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Ζ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΖ ΑΝΘΡΩΠΟΣΖΣΑ ΜΔ ΣΑ  
 
 

ΠΤΡΖΝΗΚΑ 

ήμεπα ζε όλο ηον πλανήηη  λειηοςπγούν ζςνολικά 435 πςπηνικέρ 

εγκαηαζηάζειρ παπαγυγήρ ηλεκηπικού πεύμαηορ, 29 βπίζκονηαι ςπό 

καηαζκεςή και 64 βπίζκονηαι ζηη θάζη ηος ππογπαμμαηιζμού. 

ςνολικά όμυρ εκηιμάηαι όηι ςπάπσοςν 4500 αιηήζειρ, για έγκπιζη 

ππορ ηην iaea.  

ηην Ελλάδα ηο οικολογικό - ανηιπςπηνικό κίνημα ηο 1976, 

ανηιπάλετε ηο Πςπηνικό ηηρ ..ΔΕΗ - Ebasco, ζηην Κάπςζηο. ηη 

ζςνέσεια και κάποιοι μικποί (Πακιζηάν κλπ) μεηείσαν ηηρ πςπηνικήρ 

κοινυνίαρ, ζα ζύμμασοι ηυν δύο πόλυν ηηρ γηρ, Αμεπικήρ Ρυζίαρ. Οι 

άλλοι κπίθηκαν πςπηνικώρ επικίνδςνοι (ζηιρ μέπερ μαρ ηο.. Ιπάν κ β. 

Κοπέα).  
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1. Τδξνγνλάλζξαθεο (μύια, πεηξέιαην, Φπζηθό Αέξην)  
2. Ππξεληθά  
3. ΑΠΔ (θαη Τδξνγόλν εδώ θαη λεξά, θξάγκαηα θιπ)  
 4. Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο  

 

     Οη απμαλόκελεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ αλζξώπνπ 

μεπεξλνύλ ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ πιαλήηε (WWF)  

      H ελέξγεηα πνπ μνδεύνπλ νη θάηνηθνη ηνπ πιαλήηε είλαη 

κηάκηζε θνξά πεξηζζόηεξε απ’ απηή πνπ ε ίδηα ε γε κπνξεί λα 

παξάγεη, Σν 1/3 ηεο θαηαλάιωζήο καο αθνξά κε αλαλεώζηκνπο 

θπζηθνύο πόξνπο.  Tν 2030 ε αλζξωπόηεηα ζα ρξεηάδεηαη γηα 

ηελ επηβίωζή ηεο ηελ ελέξγεηα πνπ παξάγνπλ δύν πιαλήηεο 
ζαλ ηε γε... 

Σα διαθέζιμα καύζιμα 
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• Αύξηζη ηηρ ζςνολικήρ ενεπγειακήρ καηανάλυζηρ 

παγκοζμίυρ (1997 – 2020) καηά 60%, δηλαδή από 

111.000 TWh/year ζε 178.000 TWh/year. 

• Αύξηζη ηηρ καηανάλυζη ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ για ηην 

ίδια πεπίοδο καηά 83%, δηλαδή από 12.000 TWh/year 

ζε 22.000 TWh/year. 

• Η πληθςζμιακή αύξηζη μέσπι ηο 2050 αναμένεηαι να 

θθάζει ηο 50%, δηλαδή από 6 διρ ο πληθςζμόρ ηηρ γηρ 

θα αγγίξει ηα 9 διρ. 

  
 Οι ενεπγειακέρ ανάγκερ ηος πλανήηη 
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Έηορ 2006: 18.930 TWh. 

• Οξπθηά θαύζηκα 66,20% (12.531 TWh) 

• Ππξεληθή ελέξγεηα 15,00% (2840 TWh) 

• Τδξνειεθηξηθή ελέξγεηα 16,6% (3142 TWh) 

• Βηνκάδα 1,1% (208 TWh) 

• Αηνιηθή ελέξγεηα 0,6% (114 TWh) 

• Γεωζεξκία 0,3% (57 TWh) 

• Με αλαλεώζηκα απνξξίκκαηα 0,2% (38 TWh) 

Παγκόζμια Εήηηζη Δνέπγειαρ 
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To διοξείδιο ηος άνθπακα πποέπσεηαι κςπίωρ από ηην καύζη 
οπςκηών καςζίμων 
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Δνεπγειακή Δπάπκεια  

 Οη  Τδξνγνλάλζξαθεο ηειεηώλνπλ. Η ελέξγεηα 
από ηελ θαύζε πδξνγνλαλζξάθσλ ηειεηώλεη.  

 Σα ππξεληθά, αλ νη 4500 αηηήζεηο παγθνζκίσο 
γηα εξγνζηάζηα πξνο ηελ iaea (Παγθόζκηα 
Ππξεληθή Έλσζε), ιέκε εγθξηζνύλ, [ζήκεξα 
ιεηηνπξγνύλ θάηη παξαπάλσ από 500] ζα 
θάλνπλ ηα ζράζηκα πιηθά ην πην αθξηβό πξάκα 
ζηνλ θόζκν, ζα αθνινπζήζνπλ πόιεκνη 
ειέγρνπ ησλ πεγώλ θιπ. Γηα ηηο άιιεο 
αξλεηηθέο επηπηώζεηο μέξνπκε! Μάιινλ 
βιέπνπκε!!  
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Ππξεληθόο αληηδξαζηήξαο ζηε νπεδία εθηόο 
ιεηηνπξγίαο ιόγσ ππξθαγηάο 
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ηελ ηειηθή επζεία ε θαηαζθεπή δεύηεξνπ ππξεληθνύ 
εξγνζηαζίνπ ζηε Βνπιγαξία (2006) 
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Δθαηό δηζ. επξώ ζα θνζηίζεη ζηε Βξεηαλία ε 
απνκάθξπλζε ησλ ππξεληθώλ απνβιήησλ 
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– Φπζηθό Αέξην, Πεηξέιαηα θαη Δηζαγωγέο 

θαιύπηνπλ ην 39,5% ηεο δήηεζεο. 

– Σα Μεγάια ΤΗΔ ηεο ΓΔΗ κόλν ην 5,2% 

– Οη ιηγλίηεο ην 52,5% 

– Λνηπέο ΑΠΔ 2,8% (Α/Π θαη ΜΤΗΔ) 

– Πώο ζα ιύζεη ε ρώξα ηελ πξωηνθαλή απηή 

ελεξγεηαθή εμάξηεζε θαη πώο ζα επηηύρεη ηνπο 

ζηόρνπο ηνπ 2020; 

Δνεπγειακή εξάπηηζη ηηρ Δλλάδαρ 
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ΠΡΟΣΑΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ 

 Απνξξίπηνληαο ηα ππξεληθά, ε ηειηθή ιύζε 
είλαη κνλόδξνκνο ΑΠΔ + Δμνηθνλόκεζε  

 Δλδηάκεζα: Να ζηξέςνπκε ηα θεθάιαηα πνπ 
επελδύνληαη πξνο άλζξαθα / ππξεληθά πξνο 
κηα νηθνλνκία ρακεινύ άλζξαθα κε έξεπλα 
ησλ ηερληθώλ πεξηνξηζκώλ ησλ ΑΠΔ.  

 Παξάιιεια ηα ειεθηξηθά δίθηπα 
εμειίζζνληαη (smart grids) θαη ζπζηήκαηα 
απνζήθεπζεο π.ρ ζπζζσξεπηώλ λεξνύ, 
πξνθεηκέλνπ λα ζηεξηρηνύλ νη ΑΠΔ 
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΙΜΟ ΜΙΓΜΑ 

 Τπάξρνπλ ζαθώο νηθνινγηθέο ιύζεηο θαη 
ιίγν πην αθξηβέο ζην θόζηνο ιεηηνπξγίαο, 
από όηη ε ππξεληθή ελέξγεηα, δειαδή, έλα 
κείγκα αηνιηθήο ελέξγεηαο, θσηνβνιηατθώλ, 
πδξνειεθηξηθώλ θξαγκάησλ θαη 
γεσζεξκίαο πνπ κε άλεζε κπνξεί λα 
θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηεο ρώξαο, 
καθξνπξόζεζκα, δίρσο λα ρξεηαζηεί λα 
αλαιάβνπκε ην ξίζθν ηεο ππξεληθήο 
ελέξγεηαο. 
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ΓΑΛΛΙΑ θ Ππξ Μύζνη  (1/2) 

 Σν 80% ηεο ελέξγεηαο ηεο Γαιιίαο 
πξνέξρεηαη από ππξεληθή ελέξγεηα 
θαη δελ αθνύζακε πνηέ γηα δηαξξνή 
ξαδηελέξγεηαο.  

 Ραδηελεξγά πιηθά ππάξρνπλ θαη ζην 
ιηγλίηε πνπ θαίλε ηα εξγνζηάζηά 
καο!  

 Μόιηο έλα θηιό πινπησλίνπ κπνξεί 
λα θηλεί 10 αληηδξαζηήξεο γηα 30 
ρξόληα.  
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ΓΑΛΛΙΑ           (2/2) 

 Μύζνο Σν λεξό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
γηα ςύμε θαη θίλεζε ησλ ζηξνβίισλ 
επαλαρξεζηκνπνηείηαη ζπλερώο.  

 

 Αληη – κύζνο: ηε Γαιιία ην 40% 
ηεο θαηαλάισζεο λεξνύ πεγαίλεη 
ζηελ ςύμε αληηδξαζηήξσλ. 
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Άιινη Μύζνη   (1/3) 

 ην Σζεξλόκπηι (απαξραησκέλνο 
αληηδξαζηήξαο γηα ηελ επνρή, ζε κηα 
ΔΓ ε νπνία βξηθόηαλ ζε πιήξε 
παξαθκή) 

 ηε Fucushima 1)Αγνξάζαλε ηνπο πην 
θζελνύο αιιά ιηγόηεξν αλζεθηηθνύο 
αληηδξαζηήξεο.  

 2)Γελ θάλαλε ηίπνηα όηαλ εηδνπνηήζεθαλ 
ην 2008 νηη ππάξρεη θίλδπλνο ζε 
πεξίπησζε κεγάινπ ζεηζκνύ, σζηε λα 
εληζρύζνπλε ηα ζπζηήκαηα ςύμεο.  
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Άιινη Μύζνη   (2/3) 

 ) Γελ ππάξρεη θιηκαηηθή αιιαγή. 
Κπθιηθόηεηα θιίκαηνο ζπκβαίλεη εδώ θαη 
4.000 ή 4.000.000 ρξόληα.  

 4) Δάλ ππάξρεη θάηη δηαθνξεηηθό, είλαη 
αλζξσπνγελέο; Καη απηό πνπ κεηξάκε ζαλ 
ηελ όπνηα αύμεζε ζην CΟ2  είλαη 
απνηέιεζκα αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο ή 
απνηέιεζκα ηεο εμόδνπ καο από ηνλ κίλη 
παγεηώλα ηνπ 18νπ αηώλα; Πξόθεηηαη γηα  
concensus ειηνγελέο κάιινλ παξά 
αλζξσπνγελέο θαηλόκελν. Οη Lindzen θαη 
Choi κάιινλ δηέςεπζαλ ηελ ίδηα ηελ 
ππόζεζε ηνπ ζεξκνθεπίνπ.  
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Άιινη Μύζνη θαη 1 αιήζεηα  (3/3) 

 ηελ πξαγκαηηθόηεηα ε  αηνκηθή ελέξγεηα 
ζπκκεηέρεη κόλν κε 6% ζην παγθόζκην ελεξγεηαθό 
κίγκα. Γηα λα έρεη ε αηνκηθή. ελέξγεηα, θάπνηα 
νξηαθή επίδξαζε ζηελ πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο, 
πξέπεη, λα θαιύςεη ηνπιάρηζηνλ 20% ησλ 
παγθνζκίσλ αλαγθώλ. Απηό κπνξεί, λα γίλεη, 
κόλν, αλ αλαλεσζνύλ όια νη 443 παιηνί 
αληηδξαζηήξεο, θαζώο θαη, λα θαηαζθεπαζζνύλ 
άιινη 1500 λένη. Κόζηνο: πνιιά ηξηο δνιάξηα. Γηα 
απηήλ ηελ εξάθιεηα πξνζπάζεηα ζα έπξεπε, λα 
θαηαζθεπάδνληαη θάζε 30 εκέξεο 3 αληηδξαζηήξεο 
γηα 60 ρξόληα.  
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ΑΠΟΚΡΤΦΔΙ θ ΔΦΗΤΥΑΜΟ 

 Γηαηί έρεη βγεη νδεγία εθθέλσζεο γηα 
εγγιέδνπο, ακεξηθάλνπο θιπ ηε ζηηγκή πνπ 
ε ηειεόξαζε από ηελ Αξγεληηλή κέρξη ηελ 
Ιαπσλία παίδεη 24 ώξεο ην 24σξν 
δηαθεκίζεηο πίηζαο?  
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Πόιεκνο κε 100.000 Δπξώ  

 Πόζν ηνπ θνζηίδεη θάπνηνπ εζλάξρε 
θαη θαηαπηεζκέλνπ ή εμεγεξκέλνπ 
γεληθά, λα ξίμεη έλα αεξνπιάλν κε 
ζηνηρεηώδε εθξεθηηθά πάλσ ζηνλ 
αληηδξαζηήξα?  
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Μύζνη Απνβιήηωλ (1/3) 

  «Όζν γηα ηα απόβιεηα, είηε ηα ζηέιλνπκε ζην 
δηάζηεκα, είηε ζθάβνπκε έλα ιάθν ζε 5 ρικ βάζνο 
ζε έξεκν όπνπ δελ ππάξρεη πδξνθόξνο νξίδνληαο 
ή θύζε λα επεξεαζηεί, θαη ηα μερλάκε. Δθηόο αλ 
ζαο έπηαζε ν θαεκόο γηα ην ηη ζα βξνπλ ζε 10.000 
ρξόληα νη «επόκελεο γεληέο».  

    Ωζηόζν 

 Οη ΗΠΑ 'πιήξσζαλ' 8 δηο δνιάξηα γηα κία ππόγεηα 
θαηαζθεπή ζην Yucca Mountain ζαλ απνζήθε γηα 
κεηαρεηξηζκέλα ππξεληθά θαύζηκα γηα 10.000 
ρξόληα. Πξηλ μεθηλήζεη ε απνζήθεπζε 
αληρλεύζεθαλ πξνβιήκαηα εδάθνπο, ην έξγν 
ζηακάηεζε. 
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Μύζνη Απνβιήηωλ (2/3) 

 Ραδηελεξγά θαηάινηπα δελ αθήλνπλ κόλν νη 
αληηδξαζηήξεο. Πόζνη ηόλνη 
απεκπινπηηζκέλνπ Οπξαλίνπ γίλνληαη 
ππξνκαρηθά θάζε ρξόλν. ‘Όηαλ ηα βιήκαηα 
απηά ζεξκαίλνληαη, εθιύνπλ ζεβαζηέο 
πνζόηεηεο ξαδηελέξγεηαο ζην πεξηβάιινλ. 

  Γηα ηελ κόιπλζε ηνπ Δηξεληθνύ Ωθεαλνύ, 
ηεο γεο ηεο Απσ Αλαηνιήο θαη ηνλ αέξα ηεο 
πδξνγείνπ από πνηόλ ζα δεηήζνπκε ην 
«ινγαξηαζκό»; Σελ Tepco; 
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Μύζνη Απνβιήηωλ (3/3) 

 Ραδηελεξγά ζθνππίδηα κε ρξόλν δσήο 
250.000 ρξόληα θαη ζάβνληαη ζε Αληαξθηηθή 
θαη Βαιθαληθέο ρώξεο 

 Δίλαη γλσζηή ε πνξεία ησλ απνβιήησλ από 
ηε Γαιιηθή Υάγε ζην Σζνκζθ ηεο ηβεξίαο, 
κηαο απόζηαζεο 8000 Km. 

 Πνηνο ζα καο απαιιάμεη από ηα ξαδηελεξγά 
απόβιεηά ηειηθά; Πώο θαη πόζν; Γηαηί ε 
Μαθία δηαρεηξίδεηαη ηα απόβιεηα; Πνύ ζα 
βξσ κηα ηέηνηα έθζεζε ηεο iaea?   
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Οηθνλνκηθνί ππξεληθνί κύζνη 

 Γηαηί δελ πεξηιακβάλνληαη εμσηεξηθά θόζηε 
ζηηο αζθαιίζεηο; 

 Πνηνο ζα πιεξώζεη ηα 350 από ηα 500 ππξ 
εξγνζηάζηα γηα λα δηαιπζνύλ, πνπ πέξαζαλ 
ην ρξόλν δσήο;  

 Αλ ην αηύρεκα γηλόηαλ ζε θακηά θησρόηεξε 
ρώξα νη αζθαιηζηέο ζα αξθνύληαλ ζην λα 
ηνπο πεηάμνπλ ςίρνπια κόλν. 
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Αληηδξαζηήξεο θ Θεξκνθξαζία 

 Πνηνο ζα αληηζηξέςεη ηελ θνινζζηαία 
αύμεζε ζεξκνθξαζίαο πνπ πξνθάιεζαλ ηα 
..ήζπρα ππξεληθά εξγνζηάζηα;  

 Η έξεπλα είλαη πάληα θξαηηθή κε πνιύ ή 
αλύπαξθην κηθξό πνζνζηό ηεο ..ηδησηηθήο 
ζπκκεηνρήο!  

 Η απειεπζέξσζε ζεξκόηεηαο ηνπ 
αληηδξαζηήξα ιόγσ ζεξκηθήο απώιεηαο θαη 
θαηά ζπλέπεηα ε ρακειή ελεξγεηαθή 
απόδνζε είλαη από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο 
παξάγνληεο πνπ θαζηζηνύλ ηα ππξεληθά 
ηελ πην απνθεπθηαία νηθνινγηθά ιύζε!  
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ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΖ ΔΗΡΖΝΖ 

    Οη ΑΠΔ θέξλνπλ καδί ηνπο ηα κελύκαηα ηεο 
εηξεληθήο αλζξσπόηεηαο θαη ηεο ήπηαο αλάπηπμεο. 
Όξγαλν Δηξήλεο. Καλέλαο πόιεκνο δε ζα γίλεη γηα 
λα κνπ πάξνπλ ηνλ ..αέξα κνπ. Αέξαο, ήιηνο, 
ζαιάζζηα ξεύκαηα, λεξά, θύκαηα ππάξρνπλ 
παληνύ. Μαίλαιν Λαθσλία, Κέρξνο Ρνδόπε, 
Δύβνηα, ζαιάζζηα πάξθα θξύβνπλ θαζαξό κάιακα.  

    ε ζπλδπαζκό κε εθεδξείεο ΦΑ θαη ζηνθ 
αζθάιεηαο ..κέιινληνο ηνπο ππόινηπνπο 
άλζξαθεο. Γηα λα δνζεί ηέινο ζηνλ ππξεληθό 

εθηάιηε..  
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To θέμα ηηρ Διπήνηρ και ο 

..Απμαγεδών 

 Ο Αξκαγεδώλ, (Σέινο ηνπ θόζκνπ) ζε βάζε 
ινγηθήο, ζάξζεη ή από ππξεληθά όπια θάπνησλ 
αλόεησλ εζληθηζηώλ ή από ζύγθξνπζε κε 
αζηεξνεηδή ή από ..ππξεληθό εξγνζηάζην. Ο 
πνιύηαηνο ΙΑΔΑ νκνινγεί (ζε δηπιαλή εδώ ζηήιε) 
δαθξύβξερηα: «Πνιύ ζνβαξή» ε θαηάζηαζε ζηελ 
Ιαπσλία.  

 Πξόζθαηα παξέιαβα 7 MW (θάπνπ ηζρύ γηα 12 
εξγνζηάζηα, κεζαίνπ κεγέζνπο), ρσξίο λα θαπλίζεη 
θακηλάδα,  

  Η Διιάδα θαηαγξάθεη 1600-1800 KWh/KW/έηνο, 
ΦΒ, κόλε ζεηηθή επξσπατθή πξσηηά!!!! 
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Μεηά ηελ Fucushima 

 Η επόκελε κέξα μεθηλάεη κε Γηαπσλέδνπο πνπ 
ξεπζηνπνηνύλ ηεξάζηηα θεθάιαηα από Διβεηία, 
Φξαλθθνύξηε, Νέα Τόξθε θαη Υόλγθ Υόλγθ, ζε 
θύκα παληθνύ, αλαξίζκεηα εξγνζηάζηα ηα νπνία 
γηα 7-8 ηζηπάθηα πξέπεη λα θαζπζηεξήζνπλ ηελ 
παξάδνζε ηνπ πξντόληνο ηνπο θαη ηελ είζπξαμε 
ηνπ ηδίξνπ ηνπο γηα θάπνηνπο κήλεο, έλα ηζνπλάκη 
πιεζσξηζκνύ ζε πξντόληα βαξηάο βηνκεραλίαο, 
κπζηθά θεθάιαηα επελδπκέλα ζε αδήηεην 
πεηξέιαην θαη άρξεζην ρξπζάθη θαη εθαηνληάδεο 
δηζεθαηνκκύξηα αζθαιηζηηθώλ απνδεκηώζεσλ. 
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ΑΝ ΓΗΝΟΣΑΝ ΠΤΡΖΝΗΚΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 Αο ππνζέζνπκε όηη θαηαζθεπάδεηαη ππξεληθό 
εξγνζηάζην ζηελ Διιάδα. Ο ινγαξηαζκόο ηεο ΓΔΗ δελ 
ζα έξρεηαη πην θζελόο γηα ην ιαό. Πρ Γαιιία. ε 
πεξίπηωζε αηπρήκαηνο πόζν θνζηίδεη αλ ζε κηα κηθξή 
ρώξα όπωο ε Διιάδα, γίλεη αθαηνίθεηε κηα έθηαζε 
αθηίλαο 100 ρηιηνκέηξωλ γύξω από ην ππνηηζέκελν 
ππξεληθό εξγνζηάζην;  

 Πνηνη ζα είλαη νη ηδηνθηήηεο ηνπ εξγνζηαζίνπ; Ξέλεο 
πνιπεζληθέο. Με πνηαλνύ ηα ιεθηά ζα ρηηζηεί ην 
εξγνζηάζην; Με ηνπ ειιεληθνύ ιανύ. (νη γλωζηέο 
επελδπηηθέο επηδνηήζεηο από ηνλ πξνϋπνινγηζκό). 
Πρ. Αηηηθή Οδόο, Αεξνδξόκην, Ρην-Αληίξξην θιπ - νη 
θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο νύηε ην 10% έβαιαλ.  
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ΠΤΡΖΝΗΚΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ (2/2) 

 Σν ρξήκα από ηελ πώιεζε ελέξγεηαο ζε πνηεο ηζέπεο 
ζα πεγαίλεη; Δθεί πνπ ην ζηέιλνπλ νη πνιπεζληθέο 
(hedge funds), νύηε θαλ ζηελ Διιάδα.  

 Γηα θαληαζηείηε κηα κέξα ιόγσ ππξεληθώλ 
απόβιεησλ λα κελ κπνξείηε λα θνιπκπήζεηε ζην 
Αηγαίν! Ση ζα απνγίλεη ν ηνπξηζκόο, αλ ζεκεησζνύλ 
θαη ζεηζκνί; 

 ηελ Διιάδα έλαο ππξεληθόο ζηαζκόο, πνπ ζα 
θόζηηδε 5-10 δηο € ηη πξνζηηζέκελε αμία ζα άθελε γηα 
ηνλ ηόπν: Σίπνηα. Άληε ζα έβγαδε θάηη ν ηνπηθόο 
εξγνιάβνο πνπ ζα αλαιάκβαλε ηελ πεξίθξαμε θαη ηηο 
πηθξνδάθλεο γύξσ από ην ζηαζκό. Όια ηα ππόινηπα 
ζα πήγαηλαλ έμσ αθνύ νύηε εμνπιηζκό παξάγνπκε, 
νύηε ηερλνγλσζία έρνπκε νύηε θαλ πξώηε ύιε. Σε 
ζηηγκή πνπ κε 5-10 δηο επξώ κπνξείο λα θάλεηο 
ζαύκαηα ζηνλ ρώξν ησλ ΑΠΔ θαη ηεο εμνηθνλόκεζεο 
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ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΔ ΑΠΔ ΣΖ ΥΩΡΑ ΜΑ  

 Δμνηθνλόκεζε 

 Αηνιηθά 

 Τδξαπιηθά 

 Βηνκάδα 

 Φσηνβνιηατθά 
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Με θξηηήξην ηε ζρέζε ηνπο κε ην πεξηβάιινλ 

θαη ηελ απόδνζε 

 

 Σα ειηαθά panels επί ηνπ παξόληνο θνζηίδνπλ 
θάπνπ 1,5 επξώ ην watt. Η γεσζεξκηθή ελέξγεηα 
έρεη θόζηνο παξαγσγήο πεξίπνπ 0.04-0.10 Δ/KWh. 
Λίγν πην αθξηβή δειαδή από ηελ ππξεληθή 
ελέξγεηα, αο ζεσξήζνπκε όηη είλαη 2πιάζηα πην 
αθξηβή ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ελώ 
θαλνληθά ζα έπξεπε λα εμεηάζνπκε γηα ηελ 
ππξεληθή ην θόζηνο εμόξξπμεο, επεμεξγαζίαο ηνπ 
νπξαλίνπ, ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη 
απνζήθεπζεο ησλ ξαδηελεξγώλ απνβιήησλ, θαη 
ηόηε ζίγνπξα δε ζα είλαη 0,04Δ/KWh, αιιά ίζσο ην 
3πιάζην, δίρσο λα πξνζκεηξήζνπκε ην 
πεξηβαιινληηθό θόζηνο.  
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ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΗΚΟΗ ΣΗΣΛΟΗ - ΤΠΟΣΗΣΛΟΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΤΠΑΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΣΟ ΠΤΡΖΝΗΚΟ ΛΟΜΠΤ 

ΟΗ ΠΤΡΖΝΗΚΟΗ ΜΤΘΟΗ 

ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΟΤ ΜΤΘΟΤ 

ΠΤΡΖΝΗΚΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ   

ΣΑ ΟΡΗΑ ΔΝΟ ΠΤΡΖΝΗΚΟΤ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ 

Ζ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΩΝ ΠΤΡΖΝΗΚΩΝ Πολιηική ζςζκόηιζηρ ηων 

πςπηνικών αηςσημάηων  

Σα απόβληηα 

Γιαδικαζία διάλςζηρ Πςπηνικών Δπγοζηαζίων  

Σα οικονομικά ηων Πςπηνικών 

To θέμα ηηρ Διπήνηρ και ο ..Απμαγεδών 

ENA ΠΤΡΖΝΗΚΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

ΣΑ ΠΤΡΖΝΗΚΑ ΣΩΝ ΓΔΗΣΟΝΩΝ ΜΑ ΚΑΗ ΟΗ ΑΠΔ 

ΑΠΔ Σα οικονομικά ηων ΑΠΔ 

ΒΔΛΣΗΩΔΗ ΑΠΔ 

ΔΠΗΛΟΓΟ 

Η ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΩΝ ΠΤΡΗΝΙΚΩΝ Πολιτική ςυςκότιςησ των πυρηνικών ατυχημάτων  Η ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΩΝ ΠΤΡΗΝΙΚΩΝ Πολιτική ςυςκότιςησ των πυρηνικών ατυχημάτων  Η ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΩΝ ΠΤΡΗΝΙΚΩΝ Πολιτική ςυςκότιςησ των πυρηνικών ατυχημάτων  Η ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΩΝ ΠΤΡΗΝΙΚΩΝ Πολιτική ςυςκότιςησ των πυρηνικών ατυχημάτων  Σα οικονομικά των ΑΠΕ ΕΠΙΛΟΓΟ 


