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Έφεση κατά της απόφασης 
για την υπόθεση «Ήλιος»

Άρχισε η καταβολή αποζημιώσεων 
των ασφαλιστικών προς την ΑΗΚ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Eφεση στο Ανώτατο ∆ικα-
στήριο κατά της αθωωτικής 
απόφασης του Κακουργιο-

δικείου στην υπόθεση της τρα-
γωδίας µε τη συντριβή του αερο-
σκάφους της εταιρείας «Ήλιος», 
κατά την οποία έχασαν τη ζωή 
τους 119 άνθρωποι, κατέθεσε 
την Τρίτη η Γενική Εισαγγελία.

Σύµφωνα µε έγκυρες πηγές 
από τη Γενική Εισαγγελία, η έφε-
ση βασίζεται σε δύο βασικούς 
άξονες. Ο ένας άξονας υποστη-

ρίζει ότι το κατηγορητήριο ήταν 
σαφές και ορθά διατυπωµένο, 
αντίθετα από την πλειοψηφία 
της πρωτόδικης απόφασης. Σύµ-
φωνα µε την έφεση, η πλειοψη-
φία έκανε λάθος όταν εξέφρασε 
την άποψη ότι η αναφορά στην 
ηµεροµηνία του δυστυχήµατος 
δηµιουργούσε προβλήµατα.

Ο δεύτερος άξονας κινείται 
γύρω από το επιχείρηµα ότι 
λανθασµένα η πλειοψηφία προ-
χώρησε σε αξιολόγηση µέρους 

µόνο της µαρτυρίας που παρου-
σιάστηκε και υποστηρίζει ότι δεν 
έπρεπε να προβεί καθόλου σε 
αξιολόγηση της µαρτυρίας σε 
αυτό το στάδιο της διαδικασίας.

Η Εισαγγελία προτίθεται επί-
σης να καταθέσει αίτηµα για 
γρήγορη εκδίκαση της υπόθε-
σης, ωστόσο έχει διευκρινιστεί 
ότι επαφίεται στο Ανώτατο ∆ι-
καστήριο να αποφασίσει κατά 
πόσο αυτό το αίτηµα θα γίνει 
αποδεκτό.

Ξεκίνησε η σταδιακή κατα-
βολή των αποζηµιώσεων 
εκ µέρους των αντασφα-

λιστών προς την ΑΗΚ για την 
επιδιόρθωση του ηλεκτροπαρα-
γωγού σταθµού στο Βασιλικό, 
σύµφωνα µε τον πρόεδρο του 
∆Σ της Αρχής, Χάρη Θράσου, ο 
οποίος ανέφερε ότι η επιδιόρ-
θωση των ζηµιών στο Βασιλικό, 
από την έκρηξη στο Μαρί, συ-
νεχίζεται µε εντατικούς ρυθµούς 
στις µονάδες 4 και 5, µε τη µονά-
δα 5 να αναµένεται σε πλήρη λει-
τουργία το ερχόµενο καλοκαίρι.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, 
ο κ. Θράσου είπε ότι «οι ασφα-
λιστικές εταιρείες έχουν αποδε-
χθεί την ευθύνη και ξεκίνησαν 
τις πληρωµές», ανέφερε ο κ. 
Θράσου, συµπληρώνοντας ότι το 
συµβόλαιο µε τις ασφαλιστικές 
εταιρείες δεν προνοεί κατ’ απο-
κοπήν ποσό αποζηµίωσης, αλλά 

την κάλυψη των τιµολογίων για 
τα έξοδα της επιδιόρθωσης των 
ζηµιών. Όπως ανέφερε ο πρόε-
δρος της ΑΗΚ, η Αρχή εισπράτ-
τει βάσει του συµβολαίου ποσά 
ανάλογα µε τα έξοδα που γίνο-
νται και πρόσθεσε ότι οι πληρω-
µές καταβάλλονται σταδιακά.

Σε ότι αφορά το τελικό ύψος 
των ζηµιών, ο κ. Θράσου είπε 
ότι αυτό υπολογίζεται στα 300-
350 εκ. ευρώ, χωρίς όµως να 
µπορεί να ειπωθεί µε ακρίβεια, 
καθώς οι ζηµιές εκτιµώνται κατά 
τη διάρκεια της αποκατάστασης 
του σταθµού. Συµπλήρωσε ότι 
το πόσο των 700 εκ. ευρώ που 
αναφέρθηκε αρχικά σε σχέση µε 
το ύψος των ζηµιών δεν αφορού-
σε εκτίµηση της ΑΗΚ, αλλά των 
εµπειρογνωµόνων της ΕΕ που 
είχαν επισκεφτεί το Βασιλικό το 
καλοκαίρι του 2011.  «Η ΑΗΚ 
ουδέποτε επίσηµα µέχρι τώρα 

έκανε οποιαδήποτε εκτίµηση», 
πρόσθεσε. Ανέφερε εξάλλου ότι 
αυτή τη στιγµή συνεχίζονται µε 
εντατικό ρυθµό οι εργασίες επι-
διόρθωσης στις µονάδες 4 και 
5, µε τις εργοληπτικές εταιρίες 
να εργάζονται σε όλα τα κτίρια 
του σταθµού που χρήζουν επιδι-
όρθωσης. Όπως είπε, η µονάδα 
5, καθώς και µέρος της µονάδας 
4, που έχει υποστεί µεγαλύτερη 
βλάβη από την έκρηξη στο Μαρί, 
θα ολοκληρωθεί µέχρι το καλο-
καίρι του 2012. Συνέχισε, λέγο-
ντας ότι η µονάδα 4 θα δοθεί για 
χρήση µερικούς µήνες αργότερα, 
ενώ ακολούθως θα προχωρήσει 
η αποκατάσταση των µονάδων 
1 έως 3. Ο κ. Θράσου ανέφερε 
τέλος ότι έχουν ήδη παραγγελθεί 
όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα 
από την κατασκευάστρια εται-
ρεία, τα οποία άρχισαν να φθά-
νουν στην Κύπρο.

Το τελικό ύψος των ζηµιών υπολογίζεται στα 300-350 εκ. ευρώ, χωρίς όµως να µπορεί να ειπωθεί µε ακρίβεια.


