα φυλάξει
σε ειδική ασφαλισμένη και εγκεκριμένη
αποθήκη έναντι μηνιαίου ενοικίου με λιγό-
τερο μηνιαίο κόστος από ότι ζητούν τώρα
για φρούρηση, και να συνεχίσει την φύ-
λαξη,  μέχρι  η Κυβέρνηση τα στείλει στο
εξωτερικό.
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lΤης Αλεξίας Καφετζή
akafedji@24h.com.cy

Συνωμοσία ή βλακεία;
Αποκαλύπτουμε ποιοι είναι οι διεθνείς και ευρωπαϊκοί κανόνες

για διαχείριση πυρηνικών αποβλήτων και ποιες οι κρατικές ευθύνες
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