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Πολιτική της ΕΕΑΕ είναι να λειτουργεί με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και 

σύμφωνα με το όραμα, την αποστολή και τις αξίες της, παρέχοντας υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως τις εκάστοτε υφιστάμενες ανάγκες, 

καθώς και τις νομοθετικές ή κανονιστικές απαιτήσεις.  

 
Οι πέντε βασικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί στον καθορισμό της πολιτικής της 

ΕΕΑΕ είναι: 

•  η ηγεσία για την ασφάλεια σε όλα τα επίπεδά της. 

•  η ατομική ευθύνη του συνόλου του προσωπικού θέτοντας ως πρότυπο την 

ασφάλεια. 

•  η προβολή της ασφάλειας, της συνεργασίας και της ανοιχτής επικοινωνίας. 

• η εφαρμογή μιας ολιστικής προσέγγισης στην ασφάλεια μέσω της εργασίας με 

συστηματικό και οργανωμένο τρόπο. 

•  η ενθάρρυνση για συνεχή βελτίωση, μάθηση και αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα 

της οργάνωσης. 

 

Διαρκείς στόχοι της ΕΕΑΕ είναι: 

• Να προάγει μια σαφή πολιτική για την κουλτούρα ασφάλειας. 

• Να δημιουργεί στο προσωπικό της και στους εμπλεκόμενους με αυτήν φορείς 

και πρόσωπα ισχυρή αίσθηση ευθύνης, σχετικά με την κυριότητα των 

ενεργειών και των αποφάσεών τους όσον αφορά την ασφάλεια. 

• Να εφαρμόζει μια ανοιχτή και διαφανή επικοινωνία για θέματα ασφάλειας, 

εσωτερικά και εξωτερικά.  

• Να εφαρμόζει την κλιμακούμενη προσέγγιση στις πρακτικές που υπόκεινται 

σε κανονιστικό έλεγχο για τους σκοπούς της ακτινοπροστασίας.  

• Να προάγει και να μεριμνά για την καλή νομοθέτηση. 

• Να ενθαρρύνει την αξιολόγηση της νοοτροπίας ασφάλειας και να υποστηρίζει 

τη συνεχή βελτίωση εφαρμόζοντας και αναπτύσσοντας μεθοδολογίες 



αξιολόγησης και κατάλληλους δείκτες απόδοσης. 

• Να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες να 

ικανοποιούν τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών, τις νομοθετικές και 

κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς και τις τεθείσες προδιαγραφές (ποιοτικές, 

λειτουργικές, προδιαγραφές ασφαλείας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, 

οικονομικής διαχείρισης, κλπ.) στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της και της 

εύρυθμης λειτουργίας της. 

• Να εφαρμόζει πιστά το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης (ΟΣΔ) σε όλο το 

εύρος των δραστηριοτήτων της, προκειμένου να τίθεται η ασφάλεια ως 

προτεραιότητα και να επιτυγχάνεται σταθερή ποιότητα των υπηρεσιών. 

• Να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης (ΟΣΔ). 

• Να προσφέρει ένα περιβάλλον εργασίας φιλικό, ασφαλές και υγιεινό για τον 

εργαζόμενο, ο οποίος γνωρίζει τις διαδικασίες, είναι ενήμερος, εκπαιδεύεται 

συνεχώς και του δίνεται ελευθερία έκφρασης και ενεργού συμμετοχής στο 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης (ΟΣΔ).  

Για την επίτευξη αυτών των στόχων η ΕΕΑΕ εφαρμόζει ένα Ολοκληρωμένο 

Σύστημα Διαχείρισης (ΟΣΔ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου 

ISO 9001:2015. Το ΟΣΔ βασίζεται σε διεργασίες και λαμβάνει υπόψη του τις 

απαιτήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας αναφορικά με τη 

λειτουργία ρυθμιστικών αρχών και εγκαταστάσεων χρήσης ακτινοβολιών (IAEA 

Safety Standards, Leadership and Management for Safety, GSR Part 2).   

 
Η Διοίκηση της ΕΕΑΕ δεσμεύεται να παρέχει την απαιτούμενη στήριξη,  τα 

απαιτούμενα υλικά μέσα και ανθρώπινο δυναμικό για την επίτευξη των στόχων 

της, για την εκπαίδευση του προσωπικού, τη βελτίωση του εξοπλισμού, τη 

βελτίωση και συνεχή ροή τεχνογνωσίας και συνεχή κάλυψη αναγκών που 

προκύπτουν. 

 

    Ο Πρόεδρος της ΕΕΑΕ 

 

 

Χρήστος Χουσιάδας 



Αποστολή, Όραμα & Αξίες ΕΕΑΕ 
Η αποστολή, το όραμα και οι αξίες της ΕΕΑΕ προσδιορίζουν τις αποφάσεις της διοίκησης 

και καθοδηγούν το προσωπικό στην άσκηση των καθηκόντων του. 

Εργαζόμαστε καθημερινά με βασική επιδίωξη την ασφάλεια, τηρώντας και εφαρμόζοντας 

το νομοθετικό πλαίσιο, τους κανόνες λειτουργίας των δημόσιων οργανισμών και τις αξίες 

της ΕΕΑΕ. 

 
Αποστολή 
Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) είναι η αρμόδια ρυθμιστική αρχή για τον 

κανονιστικό έλεγχο, τη ρύθμιση και την εποπτεία του τομέα πυρηνικής τεχνολογίας, 

ακτινοπροστασίας και ραδιολογικής και πυρηνικής ασφάλειας. Αποστολή της είναι η 

προστασία του γενικού πληθυσμού, των ασθενών, των εργαζομένων και του 

περιβάλλοντος από τις ιοντίζουσες και τις τεχνητά παραγόμενες μη ιοντίζουσες 

ακτινοβολίες. 

Όραμα 
Να λειτουργούμε ως σύγχρονη ρυθμιστική αρχή, στους τομείς της ακτινοπροστασίας και  

πυρηνικής ασφάλειας, που απολαμβάνει εμπιστοσύνης και αναγνώρισης σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο, και ως πρότυπη υπηρεσία που ανταποκρίνεται με υπευθυνότητα στο 

δημόσιο ρόλο της.  

 
Αξίες 

Αμεροληψία και ακεραιότητα. Λαμβάνουμε αποφάσεις βασισμένες σε αντικειμενικά 
κριτήρια και αναγνωρίζουμε την ατομική μας ευθύνη στην εξυπηρέτηση του δημοσίου 
συμφέροντος. 
Επάρκεια. Φροντίζουμε να διαθέτουμε άριστη τεχνογνωσία και να προσφέρουμε στα 
στελέχη μας ευκαιρίες συνεχούς επιστημονικής κατάρτισης. 
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Παρέχουμε διαπιστευμένες και πιστοποιημένες υπηρεσίες, με 
υψηλό βαθμό εξειδίκευσης και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 
Διαφάνεια. Δημοσιοποιούμε στοιχεία που προκύπτουν από την άσκηση ρυθμιστικού 
ελέγχου και άπτονται της προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, όπως 
και αυτά που αφορούν τη λειτουργία της ΕΕΑΕ. 
Κοινωνική ευθύνη. Είμαστε συνειδητοποιημένοι αναφορικά με το ρόλο μας προς το 
κοινωνικό σύνολο. 
Αριστεία. Φιλοδοξούμε να είμαστε σημείο αναφοράς σε θέματα ακτινοπροστασίας και 
πυρηνικής ασφάλειας. 
Εξωστρέφεια. Επιδιώκουμε την ανάπτυξη σχέσεων και ανταλλαγή γνώσεων με άλλους 
φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
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