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ΣΣΧΟΛΕΙΟ 

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΚΑΒΑΛΑΣ 
 

 

PROJECT – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
                                                                                                      Θέµα: Περιβάλλον και ∆ιαχείριση ενέργειας 

 

 

Πρόλογος 

 

 

Η αλόγιστη κατανάλωση και η κακή διαχείριση ενέργειας, αλλά και των 

φυσικών πόρων που απαιτούνται για την παραγωγή ενέργειας, οδήγησαν 

την ανθρωπότητα σε τεράστια περιβαλλοντικά προβλήµατα. 

Η αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη είναι το πιο σηµαντικό. Το 

πρόβληµα αυτό προκαλείται από τις τεράστιες εκποµπές διοξειδίου του 

άνθρακα. 

Σήµερα πάνω από το 90 % της ατµοσφαιρικής ρύπανσης οφείλεται στην 

χρήση συµβατικών καυσίµων όπως το ( πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, ο 

άνθρακας) από τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Προκειµένου λοιπόν να µειωθούν οι εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου 

οι κυβερνήσεις των χωρών τις Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτουν  ως στόχο στα 

πλαίσια µιας καλύτερης και αυστηρότερης περιβαλλοντικής πολιτικής, τη 

µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, καθώς επίσης και την 

παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές. 

Το αποτέλεσµα είναι το αυστηρό νοµικό πλαίσιο της απόφασης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλεται µέσο προστίµων απέναντι στις 

βιοµηχανίες παραγωγής ενέργειας, να τις οδηγεί σε αντικατάσταση των 

ορυκτών καυσίµων, που ρυπαίνουν την ατµόσφαιρα και κοστίζουν, µε 

ανανεώσιµες πηγές που δεν επιβαρύνουν καθόλου το περιβάλλον. 

Ένας άλλος σηµαντικός λόγος για την προώθηση των Α.Π.Ε είναι οι ανάγκη 

για εργασία. Παρά την οικονοµική κρίση σε όλη την Ευρώπη αλλά και τη 

χώρα µας, οι επενδύσεις στην πράσινη τεχνολογία και συνεπώς στις Α.Π.Ε, 

θα µεταφράζονταν σε χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας δίνοντας µια µεγάλη 

ανάσα στο τεράστιο ποσοστό ανεργίας που υπάρχει. 

Ήδη αρκετές χώρες προωθούν την πράσινη τεχνολογία ως λύση στο 

πρόβληµα ανεργίας. 

Η βιοµηχανία ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στη Γερµανία έχει πολλά 

δισεκατοµµύρια ευρώ τζίρο, και απασχολεί εκατοντάδες χιλιάδες 
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Σανθρώπους. Ενώ  η Βρετανία σχεδιάζει να δαπανήσει ένα αρκετά µεγάλο 

ποσό σε ανεµογεννήτριες και µε αυτό τον τρόπο να δηµιουργήσει ένα πολύ 

µεγάλο αριθµό νέων θέσεων εργασίας. 

Βλέπουµε λοιπόν ότι ο σύγχρονος κόσµος έχει τη δυνατότητα να 

εκµεταλλευτεί τις Α.Π.Ε µε τέτοιο τρόπο ώστε, αφενός να έχει  κέρδος, και 

αφετέρου να εξασφαλίζει στις νέες γενιές ένα καλύτερο µέλλον στην 

οικονοµία και στο περιβάλλον. 

 

 

ΥΠΟΘΕΜΑ ΠΡΩΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 

 
                                                                                              Ενέργεια και Περιβάλλον 

    

Εισαγωγή 

 

 

Η παρακάτω εργασία διερευνά την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και τους 

τρόπους προστασίας του καθώς και τις διάφορες µορφές ανακυκλώσιµης 

ενέργειας φιλικής προς το περιβάλλον. Ο καθένας µπορεί να συµβάλει στην 

προσπάθεια σε προσωπικό επίπεδο. Είναι καθήκον όλων µας αφού η 

κλιµατική αλλαγή έχει αρχίσει να γίνεται πιο αισθητή µέρα µε τη µέρα και 

επηρεάζει την ζωή µας άµεσα. 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

Περιβάλλον ονοµάζεται το σύνολο των φυσικών συνθηκών και παραγόντων 

που επιδρούν στους ζωντανούς οργανισµούς [Λεξικό της κοινής 

νεοελληνικής - Τριανταφυλλίδης]. Λέγοντας  οργανισµούς εννοούµε όχι 

µόνο αυτούς που ζουν στο φυσικό περιβάλλον αλλά και εµάς τους 

ανθρώπους. Η καταστροφή του περιβάλλοντος, που προκαλέσαµε, 

επιβαρύνει και εµάς το ίδιο. 

Η κλιµατική  αλλαγή έχει γίνει ιδιαίτερα  αισθητή τις τελευταίες δεκαετίες. 

Μερικές από τις αλλαγές που έχουν επέλθει εξαιτίας της κακής διαχείρισης 

της ενεργείας και του φυσικού πλούτου είναι η αύξηση της θερµοκρασίας. 

Έρευνες έδειξαν ότι µέχρι το 2100 η µέση θερµοκρασία του πλανήτη θα έχει 

ανέβει έως και 10 βαθµούς Κελσίου. Μία ακόµα συνέπεια είναι και η τήξη 

των πολικών πάγων που έχει σαν αποτέλεσµα την άνοδο της στάθµης της 

θάλασσας καθώς και τη συχνότερη εµφάνιση  ακραίων καιρικών 
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Σφαινοµένων. Μερικές ακόµα επιπτώσεις που θα επηρεάσουν σηµαντικά τον 

πλανήτη θα είναι και η εξάλειψη των ειδών υπό εξαφάνιση αλλά και η 

γρηγορότερη εξάπλωση των ασθενειών . Αυτές οι µεταβολές έχουν σοβαρές 

επιπτώσεις στα διάφορα οικοσυστήµατα  και την δηµόσια υγεία αλλά και 

στην οικονοµία, ή πιο αναλυτικά  στη γεωργία στην βιοµηχανία και στην 

ναυτιλία. Ωστόσο οι επιπτώσεις δεν είναι ίδιες  παντού αλλά διαφέρουν από 

µέρος σε µέρος. 

Ο  κυριότερος λόγος  

για  την κλιµατική  

αλλαγή είναι  η  

αύξηση  της  

συγκέντρωσης των  

αερίων  του 

θερµοκηπίου (ΑτΘ) 

στην  ατµόσφαιρα και  

ο  βασικός λόγος  της  

αύξησης αυτής  είναι  

οι ανθρωπογενείς 

εκποµπές.  Για  να  

αποφευχθούν 

καταστροφές  λόγω 

της  κλιµατικής  

αλλαγής, η  συγκέντρωση  ΑτΘ  στην  ατµόσφαιρα πρέπει  να  

σταθεροποιηθεί  στα  450-550 ppm.  Αυτό  µπορεί  να επιτευχθεί  µόνο  αν  

οι  εκποµπές  των  ΑτΘ  µειωθούν  κατά  80-90 % στα  επόµενα  εκατό  

χρόνια. 

Ένας  σηµαντικός  παράγοντας  που  συµβάλει  στην  αύξηση  των ΑτΘ  

στην  ατµόσφαιρα  είναι  η  παραγωγή  ενέργειας,  κυρίως ηλεκτρικής  από  

την  όποια  εξαρτάται  ολόκληρος  ο πλανήτης. Η ηλεκτρική  ενέργεια  

παγκοσµίως  προέρχεται  κυρίως  από  ορυκτά  καύσιµα – 

40%, τα  οποία απελευθερώνουν  στην  

ατµόσφαιρα ΑτΘ. ∆ηλαδή είναι µια 

από τις πιο επιβλαβείς πρακτικές για 

παραγωγή ενέργειας σε ολόκληρο τον 

πλανήτη. Από  τα  ορυκτά  καύσιµα  

που αποτελούν  γαιάνθρακες, το πιο 

γνωστό είναι ο λιγνίτης. Ωστόσο, οι 

γαιάνθρακες χαρακτηρίζονται από χαµηλή απόδοση µετατροπής σε 

ηλεκτρική ενέργεια που φτάνει στην καλύτερη περίπτωση το 35%. Εκτός 

από τον λιγνίτη, παραγωγή ενέργειας γενικά γίνεται και 
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Σαπό την καύση πετρελαίου και φυσικού αερίου.  Το φυσικό αέριο 

αποτελείται κυρίως από µεθάνιο και ρυπαίνει το περιβάλλον λιγότερο από 

όλα τα ορυκτά καύσιµα καθώς εκπέµπει τα λιγότερα ΑτΘ. Οι µεγαλύτερες 

δεξαµενές φυσικού αερίου βρίσκονται στο Ιράν και στη Ρωσία. Εκτιµάται 

ότι τα αποθέµατα φυσικού αερίου θα εξαντληθούν περίπου το 2085.  Το 

πετρέλαιο αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες πηγές λόγω της µεγάλης 

ενεργειακής  πυκνότητας του και της εύκολης µεταφοράς του σε µεγάλες 

δεξαµενές εφόσον είναι υγρό. Παρόλα αυτά το πετρέλαιο έχει προκαλέσει 

µεγάλη ρύπανση στο περιβάλλον. Λόγου χάρη οι πετρελαιοκηλίδες οι 

οποίες καταστρέφουν την πανίδα της θάλασσας. 

 

 

 

 

Επίσης προέρχεται  από  την  πυρηνική ενέργεια  και  από µεγάλα 

υδροηλεκτρικά  εργοστάσια, τα οποία  αποτελούν  ανανεώσιµες  πηγές  
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Σενέργειας. Παρ’όλα  αυτά  η παραγωγή  ηλεκτρισµού  από  εναλλακτικές  

πηγές  ενέργειας  είναι  µόνο  2%  παγκοσµίως. Οι  εναλλακτικές  πηγές  

ενέργειας  αποτελούν  την  λύση  σε αυτό το πρόβληµα  που  εξελίσσεται  

ραγδαίως.  Ένα ισχυρό τους πλεονέκτηµα είναι πως είναι ανεξάντλητες. 

∆ηλαδή θα διαρκέσουν όσο η κατάσταση του πλανήτη 

είναι βιώσιµη. Ακόµα ένα πλεονέκτηµα είναι πως οι 

ΑΠΕ εκπέµπουν περιορισµένα ή καθόλου ΑτΘ.  

Υπάρχουν  πολλές  µορφές αυτού  του  είδους  των  

πηγών  

ενέργειας  που  

χάρη στην 

τεχνολογία 

είναι  πολύ  πιο  

εύκολο  να  

εφαρµοστούν  

στις µέρες  µας. 

Ανάλογα  µε 

την  περιοχή  

µπορούµε  να  

εκµεταλλευτού

µε  τα  διάφορα  στοιχεία  της. Παραδείγµατος  χάρη  σε  µια  περιοχή  όπου  

οι  ισχυροί  άνεµοι  είναι σύνηθες  φαινόµενο  µπορούµε  να  

εγκαταστήσουµε  ανεµογεννήτριες  προς  όφελος  της  περιοχής  ή ακόµα  

και της  χώρας. Όµως η εγκατάσταση  ανεµογεννητριών  προϋποθέτει  την 

ύπαρξη οµαλού εδάφους. ∆ιαφορετικά  δηµιουργούνται  στροβιλισµοί και 

µειώνεται η αποδοτικότητα.  Ανάλογα µε τις συνθήκες χρησιµοποιούνται οι 

κατάλληλες  ανεµογεννήτριες.  Υπάρχουν δυο είδη: οι δίπτερες και οι 

τρίπτερες.  Οι τρίπτερες  ανεµογεννήτριες   χρησιµοποιούνται όταν οι 

άνεµοι  είναι πιο ασθενείς.  Οι ανεµογεννήτριες λειτουργούν περίπου είκοσι 

χρόνια. Στην  Ελλάδα οι  άνεµοι  φτάνουν τα 6-7 m/s στο Αιγαίο και στην 

Στερεά  Ελλάδα µε αποτέλεσµα να παράγονται περίπου 1000 KW. Επειδή 

το ποσό αυτό είναι αρκετά ικανοποιητικό υπάρχει µεγάλη εκµετάλλευση της 

αιολικής ενέργειας στην χώρα µας. Η αιολική ενέργεια είναι ανεξάντλητη 

και η πιο οικονοµική απ’ όλες τις άλλες εναλλακτικές πηγές ενέργειας. 

Επίσης δεν επιβαρύνει καθόλου τα περιβάλλον και είναι ασφαλής. 

Υπάρχουν όµως και κάποια µειονεκτήµατα. Η αιολική ενέργεια εξαρτάται 

άµεσα από τα καιρικά φαινόµενα το οποίο σηµαίνει πως η ενέργεια που 

προσφέρει δεν είναι πάντα διαθέσιµη. Ειδικά αφού δεν µπορούν να 

αποθηκευτούν µεγάλα αποθέµατα της µε   αποτελέσµατα να χρειάζεται 

πάντα εφεδρεία σταθµών. 
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ΣΈνα άλλο είδος ΑΠΕ είναι η ηλιακή ενέργεια, η οποία προέρχεται από τον 

ήλιο και εκµεταλλεύεται την ακτινοβολία του µε την χρήση µηχανικών 

µέσων, τα φωτοβολταϊκά. Τα φωτοβολταϊκά αποθηκεύουν και διανέµουν 

την ενέργεια η οποία συλλέγεται και στην συνέχεια µετατρέπεται σε 

διάφορες µορφές. Οι πιο γνωστές µετατροπές της είναι η ηλεκτρική και η 

θερµική 

ενέργεια. Στην 

Ελλάδα, σαν 

µια χώρα µε 

µεγάλη 

ηλιοφάνεια, 

µπορεί να 

υπάρξει µεγάλη 

εκµετάλλευση 

της ηλιακής 

ενέργειας. Ήδη 

πολλά σπίτια 

έχουν κάνει τις 

απαραίτητες 

εγκαταστάσεις. 

Ωστόσο, ένα 

από τα 

µειονεκτήµατα της ηλιακής ενέργειας είναι ότι η εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών βραχυπρόθεσµα είναι πολύ ακριβή. Ακόµα, η ηλιακή 

ενέργεια δεν είναι πάντα εύκαιρη οπότε πρέπει πάντα να υπάρχει κάποια 

εναλλακτική πηγή ενέργειας για το σπίτι. 
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ΣΜια άλλη µορφή ανανεώσιµης πηγής ενέργειας είναι η υδραυλική ή 

υδροηλεκτρική ενέργεια. Λέγοντας  υδροηλεκτρική ενέργεια εννοούµε πως 

καθώς το νερό κάνει τον κύκλο του και ρέει από µεγαλύτερο υψόµετρο σε 

χαµηλότερο η δυναµική ενέργεια που έχει ήδη µετατρέπεται σε κινητική. 

Με την χρήση  υδροηλεκτρικών έργων η κινητική µετατρέπεται σε 

ηλεκτρική. Παγκοσµίως το 16% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται από 

υδροηλεκτρικούς 

σταθµούς. 

Ωστόσο  τέτοιες 

εγκαταστάσεις 

γίνονται σε 

περιοχές µε 

σηµαντικές 

υδατοπτώσεις. 

Στην χώρα µας η 

υδραυλική 

ενέργεια καλύπτει 

το 10 % των 

αναγκών. Τα 

πλεονεκτήµατα 

της 

υδροηλεκτρικής ενέργειας  ότι είναι  µια καθαρή και ανανεώσιµη πηγή 

ενέργειας και ότι ενώ καλύπτεται ένα µέρος των αναγκών µας σε ηλεκτρική 

ενέργεια ικανοποιούνται και άλλες ανάγκες όπως η 

άρδευση και η ύδρευση. Επίσης, οι υδροηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις έχουν µεγάλες αντοχές και λειτουργούν έως 

και 100 χρόνια. Υπάρχουν όµως και σηµαντικά 

µειονεκτήµατα. Το κόστος κατασκευής υδροηλεκτρικών 

έργων είναι µεγάλο και επίσης η εγκατάσταση τους είναι πολύ χρονοβόρα. 

Και το πιο σηµαντικό από τα µειονεκτήµατα είναι ότι αλλοιώνει το φυσικό 

περιβάλλον. 

Η τελευταία µορφή που θα αναφερθεί είναι η πυρηνική ενέργεια. Η 

πυρηνική ενέργεια δεν είναι ανανεώσιµη πηγή, όµως, παρ’όλα αυτά δεν 

απελευθερώνει ΑτΘ στην ατµόσφαιρα. Τα απόβλητα της, ωστόσο, είναι 

ιδιαίτερα ραδιενεργά. Εφόσον δεν µπορούν να αφεθούν ελεύθερα στο 

περιβάλλον, επιβάλλεται η δηµιουργία ειδικών εγκαταστάσεων για την επ’ 

αόριστον αποθήκευση τους. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η πυρηνική 

ενέργεια δεν απελευθερώνει ΑτΘ στην ατµόσφαιρα, ωστόσο συσχετίζεται 

µε ορυκτά καύσιµα.  Το ουράνιο, που είναι το ορυκτό που χρησιµοποιείται 

κυρίως, είναι ιδιαίτερα δυσεύρετο άρα και πολύτιµο. Ο τρόπος παραγωγής 
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Σενέργειας µε χρήση πυρηνικών αντιδραστήρων είναι ένας από τους πιο 

αµφιλεγόµενους τρόπους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ενώ το κόστος 

παραγωγής είναι πολύ χαµηλό, σε περίπτωση ατυχήµατος τα αποτελέσµατα 

είναι τραγικά. Όπως 

συνέβη στο 

Τσέρνοµπιλ αλλά και 

πιο πρόσφατα στην 

Φουκουσίµα . Στην 

Ελλάδα, προς το 

παρόν, δεν υπάρχουν 

πυρηνικά 

εργοστάσια. 

Για να εφαρµοστούν 

όλες οι παραπάνω 

τεχνικές παραγωγής 

ενέργειας πρέπει να 

οργανωθεί και να τεθεί σε εφαρµογή από το κράτος  ένα σχέδιο πράσινης 

ανάπτυξης. Το σχέδιο αυτό βασίζεται στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, 

στην εξοικονόµηση ενέργειας και στην διαχείριση της ενεργειακής ζήτησης. 

Ιδιαίτερα, όλα αυτά είναι εφικτό να  πραγµατοποιηθούν  στην Ελλάδα, αφού 

είναι µια χώρα µε 

µεγάλο φυσικό 

πλούτο. Αν γίνει 

σωστή διαχείριση 

αυτού του φυσικού 

πλούτου, θα 

δηµιουργηθεί ένα 

πλεονέκτηµα για µια 

ανάπτυξη συµβατή 

µε το περιβάλλον.  

Για να επιτευχθούν οι 

παραπάνω στόχοι 

ωστόσο, χρειάζεται η 

απαραίτητη 

τεχνογνωσία, 

τεχνολογία και 

παιδεία. Παράλληλα µε την πράσινη ανάπτυξη θα υπάρξει και ανάπτυξη της 

οικονοµίας,  καθώς θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. 
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ΣΥΠΟΘΕΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 

 
                                                                                      Ενέργεια και αειφόρος ανάπτυξη 

  

 

Περίληψη 

 

 

Η αειφόρος ανάπτυξη ή βιώσιµη ανάπτυξη αναφέρεται στην οικονοµική 

ανάπτυξη που σχεδιάζεται και υλοποιείται λαµβάνοντας υπόψη την 

προστασία του  περιβάλλοντος και τη βιωσιµότητα. Γνώµονας της 

αειφορίας είναι η µέγιστη δυνατή απολαβή αγαθών από το περιβάλλον, 

χωρίς όµως να διακόπτεται η φυσική παραγωγή αυτών των προϊόντων σε 

ικανοποιητική ποσότητα και στο µέλλον .∆ηλαδή όσον αφορά το 

περιβάλλον και την αειφόρο ή βιώσιµη ανάπτυξη εννοούµε την ανάπτυξη 

την οποία ικανοποιεί τις ανάγκες της γενεάς του σήµερα χωρίς όµως να 

διακυβέυονται οι ανάγκες των µελλοντικών γενεών. 

 

 

Εισαγωγή 

 

 

Η βιωσιµότητα υπονοεί ότι οι φυσικοί πόροι υφίστανται εκµετάλλευση µε 

ρυθµό µικρότερο από αυτόν µε τον οποίο ανανεώνονται, διαφορετικά 

λαµβάνει χώρα περιβαλλοντική υποβάθµιση. Συναφείς όροι οι οποίοι 

συνήθως χρησιµοποιούνται µε σχεδόν ταυτόσηµη έννοια είναι η πράσινη 

ανάπτυξη και η πράσινη οικονοµία. Ωστόσο πρέπει να τονισθεί πως η 

πράσινη ανάπτυξη δίνει προτεραιότητα στην περιβαλλοντική βιωσιµότητα 

και όχι στην οικονοµική ανάπτυξη ενώ σχετίζεται, έως έναν βαθµό 

τουλάχιστον, µε τα πράσινα κόµµατα της πολιτικής οικολογίας. Από την 

άλλη, η πράσινη οικονοµία αποτελεί ουσιαστικά εφαρµογή των 

οικολογικών οικονοµικών, µιας ετερόδοξης οικονοµολογικής σχολής µε 

παρεµφερείς προβληµατισµούς, δίνοντας έµφαση στις ήπιες µορφές 

ενέργειας. Οι λέξεις « αειφορία » και « βιωσιµότητα» είναι τόσο γενικές και 

δέχονται τόσες πολλές ερµηνείες που τελικά ο ορισµός τους καταλήγει να 

εξαρτάται κάθε φορά από την άποψη των ατόµων που τις σχολιάζουν ή 

ερωτώνται για αυτές. 

Η αειφόρος ανάπτυξη εναρµονίζει τα θέµατα της φέρουσας ικανότητας 

των φυσικών συστηµάτων µε τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιµετωπίζει 

η ανθρωπότητα. Σε επίπεδο ιδεολογίας και πολιτικής, η αειφορία ή 

βιωσιµότητα αποτελεί την σύγχρονη απάντηση στις ενστάσεις για 
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Συπερβολική ή ανεπαρκή προστασία του περιβάλλοντος. Η αειφορία έχει 

σηµαντική κοινωνική διάσταση που βασίζεται στην αλληλεγγύη µεταξύ των 

σηµερινών ανθρώπων και των γενεών. Ορίζεται κυρίως µε οικονοµικά και 

κοινωνικά κριτήρια, µε βάση την εδραιωµένη πεποίθηση ότι η οικονοµική 

ανάπτυξη αποτελεί προϋπόθεση για τη µείωση της ανεργίας, των 

κοινωνικών ανισοτήτων και των περιβαλλοντικών πιέσεων. 

 

 

Ιστορική αναδροµή 

 

Σε επίπεδο διεθνών οργανισµών, ο όρος «βιώσιµη ανάπτυξη» 

εξειδικεύτηκε κατά πρώτο το 1980 από τη ∆ιεθνή Ένωση Προστασίας της 

Φύσης ως µια προσπάθεια συνδυασµού της οικονοµικής ανάπτυξης και της 

διατήρησης του περιβάλλοντος, έννοιες που µέχρι τότε θεωρούνταν 

ασυµβίβαστες µεταξύ τους. Αναγνωρίστηκε ως παγκόσµιο ζήτηµα το 1987 

από την Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον και την 

Ανάπτυξη στην έκθεσή της µε τίτλο « Το Κοινό µας Μέλλον» . 

Η διάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, 

στο Ρίο το 1992, υιοθέτησε τη «∆ιακήρυξη του Ρίο για το Περιβάλλον και 

την Ανάπτυξη», όρισε τη βιώσιµη ανάπτυξη ως «Ανάπτυξη που ικανοποιεί 

τις ανάγκες της παρούσας γενεάς χωρίς να στερεί την δυνατότητα στις 

µελλοντικές γενεές να ικανοποιούν τις δικές τους» και πρόβαλε τη 

βιώσιµη ανάπτυξη ως παγκόσµιο ιδεώδες και ως βασική έννοια που 

ενσωµατώνει τρεις συνιστώσες : την κοινωνική, την οικονοµική και την 

περιβαλλοντική. 

Τον Ιούνιο του 2009 το Συµβούλιο των Υπουργών των χωρών µελών του 

ΟΟΣΑ υπέγραψε τη «∆ιακήρυξη της Πράσινης Ανάπτυξης». Οι χώρες 

µέλη αναγνώρισαν ότι οι έννοιες «πράσινη» και «µεγέθυνση» µπορούν να 

συµβαδίζουν και διακήρυξαν ότι θα ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για 

την εφαρµογή στρατηγικών πράσινης ανάπτυξης και θα ενθαρρύνουν τις 

πράσινες επενδύσεις και τη βιώσιµη διαχείριση των φυσικών πόρων καθώς 

επίσης και τη µεταρρύθµιση της εσωτερικής πολιτικής, µε στόχο την άρση 

ή την αποτροπή περιβαλλοντικά επιβλαβών πολιτικών που ακυρώνουν την 

πράσινη ανάπτυξη. 

Η ύπαρξη ορίων στη µεγέθυνση της ανθρώπινης δραστηριότητας 

υποστηρίχτηκε από την περίφηµη µελέτη της Λέσχης της Ρώµης, το 1971, 

µε αντικειµενικά επιχειρήµατα σχετικά µε τον παγκόσµιο πληθυσµό, τους 

φυσικούς πόρους, τους δείκτες ρύπανσης κ.λπ.. Η πρώτη διάσκεψη των 

Ηνωµένων Εθνών για το περιβάλλον, το 1972 στη Στοκχόλµη, υπήρξε η 

αφετηρία µιας σειράς διεθνών δραστηριοτήτων µε στόχο την προστασία 
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Στου παγκόσµιου περιβάλλοντος. Η διάσκεψη για το περιβάλλον και την 

ανάπτυξη, στο Ρίο το 1992, καθόρισε στόχους και προτεραιότητες της 

αναγκαίας περιβαλλοντικής και αναπτυξιακής πολιτικής σε διεθνές 

επίπεδο. Η διάσκεψη στο Γιοχάνεσµπουργκ το 2002, 10 χρόνια µετά το 

Ρίο, αποτίµησε τα αποτελέσµατα που έχουν ή δεν έχουν επιτευχθεί. 

Ωστόσο, οι περιβαλλοντικές πολιτικές των διαφόρων χωρών παραµένουν 

πολύ διαφορετικές και εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από το επίπεδο 

οικονοµικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής συνειδητοποίησης. 

 

 

Η αειφόρος ανάπτυξη σε παγκόσµιο επίπεδο 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί αυξανόµενη υποβάθµιση του 

περιβάλλοντος. Η ενέργεια αποτελεί κοµβικό σηµείο στο θέµα αειφόρου 

ανάπτυξης επειδή αλληλεπιδρά και µε τους τρεις βασικούς άξονες της 

αειφόρου ανάπτυξης – την κοινωνία, την οικονοµία και το περιβάλλον. 

Όλες οι χώρες πρέπει να λάβουν άµεσα µέτρα για την προστασία του 

κλίµατος της Γης. Για τις αναπτυγµένες χώρες, το Πρωτόκολλο του Κιότο 

αποτελεί ένα πρώτο -αναιµικό πλην όµως απαραίτητο- βήµα για τη µείωση 

των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου. Οι αναπτυγµένες χώρες 

πρέπει να στραφούν στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και συγχρόνως να 

στηρίξουν τη στροφή αυτή στις αναπτυσσόµενες χώρες. Ο εφοδιασµός 

τόσων πολλών κοινοτήτων µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας παρουσιάζει 

µία τεράστια πρόκληση. Απαιτεί µία ριζικά διαφορετική αντιµετώπιση από 

αυτή που χρησιµοποιείται µέχρι τώρα από διεθνείς οργανισµούς και 

κράτη. Απαιτεί επίσης πολιτική συνέπεια και µία αναδιάρθρωση της 

σηµερινής αντίληψης της ενεργειακής ανάπτυξης. Η επίτευξη αυτού του 

στόχου δεν παρουσιάζει ουσιαστικά τεχνικά, οικονοµικά ή θεσµικά 

εµπόδια, αλλά προϋποθέτει µία δέσµευση από τη διεθνή κοινότητα να 

στηρίξει αλλαγές στον τρόπο που χρηµατοδοτούνται και επιδοτούνται τα 

ενεργειακά έργα. 

Τα παγκόσµια αποθέµατα των πρωτογενών ενεργειακών πηγών είναι πολύ 

δύσκολο να υπολογιστούν επακριβώς, ενώ το ίδιο ισχύει και για το 

δυναµικό των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Ακόµη και ειδικοί 

εµπειρογνώµονες διερωτώνται αν στον υπολογισµό αυτό πρέπει να 

συµπεριληφθούν µόνο τα οικονοµικώς εκµεταλλεύσιµα αποθέµατα ή το 

σύνολο των υπαρχόντων ή, τελικά, οι εν γένει δυνατότητες που θα 

προκύψουν µε βάση τη µελλοντική ανάπτυξη της τεχνολογίας. Παρά τις 

προσπάθειες πολλών χωρών για τη µείωση της εξάρτησής τους από τις 

ρυπογόνες ενεργειακές πηγές και την ανάπτυξη των ανανεώσιµων και 
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Σφιλικών προς το περιβάλλον µορφών ενέργειας, ο ∆ιεθνής Οργανισµός 

Ενέργειας εκτιµά ότι και κατά τις πρώτες τουλάχιστον δεκαετίες του 21ου 

αιώνα τα ορυκτά καύσιµα και το ουράνιο θα εξακολουθούν να αποτελούν 

τις κύριες πρωτογενείς πηγές ενέργειας. Επιπλέον, τα ορυκτά καύσιµα και 

κυρίως ο άνθρακας είναι η σηµαντικότερη πηγή βαρέων µετάλλων όπως ο 

υδράργυρος, σελήνιο και αρσενικό. Η εξόρυξη πετρελαίου έχει ήδη 

σηµαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση σε ευαίσθητα οικολογικά 

συστήµατα όπως υγροβιότοποι και τούνδρα. Ακόµη και η υδροηλεκτρική 

ενέργεια, προκαλεί σηµαντική περιβαλλοντική πίεση καθώς και 

κοινωνικές επιπτώσεις µεγάλης 

κλίµακας. Περίπου 30 µε 60 εκατοµµύρια άνθρωποι κυρίως στην Κίνα 

και την Ινδία οδηγήθηκαν σε αναγκαστική µετανάστευση λόγω της 

κατασκευής υδροηλεκτρικών φραγµάτων. Παράλληλα, η αναερόβια 

αποικοδόµηση οργανικής ύλης στα υδροηλεκτρικά φράγµατα, αποτελεί 

µία επιπλέον πηγή µεθανίου, ενός από τα αέρια που ευθύνονται για το 

φαινόµενο του θερµοκηπίου. 

 

 

Ελλάδα και αειφόρος ανάπτυξη 

 

Σύµφωνα µε την Παράγραφο 1 του Άρθρου 24 του Συντάγµατος της 

Ελλάδας, η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 

αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωµα του καθενός. Για τη 

διαφύλαξη του, το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα 

προληπτικά ή κατασταλτικά µέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. 

Με βάση το κυβερνητικό σχέδιο δράσης, η πράσινη ανάπτυξη είναι η µόνη 

εφικτή και βιώσιµη λύση για τον τόπο γιατί υπηρετεί τον άνθρωπο και τις 

πραγµατικές του ανάγκες, σέβεται το περιβάλλον και το αντιµετωπίζει ως 

αναπτυξιακό απόθεµα και όχι ως αντιαναπτυξιακό βαρίδι. Τα σχέδια 

δράσης για την ελληνική πράσινη ανάπτυξη αναλύονται σε τρία βασικά 

σκέλη και είναι τα εξής : 

• Κλίµα και ενέργεια. Στόχοι είναι να µειωθούν οι εκποµπές αερίων 

φαινοµένου θερµοκηπίου κατά 65 % µέχρι το 2050 µε ενδιάµεσους 

δεσµευτικούς στόχους προόδου. 

• Αλλαγές σε συστήµατα παραγωγής και κατανάλωσης. Ασφαλή και 

ποιοτικά αγροτικά προϊόντα και διεύρυνση και αναβάθµιση των 

υπηρεσιών που παρέχονται στον τουρισµό. 

• Οικονοµία στους φυσικούς πόρους και «πράσινες» υποδοµές της 

χώρας, όπως εφαρµογή συνδυασµένων µεταφορών, ενίσχυση των 

µαζικών µέσων µεταφορών για καθαρές και φιλικές στο περιβάλλον 
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Σµεταφορές µε περιορισµό των εκποµπών ,και τέλος διαχείριση των 

αποβλήτων ως ένα από τα κεντρικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά 

προβλήµατα. 

Για την Ελλάδα στόχος δεν είναι µόνο να παρακολουθήσει τις ευρωπαϊκές 

εξελίξεις σε θεσµικό επίπεδο και να προσαρµοστεί ονοµαστικά σε αυτές, 

αλλά να συγκλίνει πραγµατικά στην ουσία του ευρωπαϊκού 

περιβαλλοντικού κεκτηµένου και µέσα από τη σύγκλιση αυτή να 

αντιµετωπίσει τις συγκεκριµένες  της ανάγκες που αφορούν τόσο την 

περιβαλλοντική προστασία όσο και στην καθιέρωση ενός ιδιαίτερου 

προαγωγικού προτύπου, το οποίο θα αξιοποιεί τα συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα της χώρας και θα τα συνθέτει κατεύθυνση της αειφόρου 

ανάπτυξης. 

 

 

Προϋποθέσεις της πράσινης/αειφόρου ανάπτυξης 

 

Η έννοια της πράσινης ανάπτυξης χαρακτηρίζεται από κάποιες αναγκαίες 

και αλληλένδετες προϋποθέσεις οι οποίες είναι : 

• Περιορισµός της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Βασική επιδίωξη 

είναι η επίτευξη οικονοµικής ανάπτυξης χωρίς επιδείνωση 

περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

• Εξοικονόµηση. Επιδίωξη αποτελεί η αλλαγή του σπάταλου τρόπου 

ζωής µε συγκράτηση της υπερβολικής κατανάλωσης πόρων. 

• Αξιοποίηση της τεχνολογίας. Η τεχνολογία µπορεί να µετατραπεί 

από σηµαντικό µέρος του προβλήµατος σε καθοριστικό στοιχείο 

λύσης. 

• ∆ηµιουργία απασχόλησης. Πολλές δυνατότητες έχει η χρήση 

οικονοµικών εργαλείων για την ταυτόχρονη επίτευξη 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων, ενώ οι δραστηριότητες 

προστασίας του περιβάλλοντος δηµιουργούν πολλές θέσεις 

εργασίας. 

• Παρεµβατισµός. Η ολοκληρωµένη περιβαλλοντική πολιτική, µε 

νοµοθετική, διοικητική, επιστηµονική/τεχνολογική, οικονοµική και 

ιδεολογική διάσταση, απαιτεί δηµόσια παρέµβαση, από το κράτος ή 

διακρατικούς οργανισµούς αλλά και από την κοινωνία των πολιτών. 

Ορισµένα περιβαλλοντικά προβλήµατα χρειάζονται οργανωµένη 

διαχείριση του χώρου από την πολιτεία. Τα οικονοµικά εργαλεία 

αποτελούν σηµαντικό τρόπο παρέµβασης για την προώθηση της 

αειφόρου/πράσινης ανάπτυξης αλλά και της απασχόλησης. 
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Άξονες και στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης 

 

1. Προστασία ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος. Γενικός στόχος είναι η 

µείωση της ρύπανσης του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της 

ποιότητας της ζωής του πληθυσµού και την αντιµετώπιση της κλιµατικής 

αλλαγής. 

1. Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων. Γενικός στόχος είναι να 

διασφαλιστεί σε µακροχρόνια βάση η επαρκής διαθεσιµότητα 

υψηλής ποιότητας υδατικών πόρων για όλες τις απαραίτητες 

χρήσεις. 

2. Πρόληψη και αντιµετώπιση περιβαλλοντικού κινδύνου. Γενικός 

στόχος είναι η συνολική ενίσχυση και βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας της δηµόσιας διοίκησης στη πρόληψη και 

αντιµετώπιση του περιβαλλοντικού κινδύνου. 

3. Προστασία φυσικού  περιβάλλοντος και βιοποικιλότητα . Γενικός 

στόχος είναι η ανάσχεση της απώλειας και προστασίας της 

βιοποικιλότητας µέσω της επίτευξης και διατήρησης ικανοποιητικής 

κατάστασης των οικότοπων. 

4. Προστασία εδαφικών συστηµάτων και διαχείριση στερεών 

αποβλήτων. Γενικός στόχος είναι προστασία της δηµόσιας υγείας 

και της ποιότητας των εδαφικών πόρων και των υπόγειων 

υδροφορέων από τη ρύπανση που προκαλεί η ανεξέλεγκτη διάθεση 

στερεών αποβλήτων. Επίσης, µείωση της παραγωγής αποβλήτων, 

συνδυασµός επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης και διαχείριση 

του βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος . 

5. Αντιµετώπιση κλιµατικής αλλαγής. Γενικός στόχος είναι η 

εκπόνηση των απαιτούµενων υποστηρικτικών µελετών και 

εργαλείων που απαιτούνται για την ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας . 

 

 

Συµπεράσµατα 

 

Η πράσινη/αειφόρος ανάπτυξη είναι µονόδροµος για την συνετή χρήση 

των φυσικών πόρων και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος για τις 

µελλοντικές γενιές. Κάθε κράτος οφείλει να ενθαρρύνει την Πράσινη 

Επιχείρηση και τις Πράσινες Υποδοµές , 

• Για να προωθήσει την ανάπτυξη 

• Για να µειώσει την κοινωνική ανισότητα 
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Σ• Για να περιορίσει τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής 

• Για να µειώσει την υποβάθµιση του περιβάλλοντος 

• Για να διαχειριστεί καλύτερα τα προβλήµατα της διογκούµενης 

ανεπάρκειας των πρώτων υλών 

• Για να εξασφαλίσει πόρους που θα αποφέρουν µακροχρόνια κέρδη 

• Για να αντιµετωπίσει τις πιέσεις από την αύξηση του πληθυσµού 

 

Τα πλεονεκτήµατα της αειφόρου ανάπτυξης είναι εµφανή, καθώς δίνει 

λύσεις σε προβλήµατα. Για παράδειγµα: 

• Μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από υπερβολική 

εκµετάλλευση. 

• ∆ιάσωση των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών µνηµείων. 

• ∆ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέες ευκαιρίες για να 

παραµείνουν οι κάτοικοι στον τόπο τους. 

• ∆ιατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης, της επαφής του ανθρώπου 

µε τη φύση, της επικοινωνίας και των σχέσεων µεταξύ των κατοίκων 

µιας περιοχής. 

• ∆ιατήρηση της λειτουργικότητας και της ποικιλοµορφίας του οικο-

συστήµατος. 

• Προστασία και σωστή διαχείριση των βιοτόπων και των παράκτιων 

ζωνών. 

• ∆ηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την προώθηση του τουρισµού 

και την ανάπτυξη µικρών και αποµονωµένων νησιών. 

 

Η διατήρηση του γενικότερου φυσικού και πολιτιστικού τοπίου και η 

αυστηρή προστασία των οικολογικά ευαίσθητων περιοχών και των τοπίων 

ιδιαιτέρου κάλλους δεν εµποδίζει την ανάπτυξη, αλλά αντίθετα αναδεικνύει 

τις ποιοτικές διαστάσεις της. Άλλωστε ο όρος της αειφόρου ανάπτυξης 

εµπεριέχει τον στόχο της ελεύθερης και δωρεάν απόλαυσης του δηµόσιου 

αγαθού από τον χρήστη αλλά µε την υποχρέωση σεβασµού των αυστηρών 

κανόνων που είναι απαραίτητοι για την διατήρησή του . Ο άνθρωπος 

οφείλει να σεβαστεί τη φύση και να ζήσει σε αρµονία µε αυτή και όχι να 

σπαταλά ανεξέλεγκτα τους φυσικούς πόρους χωρίς να ενδιαφέρεται για τις 

επιπτώσεις, οι οποίες επηρεάζουν κατά πολύ και τον ίδιο. Η αειφόρος 

ανάπτυξη αποτελεί µια γενικευµένη προσέγγιση που ενσωµατώνει 

κοινωνικούς, οικονοµικούς αλλά και περιβαλλοντικούς στόχους. Και οι 

τρεις  αυτοί τοµείς είναι αλληλεξαρτώµενοι και αλληλένδετοι και θα πρέπει 

να βαδίζουν σε απόλυτη ισορροπία. Γι’ αυτό απαιτείται προσπάθεια και 

αλλαγές σε κρατικό, σε επιχειρηµατικό και ατοµικό επίπεδο. Η ανάληψη 
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Σενεργειών σε κράτος και επιχειρήσεις που να σέβονται το περιβάλλον δεν 

είναι από µόνη της αρκετή, αλλά είναι και απαραίτητη η προσφορά κάθε 

πολίτη ξεχωριστά. 

 

 

ΥΠΟΘΕΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 

 

                                                                    Μη ανανεώσιµες – ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

 

 

Εισαγωγή 

 

 

Μη ανανεώσιµες πηγές ενέργειας χαρακτηρίζονται οι πηγές οι οποίες δεν 

αναπληρώνονται ή αναπληρώνονται εξαιρετικά αργά για τα ανθρώπινα 

µέτρα από φυσικές διαδικασίες. Στις µη ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

περιλαµβάνονται κυρίως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, 

γνωστά και ως ορυκτά καύσιµα. Βέβαια η φύση δεν σταµατά να δηµιουργεί 

ούτε άνθρακα, ούτε πετρέλαιο. Αν αναλογισθούµε όµως ότι η ανθρωπότητα 

καταναλώνει ηµερησίως τόση ποσότητα ορυκτών καυσίµων όση µπορεί η 

φύση να δηµιουργήσει σε χίλια περίπου χρόνια, αντιλαµβανόµαστε πλέον 

την έννοια της ανανεωσιµότητας . 

Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας έχουν οριστεί οι ενεργειακές πηγές, οι 

οποίες υπάρχουν εν αφθονία στο φυσικό περιβάλλον. Είναι η πρώτη µορφή 

ενέργειας που χρησιµοποίησε ο άνθρωπος πριν στραφεί στη χρήστη των 

ορυκτών καυσίµων, επιπλέον η χρήση τους δεν ρυπαίνει το περιβάλλον. Το 

ενδιαφέρον για την ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών, εµφανίσθηκε αρχικά 

µετά την πρώτη πετρελαϊκή κρίση και παγιώθηκε µετά τη συνειδητοποίηση 

των παγκόσµιων σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

Είδη ήπιων µορφών ενέργειας 

Ηλιακή ενέργεια. Χρησιµοποιείται περισσότερο για θερµικές εφαρµογές 

(ηλιακοί θερµοσίφωνες και φούρνοι) ενώ η χρήση της για την 

παραγωγή ηλεκτρισµού έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος, µε την βοήθεια 

της πολιτικής προώθησης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας από το 

ελληνικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αιολική ενέργεια. Χρησιµοποιήθηκε παλιότερα για την άντληση νερού από 

πηγάδια καθώς και για µηχανικές εφαρµογές (π.χ. την άλεση στους 
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Σανεµόµυλους). Έχει αρχίσει να χρησιµοποιείται ευρέως για 

ηλεκτροπαραγωγή. 

Γεωθερµική ενέργεια. Προέρχεται από τη θερµότητα που παράγεται απ' τη 

ραδιενεργό αποσύνθεση των πετρωµάτων της γης. Είναι εκµεταλλεύσιµη 

εκεί όπου η θερµότητα αυτή ανεβαίνει µε φυσικό τρόπο στην επιφάνεια, 

π.χ. στους θερµοπίδακες ή στις πηγές ζεστού νερού. Μπορεί να 

χρησιµοποιηθεί είτε απευθείας για θερµικές εφαρµογές είτε για την 

παραγωγή ηλεκτρισµού. Η Ισλανδία καλύπτει το 80-90% των ενεργειακών 

της αναγκών, όσον αφορά τη θέρµανση, και το 20%, όσον αφορά τον 

ηλεκτρισµό, µε γεωθερµική ενέργεια. 

Βιοµάζα. Χρησιµοποιεί τους υδατάνθρακες των φυτών (κυρίως αποβλήτων 

της βιοµηχανίας ξύλου, τροφίµων και ζωοτροφών και της βιοµηχανίας 

ζάχαρης) µε σκοπό την αποδέσµευση της ενέργειας που δεσµεύτηκε απ' το 

φυτό µε τη φωτοσύνθεση. Ακόµα µπορούν να χρησιµοποιηθούν αστικά 

απόβλητα και απορρίµµατα. Μπορεί να δώσει βιοαιθανόλη και βιοαέριο , 

που είναι καύσιµα πιο φιλικά προς το περιβάλλον από τα παραδοσιακά. 

Είναι µια πηγή ενέργειας µε πολλές δυνατότητες και εφαρµογές που θα 

χρησιµοποιηθεί πλατιά στο µέλλον. 

Ενέργεια από κύµατα. Εκµεταλλεύεται την κινητική ενέργεια των κυµάτων 

της θάλασσας. 

Ενέργεια από παλίρροιες. Εκµεταλλεύεται τη βαρύτητα του Ήλιου και της 

Σελήνης, που προκαλεί ανύψωση της στάθµης του νερού. Το νερό 

αποθηκεύεται καθώς ανεβαίνει και για να ξανακατέβει αναγκάζεται να 

περάσει µέσα από µια τουρµπίνα, παράγοντας ηλεκτρισµό. Έχει εφαρµοστεί 
στην Αγγλία, τη Γαλλία, τη Ρωσία και αλλού. 

Ενέργεια από τους ωκεανούς. Εκµεταλλεύεται τη διαφορά θερµοκρασίας 

ανάµεσα στα στρώµατα του ωκεανού, κάνοντας χρήση θερµικών κύκλων. 

Βρίσκεται στο στάδιο της έρευνας. 

Υδατοπτώσεις. Είναι τα γνωστά υδροηλεκτρικά έργα, που στο πεδίο των 

ήπιων µορφών ενέργειας εξειδικεύονται περισσότερο στα µικρά 

υδροηλεκτρικά. Είναι η πιο διαδεδοµένη µορφή ανανεώσιµης ενέργειας. 
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ΣΤα µέρη ενός υδροηλεκτρικού εργοστασίου 

Το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο αποτελείται από τα 

εξής τµήµατα: Αρχικά κατασκευάζεται ένα φράγµα, 

το οποίο συγκρατεί το νερό σε µια τεχνητή λίµνη 

(ταµιευτήρα). Το νερό αυτό πρέπει να µπορεί να ρέει 

προς τα κάτω, γι' αυτό τα φράγµατα 

κατασκευάζονται σε σηµεία µε σχετικά απότοµες 

κλίσεις της κοίτης των ποταµών. Με τη ροή αυτή η 

δυναµική ενέργεια του νερού του ταµιευτήρα 

µετατρέπεται σε κινητική. Στο κάτω µέρος του 

φράγµατος τοποθετούνται υδατοφράκτες. Με τη βοήθειά τους ρυθµίζεται η 

ποσότητα ροής του νερού από τον ταµιευτήρα προς την τουρµπίνα µέσω του 

υδαταγωγού. Τουρµπίνα (ή τουρµπίνες, ανάλογα µε το µέγεθος του 

εργοστασίου): Είναι συσκευές µε ειδικά πτερύγια, χάρη στα οποία η 

κινητική ενέργεια του νερού που ρέει µετατρέπεται σε περιστροφική. Η 

υψοµετρική διαφορά µεταξύ στάθµης του ταµιευτήρα και της θέσης της 

τουρµπίνας προκαλεί την κίνηση του νερού, το οποίο µε τη σειρά του θέτει 

σε κίνηση την τουρµπίνα. Άµεσα συνδεδεµένη στον άξονα της τουρµπίνας 

βρίσκεται µια γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύµατος, την οποία θέτει σε κίνηση η 

τουρµπίνα. Με τον τρόπο αυτό η κινητική ενέργεια του νερού µετατρέπεται 

σε ηλεκτρικό ρεύµα. Γραµµές µεταφοράς: Από την εγκατάσταση 

παραγωγής ισχύος εκκινούν γραµµές µεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας 

προς τους τόπους κατανάλωσής της. Αν και η αρχή λειτουργίας των 

υδροηλεκτρικών και των ατµοηλεκτρικών εργοστασίων είναι ακριβώς η 

ίδια, οι εγκαταστάσεις διαφέρουν ως προς το µέσο περιστροφής της 

τουρµπίνας: Στα θερµοηλεκτρικά εργοστάσια χρησιµοποιείται ως καύσιµο 

συνήθως γαιάνθρακας, ο οποίος θερµαίνει νερό µετατρέποντας το σε ατµό 

υψηλής πίεσης που κινεί την τουρµπίνα. Αυτός ο τρόπος έχει δύο βασικά 

µειονεκτήµατα: Πρώτον, ο γαιάνθρακας δεν είναι ανανεώσιµη πηγή 

ενέργειας και, ανεξάρτητα από την ποσότητά του, µετά από κάποιο χρονικό 

διάστηµα θα εξαντληθεί (β) Από την καύση του παράγονται πολλά βλαβερά 

καυσαέρια, τα οποία επιβαρύνουν σηµαντικά την ατµόσφαιρα, κυρίως γύρω 

από την εγκατάσταση, µε ότι αυτό συνεπάγεται για όλες τις µορφές ζωής 

της περιοχής, ενώ πρόβληµα δηµιουργούν και τα κατάλοιπα της καύσης 

(στάχτες κτλ.). Οικονοµικά, είναι επίσης πιο δαπανηρά στη συντήρηση. 

Αντίθετα, οι υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις στηρίζονται σε ανανεώσιµη 

πηγή ενέργειας, την ροή του νερού, η οποία είναι ανανεώσιµη πηγή, 

στηριζόµενη στον κύκλο του νερού στην Φύση. ∆εν παράγουν κανένα 

απόβλητο, δεν εµφανίζουν εκποµπή κανενός είδους ρύπου και η µόνη 
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Σπεριβαλλοντική επιβάρυνση είναι η κατασκευή του φράγµατος, και σε 

ορισµένες περιπτώσεις, η αδυναµία επικοινωνίας των δύο τµηµάτων του 

ποταµού (που διαχωρίζει το φράγµα) για τις υδρόβιες µορφές ζωής. 

 

Ηλιακή ενέργεια 

 

Η σηµασία του ήλιου στην εξέλιξη διατήρησης της ζωής στη γη είναι 

σταθερή, καθώς µε τη θεµελιώδη διαδικασία της φωτοσύνθεσης προσφέρει 

την απαραίτητη ενέργεια για την ανάπτυξη των ζωντανών οργανισµών και 

διατηρεί την επιφανειακή θερµοκρασία της Γης σε ανεκτά για τη ζωή 

επίπεδα, καθώς επίσης και προκαλεί τα µετεωρολογικά φαινόµενα. 

Ηλιακή ενέργεια χαρακτηρίζεται το σύνολο των διαφόρων µορφών 

ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο. Τέτοιες είναι το φως, ή φωτεινή 

ενέργεια, η θερµότητα,ή θερµική ενέργεια, καθώς και διάφορες 

ακτινοβολίες ή ενέργεια ακτινοβολίας. Η ηλιακή ενέργεια στο σύνολό της 

είναι πρακτικά ανεξάντλητη, αφού προέρχεται από τον ήλιο, και ως εκ 

τούτου δεν υπάρχουν περιορισµοί χώρου και χρόνου για την εκµετάλλευσή 

της. Όσον αφορά την εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, θα µπορούσαµε 

να πούµε ότι χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες εφαρµογών: τα παθητικά 

ηλιακά συστήµατα, τα ενεργητικά ηλιακά συστήµατα, και τα φωτοβολταϊκά 

συστήµατα. Τα παθητικά και τα ενεργητικά ηλιακά συστήµατα 

εκµεταλλεύονται τη θερµότητα που εκπέµπεται µέσω της ηλιακής 

ακτινοβολίας, ενώ τα φωτοβολταϊκά συστήµατα στηρίζονται στη µετατροπή 

της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρικό ρεύµα µέσω του φωτοβολταϊκού   

φαινοµένου. 
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ΣΑιολική ενέργεια 

 

Ο άνεµος είναι µια ανανεώσιµη πηγή ενέργειας που µπορεί να 

αξιοποιηθεί στην παραγωγή ηλεκτρισµού. Οι άνθρωποι έχουν ανακαλύψει 

την αιολική ενέργεια εδώ και χιλιάδες χρόνια. Οι 

ανεµόµυλοι έδιναν κάποτε κίνηση στις τεράστιες 

µυλόπετρες που άλεθαν το σιτάρι µετατρέποντας το σε 

αλεύρι. Τα πλεονεκτήµατα της συνολικής ενέργειας είναι : 

1) δεν µολύνει την ατµόσφαιρα όπως τα εργοστάσια 

παραγωγής ηλεκτρισµού, 2) οι ανεµογεννήτριες δεν 

ελκύουν χηµικές ουσίες στο περιβάλλον, οι οποίες 

προκαλούν όξινη βροχή ή αέρια του θερµοκηπίου, 3) η 

αιολική ενέργεια είναι οικιακή πηγή ενέργειας, καθώς 

αφθονεί είναι η διαθέσιµη πηγή, ο άνεµος, 4) οι 

ανεµογεννήτριες µπορούν αν στηθούν σε αγροκτήµατα ή 

ράντσα, έτσι ωφελώντας την οικονοµία των αγροτικών 

περιοχών. Εκτός από τα παραπάνω πλεονεκτήµατα 

υπάρχουν και κάποια µειονεκτήµατα όπως : 1) Η αιολική 

ενέργεια πρέπει να συναγωνιστεί τις συµβατικές πηγές ενέργειας σε επίπεδο 

κόστους. Ανάλογα µε το πόσο ενεργητική, ως προς τον άνεµο, είναι µια 

τοποθεσία, το αιολικό πάρκο µπορεί ή δεν µπορεί να είναι ανταγωνιστικό 

ως προς το κόστος, 2) η ισχυρότερη πρόκληση στη χρησιµοποίηση του 

ανέµου ως πηγή ενέργειας είναι ότι ο άνεµος είναι περιοδικά διακοπτόµενος 

και δεν φυσά πάντα όταν ο ηλεκτρισµός απαιτείται, 3) δεν µπορεί να 

αποθηκευτεί, 4) τα κατάλληλα πάρκα συχνά βρίσκονται σε 

αποµακρυσµένες περιοχές, µακριά από πόλεις όπου χρειάζεται ο 

ηλεκτρισµός. 

 

Γεωθερµία 

 

Γεωθερµία ή Γεωθερµική ενέργεια ονοµάζουµε τη φυσική θερµική 

ενέργεια της Γης που διαρρέει από το θερµό εσωτερικό του πλανήτη προς 
την επιφάνεια. Η µετάδοση θερµότητας πραγµατοποιείται µε δύο τρόπους: 
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Σα) Με αγωγή από το εσωτερικό προς την επιφάνεια µε ρυθµό 0,04 - 0,06 

W/m2 

β) Με ρεύµατα µεταφοράς, που περιορίζονται όµως στις ζώνες κοντά στα 

όρια των λιθοσφαιρικών πλακών, λόγω ηφαιστειακών και υδροθερµικών 

φαινοµένων . 

Μεγάλη σηµασία για τον άνθρωπο έχει η αξιοποίηση της γεωθερµικής 

ενέργειας για την κάλυψη αναγκών του, καθώς είναι µια πρακτικά 

ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. Ανάλογα µε το θερµοκρασιακό της επίπεδο 

µπορεί να έχει διάφορες χρήσεις. 

H Υψηλής Ενθαλπίας (>150 °C) χρησιµοποιείται συνήθως για παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η Μέσης Ενθαλπίας (80 150 °C) που 

χρησιµοποιείται για θέρµανση ή και ξήρανση 

ξυλείας και αγροτικών προϊόντων καθώς και 

µερικές φορές και για την παραγωγή ηλεκτρισµού 

(π.χ. µε κλειστό κύκλωµα φρέον που έχει χαµηλό 

σηµείο ζέσεως). 

Η Χαµηλής Ενθαλπίας (25 έως 80 °C) που 

χρησιµοποιείται για θέρµανση χώρων, για 

θέρµανση θερµοκηπίων, για ιχθυοκαλλιέργειες, 

για παραγωγή γλυκού νερού. 

Εφαρµογές της Γεωθερµίας 

Οι εφαρµογές της γεωθερµικής ενέργειας ποικίλουν ανάλογα µε τη 

θερµοκρασία και περιλαµβάνουν: 

1)ηλεκτροπαραγωγή (θ>90 °C), (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε 

δυαδικό κύκλο) 

2)θέρµανση χώρων (µε καλοριφέρ για θ>60 °C, µε αερόθερµα για θ>40 °C, 

µε ενδοδαπέδιο σύστηµα (θ>25 °C), 

3)ψύξη και κλιµατισµό (µε αντλίες θερµότητας απορρόφησης για θ>60 °C, 

ή µε υδρόψυκτες αντλίες θερµότητας για θ<30 °C) 

4)θέρµανση θερµοκηπίων και εδαφών επειδή τα φυτά αναπτύσσονται 

γρηγορότερα και γίνονται µεγαλύτερα µε τη θερµότητα (θ>25 °C), ή και για 

αντιπαγετική προστασία 

5)ιχθυοκαλλιέργειες (θ>15 °C) επειδή τα ψάρια χρειάζονται ορισµένη 

θερµοκρασία για την ανάπτυξή τους 

6)βιοµηχανικές εφαρµογές όπως αφαλάτωση θαλασσινού νερού (θ>60 °C), 

ξήρανση αγροτικών προϊόντων, κλπ. 

7)θερµά λουτρά για θ = 25-40 °C. 
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Βιοµάζα 

 

 

Με τον όρο βιοµάζα ορίζεται το σύνολο της ύλης που έχει οργανική 

(βιολογική) προέλευση, εξαιρώντας τα ορυκτά καύσιµα. Με βάση τον 

ορισµό αυτό, περιλαµβάνεται οποιοδήποτε υλικό 

προέρχεται άµεσα ή έµµεσα από φυτική ή ζωική ύλη, 

όπως φυτικές ύλες από φυσικά οικοσυστήµατα ή από 

ενεργειακές καλλιέργειες, καθώς και τα υπολείµµατα 

της εκµετάλλευσής τους, τα υποπροϊόντα της δασικής, 

γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής, 

αλλά και το βιολογικής προέλευσης µέρος των 

αστικών λυµάτων και απορριµµάτων. 

H Βιοµάζα µπορεί να χρησιµοποιηθεί άµεσα (π.χ. µε 

την καύση ξύλων για θέρµανση και µαγείρεµα) ή 

έµµεσα, αν την µετατρέψουµε σε υγρό ή αέριο καύσιµο (π.χ. αιθανόλη από 

καλλιέργειες ζαχαρότευτλων ή βιοαέριο από ζωτικά απόβλητα).Το δυναµικό 

παραγωγής ενέργειας από βιοµάζα είναι τεράστιο. Σε παγκόσµιο επίπεδο, η 

βιοµάζα θα µπορούσε να καλύψει το 24% των ενεργειακών αναγκών µέχρι 

το 2020. Η χρήση της βιοµάζας σε συνδυασµένα συστήµατα συµπαραγωγής 

θερµότητας και ενέργειας είναι πλέον αποδοτική. Οι ενεργειακές 

καλλιέργειες µπορεί και αυτές να έχουν αρνητικές επιπτώσεις (π.χ. ρύπανση 

νερού από φυτοφάρµακα, υποβάθµιση εδαφών),αν κατά την ανάπτυξη τους 

ακολουθούνται συµβατικές γεωργικές µέθοδοι εντατικής καλλιέργειας. 
 

 

ΥΠΟΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ  ΟΜΑ∆ΑΣ 

 
                                                                                                       Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε                                         

 

 

Εισαγωγή 

 

 

Είναι γνωστό ότι το µεγαλύτερο ποσοστό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

σε όλο τον κόσµο αλλά και στην Ελλάδα, προκύπτει από την καύση των 

ορυκτών καυσίµων. Από την µία τα αποθέµατά τους στενεύουν, αλλά και 

από την άλλη τα προβλήµατα που δηµιουργούν στο περιβάλλον είναι 

τεράστια, και µας αναγκάζουν να στραφούµε σε νέες τεχνολογίες. Ο στόχος 
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Σµας είναι η χρησιµοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερο, ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας, για την παραγωγή  ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ. 

 

 

 
 

 

 

Η εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρισµού 

γίνεται: α) Με τα ενεργειακά ηλιακά συστήµατα που µετατρέπουν την 

ηλιακή ακτινοβολία σε θερµότητα, β) Τα παθητικά ηλιακά συστήµατα που 

έχουν να κάνουν µε τα κατάλληλα δοµικά και µονωτικά υλικά για την 

εκµετάλλευση απευθείας της ηλιακής ενέργειας για θέρµανση, ψύξη, 

φωτισµό. Και κυρίως  µε τη χρήση των ηλιακών φωτοβολταϊκών 

συστηµάτων (Φ/Β), που η λειτουργία τους στηρίζεται στο φωτοβολταϊκό 

φαινόµενο, δηλαδή την άµεση µετατροπή της ηλεκτροµαγνητικής 

ακτινοβολίας σε ηλεκτρικό ρεύµα. 

Τα φωτοβολταϊκά κύτταρα κατασκευάζονται από ηµιαγώγιµα υλικά, όπως 

το πυρίτιο που είναι το συνηθέστερο. Όταν το ηλιακό φως προσπίπτει στο 

φωτοβολταϊκό κύτταρο, µέρος της ακτινοβολίας διεγείρει ηλεκτρόνια τα 

οποία µπορούν να κινούνται σχετικά ελεύθερα µέσα στον ηµιαγωγό. Η 

εφαρµογή ηλεκτρικού πεδίου υποχρεώνει τα ελεύθερα ηλεκτρόνια να 



1o
 Γ

Ε
Λ

 Κ
Α

Β
Α

Λ
Α

Σκινηθούν προς συγκεκριµένη κατεύθυνση, παράγοντας ηλεκτρικό ρεύµα του 

οποίου η ισχύς καθορίζεται από τη ροή των ηλεκτρονίων και την 

εφαρµοζόµενη τάση στο φωτοβολταϊκό κύτταρο. Για να αυξηθεί η ροή των 

ελεύθερων ηλεκτρονίων προστίθενται στο καθαρό κρυσταλλικό πυρίτιο 

προσµίξεις, όπως ο φώσφορος και το βόριο. 

Κάθε άτοµο πυριτίου έχει 14 ηλεκτρόνια κατανεµηµένα σε τρεις 

διαφορετικές στοιβάδες. Οι δύο πρώτες είναι συµπληρωµένες µε 2 και 8 

άτοµα αντίστοιχα. Η εξωτερική στοιβάδα περιλαµβάνει τα υπολειπόµενα 4 

ηλεκτρόνια που συµµετέχουν σε δεσµούς µε τα γειτονικά άτοµα πυριτίου 

σχηµατίζοντας την κρυσταλλική πυραµιδική δοµή του καθαρού πυριτίου. 

Το καθαρό κρυσταλλικό πυρίτιο είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισµού 

καθώς δεν υπάρχουν ελεύθερα κινούµενα ηλεκτρόνια όπως στην περίπτωση 

του µεταλλικού πλέγµατος. Όταν διοχετεύεται ενέργεια στο κρυσταλλικό 

πυρίτιο, κάποια ηλεκτρόνια διεγείρονται, σπάζουν τους δεσµούς τους και 

αποµακρύνονται προς γειτονικά τους άτοµα δηµιουργώντας διαθέσιµες 

θετικά φορτισµένες "οπές" στη δοµή του υλικού. Οι θέσεις αυτές 

καταλαµβάνονται από ηλεκτρόνια γειτονικών ατόµων και µε τον τρόπο 

αυτό δηµιουργείται ροή ηλεκτρονίων µέσα στο υλικό. Ο αριθµός όµως των 

ηλεκτρονίων που µπορούν να κινηθούν είναι σηµαντικά περιορισµένος για 

να χρησιµεύσει στην παραγωγή ηλεκτρισµού. Για το λόγο αυτό εισάγονται 

ετεροάτοµα στην κρυσταλλική δοµή, όπως π.χ. φωσφόρου. Η εξωτερική 

στοιβάδα του φωσφόρου έχει 5 ηλεκτρόνια εκ των οποίων τα 4 συµµετέχουν 

σε δεσµούς µε τα γειτονικά άτοµα πυριτίου, ενώ το πέµπτο συγκρατείται 

ηλεκτροστατικά από τα πρωτόνια του πυρήνα. Το συγκεκριµένο ηλεκτρόνιο 

απαιτεί σηµαντικά χαµηλότερη ενέργεια ενεργοποίησης για να κινηθεί στο 

κρυσταλλικό πλέγµα. Σαν αποτέλεσµα τα περισσότερα από αυτά τα 

ηλεκτρόνια ελευθερώνονται και γίνονται φορείς ηλεκτρικού ρεύµατος που 

είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς του κρυσταλλικού πυριτίου. Η 

πρόσµιξη του κρυσταλλικού πυριτίου µε άτοµα φωσφόρου δηµιουργεί 

ηµιαγωγό τύπου Ν. 

Όταν προστίθεται στο κρυσταλλικό πυρίτιο βόριο προκύπτουν ηµιαγωγοί 

τύπου Ρ. Το βόριο έχει στην εξωτερική του στοιβάδα 3 ηλεκτρόνια που 

συµµετέχουν σε δεσµούς µε άτοµα πυριτίου. Επειδή σε κάθε άτοµο 

απαιτούνται 8 ηλεκτρόνια για τη συµπλήρωση της εξωτερικής τους 

στοιβάδας, στην εξωτερική στοιβάδα του βορίου υπάρχουν διαθέσιµες 2 

ελεύθερες θέσεις ηλεκτρονίων, δηµιουργώντας αντίστοιχες θετικά 

φορτισµένες "οπές" στη δοµή του υλικού. Η κατάληψη των οπών από 

ηλεκτρόνια γειτονικών ατόµων δίνει την εικόνα διάδοσής τους στο υλικό ή 

µεταφοράς θετικών φορτίων στην κρυσταλλική δοµή του ηµιαγωγού. 
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Φέρνοντας σε 

επαφή τους 

ηµιαγωγούς 

τύπου Ν και Ρ 

σχηµατίζεται 

ηλεκτρικό 

πεδίο. Τα 

ηλεκτρόνια του 

πυριτίου τύπου 

Ν κινούνται προς τις κενές θέσεις του πυριτίου τύπου Ρ για να τις 

καλύψουν. Στην ένωση των δύο υλικών επιτυγχάνεται ισορροπία και 

δηµιουργείται ηλεκτρικό πεδίο ανάµεσα στις δύο πλευρές. Το ηλεκτρικό 

πεδίο λειτουργεί σαν ηλεκτρόδιο, επιτρέποντας τα ηλεκτρόνια να περάσουν 

από το πυρίτιο Ρ στο Ν αλλά όχι αντίστροφα. Όταν φωτόνια της ηλιακής 

ακτινοβολίας, κατάλληλου µήκους κύµατος, προσπίπτουν σε ένα 

φωτοβολταϊκό κύτταρο διεγείρουν ηλεκτρόνια και τα ελευθερώνουν 

δηµιουργώντας παράλληλα αντίστοιχες οπές. Κάθε φωτόνιο µε αρκετή 

ενέργεια θα ελευθερώσει ένα ηλεκτρόνιο και θα δηµιουργήσει µια οπή. Αν 

αυτό συµβεί κοντά στο ηλεκτρικό πεδίο ή αν ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο και 

µια οπή βρεθούν κοντά στην ένωση Ρ-Ν ηµιαγωγών, το πεδίο θα 

εξαναγκάσει το ηλεκτρόνιο να πάει στον ηµιαγωγό Ν και θα οδηγήσει την 

οπή στο πυρίτιο Ρ. Αυτό προκαλεί µεγαλύτερη ανισορροπία στην ηλεκτρική 

ουδετερότητα και αν χρησιµοποιηθεί µία εξωτερική αγώγιµη οδός τα 

ηλεκτρόνια θα περάσουν µέσα από αυτή για να πάνε στην αρχική τους θέση 

από όπου το ηλεκτρικό πεδίο τα αποµάκρυνε . Η ροή αυτή των ηλεκτρονίων 

δηµιουργεί το ρεύµα, και το ηλεκτρικό πεδίο δηµιουργεί την τάση του 

ρεύµατος. 

Το µέγιστο θεωρητικό ποσό ενέργειας που µπορεί να απορροφήσει ένα 

φωτοβολταϊκό κύτταρο είναι περίπου το 25% της ενέργειας που δέχεται, 

αλλά το πιο συνηθισµένο ποσοστό είναι λιγότερο από 15%. Καθώς η ηλιακή 

ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία δεν είναι µονοχρωµατική, αποτελείται από 
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Σφάσµα διαφορετικών µηκών κυµάτων, άρα και από φωτόνια διαφορετικών 

επιπέδων ενέργειας. Τα φωτόνια χαµηλού ενεργειακού περιεχοµένου δεν 

µπορούν να διεγείρουν ηλεκτρόνια του ηµιαγωγού και απλώς διέρχονται 

µέσα από το φωτοβολταϊκό κύτταρο. Μόνο τα φωτόνια που µεταφέρουν 

µεγαλύτερη ή ίση ενέργεια από ένα συγκεκριµένο ποσό που εξαρτάται από 

το υλικό που είναι κατασκευασµένο το κύτταρο µπορούν να ελευθερώσουν 

ηλεκτρόνια. Η τεχνολογία των ηµιαγώγιµων υλικών επέτρεψε την 

αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας στην παραγωγή ηλεκτρισµού, καθώς 

ενδεχόµενη χρήση αγώγιµων υλικών, όπως τα µέταλλα, θα οδηγούσε µεν σε 

µεγαλύτερη ροή ηλεκτρονίων αλλά θα παρουσίαζε πολύ χαµηλή τάση 

πεδίου. 

Η µέγιστη πραγµατική απόδοση των φωτοβολταϊκών στοιχείων, ανάλογα µε 

το υλικό κατασκευής τους, κυµαίνεται από 7% (ηλιακά στοιχεία άµορφου 

πυριτίου) έως 12-15% (ηλιακά στοιχεία µονοκρυσταλλικού πυριτίου). 

(Μαλαµής Β, 1999). Καθώς η παραγόµενη µε τον τρόπο αυτό ενέργεια 

µπορεί να αποθηκευτεί σε ηλεκτρικούς συσσωρευτές, δίνεται η δυνατότητα 

αξιοποίησης µιας καθαρής, ανανεώσιµης ενέργειας στην κάλυψη αναγκών 

λειτουργίας επιστηµονικών συσκευών (όπως οι δορυφόροι), για την κίνηση 

ελαφρών αυτοκινήτων (ηλιακά αυτοκίνητα), για τη λειτουργία 

αποµονωµένων εγκαταστάσεων (π.χ. φάρων), και για την κάλυψη έστω και 

µέρους των ενεργειακών αναγκών κατοικιών, όπως φωτισµός, 

τηλεπικοινωνίες, ψύξη και ηχητική κάλυψη. Τα πλεονεκτήµατα από τη 

χρήση των φωτοβολταϊκών είναι : 

Μηδενική ρύπανση 

Αθόρυβη λειτουργία 

Αξιοπιστία και µεγάλη διάρκεια ζωής 

Απεξάρτηση από τροφοδοσία καυσίµων 

∆υνατότητα επέκτασης 

Μηδενικό κόστος παραγωγής ενέργειας - ελάχιστη συντήρηση 

και τα αντίστοιχα µειονεκτήµατα είναι: 

Υψηλό κόστος κατασκευής 

Προβλήµατα αποθήκευσης ενέργειας 

Σηµειώνεται ότι τα φωτοβολταϊκά στοιχεία παράγουν συνεχές ρεύµα που 

απαιτείται να µετατραπεί σε εναλλασσόµενο 220 V. Τυχόν περίσσεια του 

παραγόµενου ρεύµατος αποτελεί εµπορεύσιµο αγαθό σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία. Με τα σηµερινά οικονοµικά και τεχνολογικά 

δεδοµένα, η χρήση αυτών των συστηµάτων δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη. 

Πιστεύεται όµως ότι η τεχνολογική εξέλιξη σύντοµα θα κάνει εφικτή την 

εφαρµογή των φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε µονάδες µεγάλης 

δυναµικότητας µε ανταγωνιστικό κόστος. 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 

ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. 

 

 
 

Σήµερα η εκµετάλλευση της αιολικής ενέργειας γίνεται σχεδόν 

αποκλειστικά µε ανεµογεννήτριες οι οποίες κατατάσσονται σε δύο βασικές 

κατηγορίες: 

τις ανεµογεννήτριες οριζοντίου άξονα, όπου ο δροµέας είναι τύπου έλικας 

και ο άξονας µπορεί να περιστρέφεται συνεχώς παράλληλα προς τον άνεµο, 

και τις 

ανεµογεννήτριες καθέτου άξονα ο οποίος παραµένει σταθερός 

Στην παγκόσµια αγορά έχουν επικρατήσει οι ανεµογεννήτριες οριζόντιου 

άξονα σε ποσοστό περίπου 90%. Η ισχύς τους ξεπερνά τα 700 kW και είναι 

δυνατή η απευθείας σύνδεσή τους στο ηλεκτρικό δίκτυο, καθιστώντας µία 

συστοιχία ανεµογεννητριών (αιολικό πάρκο) ως αυτόνοµη µονάδα 

ηλεκτροπαραγωγής. Κατά την λειτουργία τους, ο άνεµος περιστρέφει τα 

πτερύγια της φτερωτής της ανεµογεννήτριας τα οποία είναι συνδεδεµένα 

στον περιστρεφόµενο οριζόντιο άξονα. Ο άξονας οδηγείται σε ένα κιβώτιο 

µετάδοσης της κίνησης όπου αυξάνεται η ταχύτητα περιστροφής. Η κίνηση 

µεταφέρεται µέσω άξονα µεγάλης ταχύτητας περιστροφής σε µια γεννήτρια 
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Σπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος. Για να 

αποφευχθεί η φθορά του στροβίλου στις 

περιπτώσεις πολύ µεγάλων ταχυτήτων του 

ανέµου, η όλη διάταξη περιλαµβάνει ένα 

µειωτήρα (φρένο) που περιορίζει την 

υπερβολική αύξηση περιστροφής των 

πτερυγίων. Η ταχύτητα του ανέµου πρέπει να 

υπερβαίνει τους 15 kph για να είναι δυνατή η 

ηλεκτροπαραγωγή από µία συνήθη ανεµογεννήτρια. Η ονοµαστική τους 

ισχύς κυµαίνεται από 50 - 750 kW. Η παραγόµενη τάση είναι της τάξης των 

25000 V και απαιτείται µετασχηµατιστής για τη µεταφορά του ρεύµατος στο 

δίκτυο. Η συστηµατική εκµετάλλευση του αιολικού δυναµικού της χώρας 

µας θα συµβάλλει: 

• στην αύξηση της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας µε ταυτόχρονη 

µείωση των εισαγόµενων πρωτογενών πηγών ενέργειας, γεγονός που 

συνεπάγεται συναλλαγµατικά οφέλη, 

• σε σηµαντικό περιορισµό της ρύπανσης του περιβάλλοντος, αφού έχει 

υπολογισθεί ότι η παραγωγή ηλεκτρισµού µίας µόνο ανεµογεννήτριας 

δυναµικότητας 550 kW σε ένα χρόνο υποκαθιστά την ενέργεια που 

παράγεται από την καύση 2700 βαρελιών πετρελαίου, οδηγώντας σε 

µείωση του εκπεµπόµενου CO2 κατά 735 περίπου τόνους ετησίως 

στη δηµιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας. 

Τα ενδεχόµενα εµπόδια για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας είναι ο 

θόρυβος από τη λειτουργία των ανεµογεννητριών, οι ούτως ή άλλως σπάνιες 

ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση και τις 

τηλεπικοινωνίες, που επιλύονται όµως µε την ανάπτυξη της τεχνολογίας, 

καθώς επίσης και πιθανά προβλήµατα αισθητικής. 

 

 

                       
 

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ∆ΥΟ ΤΡΟΠΟΥΣ: 
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Ο πρώτος συνίσταται στη χρήση της θερµότητας των γεωθερµικών ρευστών 

για την παραγωγή ηλεκτρισµού και τη θέρµανση νερού και χώρων. Για το 

σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται διεργασίες τόσο ανοικτού όσο και κλειστού 

κυκλώµατος. Στην πρώτη περίπτωση το γεωθερµικό ρευστό εκτονώνεται σε 

δοχείο διαχωρισµού ατµού-υγρού και ο παραγόµενος ατµός οδηγείται σε 

στρόβιλο για την παραγωγή ηλεκτρισµού, ενώ το θερµό υγρό σε εναλλάκτη 

θερµότητας. Στην περίπτωση της διεργασίας κλειστού κυκλώµατος το 

γεωθερµικό ρευστό οδηγείται σε εναλλάκτη θερµότητας προσδίδοντας 

θερµική ενέργεια σε κατάλληλο ρευστό το οποίο ατµοποιείται και οδηγείται 

στον στρόβιλο. Την απαιτούµενη παραγόµενη θερµότητα του κυκλώµατος 

την αποδίδει σε συµπυκνωτή προτού διέλθει εκ νέου από τον εναλλάκτη του 

γεωθερµικού ρευστού. 
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ΣΚατά τον δεύτερο γίνεται εκµετάλλευση των 

θερµών µαζών του υπεδάφους ή υπόγειων υδάτων 

για την κίνηση αντλιών θερµότητας (γεωθερµικές 

αντλίες) για εφαρµογές θέρµανσης και ψύξης. Οι 

γεωθερµικές αντλίες θεωρούνται ως από τις πλέον 

αποδοτικές ενεργητικές τεχνολογίες για τη 

θέρµανση και ψύξη χώρων. Χρησιµοποιούν τη 

φυσική θερµοκρασία του υπεδάφους 

εκµεταλλευόµενες το γεγονός ότι η τελευταία δεν ποικίλλει σηµαντικά στη 

διάρκεια ενός έτους. Κατά τη χειµερινή περίοδο λαµβάνει χώρα µεταφορά 

θερµότητας από τη γη στο κτίριο µέσω κλειστού κυκλώµατος νερού, ενώ 

κατά τη θερινή περίοδο αντιστρέφεται η διαδικασία. Θεωρούνται πιο 

αποτελεσµατικές από τα κοινά κλιµατιστικά καθώς απλώς µεταφέρουν τη 

θερµότητα αντί να καταναλώνουν ενέργεια για να τη δηµιουργήσουν. 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι η εκµετάλλευση των 

γεωθερµικών πεδίων επιβάλλεται να γίνεται µε ορθολογιστικό τρόπο. Η 

ενέργεια που προέρχεται από ένα γεωθερµικό πεδίο θεωρείται ανανεώσιµη 

εφόσον ο ρυθµός άντλησης της θερµότητας δεν υπερβαίνει το ρυθµό 

επαναφόρτισης του κοιτάσµατος. Στην περίπτωση µονάδων 

ηλεκτροπαραγωγής µπορεί να χρειαστούν αρκετές εκατοντάδες χρόνια για 

να επαναφορτιστεί ένα πεδίο που αποφορτίστηκε πλήρως. Τα περιφερειακά 

συστήµατα θέρµανσης µπορεί να απαιτήσουν 100 - 200 χρόνια για να 

επαναφορτιστούν, ενώ οι γεωθερµικές αντλίες µόνο περίπου 30 χρόνια. 

Παρόλα αυτά ο ισχυρισµός ότι η γεωθερµική ενέργεια δεν είναι πραγµατικά 

ανανεώσιµη δεν ευσταθεί καθώς το συνολικό γεωθερµικό δυναµικό είναι 

πάρα πολύ µεγάλο σε σχέση µε τις καταναλωτικές ανάγκες του ανθρώπου 

και η γεωθερµική ενέργεια είναι πρακτικά ανανεώσιµη. 

Η Ελλάδα διαθέτει µεγάλο αριθµό επιβεβαιωµένων γεωθερµικών πεδίων 

που είναι διάσπαρτα σε ολόκληρη σχεδόν την επικράτεια, όπως στη Νίσυρο 

, την Ικαρία, τη Μήλο, τη Σαντορίνη, τη Λέσβο, τη Ν. Κεσσάνη Ξάνθης, τη 

Νιγρίτα Σερρών, τον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και τα Ελαιοχώρια 

Χαλκιδικής. Το απολήψιµο δυναµικό των δύο πλήρως ερευνηµένων 

γεωθερµικών πεδίων υψηλής ενθαλπίας για ηλεκτροπαραγωγικούς σκοπούς 

ανέρχεται σε 170 MWe ενώ το συνολικό δυναµικό εκτιµάται σε 

περισσότερα από 500 MWe (ΥΠΑΝ, 2005). Σήµερα, η κυριότερη 

ενεργειακή χρήση της γεωθερµικής ενέργειας στην Ελλάδα είναι η 

θέρµανση θερµοκηπίων. Η συστηµατικότερη αξιοποίηση της γεωθερµίας 

πρέπει να περιλαµβάνει και άλλες εφαρµογές όπως η τηλεθέρµανση, η 

θερµική αφαλάτωση του νερού και η παραγωγή ηλεκτρισµού. Η 
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Σσυστηµατική εκµετάλλευση των γεωθερµικών µπορεί να αποφέρει στη 

χώρα µας σηµαντικά οφέλη: 

• Εξοικονόµηση συναλλάγµατος, µε τη µείωση των εισαγωγών 

πετρελαίου, 

• Εξοικονόµηση φυσικών πόρων, κυρίως µε την ελάττωση της 

κατανάλωσης των εγχώριων αποθεµάτων λιγνίτη, 

Καθαρότερο περιβάλλον, καθώς παράγονται πολύ µικρότερες 

εκποµπές CO2 και ελάχιστες έως µηδενικές οξειδίων του αζώτου και 

του θείου, 

Παρόλα αυτά, η εκµετάλλευση της γεωθερµίας συναντά αντιδράσεις σε 

τοπικό επίπεδο καθώς ενδέχεται να προκύψουν: 

• Προβλήµατα από την απόρριψη των γεωθερµικών ρευστών στο 

περιβάλλον της περιοχής ή δύσοσµα αέρια (π.χ. υδρόθειο). 

Αντιµετωπίζονται µε την επανέγχυση των γεωθερµικών ρευστών στον 

ταµιευτήρα µέσω γεώτρησης και µε τη χρήση κατάλληλου 

εξοπλισµού δέσµευσης των παραγόµενων αερίων. 

• Προβλήµατα διάβρωσης και δηµιουργίας αποθέσεων, κυρίως στις 

σωληνώσεις µεταφοράς των ρευστών. 

Μπορεί να αντιµετωπιστούν τόσο µε την προσθήκη στα γεωθερµικά 

ρευστά κατάλληλων χηµικών διαλυτοποίησης των αλάτων όσο και µε 

τη χρήση καταλληλότερων υλικών. 
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Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Η µετατροπή της ενέργειας 

των υδατοπτώσεων µε τη 

χρήση υδροηλεκτρικών 

έργων (υδατοταµιευτήρας, 

φράγµα, κλειστός αγωγός 

πτώσεως, υδροστρόβιλος, 

ηλεκτρογεννήτρια, διώρυγα 

φυγής) παράγει την 

υδροηλεκτρική ενέργεια. Οι 

υδροηλεκτρικές µονάδες 

εκµεταλλεύονται τη φυσική 

διαδικασία του κύκλου του 

νερού. Κάθε µέρα ο 
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Σπλανήτης µας αποβάλλει µια µικρή ποσότητα νερού καθώς η υπεριώδης 

ακτινοβολία διασπά τα µόρια του νερού σε ιόντα. Ταυτόχρονα νέες 

ποσότητες νερού εµφανίζονται λόγω της ηφαιστειακής δραστηριότητας, 

έτσι ώστε η συνολική ποσότητα του νερού να διατηρείται περίπου σταθερή. 

Η λειτουργία των υδροηλεκτρικών µονάδων βασίζεται στην κίνηση του 

νερού λόγω διαφοράς µανοµετρικού ύψους µεταξύ των σηµείων εισόδου και 

εξόδου. Για το σκοπό αυτό κατασκευάζεται ένα φράγµα που συγκρατεί την 

απαιτούµενη ποσότητα νερού στον δηµιουργούµενο ταµιευτήρα. Κατά τη 

διέλευσή του από τον αγωγό πτώσεως κινεί έναν στρόβιλο ο οποίος θέτει σε 

λειτουργία τη γεννήτρια. Μία τουρµπίνα που είναι εγκατεστηµένη σε 

µεγάλη µονάδα µπορεί να ζυγίζει µέχρι 172 τόνους και να περιστρέφεται µε 

90 rpm. Η ποσότητα του ηλεκτρισµού που παράγεται καθορίζεται από 

αρκετούς παράγοντες. ∆ύο από τους σηµαντικότερους είναι ο όγκος του 

νερού που ρέει και η διαφορά µανοµετρικού ύψους µεταξύ της ελεύθερης 

επιφάνειας του ταµιευτήρα και του στροβίλου. Η ποσότητα ηλεκτρισµού 

που παράγεται είναι ανάλογη των δύο αυτών µεγεθών. Συνεπώς, ο 

παραγόµενος ηλεκτρισµός εξαρτάται από την ποσότητα του νερού του 

ταµιευτήρα . Για το λόγο αυτόν µόνο σε περιοχές µε σηµαντικές 

βροχοπτώσεις, πλούσιες πηγές και κατάλληλη γεωλογική διαµόρφωση είναι 

δυνατόν να κατασκευαστούν υδροηλεκτρικά έργα. Συνήθως η ενέργεια που 

τελικώς παράγεται, χρησιµοποιείται µόνο συµπληρωµατικά ως προς άλλες 

συµβατικές πηγές ενέργειας, καλύπτοντας φορτία αιχµής. Στη χώρα µας η 

υδροηλεκτρική ενέργεια ικανοποιεί περίπου το 9% των ενεργειακών µας 

αναγκών σε ηλεκτρισµό. 

Τα υδροηλεκτρικά έργα ταξινοµούνται σε µεγάλης και µικρής κλίµακας. Τα 

µικρής κλίµακας υδροηλεκτρικά έργα διαφέρουν σηµαντικά από της 

µεγάλης κλίµακας σε ότι αφορά τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Οι 

µεγάλης κλίµακας υδροηλεκτρικές µονάδες απαιτούν τη δηµιουργία 

φραγµάτων και τεράστιων δεξαµενών µε σηµαντικές επιπτώσεις στο 

περιβάλλον. Η κατασκευή φραγµάτων περιορίζει τη µετακίνηση των 

ψαριών, της άγριας ζωής και επηρεάζει ολόκληρο το οικοσύστηµα καθώς 

µεταβάλλει ριζικά τη µορφολογία της περιοχής. Αντίθετα, τα µικρής 

κλίµακας υδροηλεκτρικά εγκαθίστανται δίπλα σε ποτάµια ή κανάλια και η 

λειτουργία τους παρουσιάζει πολύ µικρότερη περιβαλλοντική όχληση. Για 

το λόγο αυτό, οι υδροηλεκτρικές µονάδες µικρότερης δυναµικότητας των 30 

MW χαρακτηρίζονται ως µικρής κλίµακας υδροηλεκτρικά έργα και 

συµπεριλαµβάνονται µεταξύ των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από 

ανανεώσιµες πηγές. Κατά τη λειτουργία τους, µέρος της ροής ενός ποταµού 

οδηγείται σε στρόβιλο για την παραγωγή µηχανικής ενέργειας και 

συνακόλουθα ηλεκτρικής µέσω της γεννήτριας. Η χρησιµοποιούµενη 



1o
 Γ

Ε
Λ

 Κ
Α

Β
Α

Λ
Α

Σποσότητα νερού κατόπιν επιστρέφει στο φυσικό ταµιευτήρα ακολουθώντας 

τη φυσική της ροή. 

Τα κύρια πλεονεκτήµατα της υδροηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από 

µονάδες µικρής και µεγάλης κλίµακας είναι: 

• Οι υδροηλεκτρικοί σταθµοί είναι δυνατό να τεθούν σε λειτουργία 

αµέσως µόλις απαιτηθεί, σε αντίθεση µε τους θερµικούς σταθµούς 

που απαιτούν σηµαντικό χρόνο προετοιµασίας, 

• Είναι µία "καθαρή" και ανανεώσιµη πηγή ενέργειας, µε τα 

προαναφερθέντα συνακόλουθα οφέλη (εξοικονόµηση 

συναλλάγµατος, φυσικών πόρων, προστασία περιβάλλοντος), 

• Μέσω των υδατοταµιευτήρων δίνεται η δυνατότητα να 

ικανοποιηθούν και άλλες ανάγκες, όπως ύδρευση, άρδευση, ανάσχεση 

χειµάρρων, δηµιουργία υγροτόπων, περιοχών αναψυχής και 

αθλητισµού. 

Ως µειονεκτήµατα αναφέρονται µόνο αποτελέσµατα που σχετίζονται µε τη 

δηµιουργία έργων µεγάλης κλίµακας, όπως: 

• Το µεγάλο κόστος κατασκευής φραγµάτων και εγκατάστασης 

εξοπλισµού, καθώς και ο συνήθως µεγάλος χρόνος που απαιτείται για 

την αποπεράτωση του έργου, 

• Η έντονη περιβαλλοντική αλλοίωση της περιοχής του έργου 

(συµπεριλαµβανοµένων της γεωµορφολογίας, της πανίδας και της 

χλωρίδας), καθώς και η ενδεχόµενη µετακίνηση πληθυσµών, η 

υποβάθµιση περιοχών, οι απαιτούµενες αλλαγές χρήσης γης. 

Επιπλέον, σε περιοχές δηµιουργίας µεγάλων έργων παρατηρήθηκαν 

αλλαγές του µικροκλίµατος, αλλά και αύξηση της σεισµικής 

επικινδυνότητας τους. 

Για τους λόγους αυτούς, η διεθνής πρακτική σήµερα προσανατολίζεται στην 

κατασκευή έργων µικρότερης κλίµακας, όπως η δηµιουργία µικρότερων 

φραγµάτων, οι συστοιχίες µικρών υδροηλεκτρικών έργων και οι µονάδες 

µικρής κλίµακας. 
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ΒΙΟΜΑΖΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 

 

 

 
 

 

Με τον όρο βιοµάζα ορίζεται το σύνολο 

της ύλης που έχει οργανική (βιολογική) 

προέλευση, εξαιρώντας τα ορυκτά 

καύσιµα. Με βάση τον ορισµό αυτό, 

περιλαµβάνεται οποιοδήποτε υλικό 

προέρχεται άµεσα ή έµµεσα από φυτική 

ή ζωική ύλη, όπως φυτικές ύλες από 

φυσικά οικοσυστήµατα ή από 

ενεργειακές καλλιέργειες, καθώς και τα 

υπολείµµατα της εκµετάλλευσής τους, 

τα υποπροϊόντα της δασικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής 

παραγωγής, αλλά και το βιολογικής προέλευσης µέρος των αστικών 

λυµάτων και απορριµµάτων. Η ενέργεια βιοµάζας δηµιουργείται µε τη 

µετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε χηµική µέσω της φωτοσύνθεσης και 

αποταµιεύεται στις οργανικές δοµές των ιστών των ζώντων οργανισµών. 



1o
 Γ

Ε
Λ

 Κ
Α

Β
Α

Λ
Α

ΣΗ ενεργειακή αξιοποίηση 

της βιοµάζας περιλαµβάνει 

τεχνολογίες: 

θερµικής επεξεργασίας της 

βιοµάζας, η οποία παρέχει 

τη δυνατότητα 

• είτε άµεσης εκµετάλλευσης του θερµικού περιεχοµένου της σε 

µονάδες καύσης ή συνδυασµένης καύσης µε ορυκτά καύσιµα, 

• είτε έµµεσης εκµετάλλευσης σε εγκαταστάσεις πυρόλυσης ή 

εξαερίωσης όπου παράγεται αέριο προϊόν που µετά τον καθαρισµό 

του αποτελεί άριστη καύσιµη ύλη για την παραγωγή ηλεκτρισµού και 

θερµότητας 

βιοαποικοδόµησης της βιοµάζας µέσω της οποίας παράγεται καύσιµο 

βιοαέριο 

φυσικής και χηµικής επεξεργασίας της που οδηγεί στην παραγωγή υγρών 

βιοκαυσίµων, όπως το βιοντήζελ που µπορεί να τροφοδοτήσει κινητήρες 

εσωτερικής καύσης. 

Από την παρούσα θέση, αξίζει να τονιστεί ότι η καύση της βιοµάζας και των 

προϊόντων της που προέρχονται από θερµική ή βιολογική κατεργασία, χωρίς 

να έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, δεν συνεισφέρει στο φαινόµενο 

του θερµοκηπίου. Καθώς οι ποσότητες CO2 που παράγονται κατά την 

καύση της θεωρείται ότι έχουν ήδη δεσµευτεί για τη δηµιουργία της, η 

βιοµάζα παρουσιάζει µηδενικό ισοζύγιο CO2 και θεωρείται "ουδέτερο" 

καύσιµο ως προς το διοξείδιο του άνθρακα. 

Κατά το 2004, η εκµετάλλευση της βιοµάζας συνεισέφερε περισσότερο από 

το 9% της συνολικής παγκόσµιας παραγωγής ενέργειας από ενεργειακές 

πρώτες ύλες, ενώ η παραγωγή υγρών βιοκαυσίµων (αιθανόλης και 

βιοντήζελ) ξεπέρασε τα 33 bl, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 3% της 

ποσότητας βενζίνης που καταναλώθηκε τη συγκεκριµένη χρονιά (Martinot, 

2005). 

Στην Ελλάδα η βιοµάζα αποτέλεσε για πολλά χρόνια την κυριότερη µορφή 

ΑΠΕ που συµµετείχε στο ενεργειακό σύστηµα της χώρας. Παρόλα αυτά η 

εκµετάλλευσή της δεν είναι συστηµατική ακόµη και σήµερα. Συνεισέφερε 

στην παραγόµενη ενέργεια κυρίως µε τη µορφή ξυλείας που καταναλώνεται 

άµεσα στον οικιακό τοµέα για την παραγωγή θερµότητας. Κατά το 2002, το 

74% της προερχόµενης από βιοµάζα ενέργειας παρήχθη σε εστίες 

µαγειρέµατος και θέρµανσης νερού και χώρων. Το υπόλοιπο 26% 

αντιστοιχεί κυρίως σε καύση παραπροϊόντων δασικής εκµετάλλευσης, 

υπολειµµάτων αγροτικής παραγωγής και την αξιοποίηση του παραγόµενου 

βιοαερίου στους χώρους ταφής απορριµµάτων και επεξεργασίας αστικών 
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Σλυµάτων. Συνολικά, καταγράφηκαν 2730 µονάδες που χρησιµοποιούσαν 

βιοµάζα κατά το 2002. Στις περισσότερες περιπτώσεις, κάλυπταν τις 

θερµικές τους ανάγκες µε τη λειτουργία µικρών µονάδων καύσης που 

χαρακτηριζόταν από ιδιαίτερα χαµηλή ενεργειακή και περιβαλλοντική 

απόδοση. 

Η αξιοποιούµενη σήµερα ποσότητα βιοµάζας αποτελεί ένα µικρό ποσοστό 

του διαθέσιµου δυναµικού της χώρας. ∆υστυχώς, δεν έχει ολοκληρωθεί 

ακόµη µία εκτεταµένη και ακριβής καταγραφή του τεχνολογικά και 

οικονοµικά απολήψιµου δυναµικού. Τα διαθέσιµα δεδοµένα που αφορούν 

τη βιοµάζα είναι ενδεικτικά, αλλά πολλά υποσχόµενα. Τα βιοµηχανικά 

εκµεταλλεύσιµα αποθέµατα περιλαµβάνουν κυρίως αγροτικά και δασικά 

υπολείµµατα, προϊόντα ενεργειακών καλλιεργειών και στερεά αστικά 

απορρίµµατα. Συνολικά, περισσότεροι από 12 Mt δασικών και αγροτικών 

παραπροϊόντων είναι διαθέσιµα για παραγωγή ενέργειας, αντιστοιχώντας σε 

πάνω από 4.5 Mtoe . Περιλαµβάνουν υπολείµµατα υλοτοµίας και 

επεξεργασίας ξύλου, άχυρο, στελέχη βαµβακιού και καπνού, πυρηνόξυλο, 

παραπροϊόντα από καλλιέργειες καλαµποκιού, ηλίανθων, κ.ά (ΚΑΠΕ & 

ΙΤΕΣΚ, 2003). 

Η απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς και η θέσπιση περισσότερων 

κινήτρων για νέες εγκαταστάσεις ΑΠΕ πιστεύεται ότι θα ενισχύσουν το 

ενδιαφέρον των επενδυτών και για την αξιοποίηση της βιοµάζας. Η 

εκµετάλλευση της συγκεκριµένης ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή µε τρόπο 

συστηµατικό µπορεί να προσφέρει: 

• µεγαλύτερη διαφοροποίηση των χρησιµοποιούµενων πρώτων υλών, 

• µείωση της εξάρτησης από εισαγόµενες ενεργειακές πρώτες ύλες, 

• καθαρότερη παραγωγή ενέργειας, 

• ουσιαστική συµβολή στην υλοποίηση της αποκεντρωµένης 

παραγωγής, γεγονός που αποτελεί και στόχο της ΕΕ, καθώς ευνοείται 

η δηµιουργία µικρών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής κοντά σε 

διαθέσιµες ποσότητες βιοµάζας, 

• την εισαγωγή νέων "καθαρών" τεχνολογιών καύσης στερεών 

καυσίµων στο ενεργειακό σύστηµα της χώρας, ιδιαίτερα µε την 

υλοποίηση µονάδων συνδυασµένης καύσης άνθρακα - βιοµάζας, 

• αύξηση των µονάδων συµπαραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού, 

καθώς η χρήση της βιοµάζας (όπως και της γεωθερµίας) ευνοεί 

τεχνικοοικονοµικά τη δηµιουργία τους, 

• την ενεργειακή αξιοποίηση των παραγόµενων απορριµµάτων και τη 

συνολικά καλύτερη διαχείρισή τους, των οποίων η διάθεση αποτελεί 

ήδη σηµαντικό πρόβληµα στα µεγάλα αστικά κέντρα. 
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ΣΣτα µειονεκτήµατα της παραγωγής ενέργειας από βιοµάζα 

περιλαµβάνονται: 

• το κόστος συλλογής και επεξεργασίας των υλικών, γεγονός που 

αντιµετωπίζεται µε τη δηµιουργία µονάδων πλησίον των 

παραγόµενων υλών, 

• καθώς και το µικρό ενεργειακό περιεχόµενο σε σχέση µε ίση µάζα 

ορυκτού καυσίµου, το οποίο θα µπορούσε να αντισταθµιστεί από τα 

περιβαλλοντικά οφέλη της καύσης βιοµάζας. 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Όλοι οι ζωντανοί οργανισµοί για να επιζήσουν απαιτούν ενέργεια. 

Το σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων δεσµεύει, παράγει,  

καταναλώνει, µετατρέπει, αποθηκεύει, και υποβαθµίζει, ενέργεια. 

Οι µορφές ενέργειας είναι η κίνηση, η θερµότητα, ο ηλεκτρισµός. 

Η ενέργεια προέρχεται από τον άνεµο, τον ήλιο, τον άνθρακα ή τα τρόφιµα. 

Η χρήση των πηγών ενέργειας µας δίνει τη δυνατότητα να θέσουµε 

αντικείµενα σε κίνηση, να µεταβάλουµε θερµοκρασίες, να παράγουµε ήχο 

και εικόνα. 

Ο κύκλος παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας ξεκινά από τις αρχικές 

µορφές ενέργειας δηλαδή τον άνθρακα, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τον 

άνεµο, τον ήλιο. 

Η συνεχώς αυξανόµενη κατανάλωση ενέργειας επιδρά αρνητικά τόσο στο 

περιβάλλον όσο και στην υγεία του ανθρώπου. 

Κατά την  ενεργειακή αξιοποίηση του άνθρακα η του πετρελαίου 

απελευθερώνεται διοξείδιο του θείου και δηµιουργεί την όξινη βροχή. 

Οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα κατά την καύση των ορυκτών 

καυσίµων είναι η κυριότερη αιτία υπερθέρµανσης του πλανήτη. 

Η προσπάθεια εξοικονόµησης ενέργειας δηλαδή η µείωση κατανάλωσης 

ενέργειας θα έχει θετική επίδραση στο περιβάλλον αφού θα µειωθούν οι 

αέριοι ρύποι. 

Η ενέργεια αποτελεί κοµβικό σηµείο στο θέµα της αειφόρου ανάπτυξης 

επειδή αλληλεπιδρά και µε τους τρεις βασικούς άξονες, την κοινωνία, το 

περιβάλλον, και την οικονοµία. 

Η παραγωγή, η χρήση και η διανοµή της ενέργειας µε αποτελεσµατικό, 

οικονοµικό και περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο αποτελεί σηµαντικό 

συστατικό στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης. 

Οι ΑΠΕ αποτελούν τις πλέον περιβαλλοντικά καθαρές τεχνολογίες 

παραγωγής ενέργειας. 
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ΣΣτη χώρα µας υπάρχει η δυνατότητα σηµαντικής αξιοποίησης των ΑΠΕ, 

καθώς έχουµε σηµαντική ηλιοφάνεια, υπάρχει το κατάλληλο αιολικό 

δυναµικό, και σηµαντικές ποσότητες βιοµάζας σε όλη την επικράτεια που 

δεν αξιοποιούνται συστηµατικά, και αρκετός αριθµός γεωθερµικών 

πεδίων των οποίων η ενεργειακή αξιοποίηση δεν είναι αντίστοιχη της 

δυναµικότητάς τους. 
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