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Δηζαγωγή 

Πξωηόθνιιν ηνπ Κηόην 
(1997): Σέζεθε ζε ηζρύ κε 
κεγάιε θαζπζηέξεζε (Φεβ. 
2005).  Σν Πξσηόθνιιν ηνπ 
Κηόην «εθπλέεη» ην 2012. 

Αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο 
αιιαγήο (θαηλόκελν ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ). 

εκαληηθέο δηαθπκάλζεηο ηωλ 
ηηκώλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη 
εμάληιεζε ηωλ απνζεκάηωλ. 

Αλαπξνζαλαηνιηζκόο ηνπ 
ελεξγεηαθνύ ηνκέα. 

 

 

 



Ππξεληθή Δλέξγεηα 

 Αλάθακςε ηεο ππξεληθήο 
βηνκεραλίαο ηα ηειεπηαία ρξόληα. 

 Δπηρείξεκα 1: Η ππξεληθή 
ελέξγεηα απνηειεί ηε κνλαδηθή 
εθηθηή θαη βηώζηκε ιύζε γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε πεξηβαιινληηθώλ θαη 
νηθνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα ηεο 
ελέξγεηαο.  

 Δπηρείξεκα 2: Η ππξεληθή 
ελέξγεηα εμαζθαιίδεη ηόζν ηελ 
ελεξγεηαθή αλεμαξηεζία όζν θαη 
ηελ αζθάιεηα ζηελ παξνρή 
ειεθηξηζκνύ. 



Τπάξρνπλ άξαγε πξνβιήκαηα 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηεο 
ππξεληθήο ελέξγεηαο; 

Απάληεζε: Ναη, θαη κάιηζηα 
ζνβαξά! 

 Γελ γίλεηαη θνπβέληα γηα: 
ππξεληθά αηπρήκαηα, ππξεληθή 
αζθάιεηα, δηαρείξηζε θαη 
δηάζεζε ησλ ππξεληθώλ 
απνβιήησλ, παξάλνκε 
δηαθίλεζε θαη εκπνξία 
ππξεληθώλ θαη ξαδηελεξγώλ 
πιηθώλ, ελίζρπζε ησλ 
πξνγξακκάησλ απόθηεζεο ή 
επέθηαζεο ηνπ ππξεληθνύ 
νπινζηαζίνπ πνιιώλ ρσξώλ θ.ά. 



Ππξεληθή Δλέξγεηα:  

παρούσα κατάσταση 

Δλ ιεηηνπξγία: 440 εκπνξηθέο εγθαηαζηάζεηο 

ππξεληθήο ελέξγεηαο. 

πλνιηθή ειεθηξηθή ηζρύο: 375.410 MWe. 

Δγθαηεζηεκέλνη αληηδξαζηήξεο ζε 30 ρώξεο. 

ε παγθόζκην επίπεδν: παξαγσγή ηνπ 14% ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από αληηδξαζηήξεο. 

Ραγδαία αύμεζε ελεξγεηαθήο δήηεζεο. 

Τπό θαηαζθεπή: 61 ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο 

(ζπλνιηθή ηζρύο: 64.074 MWe). 





 ρεδηαζκόο θαηαζθεπήο (δηλ. 

έτοσν δοθεί εγκρίζεις, έτοσν 

βρεθεί τρημαηοδοηήζεις ή έτοσν 

δοθεί ζοβαρές σποζτέζεις / 

δεζμεύζεις – αναμένεηαι να 

ηεθούν ζε λειηοσργία ζε 8-10 

τρόνια): 158 ππξεληθνί 

αληηδξαζηήξεο (176.767 MWe). 

 Πξνηάζεηο θαηαζθεπήο 

(ζσγκεκριμένο πρόγραμμα ή 

επιλογή θέζεων – αναμένεηαι να 

ηεθούν ζε λειηοσργία ζε 15 

τρόνια): 326 ππξεληθνί 

αληηδξαζηήξεο (370.995 MWe). 



 Δπίζεο, ζε 56 ρώξεο 

ιεηηνπξγνύλ  ζπλνιηθά 250 

εξεπλεηηθνί αληηδξαζηήξεο 

θαη αθόκα 180 ππξεληθνί 

αληηδξαζηήξεο παξέρνπλ ηζρύ 

ζε 140 πινία θαη ππνβξύρηα. 

 Σελ πεξίνδν 1996-2009 

απνζύξζεθαλ 43 ππξεληθνί 

αληηδξαζηήξεο, ελώ μεθίλεζαλ 

λα ιεηηνπξγνύλ 49 λένη 

αληηδξαζηήξεο. Η WNA εθηηκά 

όηη κέρξη ην 2030 ζα 

απνζπξζνύλ 60 κνλάδεο. 

 τοιχεία: World Nuclear 

Association (WNA), 13/04/2011 

 

  



Ππξεληθή Δλέξγεηα:  

προβλήματα και προκλήσεις 

Η εμόξπμε, δηαλνκή θαη ρξήζε 
ππξεληθώλ πιηθώλ ζπλεπάγεηαη 
ξύπαλζε ηνπ εδάθνπο, ηνπ αέξα 
θαη ησλ λεξώλ, κε ζπλέπεηα 
θαηαζηξνθηθέο επηπηώζεηο ζην 
πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία. 

Δλδερόκελνο ζηόρνο γηα 
ηξνκνθξάηεο. 

Ππξεληθά αηπρήκαηα: δελ 
κπνξνύλ λα απνθιεηζηνύλ 
θαηαζθεπαζηηθέο αηέιεηεο, 
αλζξώπηλα ιάζε θαη θπζηθέο 
θαηαζηξνθέο. 

 



Απνζήθεπζε θαη δηαρείξηζε 

ππξεληθώλ απνβιήηωλ: ην 

ζεκαληηθόηεξν πξόβιεκα ηεο 

ππξεληθήο βηνκεραλίαο. 

Παιαίωζε θαη νινθιήξωζε 

ρξόλνπ δωήο πνιιώλ 

ππξεληθώλ αληηδξαζηήξσλ. 

Αύμεζε πηζαλόηεηαο νιέζξηνπ 

ππξεληθνύ αηπρήκαηνο. 

Απόβιεηα είλαη θαη νη ίδηνη 

νη αληηδξαζηήξεο κεηά ην 

ηέινο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 



 Η παξάλνκε δηαθίλεζε θαη εκπνξία ππξεληθώλ θαη 

ξαδηελεξγώλ πιηθώλ (nuclear trafficking) απνηειεί έλαλ 

επηπξόζζεην πνλνθέθαιν γηα ηηο εζληθέο θαη δηεζλείο αξρέο 

πνπ αζρνινύληαη κε απηή ηελ απεηιή.  

 ηε Βάζε Γεδνκέλωλ Παξάλνκεο Γηαθίλεζεο θαη 

Δκπνξίαο Ππξεληθώλ Τιηθώλ (Illicit Trafficking Database) 

ηνπ Γηεζλνύο Οξγαληζκνύ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (IAEA) έρνπλ 

θαηαγξαθεί ιεπηνκέξεηεο γηα 1.340 πεξηζηαηηθά από ην 

1993 κέρξη ζήκεξα. Αξθεηά αθόκα πεξηζηαηηθά αλακέλνπλ 

επίζεκε επηβεβαίσζε γηα λα θαηαρσξεζνύλ θαη απηά ζηε 

ζπγθεθξηκέλε βάζε δεδνκέλσλ.  

 Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ηελ πεξίνδν 2002-2006, ν 

αξηζκόο ησλ θαηαγεγξακκέλσλ πεξηζηαηηθώλ παξάλνκεο 

δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο ππξεληθώλ θαη ξαδηελεξγώλ πιηθώλ 

έρεη απμεζεί θαηά 385%!!! 



Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο δηαηείλνληαη 

όηη απηή ε κνξθή ελέξγεηαο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε 

κείωζε ηωλ απεηιώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή. 

πάληα ιακβάλνπλ ππόςε ζηηο εθηηκήζεηο ηνπο 

νιόθιεξν ηνλ θύθιν ηνπ ππξεληθνύ θαπζίκνπ. 

Γεξκαληθό Ιλζηηηνύην Oeko: Αλ ζπλππνινγηζηνύλ 

θαη νη έκκεζεο εθπνκπέο, ηόηε ε ππξεληθή ελέξγεηα 

παξάγεη 1,5-3 θνξέο πεξηζζόηεξν CO2 αλά kWh ζε 

ζρέζε κε ηελ αηνιηθή ελέξγεηα. 

Aλ ιεθζνύλ ππόςε ε ξύπαλζε, νη επηπηώζεηο ζηελ 

πγεία θαη νη απεηιέο γηα ηελ αζθάιεηα, ηόηε ε 

ππξεληθή ελέξγεηα δελ απνηειεί κηα ινγηθή επηινγή.   



Ππξεληθά Αηπρήκαηα θαη Αζθάιεηα 

Σα επίπεδα αζθάιεηαο ησλ ππξεληθώλ αληηδξαζηήξσλ 
ηζρύνο εμαξηώληαη ηόζν από ηνλ ηύπν ησλ αληηδξαζηήξσλ 
όζν θαη από ηελ πνηόηεηα θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο θαη 
εξγαηηθνύ δπλακηθνύ. 

Οη αληηδξαζηήξεο πνπ θπθινθνξνύλ ζήκεξα ζην εκπόξην 
είλαη πνιιώλ εηδώλ θαη δηαθξίλνληαη κε βάζε ην βαζκό 
εκπινπηηζκνύ ηνπ ππξεληθνύ θαπζίκνπ, ηνλ ηύπν ησλ 
επηβξαδπληώλ, ην είδνο ηνπ ςπθηηθνύ κέζνπ θαη ην ζρεδηαζκό 
ηνπ ςπθηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

Παξόιν πνπ ε ππξεληθή βηνκεραλία έρεη μεπεξάζεη ηα 
πελήληα ρξόληα παξνπζίαο ηεο ζηνλ ειεθηξνπαξαγσγηθό 
ηνκέα, δελ έρεη θαηνξζώζεη κέρξη ζήκεξα λα βξεη θάπνηνλ 
ηύπν αληηδξαζηήξα πνπ λα παξέρεη απόιπηε αζθάιεηα – 
θαη νύηε λνκίδνπκε όηη ζα γίλεη απηό θάπνηε εθηθηό!!! 



Ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο ζε ιεηηνπξγία γηα εκπνξηθνύο ζθνπνύο 





Οη ππξεληθέο εγθαηαζηάζεηο, ζηξαηησηηθέο ή όρη, 

έρνπλ λα επηδείμνπλ έλα ζιηβεξό ηζηνξηθό 

αηπρεκάηωλ ζε ζπλδπαζκό κε πξνζπάζεηεο 

παξαπιεξνθόξεζεο θαη ζπγθάιπςεο (ππό ην πέπιν 

ηεο εζληθήο αζθάιεηαο).  

Η ξαδηελέξγεηα πνπ έρεη απειεπζεξσζεί ζην 

πεξηβάιινλ νδήγεζε ζηε ξύπαλζε ηνπ εδάθνπο, ηνπ 

αέξα, ησλ πνηακώλ θαη ησλ σθεαλώλ θαη πξνθάιεζε 

θαξθίλνπο θαη άιιεο παζήζεηο ζηνλ άλζξσπν. 

Σαπηόρξνλα, ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από 

ππξεληθνύο ζηαζκνύο αθήλεη σο ππνπξντόληα νπζίεο 

πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηαζθεπή 

ππξεληθώλ όπιωλ.  





Αηύρεκα Σζεξλόκπηι: Οπθξαλία, 
Απξίιηνο 1986. 

εκαληηθόηεξν ππξεληθό 
αηύρεκα ζε θαηξό εηξήλεο. 

Έθιπζε ξαδηελέξγεηαο θαη 
δηαζπνξά ηεο ζε πνιιέο ρώξεο. 

εκαληηθόηεξεο επηπηώζεηο ζε 
Οπθξαλία, Ρσζία θαη Λεπθνξσζία. 

Πνιινί ζάλαηνη (4.000-200.000) 
θαη απμεκέλα πνζνζηά 
αζζελεηώλ. 

Μεηαθίλεζε 350.000 αλζξώπωλ 
από ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ 
Σζεξλόκπηι.  



 Φνπθνπζίκα, Ιαπσλία, Μάξηηνο 2011. 



 Η Ιαπσλία ρξεηάδεηαη λα εηζάγεη πεξίπνπ ην 80% ησλ 

πξσηνγελώλ ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ ηεο. 

 Ο πξώηνο εκπνξηθόο ππξεληθόο αληηδξαζηήξαο ηεο 

Ιαπσλίαο μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ζηα κέζα ηνπ 1966, 

ελώ ε ππξεληθή ελέξγεηα απνηειεί εζληθή ζηξαηεγηθή 

πξνηεξαηόηεηα από ην 1973!!!  

 Η Ιαπσλία είρε ζε ιεηηνπξγία – πξηλ από ην ζεηζκό 

ηνπο Μαξηίνπ 2011 – 54 ππξεληθνύο αληηδξαζηήξεο, 

πνπ παξείραλ ζρεδόλ ην 30% ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ηεο ρώξαο. 

 Η ζπκκεηνρή ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο ζηελ 

ειεθηξνπαξαγσγή αλακελόηαλ λα απμεζεί ζην 41% 

κέρξη ην 2017 θαη ζε 50% κέρξη ην 2030!!!  



 Γηαζέηεη πιήξε θύθιν δηαρείξηζεο ηωλ ππξεληθώλ 

θαπζίκωλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εκπινπηηζκνύ θαη 

ηεο επαλεπεμεξγαζίαο ηνπ ρξεζηκνπνηεκέλνπ ππξεληθνύ 

θαπζίκνπ.  



Νέα Ππξεληθή Δπνρή; 

Κπβεξλήζεηο, επελδπηέο θαη 
θαηαλαισηέο θέξλνπλ ζηαδηαθά 
μαλά ηελ ππξεληθή ελέξγεηα ζην 
δηεζλέο πξνζθήλην. 

Βειηίωζε ηερλνινγίαο 
ππξεληθώλ αληηδξαζηήξσλ. 

πκκαρία κεηαμύ ππξεληθήο 
βηνκεραλίαο θαη νξηζκέλσλ 
πεξηβαιινληνιόγσλ. 

Αύμεζε ελδηαθέξνληνο 
πνιιώλ ρσξώλ γηα λα κπνπλ 
ζην εηξεληθό ππξεληθό θιακπ. 



 ΗΠΑ: Αλαγέλλεζε ηεο ππξεληθήο 

βηνκεραλίαο, κέζσ γελλαηόδσξσλ 

θξαηηθώλ επηδνηήζεσλ.  

 ήκεξα ιεηηνπξγνύλ 104 ππξεληθνί 

αληηδξαζηήξεο (101.229 MWe), 

ζρεδηάδεηαη λα θαηαζθεπαζηνύλ 9 

λένη (11.662 MWe) θαη έρνπλ 

πξνηαζεί άιινη 23 (34.000 MWe). 

 Φηιόδνμα ππξεληθά ζρέδηα έρεη ηόζν 

ε Κίλα (27 αληηδξαζηήξεο ππό 

θαηαζθεπή, 50 ζρεδηάδεηαη λα  

θαηαζθεπαζηνύλ, 110 έρνπλ 

πξνηαζεί γηα θαηαζθεπή), όζν θαη ε 

Ιλδία (5 ππό θαηαζθεπή, 18 

ζρεδηάδεηαη λα  θαηαζθεπαζηνύλ, 40 

έρνπλ πξνηαζεί γηα θαηαζθεπή). 



Πνιιέο ρώξεο εμαξηώληαη ελεξγεηαθά ζε κεγάιν 

βαζκό από ηε ρξήζε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο. 

Πεξηζζόηεξεο από 15 ρώξεο εμαξηώληαη από ηελ 

ππξεληθή ελέξγεηα ζε πνζνζηό >25%. 

 Γαιιία – 75%, ινβαθία – 53,5%, Βέιγην – 52%, 

Οπθξαλία – 49%, Αξκελία – 45%, Οπγγαξία – 43%, 

Διβεηία – 39,5%, ινβελία – 38%, Βνπιγαξία – 36%, 

νπεδία & Νόηηα Κνξέα – 35%, θ.ά. 

 Γύζθνιε θαη ρξνλνβόξα ε δηαδηθαζία πηζαλήο 

απεμάξηεζεο από ηελ ππξεληθή ελέξγεηα. 

Από ηηο ρώξεο πνπ δελ έρνπλ ζε ιεηηνπξγία ππξεληθνύο 

αληηδξαζηήξεο, ε Ιηαιία θαιύπηεη πεξίπνπ ην 10% ηεο 

ελέξγεηαο ηεο από ηελ ππξεληθή ελέξγεηα θαη ε Γαλία 

πεξίπνπ ην 8%. 

 







Ππξεληθά απόβιεηα 

Ο θίλδπλνο από ηε δηάζεζε ηωλ 
ππξεληθώλ απνβιήηωλ έρεη ζε 
γεληθέο γξακκέο ππνηηκεζεί. 

πλνιηθέο πνζόηεηεο 
αθηηλνβνιεκέλνπ θαπζίκνπ πνπ 
πξνέξρνληαη από ηε ιεηηνπξγία 
ησλ ππξεληθώλ ζηαζκώλ απμάλεη 
ξαγδαία (3πιάζηεο από απηέο ηνπ 
1980, 20πιάζηεο από απηέο ηνπ 
1970). 

Γελ έρεη βξεζεί ηθαλνπνηεηηθή 
ιύζε ζην πξόβιεκα ηεο δηάζεζεο 
ησλ ππξεληθώλ απνβιήησλ. 



Σα ππξεληθά απόβιεηα 

παξακέλνπλ επηθίλδπλα θαη 

κεηά από εθαηνληάδεο ή 

ρηιηάδεο ρξόληα. 

Με ηε ρξήζε ηεο ππξεληθήο 

ελέξγεηαο, νη ζεκεξηλέο 

θπβεξλήζεηο αλαιακβάλνπλ 

επζύλεο γηα ηελ ηύρε ρηιηάδσλ 

κειινληηθώλ γελεώλ. 

Λύζε: Απνζήθεπζε ππξεληθώλ 

απνβιήησλ ζε καθξνπξόζεζκα 

πξνζωξηλέο ζέζεηο, 

αλαδεηώληαο παξάιιεια πην 

ππεύζπλεο θαη κόληκεο ιύζεηο. 



Η γεωινγηθή ηαθή ζε κεγάιν βάζνο, ίζσο εγθπκνλεί 
θηλδύλνπο: κειινληηθέο αιιαγέο ζηε γεσινγία, ζηηο 
ρξήζεηο γεο, ζηα ζρέδηα απνθαηάζηαζεο θαη ζην θιίκα 
επεξεάδνπλ ηελ αζθαιή δηάζεζε. 

Μαθξνπξόζεζκνη θίλδπλνη από ηα παξαγόκελα 
ξαδηελεξγά απόβιεηα. 

Πνιινί ππνζηήξηδαλ όηη ε αζθαιήο απνζήθεπζε ησλ 
ππξεληθώλ απνβιήησλ ήηαλ απιώο δήηεκα ρξόλνπ. 

Οη θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ελδηαθέξνληαη πεξηζζόηεξν 
γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο, παξά γηα 
ηελ εμεύξεζε θάπνηαο γεληθά απνδεθηήο ιύζεο ζην 
πξόβιεκα ησλ απνβιήησλ.  

ρεδόλ όια ηα πξνγξάκκαηα δηάζεζεο απνβιήηωλ 
βξίζθνληαη πνιύ πίζσ από ηνλ αξρηθό ζρεδηαζκό ηνπο. 



Οη ρώξνη γύξσ από ηηο ζέζεηο 
απνζήθεπζεο ησλ απνβιήησλ είλαη 
θνξηηζκέλνη κε ξαδηελέξγεηα. 

Η κειέηε κηαο πεξηνρήο σο πηζαλή 
ζέζε ηαθήο ππξεληθώλ απνβιήησλ 
μεζεθώλεη ζπλήζσο ζύειια 
δηακαξηπξηώλ από ηνπο θαηνίθνπο.  

Οη πεξηζζόηεξεο θπβεξλήζεηο έρνπλ 
πάξεη πξνζωξηλέο κόλν απνθάζεηο 
γηα ηε δηάζεζε ησλ ππξεληθώλ 
απνβιήησλ ηνπο. 

Η πξνζωξηλή απνζήθεπζή ηνπο 
ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο ζα 
παξακείλεη ε κόλε εθηθηή 
δπλαηόηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
21νπ αηώλα.    



Δλεξγεηαθέο Πξννπηηθέο 

 Σα ελεξγεηαθά ζέκαηα θαη, θπξίσο, 
ε ζρέζε ηεο παξαγσγήο θαη ρξήζεο 
ελέξγεηαο κε ην πεξηβάιινλ, 
απνηεινύλ ηα ηειεπηαία ρξόληα 
αληηθείκελν ζπδεηήζεωλ θαη 
πξνβιεκαηηζκώλ. 

 Σν πνιηηηθό θαη ζεζκηθό πιαίζην 
αλαδνκείηαη εθ λένπ, ιακβάλνληαο 
ππόςε ηνπ ηηο πεξηβαιινληηθέο θαη 
θνηλσληθέο «εμσηεξηθόηεηεο» πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή ηεο 
ελέξγεηαο. 

 Νέεο, θαζαξέο θαη πνιιά 
ππνζρόκελεο ηερλνινγίεο έρνπλ 
θάλεη δπλακηθά ηελ εκθάληζή ηνπο.   



 ηαδηαθή εθηόπηζε παξαδνζηαθώλ 
ξππνγόλσλ θαπζίκσλ θαη 
θαηεύζπλζε πξνο ηελ «επνρή ηνπ 
ήιηνπ» θαη ζηελ «νηθνλνκία ηνπ 
πδξνγόλνπ». 

 Αλαπξνζαλαηνιηζκόο ηνπ 
ελεξγεηαθνύ ηνκέα. 

 Πεξαηηέξσ ελίζρπζε θαη εμάπιωζε 
ησλ αλαλεώζηκσλ κνξθώλ 
ελέξγεηαο (ΑΠΔ). 

 Αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηθώλ 
δεδνκέλσλ θαη δπλαηνηήησλ.  

 Δπηδόηεζε ηεο έξεπλαο. 

 Δλεκέξωζε ηνπ θόζκνπ γηα ηηο 
αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 
(ΑΠΔ) θαη ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο.    



ΥΡΗΙΜΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ  

ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

Greenpeace – Διιάδα: 
http://www.greenpeace.org/ 
greece 

Παγθόζκην Σακείν γηα ηε 
Φύζε (WWF Διιάο): 
http://www.wwf.gr 

Αληηππξεληθό 
Παξαηεξεηήξην Μεζνγείνπ: 
http://www.manw.org 

Οηθνιόγνη Πξάζηλνη: 
http://www.ecogreens.gr 



 Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο 

Δλέξγεηαο (ΔΑΔΑ): 

http://www.eeae.gr 

 Κέληξν Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ 

Δλέξγεηαο (ΚΑΠΔ): 

http://www.cres.gr/kape 

 Γηεζλήο Δπηηξνπή Αηνκηθήο 

Δλέξγεηαο (IAEA): 

http://www.iaea.org 

 Γηεζλήο Οξγαληζκόο Δλέξγεηαο 

(IEA): http://www.iea.org 

 Παγθόζκηα Έλωζε Ππξεληθήο 

Δλέξγεηαο (WNA): 

http://www.world-nuclear.org 

 









«αο επραξηζηώ πνιύ 

γηα ηελ πξνζνρή ζαο!!!» 


