Σηµεία Χαιρετισµού Υπ. Ανάπτυξης κ. Χρ. Φώλια στο
Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Πυρηνικής Ασφάλειας
µε θέµα: «Τοπικές και Περιφερειακές Επιπτώσεις της
παγκόσµιας αναβίωσης της πυρηνικής ενέργειας»
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Κυρίες και Κύριοι,
0 21ος αιώνας από την πρώτη κιόλας δεκαετία του, έχει
χαρακτηριστεί ως ο αιώνας των µεγάλων προκλήσεων για όλη την
ανθρωπότητα, µε κρισιµότερες την αειφόρο ανάπτυξη και την
προστασία του περιβάλλοντος.
Την ώρα που δρέπονται οι πρώτοι καρποί των συµφωνιών του
Κιότο, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να κάνει κρίσιµες επιλογές
στον ενεργειακό τοµέα, χωρίς ωστόσο να

παραβλέψει τους

οικονοµικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της.
Οι ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται µπροστά σε µια µεγάλη
πρόκληση: πώς

να συµβιβάσουν τις προσπάθειες για την

ενεργειακή

ασφάλεια

τους

µε

τις

προσπάθειες

για

την

καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος, την προστασία του
περιβάλλοντος, την οικονοµική ανάπτυξη και τη δηµιουργία
θέσεων απασχόλησης.
Η επίτευξη του συµβιβασµού προϋποθέτει τα κατάλληλα θεσµικά
εργαλεία και την ανάπτυξη µιας νέας γενιάς τεχνολογιών στον
τοµέα της ενέργειας.

Ορµώµενη από τη διαπίστωση αυτή, η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε ένα εκτεταµένο στρατηγικό
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σχέδιο για τις τεχνολογίες στον ενεργειακό τοµέα, το λεγόµενο
«σχέδιο SET» .

Η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποκαλύπτει ότι,
παρόλο

που

η

Ένωση

είναι

σε

θέση

να

πετύχει

τους

βραχυπρόθεσµους στόχους µείωσης εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου, θα πρέπει να ληφθούν νέα µέτρα προκειµένου να
διατηρηθεί ο ίδιος ρυθµός µέχρι το 2020 αλλά και πέραν αυτού.
Ενδεικτικό του συνολικού προβληµατισµού είναι ότι η έκθεση του
Γερµανού ευρωβουλευτή Herbert Reul, θεωρεί πως ικανοποιητική
µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από τον
ενεργειακό τοµέα µπορεί να επιτευχθεί µόνον µε την επέκταση της
χρήσης τεχνολογιών χαµηλής εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα,
όπως η πυρηνική ενέργεια, ο καθαρός άνθρακας και οι
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

Ωστόσο, µεγάλα διεθνή γεγονότα των τελευταίων ετών, µε
πρωταγωνιστές τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν, προκαλούν
παγκόσµια

ανησυχία

για

το

ενδεχόµενο

αξιοποίησης

της

πυρηνικής τεχνολογίας για στρατιωτικούς σκοπούς.
Την ίδια στιγµή, το ενδεχόµενο ενός ατυχήµατος είναι πάντα
υπαρκτό. Οι µνήµες από το Τσέρνοµπιλ δεν έχουν σβήσει ακόµη.
Για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, η οποία χαρακτηρίζεται
ως σεισµογενής, προστίθεται και ο παράγων Εγκέλαδος. Ουδείς
φυσικά αδιαφορεί και για το ζήτηµα της διαχείρισης των πυρηνικών
αποβλήτων.
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Τα

προαναφερθέντα

είναι

προφανές

ότι

µπορούν

να

δηµιουργήσουν µείζονα ζητήµατα ασφάλειας, συνυπολογίζοντας
µάλιστα πως οι πυρηνικές εγκαταστάσεις θεωρούνται ιδιαίτερα
ευαίσθητοι στόχοι της διεθνούς τροµοκρατίας.
Ταυτόχρονα η χώρα µας παρακολουθεί
προσοχή

τη

λειτουργία

ή

δηµιουργία

µε ιδιαίτερη
πυρηνικών

αντιδραστήρων στις γειτονικές χώρες, απαιτώντας την
προσεκτική εφαρµογή όλων των απαιτούµενων κανόνων
ασφαλείας.

Σας ευχαριστώ
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