Ομιλία Προέδρου ΕΕΑΕ
Η ΕΕΑΕ εξελισσόμενη μέσα από πορεία 30 χρόνων
29 Σεπτεμβρίου 2017
Αξιότιμοι εκπρόσωποι της πολιτείας και ξένων αρχών,
Κυρίες και κύριοι,
Το αποψινό βράδυ είναι εορταστικό.
Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, τη χρονιά που διανύουμε, κλείνει τη χρυσή ηλικία των 30.
Νιώθω πολύ τυχερός και υπερήφανος που έχω το προνόμιο να εκπροσωπώ σήμερα στο βήμα αυτό
τη διοίκηση ενός οργανισμού που υπάρχει από το 1954, αλλά που στην πραγματικότητα είναι νέος,
αφού με τη σύγχρονη μορφή του λειτουργεί από το 1987.
Ποιος δεν ξέρει το γνωστό δημοτικό «να’ σαν τα νιάτα δυο φορές, τα γηρατειά καμία» - φαίνεται ότι
ως ΕΕΑΕ το καταφέραμε! Αξίζει λοιπόν να γιορτάσουμε αυτά τα χρυσά γενέθλια.
Η παιδική ηλικία της ΕΕΑΕ δεν ήταν ανέμελη: η στελέχωσή της, η απόκτηση εξοπλισμού και η
οικονομική της αυτοτέλεια ήταν τα βασικά ζητήματα που αντιμετώπισε με τη γέννησή της, με τον
νόμο 1733 του 1987. Παράλληλα, σε μια εποχή που στιγμάτισε το πυρηνικό ατύχημα του
Τσερνόμπιλ, έπρεπε να ανταποκριθεί σε βασικές ανάγκες της χώρας, όσον αφορά στους
μηχανισμούς και την υποδομή για απόκριση σε έκτακτη ανάγκη. Κάτι που δεν υπήρχε τότε˙ και αυτό
δεν αφορά μόνο τη χώρα μας.
Η ωρίμανση επήλθε, ωστόσο, με την ασφάλεια να αποτελεί πάντα τον στόχο. Και βέβαια, όχι μόνο
σε σχέση με πιθανά πυρηνικά ατυχήματα εκτός Ελλάδας, αλλά για όλες τις χρήσεις ακτινοβολιών
στη χώρα μας. Και είναι σημαντικό να τονισθεί ότι είμαστε μια μη πυρηνική χώρα. Ωστόσο, όπως σε
όλες τις σύγχρονες κοινωνίες, έτσι και στη χώρα μας, η χρήση των ακτινοβολιών είναι ευρεία και
συνεχώς αυξανόμενη: σε εφαρμογές ιατρικές, τη βιομηχανία, τα υλικά, την επικοινωνία, την έρευνα
κλπ.
Οι δραστηριότητες της ΕΕΑΕ την πρώτη χρονική περίοδο επικεντρώνονται στην ανάπτυξη
εργαστηρίων και την απόκτηση μετρητικής ικανότητας για ραδιενέργεια και ιοντίζουσες
ακτινοβολίες. Σε επόμενο εξελικτικό στάδιο (δεύτερη δεκαετία περίπου) αναπτύσσεται ο κλάδος των
μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών και θέματα ασφάλειας υλικών και εγκαταστάσεων. Σε ένα τρίτο
εξελικτικό στάδιο (περιλαμβάνει περίπου την τρίτη δεκαετία) αναπτύσσονται η ρυθμιστική
υποδομή, τα ολοκληρωμένα οργανωσιακά συστήματα και οι ψηφιακές υπηρεσίες.
Είναι φανερό πιστεύω ότι ο οργανισμός αυτός εξελίχθηκε. Ακολούθησε τις ανάγκες της κάθε εποχής.
Ακολούθησε τις καλές διεθνείς πρακτικές. Και εξελίχθηκε σε μια πορεία που υπήρξε συστηματικά
ανοδική˙ όλες τις περιόδους.
H επέτειος, λοιπόν, προσφέρεται για μια διπλή ανάγνωση.
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Κατ’ αρχάς ως αναγνώριση της προόδου της ΕΕΑΕ και όσων έχει προσφέρει στο κράτος και την
κοινωνία αυτά τα 30 χρόνια. Οι λέξεις κλειδιά που συνοψίζουν τη πορεία της πιστεύω ότι είναι
εξέλιξη, εμπειρογνωμοσύνη, διαφάνεια, αξιοπιστία, εμπιστοσύνη.
Διαθέτουμε μεγάλο όγκο στοιχείων και δεικτών απόδοσης, που κάθε χρόνο δημοσιοποιούμε στις
ετήσιες εκθέσεις, που όλοι λαμβάνετε, και υποβάλλουμε στη Βουλή. Τα δεδομένα δείχνουν ότι
εκπληρώνουμε με επιτυχία τα καθήκοντά μας. Δεν θα σας κουράσω με λεπτομερή στοιχεία αλλά
αξίζει να παρουσιάσω δύο-τρία συγκεκριμένα, αδρά στοιχεία-δείκτες που δείχνουν την μεγάλη
εικόνα και την κατεύθυνση της τροχιάς, καθώς περνούν τα χρόνια. Πιστεύω ότι τεκμηριώνουν
πανηγυρικά ότι, σταθερά και αθόρυβα, έχει οικοδομηθεί στη χώρα μας ένα αποτελεσματικό και
συνεχώς βελτιούμενο σύστημα ραδιολογικής ασφάλειας, όχι αυτοαναφορικό, αλλά με απτά οφέλη
για τους συμπολίτες μας.
 Επιτρέψτε μου να εστιάσω πρώτα στους εργαζόμενους: για όσους εκτίθενται επαγγελματικά
σε ακτινοβολίες (περίπου 11.000 εργαζόμενοι): το διάγραμμα δείχνει τον αριθμό των
περιστατικών έκθεσης εργαζόμενων με δόσεις πάνω από το όριο διερεύνησης των 6 mSv. Βλέπετε
τη δραστική μείωσή του αριθμού με τα χρόνια.
 Για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπείες με ακτινοβολίες: υπάρχει καθαρή βελτίωση
της ακρίβειας στη στόχευση των όγκων και άρα ελάττωση των ανεπιθύμητων δόσεων. Βλέπετε
πως καθώς περνούν τα χρόνια οι ακτινοθεραπευτικές δέσμες, είτε ηλεκτρονίων είτε φωτονίων,
συγκλίνουν προς τον επιθυμητό στόχο, το κέντρο.
 Για όσους υποβάλλονται σε ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις: βλέπετε ότι με την πάροδο των
ετών μειώνεται ο αριθμός των ακτινολογικών εργαστηρίων που έχουν κενά στην
ακτινοπροστασία. Τη τελευταία δεκαετία το ποσοστό έχει πέσει στο μισό.
 Για το ευρύ κοινό, για τον καθέναν από εμάς: στην Ελλάδα, η μέση ετήσια ενεργός δόση που
δέχεται ένας κάτοικος από όλες τις οδούς έκθεσης, φυσικές και τεχνητές, μας είναι πλέον γνωστή
(είναι 4,5 mSv). Βλέπετε την κατανομή σε αυτή τη διαφάνεια. Αυτή η γνώση μας επιτρέπει να
ξέρουμε που βρισκόμαστε σήμερα και ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες αύριο.
Η πρόοδος που έχει γίνει, αλλά και γενικότερα η συμβολή του οργανισμού στην ποιότητα της
δημόσιας διοίκησης μας καθιστούν όλους υπερήφανους. Μάλιστα θέλω να ανακοινώσω πως η ΕΕΑΕ
ξεκινά άμεσα, στο πλαίσιο του νέου ΚΡΗΠΙΣ, το έργο ΑΥΡΑ, που έχει κύριο αντικείμενο την
επιμέτρηση του ρυθμιστικού μας έργου. Φιλοδοξούμε να μετρήσουμε τη συμβολή μας στην
οικονομία και την κοινωνία και να προσδιορίσουμε με επιστημονική μέθοδο πόσο άυλο δημόσιο και
κοινωνικό αγαθό παράγουμε.
Υπάρχει όμως και μια δεύτερη ανάγνωση αυτής της 30χρονης περιόδου. Πρόκειται για μια διαδρομή
που είναι καθρέφτης της συμμετοχής μας στο κοινοτικό κεκτημένο. Το οποίο, ως ΕΕΑΕ, δεν το
παρακολουθούμε ασθμαίνοντες ή επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, αλλά στο οποίο
συμβάλλουμε και συμμετέχουμε. Το σημαντικό δεν είναι ότι η ΕΕΑΕ ανήκει σε μια κοινότητα, εν
προκειμένω την Ευρωπαϊκή (της Ευρατόμ), αλλά ότι ενεργητικά επιδιώκει να χτίσει την Ευρωπαϊκή
κατάσταση μέσα στο σπίτι της. Θέλουμε να συν-διαμορφώνουμε τις καλές πρακτικές, τους κανόνες
και τις αξίες και να ζούμε με αυτές. Αυτή είναι μια διάσταση που θέλω να τονίσω με έμφαση στην
αποψινή βραδιά, μια που φέτος συμπίπτει να έχουμε και την επέτειο των 60 χρόνων της Ευρώπης.
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Η επιτυχία και η πρόοδος ανήκει σε όλους, διαχρονικά. Και είναι η στιγμή να τους αναγνωριστεί
συλλογικά.
Πρώτα απ’ όλα, θέλω να αναφερθώ στις διοικήσεις της ΕΕΑΕ.
Μαζί μας απόψε υπάρχουν μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ που είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν
με όλους τους Προέδρους και τις διοικήσεις. Και είμαι βέβαιος πως θα συμφωνήσουν απόλυτα μαζί
μου: ο οργανισμός αυτός ήταν πολύ τυχερός, καθώς τον υπηρέτησαν εξέχουσες προσωπικότητες,
αναγνωρισμένοι επιστήμονες και άνθρωποι με ήθος.
Έχω την υποχρέωση, αλλά και την ιδιαίτερη χαρά, να αναφερθώ ονομαστικά στους διατελέσαντες
Προέδρους, με τους οποίους έχω επικοινωνήσει και με χαρά θέλω να σας μεταφέρω τους
χαιρετισμούς, τις ευχές και την αγάπη τους για το προσωπικό:
 στον Πρόεδρο Μιχάλη Αντωνόπουλο-Ντόμη, της περιόδου 1987-1989,
 στον αείμνηστο Πρόεδρο Χαράλαμπο Προυκάκη, της περιόδου 1989-1994,
 στον Πρόεδρο Αναστάσιο Κατσάνο, της περιόδου 1994-1999,
 στον Πρόεδρο Λεωνίδα Καμαρινόπουλο, της περιόδου 1999-2008.
Επίσης, θέλω να αναφερθώ και σε όλους τους εκλεκτούς επιστήμονες που διετέλεσαν κατά
διαστήματα Αντιπρόεδροι ή μέλη του ΔΣ της ΕΕΑΕ. Βλέπετε όλα τα ονόματα στη διαφάνεια.
Αν είχατε την δυνατότητα να περιεργαστείτε έγγραφα και ντοκουμέντα των τελευταίων 30 ετών,
όπως είχα την ευκαιρία να κάνω, πιστεύω πως θα σας εντυπωσίαζε η ζέση με την οποία όλες οι
διοικήσεις της ΕΕΑΕ διεκδίκησαν για τους σκοπούς του οργανισμού το καλύτερο δυνατό. Η
προσπάθεια για επίλυση προβλημάτων, άλλοτε διοικητικών, άλλοτε επιστημονικών, ήταν συνεχής
και ασίγαστη. Μάλιστα, αναπνέοντας μέσα από αυτά τα αρχεία τον αέρα της δεκαετιών 80-90, δεν
σας κρύβω ότι είδα ζωντανά μπροστά μου προβλήματα που ακόμη και σήμερα – αν και σε πολύ
μικρότερο βαθμό βέβαια – απασχολούν τα στελέχη και τη διοίκηση. Η πρόοδος όμως είναι εξίσου
σημαντική να διαπιστωθεί.
Δεν θα σας πω ότι η καθημερινότητά μας δεν έχει προβλήματα και λάθη, αμφιβολίες και κούραση,
αλλά είμαι πεπεισμένος ότι η ΕΕΑΕ είναι πραγματικά σταθερή σαν βράχος και θα συνεχίσει να
προσφέρει τον καλύτερο εαυτό της για τον σκοπό που υπηρετεί.
Υποσχόμαστε μέσα από συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση, και παρακολούθηση της επιστήμης και
της τεχνολογίας, να παραμένουμε δυναμικοί και εύρωστοι, δηλαδή μόνιμα νέοι, για να μπορούμε
να υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον.
 Μας γοητεύει να προσφέρουμε στην κοινωνία και την πολιτεία.
 Έχουμε συναίσθηση της ευθύνης μας και την αναλαμβάνουμε πρόθυμα.
 Έχουμε συνείδηση ότι έχουμε κληρονομήσει και έχουμε οικοδομήσει ένα ισχυρό brand name
που απολαμβάνει εμπιστοσύνης.
Και έφθασε η ώρα να αναφερθώ στο πιο σημαντικό κεφάλαιο της ΕΕΑΕ. Στους ανθρώπους της, στο
προσωπικό της.
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Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΕΑΕ -βλέπετε τα ονόματα στη διαφάνεια- και το οποίο θέλω να
αναφέρω ονομαστικά, δηλαδή:







οι καθηγητές της ιατρικής του ΕΚΠΑ κ. Γεωργίου και κ. Στριγγάρης,
ο καθηγητής και πρώην πρύτανης του πανεπιστημίου Πατρών κ. Παναγιωτάκης,
ο καθηγητής της νομικής του ΕΚΠΑ κ. Κονδύλης,
ο καθηγητής πυρηνικής τεχνολογίας του Δημοκρίτειου πανεπιστημίου Θράκης κ. Νικολάου,
ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ, πρώην πρύτανης του ΕΜΠ καθηγητής κ. Σιμόπουλος,
και εγώ που έχω την τιμή να εκπροσωπώ το ΔΣ στο βήμα αυτό,

εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη για τους πρωταγωνιστές της εκδήλωσης, το προσωπικό, και θέλουμε
να εξάρουμε τη δουλειά που έχουν κάνει για αυτόν τον οργανισμό.
Κυρίες και κύριοι,









Υπάρχουν στελέχη της ΕΕΑΕ που έχουν κληθεί σε σημείο πτώσης αεροσκάφους και έκαναν
μετρήσεις σε συνθήκες σκληρές και μακάβριες.
Υπάρχουν στελέχη της ΕΕΑΕ που έχουν δεχθεί απειλές, σωματική βία, ή έχουν συρθεί στα
δικαστήρια διότι προσπάθησαν να κάνουν τη δουλειά τους.
Υπάρχουν στελέχη της ΕΕΑΕ που γράφουν νομοθεσία ή ατομικές διοικητικές πράξεις με
εγκρίσεις ή απορρίψεις και εισπράττουν μόνιμη πολεμική, μια που η υπομονή και η
συγκαταβατικότητα δεν είναι οι πρώτες αρετές στα μέρη μας.
Υπάρχουν στελέχη της ΕΕΑΕ που πηγαίνουν σε μέρη μακρινά, όχι αναγκαστικά εξωτικά, σε
άλλες ηπείρους, για να εκπαιδεύσουν ανθρώπους που χρειάζονται τη δική μας τεχνογνωσία
και βοήθεια.
Υπάρχουν στελέχη της ΕΕΑΕ που ανεβαίνουν σε βουνοκορφές για να μετρήσουν την
ακτινοβολία κεραιών.
Υπάρχουν στελέχη της ΕΕΑΕ που σώζουν δεκάδες μωρά ετησίως από διακοπές εγκυμοσύνης
– μωρά που οι μητέρες τους εκτέθηκαν σε ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της κύησης.

Αυτά είναι μερικά παραδείγματα προσφοράς του προσωπικού. Αυτή είναι η ΕΕΑΕ για την οποία όλοι
είμαστε υπερήφανοι. Ας δούμε όλοι μαζί τα πρόσωπά της.
(video προσωπικού)
Αυτούς τους ανθρώπους δεν θα τους δείτε απόψε σε αυτή τη σκηνή, είναι όμως οι πραγματικοί
πρωταγωνιστές της επετείου και χαίρομαι που την τιμούν σήμερα με τη μαζική τους παρουσία. Τα
πρόσωπα που είδαμε σε αυτό το σύντομο βίντεο -όλο το προσωπικό της ΕΕΑΕ, παλιό και νέο,
αποτελούν τη ψυχή και την κινητήριο δύναμη του έργου της. Εκτελούν ένα έργο που υπερβαίνει τις
τυπικές υποχρεώσεις, και απαντά στην υψηλή αίσθηση καθήκοντος, που όλοι πρέπει να έχουμε,
έναντι ενός κράτους και μιας κοινωνίας σε κρίση.
Σας ευχαριστώ θερμά για την υποστήριξη και την εκτίμηση που επιδεικνύετε προς αυτόν τον
οργανισμό.
Σας ευχαριστώ και για την προσοχή σας.
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