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Πόσο καλά γνωρίζουμε τις 
ακτινοβολίες;

Βασιλική Ταφίλη
Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων 
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Ποια είναι η ΕΕΑΕ; 

Ελληνική 
Επιτροπή 
Ατομικής 
Ενέργειας

Ρυθμιστική 
αρχή 

Ασφάλεια
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…για να δούμε τι 
γνωρίζετε για τις 

ακτινοβολίες… 
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1. Συνδεθείτε στο ασύρματο δίκτυο της 
Τεχνόπολης

2. Ανοίξτε τη σελίδα: 
https://www.pollev.com/eeae

3. Ξεκινάμε!

https://www.pollev.com/eeae
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https://www.pollev.com/eeae
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1.  Σας απασχολεί το θέμα της έκθεσής σας σε 
ακτινοβολία;

• Ναι 

• Όχι

• Δεν ξέρω / δεν απαντώ 
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2.  Έχετε ζητήσει ποτέ από τον γιατρό σας, με 
δική σας πρωτοβουλία, να υποβληθείτε σε 
εξέταση με χρήση ακτινοβολίας;

• Ναι 

• Όχι

• Δεν θυμάμαι / δεν απαντώ 
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3. Δεχόμαστε ακτινοβολία στο φυσικό 
περιβάλλον όπου ζούμε και κινούμαστε;  

• Ναι 

• Όχι

• Δεν ξέρω/ δεν απαντώ 
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4. Έχετε ακούσει ποτέ για το φυσικό 
ραδιενεργό αέριο ραδόνιο;

• Ναι 

• Όχι

• Δεν ξέρω/ δεν απαντώ 
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5. Όταν μιλάω στο κινητό τηλέφωνο εκτίθεμαι 
σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 
περισσότερο από την έκθεση από τις κεραίες 
που λειτουργούν στην περιοχή μου;  

• Ναι 

• Όχι

• Δεν ξέρω/δεν απαντώ
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6. Η υπεριώδης ακτινοβολία (π.χ. ήλιος, 
σολάριουμ) είναι παράγοντας που προκαλεί 
καρκίνο;  

• Ναι 

• Όχι

• Δεν γνωρίζω
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7. Είστε υπέρ ή κατά της χρήσης πυρηνικής 
ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας στη χώρα μας;  

• Υπέρ

• Κατά 

• Δεν ξέρω / δεν απαντώ
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8. Υπάρχουν ραδιενεργά απόβλητα στη χώρα 
μας;  

• Ναι 

• Όχι

• Δεν γνωρίζω
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9. Θεωρείτε ότι τα ζητήματα ακτινοπροστασίας 
και πυρηνικής ασφάλειας αντιμετωπίζονται 
με διαφάνεια από τις αρμόδιες αρχές στη 
χώρα;  

• Ναι 

• Όχι

• Δεν γνωρίζω
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Ας δούμε τις 
απαντήσεις σας!
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Τι απάντησε 
η κοινή 
γνώμη; 

Θέλω 

περισσότερη 

ενημέρωση 

για τις 

ακτινοβολίες!

Ανησυχώ! 
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Η έρευνα κοινής γνώμης για τις ακτινοβολίες διενεργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος "Αξιολόγηση των
δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο για την προστασία από τις ιοντίζουσες και τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες – Δράσεις
ευαισθητοποίησης" (ΑΥΡΑ).
Το πρόγραμμα υλοποιείται από την ΕΕΑΕ την περίοδο 2017-2019 και εντάσσεται στη "Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης
Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία 2014-2020" που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
H δράση συντονίζεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, Υπουργείο Παιδείας, 'Ερευνας και
Θρησκευμάτων.
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…την περίοδο Ιουνίου-
Ιουλίου 2018 από την 
εταιρεία ερευνών και 

δημοσκοπήσεων Palmos
Analysis

η πανελλαδική έρευνα 
διενεργήθηκε σε δείγμα 

1.811 ατόμων, με 
τηλεφωνικές συνεντεύξεις 

βάσει δομημένου 
ερωτηματολογίου…
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Αυθόρμητες αναφορές πηγών 
ακτινοβολίας



Το 85% δηλώνει ότι τους απασχολεί η έκθεσή τους σε ακτινοβολία 
Οι ακτινοβολίες 
μας ανησυχούν!

Γνωρίζουμε ότι 
δεχόμαστε 
ακτινοβολία από το 
φυσικό περιβάλλον 

Γνωρίζουμε τι είναι 
το ραδόνιο!

Το 97% εμφανίζεται να γνωρίζει ότι δεχόμαστε ακτινοβολία στο 
φυσικό περιβάλλον που ζούμε και κινούμαστε

4 στους 10 ερωτώμενους δηλώνουν ότι έχουν ακούσει για το φυσικό 
ραδιενεργό αέριο ραδόνιο



Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας (59%) και τα κινητά τηλέφωνα 
(57%) είναι οι δύο πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που μας 
ανησυχούν περισσότερο

7 στους 10 δηλώνουν ότι θα ανησυχούσαν και θα αντιδρούσαν ενεργά 
σε περίπτωση εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας κοντά στην 
κατοικία τους

Η υπεριώδης ακτινοβολία χαρακτηρίζεται ως παράγοντας κινδύνου
(95%) και μόνο το 1% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν αποτελεί
κίνδυνο

Ανησυχούμε για την 
έκθεσή μας σε Η/Μ 

από κεραίες και 
κινητά

Δεν θέλουμε την 
κεραία κοντά μας!

Αξιολογούμε σωστά 
τον κίνδυνο της 

υπεριώδους 
ακτινοβολίας!



3 στους 4 ερωτώμενους (74%) δηλώνουν ότι είναι κατά της χρήσης 
της πυρηνικής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 1 
στους 5 (18%) δηλώνει ότι είναι υπέρ.

Το 83% δηλώνει ότι τους φοβίζει το ενδεχόμενο ατυχήματος σε 
πυρηνικούς σταθμούς γειτονικών χωρών που θα μας θέσει σε κίνδυνο 

7 στους 10 δηλώνουν ότι το θέμα της διαχείρισης των ραδιενεργών
αποβλήτων στην Ελλάδα τους απασχολεί "Πολύ" ή "Αρκετά"

Αξιολογούμε σωστά 
τον κίνδυνο της 

υπεριώδους 
ακτινοβολίας!

Είμαστε κατά της 
χρήσης της 

πυρηνικής ενέργειας

Μας απασχολεί το 
ενδεχόμενο 
πυρηνικού 

ατυχήματος 

Η διαχείριση των 
ραδιενεργών 

αποβλήτων μας 
απασχολεί



Έλλειμμα εμπιστοσύνης στις δημόσιες αρχές για θέματα 
ακτινοβολίας και ακτινοπροστασίας: το 40% δηλώνει ότι δεν τις 
εμπιστεύεται "Καθόλου", το 25% δηλώνει ότι τις εμπιστεύεται "Λίγο", 
το 14% δηλώνει ότι τις εμπιστεύεται "Πολύ" ή "Αρκετά" και το 20% 
είναι ουδέτεροι.

3 στους 4 αναφέρουν ότι η πληροφόρηση για τις ακτινοβολίες δεν 
είναι επαρκής/δεν είναι αρκετή

Το 96% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ποια είναι η αρμόδια ρυθμιστική
αρχή για την ασφάλεια των ακτινοβολιών στη χώρα

Αξιολογούμε σωστά 
τον κίνδυνο της 

υπεριώδους 
ακτινοβολίας!

Είμαστε κατά της 
χρήσης της 

πυρηνικής ενέργειας

Μας απασχολεί το 
ενδεχόμενο 
πυρηνικού 

ατυχήματος 

Η διαχείριση των 
ραδιενεργών 

αποβλήτων μας 
απασχολεί

Η ΕΕΑΕ δεν είναι 
γνωστή!

Θέλουμε κι άλλη 
ενημέρωση για τις 
ακτινοβολίες!

Δεν 
εμπιστευόμαστε 
αυτά που μας λένε 
οι δημόσιες αρχές!
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Για την ιατρική έκθεση σε ακτινοβολίες 

ΔΕΝ ζητάμε από τον ιατρό να υποβληθούμε 
σε εξετάσεις με ακτινοβολίες με δική μας 
πρωτοβουλία 

Το υπερηχογράφημα και η μαγνητική 
τομογραφία είναι εξετάσεις που δεν μας 
εκθέτουν σε ιοντίζουσα ακτινοβολία

Οι έγκυες δεν πρέπει να υποβάλλονται σε 
εξετάσεις με ακτινοβολίες

Υποβαλλόμαστε σε ιατρικές εξετάσεις με 
ακτινοβολίες μόνο μετά από παραπομπή 
ιατρού



Για την έκθεση σε ακτινοβολίες από το φυσικό 
περιβάλλον 

Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας ΔΕΝ 
ανήκουν στις πηγές έκθεσης σε 
ακτινοβολία από το περιβάλλον 

Η ακτινοβολία είναι παντού γύρω μας!

Ραδόνιο και κοσμική ακτινοβολία 
συγκαταλέγονται στις φυσικές πηγές 
ακτινοβολίας



Για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

Ο φούρνος μικροκυμάτων και το 
ασύρματο δίκτυο (wi-fi) ΔΕΝ μας 
«ακτινοβολούν» (πρακτικά αμελητέες οι 
εκπομπές ακτινοβολίας)

Το κινητό τηλέφωνο είναι καλό να το 
χρησιμοποιούμε με μέτρο, λαμβάνοντας μέτρα 
προστασίας όπως απομάκρυνση από το σώμα, 
χρήση bluetooth, hands-free

Η υπεριώδης ακτινοβολία (π.χ. σολάριουμ) είναι 
καρκινογόνος παράγοντας 

Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας ΔΕΝ 
εγκαθίστανται ανεξέλεγκτα 



Για τα ραδιενεργά απόβλητα

Τα ραδιενεργά απόβλητα ΔΕΝ απορρίπτονται 
στη θάλασσα

Η διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων 
γίνεται βάσει κανονιστικού πλαισίου 

Υπάρχουν και στη χώρα μας ραδιενεργά 
απόβλητα που παράγονται από διάφορες 
χρήσεις ραδιενεργών πηγών 

ΔΕΝ εισάγονται ραδιενεργά/πυρηνικά 
απόβλητα στη χώρα 
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Τι πιστεύουμε και τι ισχύει

Πραγματική 
επικινδυνότητα

UV

ραδόνιο

ακτίνες -Χ

ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία

Αντίληψη 
επικινδυνότητας

UV

ραδόνιο

ακτίνες -Χ

ηλεκτρομαγνητικά πεδία
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«Εκτίμηση της ακτινικής 
επιβάρυνσης του πληθυσμού και 
ανάπτυξη εθνικού 
πληροφοριακού συστήματος για 
τις ακτινοβολίες», ΠΡΙΣΜΑ –
ΚΡΗΠΙΣ, 2012-2015

Πηγές έκθεσης σε ακτινοβολία και ακτινική 
επιβάρυνση στη χώρα 



www.eeae.gr

Περιβάλλον

Η ακτινοβολία είναι παντού γύρω μας! 

Κοσμική 
ακτινοβολία

Τεχνητές πηγές

ΔιατροφήΙατρικές 
πρακτικές

Ραδόνιο

γ - ακτινοβολία

Εργαζόμενοι

Γενικός 
πληθυσμός
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Ενημέρωση κοινού
Η σελίδα της ακτινοβολίας 

www.eeae.gr  



Πρώτα 
ενημερωνόμαστε και 

μετά αποφασίζουμε πως 
θα αντιδράσουμε
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Ευχαριστώ πολύ!

www.eeae.gr 


