
Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι

στην πυρηνική ενέργεια

Πηγή: Οικολογικό Βαρόμετρο 2008-2009



Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ήδη από το 2008, δηλαδή πολύ πριν το πυρηνικό ατύχημα στη πόλη Φουκουσίμα της Ιαπωνίας, η Public Issue είχε 

καταγράψει την αρνητική στάση της ελληνικής κοινής γνώμης απέναντι στην πυρηνική ενέργεια και την ανησυχία 

των πολιτών για τους πυρηνικούς αντιδραστήρες.

Συγκεκριμένα, από ευρήματα του Οικολογικού Βαρομέτρου του 2008 και του 2009, παρατηρούνται τα εξής:

• 8 στους 10 πολίτες (81%) θεωρούν πιθανό να συμβεί σοβαρό ατύχημα σε κάποιο πυρηνικό εργοστάσιο στον

κόσμο κατά την επόμενη δεκαετία και περισσότεροι από τους μισούς (56%) προτείνουν το κλείσιμο αυτών των

εργοστασίων.

• 7 στους 10 πολίτες (70%) είναι ενήμεροι για τη χρήση πυρηνικής ενέργειας από γειτονικές χώρες και η
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• 7 στους 10 πολίτες (70%) είναι ενήμεροι για τη χρήση πυρηνικής ενέργειας από γειτονικές χώρες και η

πλειοψηφία των πολιτών (85%) εκφράζουν την ανησυχία τους για αυτό το γεγονός.

• Σχετικά με τη χρήση των πυρηνικών αντιδραστήρων, το 96% των πολιτών εστιάζουν στη σημαντικότητα ενός

ατυχήματος και αξιολογούν την ασφάλεια των πυρηνικών εργοστασίων με βαθμό 4,65 σε μια κλίμακα από 1-

10, όπου με 10 αξιολογείται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

• Σχεδόν 4 στους 10 πολίτες (41%) εκφράζουν την άποψη ότι η πυρηνική ενέργεια έχει τις μεγαλύτερες

επιπτώσεις στο περιβάλλον συγκριτικά με άλλες μορφές ενέργειας.

• Σχεδόν 6 στους 10 πολίτες (62%) διαφωνεί με το σκεπτικό ότι η πυρηνική ενέργεια αποτελεί λύση στο

ενεργειακό πρόβλημα της χώρας και το 82% των πολιτών εναντιώνεται στη χρήση της για την παραγωγή

ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα.

• Αντί της πυρηνικής, προτιμάται για την Ελλάδα η αξιοποίηση της ηλιακής (47%) και αιολικής (26%) ενέργειας

καθώς και του φυσικού αερίου (8%).

• Τέλος, η κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου στην Ελλάδα θεωρείται επικίνδυνη από το 82% των πολιτών λόγω

έντονης σεισμικότητας της χώρας.
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Πιθανό

ΔΓ/ΔΑ

4%

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ, 2009
Στα επόμενα 10 χρόνια, πόσο πιθανό είναι να συμβεί ένα σοβαρό ατύχημα σε πυρηνικό 
εργοστάσιο στον κόσμο;
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Πιθανό

81%

Απίθανο

15%



56

28

Η πυρηνική ενέργεια είναι επικίνδυνη και πρέπει όλα τα 

πυρηνικά εργοστάσια να κλείσουν άμεσα

Οι χώρες που έχουν πυρηνικά εργοστάσια, μπορούν να 

χρησιμοποιούν αυτά που έχουν, αλλά δεν πρέπει να 

χτίσουν άλλα 

ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ, 2009
Θα ήθελα να μου πείτε, με ποια από τις παρακάτω απόψεις για τα πυρηνικά 
εργοστάσια συμφωνείτε περισσότερο.
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11

4

2

χτίσουν άλλα 

Η πυρηνική ενέργεια είναι ασφαλής και σημαντική πηγή 

ηλεκτρικού ρεύματος. Οι χώρες που ενδιαφέρονται, 

μπορούν άφοβα  να χτίσουν πυρηνικά εργοστάσια

Με καμία 

ΔΓ/ΔΑ



Ναι, Όχι, δε 

ΔΓ/ΔΑ

7%

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 
ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, 2009
Από όσα έχετε δει, ακούσει, ή διαβάσει, γνωρίζετε αν τα γειτονικά μας κράτη χρησιμοποιούν,
ή σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν πυρηνική ενέργεια; 
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Ναι, 

γνωρίζουν

69%

Όχι, δε 

γνωρίζουν

24% 70%



ΔΓ/ΔΑ

1%

ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ
ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, 2009
Ανεξάρτητα αν το γνωρίζατε ή όχι, στις γειτονικές μας χώρες λειτουργούν ήδη κάποια εργοστάσια 
παραγωγής πυρηνικής ενέργειας και πρόκειται να κατασκευαστούν και άλλα.
Εσείς, σε σχέση με τη λειτουργία τους, θα λέγατε ότι…
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Ανησυχούν

85%
Δεν ανησυχούν

14%



97

96

2

3

1

1

Τη διαχείριση των πυρηνικών καταλοίπων 

/ αποβλήτων

Τη διαρροή ραδιενέργειας από τη 

λειτουργία ενός πυρηνικού εργοστασίου

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ, 2008
Για κάθε ένα από τα παρακάτω σημαντικά ζητήματα που ακούγονται σχετικά με τη χρήση 
των πυρηνικών αντιδραστήρων, εσείς προσωπικά πόσο σημαντικά τα θεωρείτε;
Ομαδοποιημένες απαντήσεις
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96

96

91

3

3

6

1

1

2

λειτουργία ενός πυρηνικού εργοστασίου

Το ενδεχόμενο ατυχήματος σε έναν 

πυρηνικό αντιδραστήρα

Την προστασία των πυρηνικών 

εγκαταστάσεων από πιθανές 

εγκληματικές, ή τρομοκρατικές ενέργειες

Σημαντικό Μη-σημαντικό ΔΓ/ΔΑ



16

21

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ, 2008
Στα πυρηνικά εργοστάσια που λειτουργούν σήμερα στον κόσμο, για την παραγωγή ηλεκτρικού 
ρεύματος, τι βαθμό θα δίνατε, για την ασφάλεια που παρέχουν; Βαθμολογείστε με μια κλίμακα από 
το 1 ως το 10, με άριστα το 10.
Κατά ηλικιακή κατηγορία

(1-5): 57% (6-10): 31%

Διάγραμμα 9

16

5
8 7

8
11

9

2 1

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ΔΓ/ΔΑ

Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1-10 ΕΙΝΑΙ: 5,5
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41

25

14

10

Η πυρηνική ενέργεια

Το πετρέλαιο

Ο λιγνίτης

Ο λιθάνθρακας

ΜΟΡΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, 2008
Σήμερα στον κόσμο χρησιμοποιούνται διάφορες μορφές ενέργειας. Εσείς, από όσο γνωρίζετε, 
ή έχετε ακούσει, ποια μορφή ενέργειας, από τις παρακάτω, πιστεύετε ότι έχει τις μεγαλύτερες 
επιπτώσεις στο περιβάλλον;
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10

2

1

1

1

1
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Ο λιθάνθρακας

Τα βιοκαύσιμα

Η ηλιακή ενέργεια

Το φυσικό αέριο

Τα υδροηλεκτρικά φράγματα

Άλλη

ΔΓ/ΔΑ



ΔΓ/ΔΑ

8%

ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ

ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2009
Η πυρηνική ενέργεια μπορεί να αποτελέσει λύση στο ενεργειακό πρόβλημα της Ελλάδος, 

μάλλον ναι, ή μάλλον όχι;
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Μάλλον ναι

30%
Μάλλον όχι

62%



Ούτε - Ούτε

1%

ΔΓ/ΔΑ

4%

ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2009
Εσείς προσωπικά, θα λέγατε ότι είστε μάλλον υπέρ, ή μάλλον κατά της χρήσης της 
πυρηνικής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα;
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Μάλλον υπέρ

13%

Μάλλον κατά

82%

4%
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Καμία χώρα μέχρι σήμερα δεν έχει βρει ασφαλή τρόπο και τόπο 

να αποθηκεύει τα ραδιενεργά κατάλοιπα / απόβλητα

Σε μία σεισμογενή περιοχή όπως είναι η Ελλάδα, είναι 

επικίνδυνο να κατασκευαστεί πυρηνικό εργοστάσιο

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, 2008 - 1
Για κάθε μία από τις παρακάτω απόψεις που υποστηρίζουν κάποιοι σχετικά με τη χρήση 
πυρηνικής ενέργειας, θα ήθελα να μου πείτε, αν συμφωνείτε, αν διαφωνείτε, ή αν ούτε 
συμφωνείτε / ούτε διαφωνείτε.
Ομαδοποιημένες απαντήσεις
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Η χρήση της πυρηνικής ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρικού 

ρεύματος, κρύβει περισσότερους κινδύνους από ό,τι 

πλεονεκτήματα

Ακόμα και όταν οι πυρηνικοί αντιδραστήρες λειτουργούν 

κανονικά, μπορεί να εκπέμπουν ραδιενεργά αέρια

Το κόστος παραγωγής της πυρηνικής ενέργειας είναι ακριβό

Συμφωνούν Ούτε συμφωνούν / Ούτε διαφωνούν Διαφωνούν ΔΓ/ΔΑ



54

37

6

6
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48

9

9

Η πυρηνική ενέργεια μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα να μειώσει την 

εξάρτησή της από το λιθάνθρακα και το πετρέλαιο

Η χρήση της πυρηνικής ενέργειας θα εξασφαλίσει την ανεξαρτησία της 

Ελλάδας από τις ενεργειακές κρίσεις που εμφανίζονται διεθνώς ολοένα 

και συχνότερα

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, 2008 - 2
Για κάθε μία από τις παρακάτω απόψεις που υποστηρίζουν κάποιοι σχετικά με τη χρήση 
πυρηνικής ενέργειας, θα ήθελα να μου πείτε, αν συμφωνείτε, αν διαφωνείτε, ή αν ούτε 
συμφωνείτε / ούτε διαφωνείτε.
Ομαδοποιημένες απαντήσεις
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Η πυρηνική ενέργεια μπορεί να αποτελέσει λύση για το πρόβλημα των 

κλιματικών αλλαγών, γιατί το διοξείδιο του άνθρακα που εκπέμπεται 

κατά την παραγωγή της είναι ελάχιστο. Επομένως, με την πυρηνική 

ενέργεια δε χειροτερεύει το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Η ραδιενέργεια δεν έχει σύνορα. Αφού υπάρχουν ήδη και πρόκειται να 

κατασκευαστούν και καινούρια πυρηνικά εργοστάσια γύρω από την 

Ελλάδα, δεν έχει σημασία αν θα χτιστεί ακόμα ένα στην Ελλάδα

Η τεχνολογία των αντιδραστήρων τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί 

σημαντικά και η παραγωγή πυρηνικής ηλεκτρικής ενέργειας είναι 

πλέον ασφαλής

Συμφωνούν Ούτε συμφωνούν / Ούτε διαφωνούν Διαφωνούν ΔΓ/ΔΑ



47

26

8

2

Στην ηλιακή ενέργεια

Στην αιολική ενέργεια

Στο φυσικό αέριο

Στην πυρηνική ενέργεια

ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, 2009
Κατά τη γνώμη σας, στο μέλλον η Ελλάδα, σε ποια μορφή ενέργειας θα πρέπει να στηριχθεί 

περισσότερο, για να αντιμετωπίσει τις ενεργειακές της ανάγκες;
Αυθόρμητες απαντήσεις
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Στην πυρηνική ενέργεια

Στα βιοκαύσιμα

Στα υδροηλεκτρικά φράγματα

Στο πετρέλαιο

Άλλη

ΔΓ/ΔΑ


