
Τα 30 της χρόνια σε ρυθμιστικό-εποπτικό ρόλο γιόρτασε η Ελληνική Επιτροπή 

Ατομικής Ενέργειας 

Τα 30 χρόνια της σύγχρονης περιόδου λειτουργίας της ως αρμόδιας κρατικής αρχής 

με ρυθμιστικό και εποπτικό ρόλο συμπληρώνει το 2017 η Ελληνική Επιτροπή 

Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). 

Με αυτήν την αφορμή, πραγματοποίησε χθες βράδυ επετειακή εκδήλωση, όπου 

παρευρέθησαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, δημοσίων υπηρεσιών και ερευνητικών 

κέντρων που ασχολούνται με τις ακτινοβολίες και την ασφάλεια του πληθυσμού. 

Η ιστορία της ΕΕΑΕ ξεκίνησε το 1954, όταν με τον ν. 2750 «Περί ιδρύσεως 

Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενεργείας» ιδρύθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα 

ένας φορέας «προς συντονισμόν, προώθησιν και έλεγχον των επιστημονικών και 

τεχνικών μελετών, ως και των πάσης φύσεως εργασιών των σχετικών προς την 

άμεσον ή έμμεσον χρησιμοποίησιν εν Ελλάδι της ατομικής ενεργείας».  

Στη συνέχεια, με τον ν.1514 του 1985 προβλέφθηκε ο διαχωρισμός της EEAE από 

το ερευνητικό κέντρο «Δημόκριτος». Με αυτό τον τρόπο, επιτεύχθηκε ο 

διαχωρισμός του φορέα που ασκεί εποπτεία και έλεγχο, από τους φορείς που 

εξασκούν πρακτικές με χρήση ακτινοβολιών ή λειτουργούν εγκαταστάσεις με 

ακτινοβολίες, κάτι που σήμερα αποτελεί θεμελιώδη κανόνα των διεθνών προτύπων 

για την ακτινοπροστασία και την πυρηνική ασφάλεια. 

Το 1987, έγινε η ανασύστασή της ΕΕΑΕ ως αρμόδιας αρχής με εποπτικό και 

ελεγκτικό ρόλο και, τελικά, με τον πρόσφατο ν. 4310 του 2014 εξελίχθηκε σε 

ρυθμιστική αρχή με ανεξαρτησία, σύμφωνα και με τα όσα ισχύουν διεθνώς.  

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της ΕΕΑΕ δρ Χρήστος Χουσιάδας, «η 

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, τη χρονιά που διανύουμε, συμπληρώνει 30 

χρόνια σύγχρονης λειτουργίας. Τον οργανισμό αυτόν τον υπηρέτησαν εξέχουσες 

προσωπικότητες, αναγνωρισμένοι επιστήμονες και άνθρωποι με ήθος. Το 

προσωπικό της επιτελεί ένα έργο που υπερβαίνει τις τυπικές υποχρεώσεις και 

απαντά στην υψηλή αίσθηση καθήκοντος, που όλοι πρέπει να έχουμε έναντι μιας 

κοινωνίας σε κρίση». 

Όπως εισημαίνει, «η ΕΕΑΕ έχει εξελιχθεί σε μια πορεία που υπήρξε συστηματικά 

ανοδική. Οι λέξεις κλειδιά που συνοψίζουν την πορεία της είναι εξέλιξη, 

εμπιστοσύνη, αξιοπιστία, εμπειρογνωμοσύνη και διαφάνεια. Τις τελευταίες 

δεκαετίες έχει οικοδομηθεί στη χώρα μας ένα αποτελεσματικό και συνεχώς 

βελτιούμενο σύστημα ραδιολογικής ασφάλειας, με απτά οφέλη για τους συμπολίτες 

μας». 
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