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Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, θεωρώ μεγάλη μου τιμή αυτή την πρόσκληση και το 

βήμα, που μου προσφέρετε,  και γι' αυτό σας ευχαριστώ θερμά, τόσο προσωπικά, όσο και εκ 

μέρους της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Στην εισήγησή μου, αυτό που σκοπεύω 

να κάνω, είναι να σας παρουσιάσω σύντομα την ταυτότητα του οργανισμού αυτού και θα 

προσπαθήσω να σας εξηγήσω καθαρά τι κάνει η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και 

ποιος είναι ο ρόλος της. Στη συνέχεια, θα επικεντρωθώ στην κρίση της Ιαπωνίας και στην 

εμπλοκή της ΕΕΑΕ, αναφορικά, με τη διαχείριση της κρίσης αυτής σε εθνικό επίπεδο. Βέβαια, 

θα ήταν μεγάλη μου χαρά και θα είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις, διευκρινίσεις και 

όποια επιπλέον πληροφορία για άλλο ζήτημα πιθανόν επιθυμείτε. 

Ξεκινώντας, θα ήθελα, καταρχήν, να εκφράσω τη λύπη μου για την καταστροφή, που 

συμβαίνει στην Ιαπωνία και να ενώσω και τα δικά μου αισθήματα συμπάθειας με αυτά όλων 

μας, για τη δοκιμασία αυτών των ανθρώπων. Επίσης, θα ήθελα να επαινέσω δημόσια από το 

βήμα αυτό - και μάλιστα με πιο θερμά λόγια - την ακούραστη προσπάθεια, την ευσυνειδησία 

και την αφοσίωση του προσωπικού της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, προκειμένου 

η υπηρεσία μας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διαχείρισης σε εθνικό επίπεδο αυτής της 

κρίσης. 

Θα ξεκινήσω περιγράφοντας συνοπτικά την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Η 

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας είναι ένας σχετικά μικρός οργανισμός με προσωπικό 

75 ατόμων. Συνήθως, υπάρχει η παρανόηση ότι πρόκειται για μια Επιτροπή. Οι αρμοδιότητές 
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της, εάν μπορεί κάποιος να τις περιγράψει με δύο κουβέντες, είναι στον τομέα της ασφαλούς 

χρήσης των ακτινοβολιών και ο κύριος ρόλος της είναι η προστασία της χώρας, των 

εργαζομένων και του περιβάλλοντος από τις ακτινοβολίες. Διοικητικά έχει τη μορφή 

αποκεντρωμένης δημόσιας υπηρεσίας, συνιστά εποπτευόμενο φορέα της Γενικής 

Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, που υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων. 

Σε αυτή τη διαφάνεια σας δείχνω με δύο κουβέντες ποιο ακριβώς είναι το κύριο έργο 

της. Κάνει τα εξής πράγματα: ελέγχει περίπου 2.500 εργαστήρια ακτινοβολιών. Αυτά τα 

εργαστήρια στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι εργαστήρια ιατρικών ακτινοβολιών. 

Βρίσκονται σε νοσοκομεία, δημόσια ή ιδιωτικά ή θεραπευτήρια ή διαγνωστικά κέντρα και 

εκτείνονται από το απλό ακτινολογικό εργαστήριο μέχρι τα μεγάλα εργαστήρια, που 

χρησιμοποιούν αξονικούς τομογράφους ή ακτινοθεραπευτικά συστήματα ή τα εργαστήρια 

πυρηνικής ιατρικής. Ελέγχει τις δόσεις, τις οποίες παίρνουν οι εργαζόμενοι στη χώρα μας, οι 

οποίοι εκτίθενται επαγγελματικά στις ακτινοβολίες. Ίσως θα έχει ενδιαφέρον, να σας 

ενημερώσω ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα εργάζονται περίπου 12.000 άνθρωποι. 12.000 

είναι η επαγγελματικά εκτιθέμενοι στις ακτινοβολίες στην Ελλάδα. Αυτούς του εργαζόμενους 

τους μετρούμε, τηρούμε το εθνικό αρχείο δόσεων και ελέγχουμε την επαγγελματική τους 

έκθεση. 

Από το 1998 η ΕΕΑΕ έχει αναλάβει τη σημαντική αρμοδιότητα ελέγχου των 

ακτινοβολιών που εκπέμπονται από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, από τηλεοπτικούς 

σταθμούς και γενικά από κεραιοδιατάξεις. Σε αυτά τα πλαίσια, είμαστε επιφορτισμένοι με ένα 

βαρύ ελεγκτικό έργο, το οποίο περιλαμβάνει 1.500 μετρήσεις κάθε έτος σε κάθε είδους 

σταθμούς κεραιών, έναν έλεγχο, σε ετήσια βάση, εκατοντάδων τεχνικών μελετών για να 

δώσουμε τα πιστοποιητικά σύμφωνης γνώμης. 

Θέλω να υπογραμμίσω ότι το σκέλος που αφορά την πυρηνική ενέργεια και την 

πυρηνική ασφάλεια είναι, οπωσδήποτε, μια σημαντική δραστηριότητά μας, η οποία είναι μια 

http://eeae.gr/docs/president/_ergo.pdf
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από το «χαρτοφυλάκιο» του οργανισμού και σίγουρα όχι το μεγαλύτερο. Ο οργανισμός έχει 

επιτύχει, με μακροχρόνια προσπάθεια, να αναπτύξει ένα αποτελεσματικό και σταθερό 

σύστημα ακτινοπροστασίας στη χώρα. Στη διαφάνεια αυτή φαίνεται ένας δείκτης ουσιαστικής 

κοινωνικής προσφοράς στην ακτινοπροστασία. Αποτυπώνεται ο ετήσιος αριθμός των εγκύων 

που έχουν ακτινοβοληθεί κατά λάθος, ή έχουν πάρει ραδιοφάρμακο, και οι οποίες έχουν 

έρθει σε μας και έχουμε αναλύσει δοσιμετρικά την κατάστασή τους. Κατά συνέπεια, τα 

νούμερα τα οποία βλέπετε αντιστοιχούν, στην ουσία, σε διασωσμένα έμβρυα και κυήσεις. 

Τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα περισσότερο σχετίζονται με τον έλεγχο 

ραδιενέργειας περιβάλλοντος. Είναι ένα από τα τμήματα του οργανισμού μας που έχει, 

ακριβώς, αυτόν τον ρόλο, ο οποίος διεκπεραιώνεται, κατ’ αρχήν, με δικά μας μέσα, μέσω του 

αυτόματου τηλεμετρικού συστήματος για την επόπτευση της ραδιενέργειας περιβάλλοντος. 

Σε ολόκληρη τη χώρα υπάρχουν 24 σταθμοί μέτρησης διασπαρμένοι στην επικράτεια και 3 

σταθμοί μέτρησης αεροζόλ. Υποστηρίζεται από εργαστηριακές μετρήσεις και, επίσης, 

υποστηρίζεται με την ουσιαστικότατη συμβολή και συνεργασία ενός Δικτύου Συνεργαζόμενων 

Εργαστηρίων, μεταξύ των οποίων είναι το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του 

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», το Εργαστήριο στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τα Εργαστήρια στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κ.λπ.. 

Συνοψίζοντας, λοιπόν, η ΕΕΑΕ έχει ελεγκτικό και εποπτικό έργο, αλλά, εκτός από αυτό, 

έχει εξίσου σημαντικό ρυθμιστικό και νομοθετικό έργο, γιατί για όλους τους τομείς 

αρμοδιότητας προτείνει την ανάπτυξη ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, μεριμνά για 

την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή και διεθνή και παρακολουθεί, 

φυσικά, τις διεθνείς συμβάσεις της αρμοδιότητάς της. Έχει εκπαιδευτικό, αναπτυξιακό και 

ερευνητικό έργο. Παρόλο που το σκέλος αυτό δεν είναι το κυρίαρχο στον οργανισμό μας, είναι 

πολύ σημαντική η ύπαρξή του, γιατί επιτρέπει τη διατήρηση πολύ υψηλού επιπέδου στο 

επιστημονικό προσωπικό και αποτελεί ισχυρό κίνητρο επιστημονικής απόδοσης. Και, βεβαίως, 

έχουμε και την ευθύνη διαχείρισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης. Όσο αφορά τη διαχείριση 

http://eeae.gr/docs/president/_pregnant.pdf
http://eeae.gr/docs/president/_enviro.pdf
http://eeae.gr/docs/president/_enviro.pdf
http://eeae.gr/docs/president/_armodiotites.pdf
http://eeae.gr/docs/president/_armodiotites.pdf
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καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, που είναι, βεβαίως, και το σημερινό σημείο ενδιαφέροντος, 

υπάρχει στη χώρα μας μια υποδομή, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία τόσο στο σκέλος της 

πρόληψης, όσο και στο σκέλος της αντιμετώπισης. Σαν παράδειγμα, στο σκέλος της 

πρόληψης, θα αναφέρω τα μεγάλα κουτιά τα οποία μπορείτε να δείτε στη διαφάνεια και τα 

οποία βλέπετε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» κάθε φορά που έρχεστε από χώρες εκτός Σένγκεν. 

Αυτά είναι μηχανήματα ανίχνευσης ραδιενέργειας. Σαν παράδειγμα στο σκέλος της 

αντιμετώπισης,  υπάρχει κινητό εργαστήριο, φορητός εξοπλισμός κτλ., όπως φαίνεται και στη 

διαφάνεια. 

Φτάνουμε, λοιπόν, στο ατύχημα της Φουκουσίμα. Από το Σάββατο 12 Μαρτίου, όταν 

έγινε πλέον φανερό ότι ξεκίνησε το πυρηνικό ατύχημα, η Ε.Ε.Α.Ε. τέθηκε σε κατάσταση 

εκτάκτου ανάγκης, με βάρδιες λειτουργίας σε σχεδόν 24ωρη βάση. Σκοπός ήταν η στενή 

παρακολούθηση της εξέλιξης των γεγονότων, η έγκυρη και νηφάλια ενημέρωση της Πολιτείας 

και της κοινής γνώμης και, ασφαλώς, η προετοιμασία και επεξεργασία των μέτρων που θα 

μπορούσαν να απαιτηθούν. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν τη στενή συνεργασία, 

ενημέρωση και συντονισμό με τους συναρμόδιους φορείς, που είναι πολυποίκιλοι και 

διεσπαρμένοι σε όλο τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, από το αεροδρόμιο, το Υπουργείο 

Μεταφορών, το Υπουργείου Εξωτερικών, το Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων και Ναυτιλίας, 

την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, τον Ε.Φ.Ε.Τ., την 

οργάνωση των προληπτικών ελέγχων στα αεροδρόμια «Ελευθέριος Βενιζέλος» και 

«Μακεδονία», την οργάνωση δευτερογενών ελέγχων στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας μας, 

τη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης του ατυχήματος μέσα σε έναν ωκεανό 

πληροφόρησης, όπου έπρεπε να αξιολογήσουμε τι ήταν χρήσιμο, τι ήταν ανακοινώσιμο και τι 

πραγματικά βάρυνε, τη συνεχή ενημέρωσή μας, μέσω των δικτύων όπου συμμετέχουμε ex 

officio, του Δ.Ο.A.Ε., της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ομολόγων αρχών σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, την έκδοση οδηγιών για Έλληνες πολίτες στην Ιαπωνία και για τα ελληνικά πλοία, την 

http://eeae.gr/docs/president/_ektakti_anagki.pdf
http://eeae.gr/docs/president/_energeies.pdf
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έκδοση δελτίων τύπου, τη συνεχή ενημέρωση των Μ.Μ.Ε. και του διαδικτυακού τόπου της 

Ε.Ε.Α.Ε. και, φυσικά, τη συνεχή επικοινωνία με το κοινό. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανησυχία της ελληνικής κοινής γνώμης για τα θέματα των 

ακτινοβολιών και τη γενικότερη στάση της ως προς τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, από την 

πρώτη στιγμή δώσαμε μεγάλη έμφαση στον τομέα της ενημέρωσης. Μέσα από ανακοινώσεις 

και δελτία τύπου προσπαθούμε με ψύχραιμο τρόπο, να ενημερώσουμε με εγκυρότητα 

σχετικά με τις εξελίξεις στην Ιαπωνία. Η αυξημένη επισκεψιμότητα του διαδικτυακού μας 

τόπου αποτελεί για εμάς δείκτη εμπιστοσύνης προς την υπηρεσία και το έργο της. Στο 

διαδικτυακό μας τόπο, εκτός όλων των άλλων, ο κάθε πολίτης μπορεί να παρακολουθεί on 

line τα επίπεδα ραδιενέργειας στη χώρα, όπως καταγράφονται από το τηλεμετρικό δίκτυο. 

Ειδικά, πιστεύω, ότι αυτή η δυνατότητα καθησυχάζει τους συμπολίτες μας και τους εμπνέει 

εμπιστοσύνη. Επίσης, είμαστε συνεχώς στη διάθεση των πολιτών για να απαντήσουμε στα 

ερωτήματα για ραδιολογικής φύσεως θέματα. Καθημερινά δεχόμαστε πλήθος 

τηλεφωνημάτων τα οποία αντιμετωπίζουμε υπεύθυνα. Σε γενικές γραμμές, χειριζόμαστε το 

θέμα με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως είναι γνωστό, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο 

σημαντικές συναντήσεις, η πρώτη την προηγούμενη Δευτέρα στις Βρυξέλλες, που συγκάλεσε 

ο Επίτροπος Ενέργειας με τους επικεφαλής των ρυθμιστικών αρχών πυρηνικής ασφάλειας, τη 

βιομηχανία, άλλους stakeholders και πολιτικές ηγεσίες κρατών-μελών και, φυσικά, το 

Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, που έγινε μόλις προχθές στις Βρυξέλλες. Το σημαντικό είναι 

ότι έχει επέλθει μια συμφωνία για τη διεξαγωγή αναλύσεων ασφάλειας και επικινδυνότητας, 

οι λεγόμενες δοκιμασίες αντοχής στους αντιδραστήρες. Είναι σημαντικό ότι σε αυτήν την 

απόφαση συμπεριλαμβάνονται και γειτονικές χώρες για αντιδραστήρες που λειτουργούν, 

αλλά και για αυτούς που προβλέπεται να λειτουργήσουν. 

Αυτή είναι μια σημαντική εξέλιξη και θα ήθελα να επισημάνω ότι, στο περιθώριο όλων 

αυτών των πραγμάτων, κατά τη γνώμη μας, είναι προφανές ότι θα κινηθεί με ταχύτατους 

http://eeae.gr/docs/president/_enimerosi.pdf
http://eeae.gr/docs/president/_telemetry.pdf
http://eeae.gr/docs/president/_telemetry.pdf
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πλέον ρυθμούς και θα προχωρήσει και η διαδικασία ενσωμάτωσης και υλοποίησης της 

πρόσφατης Οδηγίας του 2009 για την πυρηνική ασφάλεια, αλλά και οι αναμενόμενες Οδηγίες 

σχετικά με τα ραδιενεργά κατάλοιπα και τα αναλωθέντα πυρηνικά καύσιμα, που αυτή τη 

στιγμή είναι στις ομάδες εργασίας στις Βρυξέλλες, κάτι που πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα 

απασχολήσει και τη λειτουργία της Εθνικής Αντιπροσωπείας. 

 Τελειώνοντας, θα ήθελα να επαναλάβω τις ευχαριστίες προς το προσωπικό της 

Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας για τη σκληρή προσπάθεια που καταβάλλουν όλες 

αυτές τις μέρες και να υπογραμμίσω πως δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Στο 

παρελθόν σε όλα τα έκτατα περιστατικά και κάθε φορά που το είχε ανάγκη η πολιτεία η ΕΕΑΕ 

είχε ανταποκριθεί με φιλότιμο και ευσυνειδησία. Θέλω επίσης να αναγνωρίσω την πολύτιμη 

βοήθεια του Αντιπροέδρου, αλλά και των υπολοίπων μελών του Δ.Σ..  

Ευχαριστώ και εσάς για τον πολύτιμο χρόνο που διαθέσατε και την προσοχή σας.  

 

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ  

Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε και ευχαριστώ και τους αξιότιμους βουλευτές για την 

πληθώρα και το επίπεδο των εύστοχων παρατηρήσεων τους. Εγώ θα περιοριστώ σε κάποιες 

ερωτήσεις, οι οποίες αφορούν θέματα της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και 

θέματα διοικητικής και οικονομικής φύσης. Το παράρτημα Ρ του σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» 

είναι αυτό με το οποίο ξεκινώ, με αφορμή τη δική σας τοποθέτηση, κ. Γείτονα. Πράγματι, αυτή 

τη στιγμή το σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» περιλαμβάνει σε ένα από τα παραρτήματα του και του 

οποίου την ευθύνη έχει η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, το σχεδιασμό σε εθνικό 

επίπεδο σε περίπτωση ραδιολογικού κινδύνου, ο οποίος προέρχεται από ραδιενεργή έκλυση 

σε χώρα εκτός Ελλάδος. Είναι ένα παράρτημα λεπτομερέστατο, στην ουσία αποκωδικοποιεί 

την εμπειρία, όπως ακριβώς είχε προσληφθεί μετά το ατύχημα του Chernobyl και κατόπιν 

όλων των παρατηρήσεων, δυσλειτουργιών, προβλημάτων και αδυναμιών που τότε 

επισημάνθηκαν. Χρήζει κάποιας ανανέωσης, γιατί στο μεταξύ κάποια δεδομένα έχουν 
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αλλάξει, παραδείγματος χάριν έχουν αλλάξει οι δήμοι, οι νομαρχίες κ.λπ., και όλα αυτά είναι 

θέματα που θίγονται εκεί μέσα. Το παράρτημα αυτό ενεργοποιείται αρκετά συχνά. Σε 

περιπτώσεις ασκήσεων, και μάλιστα αυτό έγινε και τελευταία με την ευκαιρία μίας άσκησης, η 

οποία βασιζόταν σε υποθετικό σενάριο υποθετικής έκλυσης σε ένα σταθμό της Σουηδίας. 

Όσον αφορά στη μέτρηση της ραδιενέργειας περιβάλλοντος, πράγματι, υπάρχουν δύο 

δίκτυα και δεν υπάρχει τίποτα κακό σε αυτό, γιατί έχουν εντελώς διαφορετικό ρόλο. 

Το ένα δίκτυο, το οποίο λειτουργεί η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας έχει το 

ρόλο της σειρήνας, είναι δίκτυο alarm, γι’ αυτό το λόγο και λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο, 

λειτουργεί online και έχει σκοπό την έγκαιρη ειδοποίηση, σε περίπτωση που περάσει τα 

σύνορά μας, ραδιενέργεια. Το δίκτυο, το οποίο λειτουργούν ερευνητικά εργαστήρια, όπως το 

εργαστήριο του Δημόκριτου, αλλά που λειτουργούν και πανεπιστημιακά εργαστήρια 

μεμονωμένα, είναι δίκτυο το οποίο κάνει μετρήσεις. Η διαφορά είναι σημαντική. Το δικό μας 

δίκτυο σε νορμάλ συνθήκες, όπως τώρα, δείχνει μια ευθεία γραμμή.  Άμα θέλει κάποιος όμως, 

να μετρήσει την ραδιενέργεια περιβάλλοντος με ακρίβεια, πρέπει να κάνει πιο πολύπλοκες 

μετρήσεις, οι οποίες δεν είναι σε πραγματικό χρόνο, και απαιτούν έναν εξοπλισμό και μια 

διαδικασία, την οποία εξασφαλίζουν τα συνεργαζόμενα εργαστήρια.  

Στο κρίσιμο ερώτημα, αν αυτές οι λεπτομερείς μετρήσεις είναι απαραίτητες, η 

απάντηση είναι καταφανώς ναι, όχι μόνο από επιστημονικό ενδιαφέρον, που δεν το 

παραβλέπω, αλλά επειδή είναι σημαντικότατη συμβατική υποχρέωση της χώρας μας. Βάσει 

των άρθρων 35 και 36 της Συνθήκης της Euratom, είμαστε υποχρεωμένοι, και αυτό ακριβώς 

κάνουμε, να ενημερώνουμε συστηματικά και για τις λεπτομέρειες των μετρήσεων, όχι μόνο 

την ΕΛ.ΣΤΑΤ., αλλά και τις Ευρωπαϊκές αρχές.   

Σχετικά με την ανησυχία του κόσμου, για την επόμενη μέρα. Θεωρώ ότι το κρίσιμο 

στοίχημα σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι η εμπιστοσύνη. Αυτή είναι η λέξη κλειδί. Θα πρέπει η 

κοινή γνώμη και οι πολίτες να εμπιστεύονται τους διάφορους εμπλεκόμενους, είτε αυτός είναι 

operator είτε είναι regulator, ή safety authority και σ’ αυτή την περίπτωση αναφέρομαι σε 
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εμάς. Φυσικά δε μπορούμε να βάλουμε κανόνες σε όλα τα στάδια της ενημέρωσης, σε ό,τι 

αφορά όμως, στην ενημέρωση από την ρυθμιστική αρχή και τον φορέα ασφαλείας, έχουμε 

κάνει μια σκληρή προσπάθεια σε σημείο υπερβολής, χρησιμοποιώντας όχι μόνο διαφάνεια, 

αλλά και καλώς νοούμενη υπερπληροφόρηση, ώστε να πείσουμε την κοινή γνώμη. Πιστεύω 

ότι έχουμε καταφέρει σε αυτό σημαντικά βήματα και ότι μπορεί να μας εμπιστεύεται. Θεωρώ 

ότι δρέπουμε τους καρπούς αυτής της προσπάθειας.  

Θα σχολιάσω την αξιοπιστία των επιστημονικών ανακοινώσεων, γιατί θίχτηκε το θέμα 

και είναι πολύ σημαντικό. Ήταν κάτι που μας απασχόλησε πάρα πολύ έντονα και στην 

Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Είχαμε τον κρίσιμο, αλλά και άχαρο ρόλο απ’ αυτόν το 

ορυμαγδό απ’ την μια των δημοσιογραφικών πληροφοριών, από την άλλη μέσω των θεσμικών 

καναλιών, από την άλλη του διαδικτύου και των επίσημων ανακοινώσεων, να μπορέσουμε να 

βγάλουμε ένα νηφάλιο συμπέρασμα πέντε γραμμών – γιατί φυσικά δεν ήμασταν στην 

Ιαπωνία – για να ενημερωθεί υπεύθυνα ο τύπος, η κοινή γνώμη, αλλά και η πολιτεία.  

Επομένως, είχαμε απόλυτη ανάγκη να βασιζόμαστε στο δίκτυο της επίσημης 

πληροφόρησης, για το οποίο θα πω ότι έχει βελτιωθεί κατά τη διάρκεια του ατυχήματος. Τις 

τελευταίες μέρες η βελτίωση, σε σχέση με το τι πληροφόρηση είχαμε τις πρώτες μέρες, είναι 

εντυπωσιακά βελτιωμένη και από τους διεθνείς οργανισμούς και από τις ιαπωνικές αρχές και 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χαιρετίζω αυτή τη βελτίωση, η οποία είναι και ένα από τα 

μαθήματα που πήραμε σαν διεθνές σύστημα, σε περίπτωση ατυχημάτων.  

Τελειώνω με την ερώτηση στάνταρ, όσες φορές βρίσκομαι σε δημόσιο λόγο, για την 

επικινδυνότητα της κινητής τηλεφωνίας. Το θέμα θίχτηκε από κάποιον αξιότιμο Βουλευτή και 

φυσικά είναι εντελώς άσχετο με το θέμα της συζήτησης, αλλά αναγκαστικά θα πω δυο 

κουβέντες. Η απάντηση δε μπορεί να είναι άσπρο-μαύρο, είναι κάπως πιο σύνθετη. Πάντως, 

αν η ερώτηση περί ασφαλείας απαιτεί μονολεκτική απάντηση, η απάντηση είναι ναι, με την 

εξής έννοια: Ο ρόλος μας είναι να εξασφαλίζουμε ότι τα όρια ασφαλείας τηρούνται. Υπάρχουν 

θεσμοθετημένα όρια ασφαλείας, που τα έχει θεσπίσει αυτό ακριβώς το σώμα. Υπάρχει ένας 
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νόμος που θεσπίζει όρια, τα οποία είναι και κατώτερα από αυτά τα οποία συστήνει η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αυτά επιβάλλει στη χώρα μας η 

βούληση του νομοθέτη και πρέπει να υπάρχει κάποιος, ο οποίος με ακεραιότητα και 

ευσυνειδησία επιβάλλει την τήρησή τους. Αυτός είναι ο ρόλος μας και αυτό ακριβώς που 

κάνουμε. Μπορώ να διαβεβαιώσω, ότι έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και σε επίπεδο 

οργάνωσης, αλλά και διαφάνειας και ενημέρωσης, να ξέρουμε ότι αυτά τα όρια τηρούνται και 

μάλιστα, σε σημαντικό βαθμό σε σχέση με τα ανώτερα επιτρεπτά. Αναφέρομαι κυρίως, μέσα 

στον αστικό ιστό, γιατί εκεί υπάρχει αυτή η υποχρέωση, δηλαδή, από τις κεραίες της κινητής 

τηλεφωνίας.   

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Η κινητή τηλεφωνία δεν είναι ιοντίζουσα ακτινοβολία, γι’ αυτό 

ο κόσμος ανησυχεί, νομίζει ότι είναι ραδιενεργός.  

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ: Αν υπάρχει αυτή η αμφιβολία θα πρέπει να διασκεδαστεί με τον 

πιο κατηγορηματικό τρόπο.  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ:   ……..ομιλεί εκτός μικροφώνου 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ: Σ’ αυτό αναγκαστικά θα πω το εξής. Σε επίπεδο συμβολικό δεν 

μπορώ να πω κάτι. Εκείνο που μπορώ να πω είναι, ότι η αρμοδιότητα αυτή ορθώς υπάρχει, αν 

επιτρέπετε, στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας για δύο λόγους. Θα επικαλεστώ έναν 

λόγο αξιοπιστίας. Νομίζω ότι έχουμε βγάλει την πολιτεία ασπροπρόσωπη, όσον αφορά αυτό 

το ζήτημα και η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι δεν είναι μοναδική περίπτωση αρμοδιότητας 

σε μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, κάτι που ισχύει και σε αρκετές άλλες ομόλογες ευρωπαϊκές 

αρχές. Δεν είναι κάποια ιδιαίτερη ελληνική πρωτοτυπία.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ(Προεδρεύων των Επιτροπών): Θα ήθελα να παρατηρήσω 

ότι έρχεται προς κατάθεση στη Βουλή ένα νομοσχέδιο, που έχει να κάνει με τα νέα όρια για 

την κινητή τηλεφωνία, τους επίγειους σταθμούς και ενδεχομένως θα ασχοληθεί η Επιτροπή με 

αυτό το νομοσχέδιο.  

Το λόγο έχει η κυρία Κουρουπάκη.  
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ: Επειδή προφανώς, υπάρχει μια παραπληροφόρηση γύρω 

από αυτό το τόσο σημαντικό θέμα, των ορίων ασφαλείας της κινητής τηλεφωνίας και το πόσο 

επηρεάζουν τα ίδια τα κινητά ή οι κεραίες και επειδή δεν ξέρουμε, μήπως θα είναι εφικτό από 

εσάς να ορίσετε μια συνεδρίαση για αυτό το θέμα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ(Προεδρεύων των Επιτροπών): Κυρία Κουρουπάκη, με την 

αφορμή της κατάθεσης του νομοσχεδίου, θα κάνουμε μια συνεδρίαση για αυτό το θέμα, για 

τις επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που προέρχονται από τα κινητά 

τηλέφωνα.   

Ευχαριστούμε θερμά τους προσκεκλημένους για τις τοποθετήσεις τους, θα χρειαστεί 

να κάνουμε και νέα συζήτηση. Ελπίζω να μην έχουμε επείγον γεγονός, σαν αυτό στην Ιαπωνία 

και να έχουμε πίστωση χρόνου.  


