Πο λι τ ι κή Πο ι ότ ητας
Πολιτική τής ΕΕΑΕ ειναι να λειτουργει με γνώμονα το δήμοσιο συμφερον και συμφώνα με το οραμα,
τήν αποστολή και τις αξιες τής, παρεχοντας υψήλής ποιοτήτας υπήρεσιες που καλυπτουν πλήρώς τις
εκαστοτε υφισταμενες αναγκες, καθώς και τις νομοθετικες ή κανονιστικες απαιτήσεις.
Στοχοι τής ΕΕΑΕ ειναι:


να καταβαλλει καθε δυνατή προσπαθεια, ώστε οι παρεχομενες υπήρεσιες να ικανοποιουν τις
αναγκες τών ενδιαφερομενών μερών, τις νομοθετικες και κανονιστικες απαιτήσεις, καθώς και
τις τεθεισες προδιαγραφες (ποιοτικες, λειτουργικες, προδιαγραφες ασφαλειας, περιβαλλοντικής
διαχειρισής, οικονομικής διαχειρισής, κλπ.) στο πλαισιο τών δυνατοτήτών τής και τής ευρυθμής
λειτουργιας τής,



να εφαρμοζει πιστα το Ολοκλήρώμενο Συστήμα Διαχειρισής (ΟΣΔ) σε ολο το ευρος τών
δραστήριοτήτών τής, προκειμενου να τιθεται ή ασφαλεια ώς προτεραιοτήτα και να
επιτυγχανεται σταθερή ποιοτήτα τών υπήρεσιών,



να καταβαλλει καθε προσπαθεια για συνεχή βελτιώσή τής αποτελεσματικοτήτας του
Ολοκλήρώμενου Συστήματος Διαχειρισής (ΟΣΔ),



να προσφερει ενα περιβαλλον εργασιας φιλικο, ασφαλες και υγιεινο για τον εργαζομενο, το
οποιο επιπλεον θα του δινει ελευθερια εκφρασής και ενεργου συμμετοχής στο Ολοκλήρώμενο
Συστήμα Διαχειρισής (ΟΣΔ).

Για τήν επιτευξή αυτών τών στοχών ή ΕΕΑΕ εφαρμοζει ενα Ολοκλήρώμενο Συστήμα Διαχειρισής
Ποιοτήτας (ΟΣΔ) συμφώνα με τις απαιτήσεις του Διεθνους Προτυπου ISO 9001:2008.
Η Διοικήσή τής ΕΕΑΕ δεσμευεται να παρεχει τήν απαιτουμενή στήριξή, τα απαιτουμενα υλικα μεσα
και ανθρώπινο δυναμικο για τήν επιτευξή τών στοχών τής, για τήν εκπαιδευσή του προσώπικου, τή
βελτιώσή του εξοπλισμου, τή βελτιώσή και συνεχή ροή τεχνογνώσιας και συνεχή καλυψή αναγκών
που προκυπτουν.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΑΕ

Δρ. Χρήστος Χουσιάδας

Η Ελληνικη Επιτροπη Ατομικης Ενεργειας (ΕΕΑΕ) ειναι η εθνικη ρυθμιστικη αρχη, στους τομεις της
ασφαλειας των ακτινοβολιων και της πυρηνικης ασφαλειας.

Όραμα
Να λειτουργουμε ως συγχρονη ρυθμιστικη αρχη, στους τομεις της ασφαλειας των ακτινοβολιων και
της πυρηνικης ασφαλειας, που θα απολαμβανει εμπιστοσυνης και αναγνωρισης σε εθνικο και διεθνες
επιπεδο, και ως προτυπη υπηρεσια που ανταποκρινεται με υπευθυνοτητα στο δημοσιο ρολο της.

Α π ο στο λή
Η προστασια του πληθυσμου, των εργαζομενων και του περιβαλλοντος απο τις ιοντιζουσες και τις
τεχνητα παραγομενες μη ιοντιζουσες ακτινοβολιες.

Αξίες
Α μ ε ρ ο λ η ψ ί α κ α ι α κ ε ρ α ι ό τ η τ α . Λαμβανουμε αποφασεις βασισμενες σε αντικειμενικα
κριτηρια και αναγνωριζουμε την ατομικη μας ευθυνη στην εξυπηρετηση του δημοσιου συμφεροντος.
Επάρκεια.

Φροντιζουμε τα στελεχη μας να διαθετουν αριστη τεχνογνωσια και να τους

προσφερουμε ευκαιριες συνεχους επιστημονικης καταρτισης.
Ποιότητα

και

Αξιοπιστία.

Παρεχουμε πιστοποιημενες υπηρεσιες, με υψηλο βαθμο

εξειδικευσης και συμφωνα με τα διεθνη προτυπα.
Δ ι α φ ά ν ε ι α . Δημοσιοποιουμε στοιχεια που προκυπτουν απο την ασκηση ρυθμιστικου ελεγχου και
απτονται της προστασιας της δημοσιας υγειας και του περιβαλλοντος, οπως και αυτα που αφορουν τη
λειτουργια της ΕΕΑΕ.
Κοινωνική

ευθύνη.

Ειμαστε συνειδητοποιημενοι αναφορικα με το ρολο μας προς το

κοινωνικο συνολο.
Α ρ ι σ τ ε ί α . Φιλοδοξουμε να ειμαστε σημειο αναφορας σε θεματα ραδιολογικης προστασιας και
πυρηνικης ασφαλειας.
Ε ξ ω σ τ ρ έ φ ε ι α . Επιδιωκουμε την αναπτυξη σχεσεων και ανταλλαγη γνωσεων με αλλους φορεις
σε εθνικο και διεθνες επιπεδο.

