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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με απόυασε τοσ Δεκοτηθού Σσκβοσιίοσ 

ο Δήκος Μεγαρέωλ σποστερίδεη τελ Σσλζήθε 

τοσ Ο.Η.Ε,  γηα τελ απαγόρεσσε τωλ Πσρεληθώλ Οπιωλ 

 
Σηελ ηαθηηθή Σπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Τξίηεο 21 Ινπλίνπ 

2022 πνπ έιαβε ρώξα δηα δώζεο ζηελ αίζνπζα Σπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ απνθαζίζηεθε θαηά πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ ν Γήκνο Μεγαξέσλ λα 

ππνζηεξίμεη ηελ Σπλζήθε ηνπ Ο.Η.Δ γηα ηελ Απαγόξεπζε ησλ Ππξεληθώλ Οπισλ. 

Δίλαη γλσζηό όηη ζηηο 7 Ινπιίνπ 2017 εγθξίζεθε από ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε 

ηνπ ΟΗΔ ε Σπλζήθε γηα ηελ Απαγόξεπζε ησλ Ππξεληθώλ Όπισλ, ε νπνία 

απαγνξεύεη ηελ απόθηεζε, θαηνρή, ρξήζε, αλάπηπμε, παξαγσγή, δνθηκή, 

ηνπνζέηεζε, απνζήθεπζε θαη απεηιή ρξήζεο ππξεληθώλ όπισλ θαη ηέζεθε ζε ηζρύ 

ζηηο 22 Ιαλνπαξίνπ 2021. 

Τα ππξεληθά όπια απνηεινύλ θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα νιόθιεξεο ηεο 

αλζξσπόηεηαο, αθνύ έρνπλ καθξνρξόληεο θαη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ 

αλζξώπηλε επηβίσζε, ηελ πγεία ησλ επόκελσλ γελεώλ, ηελ αζθάιεηα ησλ 

ηξνθίκσλ, ην πεξηβάιινλ, ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ παγθόζκηα 

νηθνλνκία. 

Θα πξέπεη ινηπόλ λα θαηαβιεζεί θάζε πξνζπάζεηα, ώζηε λα εμαιεηθζνύλ  νη 

θίλδπλνη  απηνί δεκηνπξγώληαο έλαλ θόζκν πεξηζζόηεξν αζθαιή ρσξίο 

ππξεληθά όπια. 

Τν Δεκοτηθό Σσκβούιηο θαηά πιεηνςεθία ησλ 16 επί ησλ 18 παξόλησλ 

Γεκνηηθώλ Σπκβνύισλ απνθάζηζε: 

Α) . Να ζπλππνγξάςεη σο Γήκνο ηελ έθθιεζε ηεο ICAN (International 

Campaign to Abolish Nuclear weapons) πξνο ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε, γηα λα 

ππνγξάςεη θαη λα επηθπξώζεη ηελ Σπλζήθε. 

Β) Τελ ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ καο ζηελ δηεζλή θίλεζε “Mayors for Peace” 

(http://www.mayorsforpeace.org/english/), πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε πξσηνβνπιία 

ησλ Γεκάξρσλ ηεο Χηξνζίκα θαη ηνπ Ναγθαζάθη, θαη πξνσζεί ηελ ζπλεξγαζία 

κεηαμύ Γήκσλ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο Σπλζήθεο θαη ηελ ελεκέξσζε γηα ηνπο 

άκεζνπο θηλδύλνπο ησλ ππξεληθώλ όπισλ. 

Γ) Να ζπλεξγαζηεί κε ηνλ δηεζλή νξγαληζκό «Κόσκος Χωρίς Ποιέκοσς θαη 

Βία» θαη λα πξνβνύλ από θνηλνύ ζε δξάζεηο γηα λα ζπκβάινπλ ζηελ εθαξκνγή ηεο 

ζπλζήθεο θαη λα ζηηγκαηηζηνύλ ηα ππξεληθά όπια έσο όηνπ εμαιεηθζνύλ. 
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Οη Γεκνηηθνί Σύκβνπινη θ.θ. Χνξνδάλεο Αληώληνο θαη Νηθνιάνπ Σππξίδσλ 

Μεηνςήθηζαλ. 

Οη Γεκνηηθνί Σύκβνπινη θ.θ. Μπακπαινύ Αηθαηεξίλε θαη Λνπθά Αηθαηεξίλε 

ςήθηζαλ ιεπθό. 

 
Εθ τοσ Γραυείοσ Επηθοηλωλίας  

& Δεκοσίωλ Στέσεωλ 

  

 


