Οικονόμου Παντελής Dr
Ο Παληειήο Φ. Οηθνλόκνπ είλαη δηδάθηωξ Ππξεληθήο Φπζηθήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Βηέλλεο. Τπήξμε εξεπλεηήο ζηνλ ππξεληθό
αληηδξαζηήξα ηεο Απζηξίαο (1967-1972) θαη Διιάδαο (Διιεληθό
Κέληξν Ππξεληθώλ Δξεπλώλ "Γεκόθξηηνο",1975-1979). Γηεηέιεζε
αλώηεξν ζηέιερνο ηνπ Γηεζλνύο Οξγαληζκνύ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο
ΙΑΔΑ, ωο επηζεωξεηήο κε-δηαζπνξάο ππξεληθώλ όπιωλ θαη
εκπεηξνγλώκνλαο αληηκεηώπηζεο ππξεληθήο ηξνκνθξαηίαο(19792011). Γηα ηα εμεηδηθεπκέλα δηεζλή θαζήθνληά ηνπ εθπαηδεύηεθε
ζηηο πιένλ πξνεγκέλεο ππξεληθέο εγθαηαζηάζεηο ηωλ ΗΠΑ,
Ρωζίαο, Μεγάιεο Βξεηαλίαο, Γαιιίαο.
Υξεκάηηζε:
επηθεθαιήο κεγάινπ αξηζκνύ επηζεωξήζεωλ ζε ππξεληθέο
εγθαηαζηάζεηο αλά ηελ πθήιην γηα ηε κε -δηαζπνξά ηωλ ππξεληθώλ
όπιωλ, κέινο ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήε νκάδαο ΙΑΔΑ θαη ΗΠΑ γηα
ηνλ έιεγρν ζηα πιενλάδνληα πιηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο ππξεληθώλ
όπιωλ ηωλ ΗΠΑ, Σερληθόο ζύκβνπινο ηεο ηξηκεξνύο επηηξνπήο
(ΗΠΑ, Ρωζίαο, ΙΑΔΑ) γηα ηνλ έιεγρν ππξεληθώλ πιηθώλ ηωλ
νπινζηαζίωλ ΗΠΑ θαη Ρωζίαο, επηθεθαιήο ηνπ Sapphire Project,
πξώηεο αρξήζηεπζεο ζηξαηηωηηθνύ ππξεληθνύ πιηθνύ ηεο πξώελ
νβηεηηθήο Έλωζεο, πληνληζηήο ηνπ δηεζλνύο πξνγξάκκαηνο γηα
ηελ ππξεληθή αζθάιεηα ηωλ Οιπκπηαθώλ Αγώλωλ ηνπ
2004, επηθεθαιήο ηνπ πξνγξάκκαην; ζπλεξγαζίαο ΙΑΔΑ θαη
Δπξωπαϊθήο Έλωζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο
δηαθίλεζεο ππξεληθώλ θαη ινηπώλ ξαδηελεξγώλ πιηθώλ ζε ρώξεο
ηεο Βαιθαληθήο, ηνπ Καπθάζνπ, ηεο Κεληξηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο
Αζίαο, ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο (2003-2011).
Γίδαμε ζε εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα επηζεωξεηώλ θαη αμηωκαηνύρωλ
αζθαιείαο ζε θξάηε όιωλ ηωλ επείξωλ ζην ρώξν αληηκεηώπηζεο
ηεο ππξεληθήο ηξνκνθξαηίαο.
πλνιηθά εξγάζηεθε ζε πεξίπνπ πελήληα ρώξεο αλά ηελ πθήιην
θαη ζπλεξγάζηεθε κε αληηπξνζώπνπο πιένλ ηωλ εθαηό
εζληθνηήηωλ.
Από ην 2012 είλαη επηζηεκνληθόο ζύκβνπινο ηεο Μόληκεο
Διιεληθήο Αληηπξνζωπίαο ζηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνύο ηεο
Βηέλλεο θαη Αλαπιεξωηήο ηνπ Μόληκνπ Αληηπξνζώπνπ ηεο
Διιάδαο ζηνλ ΙΑΔΑ γηα δηεζλή ππξεληθά ζέκαηα.

Σν 1997 ηηκήζεθε κε ην "βξαβείν αμίαο" ηνπ ΙΑΔΑ θαη ην 2005 κε ην
"βξαβείν Οκαδηθήο Δξγαζίαο" γηα ηνλ ζπληνληζκό ηνπ δηεζλνύο
πξνγξάκκαηνο ππξεληθήο πξνζηαζίαο ηωλ Οιπκπηαθώλ Αγώλωλ
2004. Σν Ννέκβξην ηνπ 2005 Ο Οξγαληζκόο ΙΑΔΑ θαη ηα ζηειέρε
ηνπ ηηκήζεθαλ κε ην Νόκπει Δηξήλεο.
Ο Παληειήο Φ, Οηθνλόκνπ κεηαμύ άιιωλ είλαη ζπγγξαθέαο ηνπ
βηβιίνπ πνπ θπθινθνξεί από ηηο Δθδόζεηο Ι. ηδέξε "Η ππξεληθή
απεηιή".

